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Primeiro dia foi tranquilo

Em razão das obras da nova
ponte do Guaíba, a rua João Mo-
reira Maciel, no trecho próximo
à nova travessia, vai permane-
cer bloqueada até pelo menos o
dia 29 deste mês. Ontem foi o
primeiro dia de interdição do
trecho, que ocorreu sem trans-
tornos aos usuários, como filas
ou congestionamento num dos
principais acesso à Capital, pela
freeway. Durante a interdição, ,
entre o Centro de Treinamentos
do Grêmio e o canteiro adminis-
trativo da nova ponte do Guaí-
ba, vai ser feito o pavimento da
João Moreira Maciel e executa-
da a nova rampa de acesso para
a BR 290. Placas e muretas de
concreto alertam os motoristas.

O bloqueio irá afetar sobretu-
do os motoristas que usam a
Guilherme Schell em direção ao
Centro de Porto Alegre. A orien-
tação do Dnit é que estes condu-
tores utilizem a BR 116 e a BR
290 para chegarem à Capital.
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direto ao ponto

n As blitze de fiscalização da Bala-
da Segura na Capital são as primei-
ras a oferecer a possibilidade de
quitação do licenciamento do veícu-
lo por débito ou crédito no local. A
opção, prevista em nova lei esta-
dual, não evita a multa por um even-
tual licenciamento atrasado, mas, se
a opção de pagamento com cartão
estiver disponível e essa for a única
irregularidade, o veículo não será
guinchado. Hoje tem blitz das 20h
às 23h, em local a ser definido.

n A retomada gradual dos atendi-
mentos não relacionados à Covid
no Hospital de Clínicas de Porto
Alegre está sendo realizada com
toda segurança para equipes e
pacientes. Um fator fundamental,
porém, não depende só do hospi-
tal: é necessário ampliar a doação
de sangue. Pode ser agendada
pelo site do hospital ou pelo link
http://bit.ly/sangueonline. O Ban-
co de Sangue fica na rua São Ma-
noel, 543 - 2º andar.
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