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TRÂNSITO Segundo o IBGE temos quase 1,5 veículo para cada 2 cachoeirenses. Em

meio a uma frota dessas, regras e disciplina são fundamentais ao lado de iniciativas do

Poder Público na organização. A rótula, por exemplo, que não época foi objeto de

grandes discussões, hoje se mostra importante a ponto de ser pensada para outros

pontos. Pedestres seguem atravessando faixas (quando o fazem por ela) como se

estivessem desfilando e motoristas continuam estacionando em fila dupla "só por um

minutinho". A imunidade do pisca alerta é outro problema, basta acioná-lo que se pode

estacionar ou parar onde bem entender.

COMTRAN Por falar nisso, estar no conselho municipal de trânsito, representando a OAB

tem servido de grande aprendizado. Situações que pareciam normais, pois fazem parte

do nosso cotidiano há muitos anos, como as diversas placas preferenciais ou privativas

que povoam nossas calçadas, contrariam norma de 2008 do conselho nacional. Qualquer

intervenção arquitetônica deve levar em conta, principalmente, a segurança da via, pois

placas, letreiros e assemelhados não devem tirar a atenção ou atrapalhar os condutores.

TRANSPORTE E LOGÍSTICA Esta modalidade de engenharia, única no estado e que é

oferecida pela UFSM em Cachoeira do Sul tem sido muito importante a nossa cidade.

Forma profissionais completos em matéria de trânsito, pois atua e forma profissionais em

faces complementares do sistema viário: engenharia, transporte e logística.

UERGS Depois de dois anos e alguns dias, por conta da pandemia, a Universidade

Pública gaúcha volta suas formaturas presenciais. 10 novos administradores e agrônomos

colaram grau neste sábado, no auditório do Sicredi, em solenidade presidida pelo Reitor

Leonardo Beroldt. Somados aos 20 que se formaram em gabinete, em janeiro, a unidade

em Cachoeira do Sul entregou à sociedade 29 novos profissionais, 10 administradores e

19 agrônomos.

PONTE Com sua liberação para alguns e o encerramento das atividades da balsa por

inviabilidade econômica, na parte cachoeirense do Jacuí, como fica a promessa da nova

ponte? Caminhoneiros terão que esperar (ou pagar 200 pelo reboque de um trator)
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quanto tempo no atoleiro da RST 403? Tá difícil para os produtores escoarem sua

produção.

UM BEBÊ, UMA ÁRVORE Interessante a ideia da Secretaria do Meio Ambiente e HCB.

Lembro que nossa cidade tem uma campanha (cubra Cachoeira de Verde) com mudas

cultivadas no horto municipal das Três Vendas. A distribuição sem planejamento de

mudas, com o tempo, traz transtornos em fios de energia, internet, tubulações de esgoto

pelas raízes. Outro problema são as tipuanas que seguidamente caem. O competente

departamento técnico da Secretaria foi ouvido?


