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respostas da 287
Governo divulgou 
documento ontem. 
Entre solicitações mais 
demandadas está a 
inclusão de terceira 
pista na ERS-400

Foram quase 300 sugestões analisadas, entre elas, algumas acerca de trechos locais
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O governo do Estado 
publicou ontem no 
Diário Oficial as res-

postas da Consulta Pública 
para a concessão da RSC-287, 
no trecho entre Tabaí e Santa 
Maria. Foram analisadas ao 
longo do processo quase 300 
sugestões. O documento com 
as respostas tem 324 páginas.

Uma das solicitações mais 
demandadas envolve a re-
gião do Vale do Rio Pardo 
e foi negada pelo Governo: 
a terceira pista na ERS-400, 
incluída nos custos da praça 
de pedágio da RSC-287. Os 
pedidos para retirada de algu-
mas das praças e redução da 
tarifa também foram negados. 
O próximo passo do Governo 
será a publicação do edital, 
com previsão para fevereiro 
do ano que vem. A assinatura 
do contrato com a empresa 
vencedora e o início das obras 
devem ocorrer apenas no se-
gundo semestre de 2020.

PRINCIPAIS
QUESTIONAMENTOS
Entre as principais soli-

citações esteve a praça de 
pedágio da Quarta Colônia. 
A contribuição pediu que as 
praças de pedágio fossem 
instaladas a partir de Paraíso 
do Sul, justificando que é o 
trajeto menos utilizado por 
quem estuda e trabalha e 
mais por quem está viajando. 
Em resposta, o Governo do 
Estado disse que a contri-
buição não será acatada e 
que, contudo, entende que a 
realização de qualquer alte-
ração da localização da praça 
de pedágio pode impactar os 
cálculos técnicos de demanda 
que fundamentaram o pro-
jeto de concessão, fazendo 
com que as projeções de in-

vestimentos tenham que ser 
revisadas caso haja alteração. 
“Ademais, a localização das 
praças de pedágio foi defini-
da a partir dos estudos téc-
nicos realizados nos trechos 
definidos para a concessão”, 
completa a justificativa. 

Outro ponto muito citado 
foi a terceira pista na RSC-
400. Nas inúmeras contribui-
ções, sugeriu-se a construção 
e inclusão da terceira pista 
nos custos do pedágio na 
RSC-287, que não foram 
acatadas. Na justificativa, 
o Governo trata de que as 
contribuições não estão ade-
rentes ao que prevê a legis-
lação estadual, visto que 
grande parte dos usuários 
da RSC-287 não transita pela 
ERS-400. 

ARQUIVO ARAUTO

CÂNCER DE PRÓSTATA
O Novembro Azul é co-

nhecido como o mês para 
prevenir e diagnosticar 
precocemente o câncer de 
próstata. Para falar sobre o 
assunto, o Arauto Saúde 
desta semana entrevistou 
o urologista Alexandre 
Agra. A orientação inicial 
é de que todo homem, a 
partir dos 50 anos, procure 
o urologista para exames 
de rotina. “Procura-se an-
tes se tiver sintomas ou 
histórico familiar de problemas prostáticos”, orienta. 
Os sintomas, segundo o profissional, são urinários. “A 
próstata é um órgão que fica abaixo da bexiga e quan-
do ela cresce, por exemplo, ela pode causar sintomas”, 
explica. “Jato fraco, ir muitas vezes ao banheiro, acordar 
à noite para urinar, gotejamento após urinar, sensação 
de bexiga cheia após urinar, esses são alguns dos sin-
tomas”, aponta. “Geralmente estão ligados à hiperplasia 
benigna, ou seja, problema benigno, mas podem estar 
relacionadas com câncer também”, frisa.

Hoje, o trabalho vem ocorrendo para conscienti-
zar o homem para procurar o urologista, tentando o 
rastreamento, o diagnóstico precoce do câncer. Para 
isso, exames de rotina são fundamentais, entre eles, 
o do toque. “Existem outros exames, mas o exame 
do toque ainda é importante”, reforça Agra. “Ainda 
temos preconceito, porém, vem diminuindo. Existe 
o receio por achar que vai doer, o que o amigo vai 
pensar”, comenta. “É um exame simples, indolor. É 
um exame rápido, não prejudica em nada a saúde do 
homem”, salienta. “A associação do exame de toque 
com o PSA - coletado do sangue do paciente - são 
os melhores”, avalia. 

Com o diagnóstico precoce, o paciente tem chances 
de cura. “90% das vezes conseguimos curar se feito o 
diagnóstico precoce e, claro, um câncer de baixo ris-
co”, aponta o urologista. Os cânceres de alto risco são 
curáveis também se diagnosticados antes de problemas 
maiores, como a metástase. “Não espere dar sintomas 
para procurar seu urologista, ainda mais quando há his-
tórico familiar”, reforça. Para o conforto dos pacientes, 
os tratamentos estão cada vez mais modernos, come-
çando pelo tratamento do câncer, com as cirurgias. “A 
cirurgia convencional, que é uma cirurgia aberta, você 
atinge excelentes resultados, além da opção de cirurgias 
por vídeos, robótica, que está disponível no Estado para 
fazer”, explica. “Temos a radioterapia, que contou com 
uma grande melhora na qualidade”, completa. “Além 
da hormonioterapia e quimioterapia. Drogas cada vez 
mais eficazes estão surgindo e melhorando a qualidade 
de vida e sobrevida do paciente”, finaliza.
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LETÍCIA DHIEL

Entre as solicitações na Consulta Pública, algumas 
de Santa Cruz e Vera Cruz. Entre elas, o pedido pela 
cobrança de apenas um trajeto de quem se desloca a 
trabalho em municípios limítrofes com pedágio, como 
é o caso do trajeto Santa Cruz e Venâncio Aires. O 
Estado negou. Outra solicitação pede a inclusão ao 
projeto, de mais aberturas para a passagem de água 
embaixo do asfalto e alega que a localidade de Linha 
Borges de Medeiros e arredores, em Vera Cruz, são 
atingidas diretamente com as enchentes do Rio Par-
dinho e Arroio Andréas. Entre as sugestões, a cons-
trução de local, como no mínimo quatro bueiros para 
ajudar na vazão da água. O Estado diz que há previ-
são de melhorias no contrato. 

CONTRIBUIÇÕES LOCAIS


