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Movimentoéacentuadonavoltado feriadão

O
retorno do feriadão de
Ano-Novo registrou on-
tem movimento acen-
tuado nas estradas ga-

úchas, com muitas pessoas vol-
tando para suas casas já pela
manhã. De acordo com CCR Via-
Sul – empresa que administra
rodovias no Estado – desde as
10h houve congestionamento na
Estrada do Mar, entre Arroio
do Sal e Osório. O fluxo de veí-
culos na BR 290 (freeway) tam-
bém esteve intenso durante o
período, com pontos de lentidão
em locais próximos ao pedágio
de Santo Antônio da Patrulha.

Por volta das 13h30min, a
CCR Via Sul liberou o uso do
acostamento na rodovia no sen-
tido Litoral Capital, até as 16h.
Sem congestionamento, a circu-
lação de veículos seguiu inten-
sa no pedágio de Gravataí, que
registrou a passagem de 83 car-
ros por minuto no final da tar-

de, início da noite.
Já na ERS 040, o movimento

de veículos também foi grande,
mas sem registro de congestio-
namentos e acidentes. Na pra-
ça de pedágio da estrada, os
carros passaram com tranquili-
dade e sem o tradicional arran-
ca e para dos feriados prolonga-
dos. O fluxo de automóveis foi
intenso também na ERS 030,
na ERS 389, a Estrada do Mar,
e na ERS 486, a Rota do Sol.

Uma colisão entre um veícu-
lo Agile e um Astra resultou na
morte de uma jovem e cinco fe-
ridos, no km 32 da ERS 486. De
acordo com Comando Rodoviá-
rio da Brigada Militar, o aciden-
te ocorreu no sentido Serra-Li-
toral por volta das 19h15min. A
BR 101 também apresentou
grande circulação de veículos,
com pontos de lentidão.

RODOVIÁRIA. Quem preferiu

voltar de tarde fugiu do engar-
rafamento. Por volta das 15h, o
desembarque na Estação Rodo-
viária de Porto Alegre estava

tranquilo. O motorista de uma
linha intermunicipal de ônibus,
Sérgio Oliveira, que voltava de
Tramandaí, disse que o retorno

ocorreu dentro da normalidade.
“O ônibus saiu às 13h30min,

veio com lotação máxima e fize-
mos em torno de duas horas dire-
to para Porto Alegre”, comentou.
O desenvolvedor de sites, Jonatas
Vargatt, para evitar engarrafa-
mento, optou por voltar cedo. De
Capão da Canoa, a estudante Ga-
briela de Freitas Balczareki e a
consultora de vendas Irani Frei-
tas também escolheram voltar ain-
da de tarde. “Passamos uma se-
mana na praia, foram dias ótimos
e decidimos vir antes do horário
de maior movimento”, salientou.

O encarregado dos táxis, Síl-
vio Schwingel, disse que a che-
gada de passageiros estava flu-
indo bem. O chefe de operações
da rodoviária, Jorge Rosa, disse
que a chegada deve continuar
hoje pela manhã. “Parte das pes-
soas que saíram devem voltar e
parte deve seguir, porque emen-
daram as férias”, destacou.

O navio MSC Preziosa, da
MSC Cruzeiros, chegou de Bú-
zios ao Rio de Janeiro na ma-
nhã de ontem com cerca de 20
casos de Covid-19 entre passa-
geiros e tripulantes, informou a
Secretaria Municipal de Saúde
da capital fluminense. É o tercei-
ro cruzeiro com registro de sur-
to do coronavírus ao longo dos
últimos dias. Ao todo, pelo me-
nos 166 casos de Covid já foram
notificados em embarcações
atracadas na costa brasileira.

Após os surtos registrados
nos cruzeiros MSC Splendida e
Costa Diadema, a Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) recomendou ao Minis-
tério da Saúde a suspensão pro-
visória da temporada de navios
de cruzeiro. A recomendação
foi feita na sexta-feira, até que

haja mais dados disponíveis pa-
ra avaliação do cenário epide-
miológico. A agência informou
ontem que está apurando even-
tuais descumprimentos de proto-
colos sanitários em navios de
cruzeiros que operam na costa
brasileira. O ministério infor-
mou no sábado que avaliaria as
“medidas cabíveis” em conjunto
com outros ministérios.

Em nota, Secretaria Munici-
pal de Saúde do Rio apontou
que, em contato com a Anvisa,
foi informada de que há cerca
de 20 casos confirmados de Co-
vid-19 no navio MSC Preziosa, o
terceiro com surto registrado na
costa brasileira, e de que foi libe-
rada a atracação da embarca-
ção no Porto Rio, localizado na
capital fluminense. “Todos os pa-
cientes, assim como os cerca de

35 a 40 contactantes estão cum-
prindo isolamento a bordo”, in-
formou a Secretaria. Conforme
a pasta, o Centro de Informação
Estratégica em Vigilância em Sa-
úde do município já recebeu e
analisou o Livro Médico de Bor-
do. Com isso, realizará a investi-
gação epidemiológica em conjun-
to com a Anvisa a fim de deter-
minar o cenário epidemiológico
da embarcação e tomar as medi-
das de prevenção e controle.

Na última quinta-feira, a Anvi-
sa apontou que estava monito-
rando surtos em dois navios cru-
zeiros. Foram confirmados 146
casos da doença, entre tripulan-
tes e passageiros do MSC Splen-
dida e do Costa Diadema. O na-
vio MSC Splendida atracou no
porto de Santos, enquanto o Cos-
ta Diadema ficou em Salvador.

GERAL

Rodovias tiveram fluxo intenso ontem pela manhã e o acostamento da freeway foi liberado para o tráfego de veículos

No final da tarde, a CCR Via Sul registrou 83 carros por minuto na freeway
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A diplomação e a posse da no-
va diretoria do Sindicato Médico
do Rio Grande do Sul (Simers)
para o próximo triênio (2022/24)
ocorreu no sábado, às 19h. A
chapa 1, com Marcos Rovinski
como candidato à presidência,
foi a vencedora da eleição para
a escolha da Diretoria Geral,
Conselho Fiscal e Conselho Con-
sultivo que estará à frente do Si-
mers nos próximos três anos. O
pleito ocorreu no dia 25 de outu-
bro e, pela primeira vez, foi no
formato virtual. O vice-presiden-
te será Marcelo Matias, que até
então era presidente.

O novo presidente é médico
formado em 1975 pela Universi-
dade Federal do Rio Grande do
Sul (Ufrgs), com especialização
em endocrinologia. Associado ao
Simers desde 1978, começou se-

cretário e foi vice-presidente da
gestão anterior. Também atuou
como médico legista de 1986 a
2012, foi três vezes diretor do
Departamento Médico-Legal do
Instituto Geral de Perícia do Rio
Grande do Sul (DML-IGPRS) e
em 2017 ganhou o título de Cida-
dão Emérito de Porto Alegre.

Para este triênio, além do tra-
balho realizado para garantir o
correto exercício da medicina, o
dirigente pretende dar continui-
dade à atuação da categoria du-
rante a pandemia. “Vamos se-
guir com os cuidados para os
médicos na gestão anterior, que
já foram iniciados, e incluem
desde a conquista de álcool gel
e equipamentos de proteção até
parcerias com municípios do in-
terior para assegurar a vacina-
ção dos médicos”, destacou.

Dos 15 mil associados ao Si-
mers, 13.277 mil estavam habili-
tados ao pleito. Houve 4.589 vo-
tos, sendo 3.201 na chapa 1 e
1.196 na chapa 2, além de 106
votos em branco e 86 nulos. A
eleição respeitou os protocolos
de saúde, por meio de um siste-
ma moderno, de fácil acesso,
ágil e abrangente. A Comissão
Eleitoral foi composta pelo presi-
dente do Conselho Regional de
Medicina (Cremers), Carlos
Isaia Filho, pelo presidente da
Associação Médica do Rio Gran-
de do Sul (Amrigs), Gerson Jun-
queira Júnior, e pela Conselhei-
ra pelo Rio Grande do Sul do
Conselho Federal de Medicina
(CFM), Tatiana Bragança de
Azevedo Della Giustina. A ceri-
mônia festiva está prevista para
o próximo dia 7.
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