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Lentidão em vias ainda é problema
Em alguns pontos 
da cidade, mesmo 
após melhorias 
é constatado 
congestionamento 
em horários de pico

Fluxo da Castelo Branco com Euclides Kliemann é intenso

EM SANTA CRUZ
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As vias públicas de 
Santa Cruz do Sul 
vêm passando por 

constantes mudanças, feitas 
dentro do Plano de Mobili-
dade. Embora as melhorias 
estejam sendo feitas para que 
flua melhor o tráfego, ainda 
há alguns pontos onde a lenti-
dão e o congestionamento são 
intensos, inclusive formando 
filas. É o caso, principalmente, 
das Avenidas Castelo Branco 
e Euclides Kliemann, próximo 
ao antigo Posto Três Coquei-

GUILHERME BICA 

ros, no bairro Arroio Grande. 
A equipe de reportagem do 

Grupo Arauto, que percorreu 
o trajeto (saindo do início da 
Avenida Castelo Branco até 
a rua Oscar Jost) verificou 
que os motoristas chegam a 
ficar até cerca de oito minutos 
parados no trânsito. Embora 
pareça pouco, o condutor que 
se desloca do Arroio Grande 
para o Centro, por exemplo, 
leva no horário de pico, en-
tre 17h30min e 18 horas, em 
média de 30 minutos. Em ho-
rário normal, o mesmo trajeto 
pode ser feito em cerca de 10 
minutos. 

OUTROS PONTOS
Há mais pontos que rece-

bem fluxo intenso de veículos 
também com lentidão. São os 
casos da rua Gaspar Silveira 
Martins com a Galvão Costa, 
próximo ao estádio do Galo, 
rua Oscar Jost com a João 

Pessoa, nos fundos da Okto-
berfest, bem como na BR-471 
entre a rua 28 de Setembro e 
em frente à loja Havan. Neste 
último trecho, as sinaleiras 
contribuem para que o fluxo 
siga mais tranquilamente, 
porém, quando os semáforos 
fecham, começa a formação 
de fila. 

SINAL DE MELHORA
Para a estudante e comer-

ciária Júlia da Silva, que faz 
o trajeto diariamente, tanto 
para trabalhar quanto para 
ir à universidade, desde que 
a sinaleira foi instalada e a 
28 de Setembro virou mão 
única, melhorou o tempo de 
espera no trânsito. “Antes era 
pior, pois tinha que cuidar 
quem passava pela 471. Hoje 
é só esperar o sinal abrir, não 
sendo necessário esperar tanto 
tempo”, avalia. A afirmativa 
também veio de outros mo-

toristas que por ali passavam 
enquanto a equipe de reporta-
gem acompanhava o fluxo. Há 
pedestres que solicitaram faixa 
de pedestre próximo à sinalei-
ra, no final da 28 de Setembro.

Conforme o secretário de 
Transportes e Serviços Urba-
nos de Santa Cruz, Gérson 
Antônio Vargas, no momento 

em que algum problema é 
apontado ou constatado  bus-
cam-se alternativas e soluções. 
“Estamos sempre monitoran-
do, principalmente algum 
local com mais problema, 
procurando mexer, seja no 
tempo da sinaleira, colocação 
de sinaleira de pedestre, faixa 
de segurança”, frisa.


