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O trânsito na Rua Riachuelo,
nocruzamento com a Tuiuti no
Centro de Santa Maria, será totalmente bloqueado nesta quinta-feira. É que, com a melhora
das condições climáticas, a recuperação do pavimento da Via
Riachuelo poderá ser retomada.
A interdição deve vigorar das
14h às 17h, conforme informado
pela Brita Pinhal, responsável
pela obra. A empresa pretende
realizar medições técnicas no
local e identificar problemas na
sub-base da pavimentação. Terminado o serviço, o trânsito poderá ser liberado. Segundo a prefeitura, mais de R$ 383 mil serão
investidos nesta que é a última
fase das obras na Riachuelo.
TRÂNSITO
Quem transita pela Rua Riachuelo não poderá seguir reto
em direção à Rua Ângelo Uglione. Terá que desviar à esquerda,
ingressando na Rua Tuiuti. O bloqueio estará posicionado nesse
cruzamento, da Riachuelo com a
Tuiuti, mas permitirá a conversão.
A Rua Venâncio Aires, entre a Pantaleão e a Rua André
Marques terá sentido único enquanto durar a interdição da
Riachuelo. Veículos poderão
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centro da cidade

Rua Riachuelo volta a ser
bloqueada nesta quinta-feira
circular ali apenas no sentido
Bairro-Centro. Quem tomar a
Venâncio Aires, no cruzamento
com a André Marques, terá de
converter à direita, e seguir pela
André Marques. Já quem está
nesta rua não poderá dobrar à
direita na Venâncio Aires.

Renan Mattos, 4/07/2020

ÔNIBUS
As linhas do transporte público que usam a Riachuelo
passarão a ingressar à direita da
Pinheiro Machado, seguir pela
Benjamin Constant e, depois,Venâncio Aires, à André Marques,
até voltar ao itinerário normal.
O ponto de ônibus na Rua Riachuelo, em frente à Receita Federal, será transferido para o ponto
ao lado do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), localizado
na Rua André Marques.

obras Com o trabalho retomado, fluxo fica completamente interditado e motoristas precisam fazer desvio
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