
Prefeitura de Santa Cruz propõe instalação 
de Hospital Veterinário em Linha Pinheiral

O prefeito de Santa Cruz, Telmo Kirst, 
quer implantar um Hospital Veterinário no 
município. Na quinta-feira, o chefe do exe-
cutivo se reuniu com a reitora da Universi-
dade de Santa Cruz do Sul (Unisc), Carmen 
Lúcia de Lima Helfer, e a presidente da 
Câmara de Vereadores, Bruna Molz. O 
encontro teve o objetivo de apresentar o 
projeto, a fim de contar com o apoio tanto 
da instituição de ensino, quanto do Poder 
Legislativo.

A proposta especifica que o futuro Hos-
pital Veterinário de Santa Cruz seja insta-
lado em uma área de 1.800m² em Linha 
Pinheiral, em uma estrutura pertencente 
ao município. Para isso, o prefeito Telmo 
Kirst sugeriu o leilão de um terreno da 
Câmara de Vereadores, avaliado em qua-
se R$ 3 milhões. Com este recurso, seria 
possível a reforma do prédio existente na 
localidade, mas também a construção de 
um novo canil municipal e um Centro de 
Controle de Zoonoses.

De acordo com o secretário de Saúde 
e Comunicação, Régis de Oliveira Jú-

nior, a proposta enviada à Unisc prevê 
a parceria tanto na disponibilização de 
equipamentos, quanto no uso pelo novo 
curso de Medicina Veterinária oferecido 
pela universidade. Nesta terça-feira, 
uma equipe da instituição de ensino 
deve visitar o local para uma avaliação 
da parceria.

Para a concretização do projeto, tam-
bém será necessária a criação de projetos 
de lei que deverão ingressar na Câmara 
de Vereadores, para apreciação. Segundo 
a presidente do Legislativo, Bruna Molz, 
a análise positiva por parte dos vereado-
res será essencial nesta caminhada.
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· CHOCOCANDE
O projeto  social  Chococande,  que  consiste  na participa-
ção de grupos de mulheres de Candelária na produção e 
venda de chocolates artesanais, já está iniciando. Nesta 
segunda feira, dia 18 de fevereiro, iniciaram as inscrições 
para mulheres que desejam participar do projeto, lem-
brando que as inscrições encerram no dia 8 de março. As 
interessadas deverão fazer a sua inscrição, pessoalmente, 
no CRAS Aconchego, localizado ao lado da Escola Christiano 
Graeff. Para fazer a inscrição é necessário atender alguns 
pré-requisitos: estar inscrita no Cadastro Único, participar 
sistematicamente  de grupos organizados de mulheres da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, ter participado 
do projeto Delícias de Natal 2018.
A secretária de Assistência Social, Marta Emmel, lembra que 
serão abertas 10 novas vagas para mulheres que nunca 
participaram de  edições anteriores dos projetos Delícias 
de Natal e Chococande, desta forma, dando oportuni-
dade para novas integrantes participarem da iniciativa. 
A produção inicia no dia 15 de março e se estende até o 
dia 18 de abril, na cozinha comunitária da Secretaria, que 
fica no Bairro Ewaldo Prass. As vendas,  que acontecem na 
Casa de Cultura ou  de forma volante,  diretamente com as 
participantes,  iniciam no dia 25 de março e se estendem 
até o dia 20 de abril.
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