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Segunda-feira e ontem, havia muita gente indignada com os congestionamentos 
na Faixa Nova em função das obras. Porém, o problema a partir de agora poderá ser 
outro, o de não haver mais manutenção ou de ela voltar a ser precária.

Conforme a coluna já havia adiantado há um ano, a cedência da Faixa Nova de 
Camobi para o governo federal está chegando ao fim, e o trecho entre Santa Maria 
e o trevo da Base Aérea deixará de ser BR-287, voltando a ser RSC-287. Segundo o 
Dnit local, o órgão só está autorizado a aplicar recursos na rodovia até a próxima 
segunda-feira, dia 26 de junho, ficando, depois, sob responsabilidade do Daer. Na 
prática, os consertos na pista, que têm gerado os congestionamentos, serão concluí-
dos hoje, pois não há mais serviços para serem executados.

Porém, o caso ainda está bem confuso. O Daer não sabia, e nem a Polícia Rodovi-
ária Federal nem o Batalhão Rodoviário da Brigada Militar tinham conhecimento 
ontem da troca de jurisdição sobre o trecho. Por enquanto, a PRF segue fazendo a 
fiscalização na Faixa Nova de Camobi.

O problema é como ficará a ma-
nutenção da Faixa Nova de Camobi 
daqui para a frente. A gerência 
local do Daer não recebeu nenhuma 
informação da sede da autarquia, em 
Porto Alegre, sobre a necessidade de 
assumir a rodovia.

Além disso, o projeto do Dnit para 
uma futura duplicação da Faixa Nova, 
que havia ido parar na geladeira em 
função da crise na economia e das ver-

bas públicas, agora corre um risco bem 
maior de não sair mesmo, pois se sabe 
que a situação do governo do Estado é 
ainda pior em termos financeiros. 

Além disso, o plano de concessão 
de pedágios das rodovias estaduais, 
incluindo o trecho Santa Maria-Paraíso 
do Sul, segue indefinido no governo 
Sartori. Não se sabe se o pedágio será 
criado, se há chance de a Faixa Nova 
ser incluída no trecho pedagiado e, 

Ao menos, se a duplicação da Faixa Velha for concluída 
até o final do ano ou início de 2018, como o Daer prometeu 
(lembrando que já foram descumpridos vários prazos), 
poderá desafogar um pouco o trânsito na Faixa Nova.

Infelizmente, não é de causar espanto o fato de que nem 
PRF, Batalhão Rodoviário e Daer saibam o que será feito 
com a Faixa Nova.

O Monet Plaza Shopping tem 
novidades. Uma das maiores 
redes de lojas de chocolates do 
mundo, a Cacau Show, abriu no 
dia 19 de junho a sua quarta loja 
em Santa Maria, no shopping 
do bairro Nossa Senhora de 
Lourdes. A marca 100% nacio-
nal leva aos clientes do Monet 
mais uma opção de compras, 
sendo referência em chocolates 
finos, trufas, tabletes, bombons 
e muito mais. Além de abrir das 
10h às 22h, de segunda a sábado, 
abrirá aos domingos das 12h às 
18h. Ela fica perto da praça de 
alimentação, ao lado do restau-
rante Maccherone.

Dnit faz hoje última obra na Faixa 
Nova, que volta a ser do Daer

E a manutenção? E a duplicação?

Além 
disso...

Cérebros daqui de 
olho no futuro

Nova loja no 
shopping Monet

z O programa de sorteio 
de prêmios, que se chamava 
Nota Fiscal do Coração na 
gestão passada, agora mudou 
de nome para Peça Nota Santa 
Maria. Até faz sentido o novo 
nome, pois deixa mais claro 
aos santa-marienses sobre a 
importância de pedir notas 
fiscais de serviços eletrônicos 
(NFS-e), em empresas como 
salões de beleza, academias 
de ginástica, estacionamentos 
e outros prestadores de 
serviços, para poder concorrer 
a prêmios. O contribuinte 
também acumula créditos 
para abater o IPTU do ano 
seguinte em até 15%.

z Será um sorteio a cada 
semestre, sendo o primeiro 
na próxima terça. O primeiro 
premiado receberá R$ 3 mil, e 
haverá outros nove prêmios de 
R$ 1 mil cada. Quem já estava 
cadastrado na campanha 
Nota Fiscal do Coração e 
pediu notas este ano segue 
concorrendo. Os demais 
precisam se cadastrar no site 
www.santamaria.rs.gov.br.

z Ao menos a geração de 
empregos não está reagindo 
só em Santa Maria. Ontem, 
o Ministério do Trabalho 
divulgou que foram criadas no 
país 34 mil vagas de emprego 
em maio, o segundo mês com 
saldo positivo. Apesar das 
barbaridades que ocorrem 
em Brasília, as empresas 
brasileiras fazem a sua parte e 
estão contratando.

z O balanço das vagas 
criadas em Santa Maria em 
maio não estava disponível no 
site do Caged ontem. Tomara 
que haja nova reação aqui.
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qiron robotics, reprodução

Nos últimos dias, comentei aqui sobre 
a importância de investimentos pesados 
em tecnologia e startups. E olha que, 
mesmo com investimentos modestos, 
já são obtidos bons resultados. Outro 
exemplo disso vem da Pulsar Incubadora 
da UFSM. A empresa incubada Qiron 
Robotics foi a única startup de Santa 
Maria aprovada na segunda etapa do 
Programa InovAtiva, programa gratui-
to de aceleração em larga escala para 
negócios inovadores. Nesta segunda 
etapa, foram aprovadas 132 startups de 
todo o país, que receberão mentorias e 
capacitação online durante seis semanas, 
fechando com dois dias de treinamento 
intensivo antes do Demoday InovAtiva, 
evento onde apresentarão seus negócios 
na maior banca de startups do país.

Ligada à robótica, a Qiron está incu-
bada na Pulsar Incubadora desde o ano 
passado e oferece cursos e robôs educa-

cionais intuitivos e 
com profundidade 
de aprendizagem. 
Uma das invenções 
da Qiron é esse 
robô humanoi-
de, o Dimitri, de 
1m50cm de altura, 
criado em parceria 
com UFSM, UFRGS 
e Kaist. Exemplos 
como esse revelam 
que, aos poucos, es-
tamos recuperando 
o tempo perdido.


