
Obras do Grasel vão 
até o final do ano
Investimento total 
será de R$ 1 milhão 
e sairá dos cofres da 
Prefeitura. Ideia é dar 
cara nova ao principal 
acesso da cidade

Entre as obras do acesso está a construção de dois quilômetros de calçada

REVITALIZAÇÃO
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As  obras de revitaliza-
ção do Acesso Grasel 
vêm mudando a pai-

sagem do principal acesso à 
cidade de Santa Cruz do Sul. 
Até o final do ano, a previsão 
é que esteja finalizada a cal-
çada de dois quilômetros de 
extensão, bem como o acos-
tamento em um dos lados da 
via, trazendo mais segurança 
a condutores e pedestres. Os 
trabalhos só não seguem tão 

intensos, segundo o secretário 
de Obras do município, Lean-
dro Kroth, por dois motivos: 
clima chuvoso e percalços 
com os operários ligados à 
empresa contratada para a 
execução do projeto. “Tive-
mos problemas com a em-
presa e realizamos um novo 
contrato”, observa ele, que 
frisa que toda a obra é cus-
teada com recursos próprios. 

O projeto inicial estava 
orçado em R$ 500 mil. No 
entanto, foi ampliada a área 
onde fica a imagem de São 
Cristovão, na subida do aces-
so. “Inicialmente, ela teria 150 
metros quadrados. Passou 
para 600. Além disso, esta-
mos fazendo o acostamento 
e colocando muretas de con-
creto, evitando que veículos 
caiam na ribanceira”, explica 

Kroth, que prevê que o in-
vestimento total se aproxime 
de R$ 1 milhão. “Essa obra 
é de muita importância. Re-
centemente foi construído o 
Viaduto Fritz e Frida e tem 
os bonecos nas proximidades 
também. Então, o Grasel é a 
principal entrada de Santa 
Cruz. Um cartão-postal”, 
pontua

RECURSOS PRÓPRIOS
Além do Acesso Grasel, 

Kroth destaca outras obras 
realizadas com recursos da 
municipalidade, como a in-
tervenção do trevo da Philip 
Morris, concluída em abril 
deste ano, e a ponte de Linha 
Júlio de Castilhos, sobre o 
Arroio Castelhaninho, no dis-
trito de Monte Alverne, cuja 
primeira etapa foi concluída 
no mês passado.

LUCIANA MANDLER

LETÍCIA DHIEL

LÍNGUA PRESA
No dia 20 de junho de 

2014 foi sancionada a Lei 
n° 13.002, que traz em 
seu artigo primeiro: “é 
obrigatória a realização 
do Protocolo de Avalia-
ção do Frênulo da Língua 
em Bebês, em todos os 
hospitais e maternidades, 
nas crianças nascidas 
em suas dependências”. 
Ou seja, torna obrigató-
rio o teste da linguinha, 
que é uma avaliação do 
freio lingual dos recém-
nascidos. Esse teste é 
realizado por profissional 
habilitado, seguindo um 
protocolo de exame, a fim de que sejam identificados 
possíveis distúrbios posturais e funcionais que levem a 
dificuldades na fala, mastigação, sucção e deglutição 
da criança.

Para falar sobre o assunto, o Arauto Saúde desta 
semana entrevista a fonoaudióloga Melissa Camargo. 
“As mães conseguem perceber o problema quando 
a criança apresenta dificuldade na amamentação, 
choro diferenciado, estalinhos ao mamar, não conse-
guir abocanhar o peito direito ou dormir na hora de 
mamar, por exemplo, o que gera estressa na criança, 
desmame mais cedo e perda de peso com o tempo”, 
explica.

Já nos adolescentes ou adultos pode ocorrer, al-
gumas vezes, regurgitação, fala com a língua presa, 
a pessoa não consegue colocar a língua para fora ou 
encostar no céu da boca. “Pode ocorrer da língua es-
tar totalmente colada no assoalho da boca ou parcial-
mente. O procedimento deve ser feito o quanto antes, 
facilitando o tratamento, por isso a importância da 
realização do teste no recém-nascido”, complementa. 

Como fazer?
O teste da linguinha deve ser realizado por um 

profissional da área da saúde qualificado, como por 
exemplo, o fonoaudiólogo. Ele deve elevar a língua 
do bebê para verificar se ela está presa, e também 
observar o bebê chorando e sugando. O exame não 
tem contraindicações. Recomenda-se que a avaliação 
do frênulo da língua seja inicialmente realizada na 
maternidade. A avaliação precoce é ideal para que os 
bebês sejam diagnosticados e tratados com sucesso. 
Se a maternidade ou hospital não tiver realizado o 
teste, o pediatra ou profissional da saúde deve ser 
avisado logo na primeira consulta. Ele deverá enca-
minhar o bebê para os locais que estejam preparados 
para realizar o teste.
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Sonegação pode chegar a R$ 8 milhões
EMPRESA DE VERA CRUZ

Uma operação da Receita 
Estadual, com o intuito de 
combater a sonegação, foi 
realizada na terça-feira, dia 
25, em uma empresa de Vera 
Cruz. Conforme o delegado, 
Luiz Wickert, há suspeitas de 
pulverização do faturamento 
e subfaturamento envolvendo 
a empresa. A estimativa é de 

que a sonegação chegue a R$ 
8 milhões. Em função disso, 
foram recolhidos documentos 
em papel, além de arquivos de 
computador para análise. Ain-
da de acordo com o delegado, 
há indícios de subfaturamento 
das operações.

Wickert ressalta que tudo 
indica que a empresa apresen-

ta problemas. Porém, todo o 
material recolhido será anali-
sado para que somente depois 
sejam tomadas as medidas 
necessárias. Mesmo assim, o 
delegado afirmou que caso 
haja irregularidades, o em-
preendimento não corre o risco 
de ser fechado. A Receita não 
divulgou o nome da empresa.


