
LUCAS BATISTA
materia@jornalarauto.com.br

GERAL 10ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO DE 2018

No interior, mais de 100 horas sem luz
Interrupção no abastecimento de energia elétrica para quatro famílias de Alto Dona Josefa foi na tarde do último sábado
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Precipitações devem continuar nos próximos dias

REUNIÃO

NO ESCURO

Em Vera Cruz, teve mo-
rador que ficou sem energia 
elétrica desde o sábado, dia 
15. Quatro residências, em 
Alto Dona Josefa, enfrentaram 
o desabastecimento por mais 
de 100 horas. Uma das preju-
dicadas foi Raquel Kohls. Ela 
detalhou que a concessionária 
esteve na localidade no do-
mingo à tarde e religou a rede. 
Porém, logo após um estouro, 
o corte na luz novamente. “Li-

gamos pra RGE e informamos 
a falta de energia. Eles vieram 
na segunda pela manhã e 
constataram que o transfor-
mador havia queimado e que 
precisava ser trocado. Só que 
até agora [ontem pela manhã] 
nada”, desabafou ela, indig-
nada com a demora.

A fim de evitar prejuízos, 
a família alugou um gerador. 
“Mas são custos extras que 
temos que arcar. R$ 60 de 
aluguel por dia do gerador 
mais R$ 70 de combustível 
para mantê-lo ligado”, reve-
lou a vera-cruzense. Próximo 
da casa de Raquel moram os 
pais e outra família. Ambos 
estiveram sem luz. Um quar-
to morador só vai aos fins de 
semana na residência e ainda 
nem sabe do problema.

MAIS DEMORA
O caso de Raquel foi na 

zona norte de Vera Cruz, 
próximo à Igreja Imaculada 
Conceição. Mas o lado sul 
também enfrentou dificul-
dades no reabastecimento da 
energia. Em Linha Sítio, conta 
Catia Petry, de 20 a 30 famílias 
ficaram sem luz de segunda-
feira à tarde - momento do 
temporal - até ontem. “Liga-
mos muitas vezes para RGE 
e nada de retorno. Estamos 
cansados, muitos prejuízos”, 
comentou ela.

A Prefeitura de Vera Cruz 
quer uma reunião com a 
gerência regional da RGE Sul, 
visando maior atenção nos 
futuros eventos. A Prefeitura 
reconhece que houve tem-
poral, mas diz que não foi de 
grande monta. “Em Vera Cruz, 
a RGE levou mais de 40 horas 
para começar a mexer nos 
postes caídos”, conta o secre-
tário de Obras, Gilson Becker. 
Além disso, ele frisou que a 
concessionária não priorizou 
a volta da energia na Estação 
de Tratamento de Água (ETA). 
Se o município não tivesse 
locado geradores, parte da 
cidade teria ficado com as 
torneiras secas.

Além de Catia, que traba-
lha na agricultura, os vizinhos 
enfrentaram problemas para 
a costura e secagem do taba-
co. Carnes armazenadas em 
freezers também foram per-
didas. O que mais revoltou a 
moradora foi que o problema, 
segundo ela, era fácil de ser 
resolvido. “Só tinham galhos 
em cima da rede”, pontuou.

Quem também, descon-
tente com o serviço prestado 
pela RGE, resolveu desabafar, 
foi Vilmar André Schmidt, 
morador da Travessa Becker. 
Nas proximidades de sua 
casa, 12 famílias estavam com 
a energia comprometida até a 
manhã de ontem. “Perdemos 
carne, coisas da geladeira”, re-

Reeducação alimentar devolve bem-estar a pacientes em Vera Cruz
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Márcia, entre as profissionais da Saúde, comemora superação
METABOLISMO

NA BALANÇA

Emagrecer com saúde. 
Quem nunca ouviu falar desta 
fórmula? Foi pensando neste 
método que a Secretaria de 
Saúde de Vera Cruz passou a 
oferecer grupos de reeducação 
alimentar, já que o município 
tem alta incidência de obesi-
dade. De posse deste dado, o 
Núcleo Ampliado de Saúde 
da Família – Atenção Básica 
(NASF AB) proporciona en-

contros com profissionais de 
diferentes áreas para orientar 
o emagrecimento saudável. 
“Sinto-me realizada, em to-
dos os sentidos. Minha vida 
mudou muito, principalmente 
a autoestima. A saúde, então, 
nem se fala”, relata Claudete 
Sehnem. Ela perdeu 8,3 quilos. 
No mesmo grupo que ela par-
ticipa está Danilo da Silva. Ele 
estava com atrofia muscular 
e por isso sofria com dificul-
dades na locomoção. “Houve 
um avanço grande, até nas 
pequenas atividades do dia 
a dia”, comemora, depois de 
perder 12 quilos.

O caso de maior sucesso é 
de Márcia Reuter, moradora 
do bairro Esmeralda. Ela foi 
trazida pelo filho em novem-
bro de 2017. Até outubro deste 
ano, com a reeducação alimen-

Também há sessões de auri-
culoterapia aos pacientes. A 
técnica ajuda no controle da 
ansiedade e no tratamento de 
outras doenças. Já a profissio-
nal de educação física Simony 
Fagundes proporcionou 
atividades de meditação, de 
ginástica e de caminhada. 

tar e exercícios físicos, perdeu 
46 quilos.

COMO FUNCIONA
Os grupos de reeducação 

alimentar são coordenados 
pela nutricionista Samia Nas-
sere e contam com a profissio-
nal de educação física Simony 
Fagundes e com a psicóloga 
Ana Paula Schäfer. “Os aten-
dimentos ocorrem na ESF do 
Arco-Íris, para os usuários 
daquela área de abrangência, 
e no Posto de Saúde Central, 
para todos os demais usuários, 
inclusive do interior. Além das 
orientações repassadas em três 
encontros, os participantes 
são acompanhados indivi-
dualmente, de acordo com os 
encaminhamentos feitos nos 
grupos”, explica Samia. 

“O grupo de reeducação ali-
mentar é um espaço de acolhi-

da. O trabalho psicológico não 
se dá em torno da alimentação 
em si, mas em fazer pensar 
sobre a relação que cada um 
estabelece com o alimento, 
se come por fome, por estar 
alegre, frustrado, ansioso. As 
pessoas podem falar sobre 

como se sentem em relação 
ao corpo e à saúde, refletindo 
sobre o lugar que a comida 
ocupa na vida e modificando 
os comportamentos que per-
cebem como prejudiciais para 
sua saúde física e mental”, frisa 
Ana Paula.

lata. “Em vários momentos, a 
luz voltou, mas em uma fase, 
o que é pior, acaba queimando 
os aparelhos. Das lâmpadas, 
acho que já queimaram to-
das”, observou ele.

O QUE DIZ A RGE SUL
O Jornal Arauto entrou em 

contato com a RGE Sul, con-
cessionária que atende Vera 
Cruz e boa parte do Vale do 
Rio Pardo. Segundo a asses-
soria de imprensa, em Alto 
Dona Josefa havia um trans-
formador avariado devido 
ao temporal. Segundo a nota, 
uma equipe com caminhão foi 
enviada para atender a ocor-
rência. Por volta das 18 horas 
de ontem, os profissionais 
estavam em serviço no local.

VEM MAIS CHUVA 
O alerta é laranja para 
a região do Vale do Rio 
Pardo, com risco de tem-
pestades para esta sexta-
feira, dia 21. As chuvas 
devem ultrapassar 50 mi-
límetros. Há possibilidade 
de queda de granizo, de 
árvores e de alagamentos. 
A orientação do Instituto 
Nacional de Meteorologia 
(Inmet) é, em caso de 
rajadas de vento, não se 
abrigar debaixo de árvo-
res, pois há risco de queda 
e descargas elétricas. A 
dica também é não esta-
cionar veículos próximos 
a torres de transmissão e 
placas de propaganda. Se 
possível, desligar apare-
lhos elétricos e quadro 
geral de energia.


