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Olá, leitor! Você já teve algum dia uma lacuna de 
ideias? Ah, então você não sabe o que é isso? Bem ... 
isso é sinônimo de ausência de pensamentos. Suas 
ideias embarcam para um mundo paralelo, e seu cé-
rebro não passa de um simples órgão vazio.

E os seus sintomas? Ora, isso é fácil! Você fica 
sem ideias! Aí você se pergunta, é contagioso? Não 
é provado, mas se acredita que é. Por que você acha 
que existem tantas cabeças de vento nesse mundo?

Mas e aí ... isso tem cura? 
Claro que tem! Ler livros, 
além de te ajudar em um 
monte de outras coisas, 
como interpretação, ajuda 
na memória, diminui o es-
tresse, melhora a análise crí-
tica, expande o vocabulário 
e é o modo mais eficaz para 
seu problema. 

Talvez ao achar um hob-
by e se descontrair um pou-
co apareça alguma ideia. 
Outra dica é ... converse 
com as pessoas, veja os 
pontos de vista delas para 
seu “probleminha de falta 
de pensamentos criativos”, escute-as com atenção.

E que tal olhar para o mundo a nossa volta? Há 
tantas coisas interessantes, e às vezes o que procu-
ramos nem existe, por que não inventar? Ah, eu es-
queci, você não tem ideia do que inventar! Baseie-se 
no real, então!

Às vezes a resposta está na ponta do nosso nariz, 
mas você não enxerga; como eu que estava com uma 
lacuna de ideias, e escrevi um texto sobre isso! Pois 
é... eu só precisei enxergar!

PALAVRA DO LEITOR

ENVIE SEU TEXTO PARA 
materia@jornalarauto.com.br

Lacuna de ideias

“

”

Ler livros, além de te 
ajudar em um monte 

de outras coisas, 
como interpretação, 
ajuda na memória, 
diminui o estresse, 
melhora a análise 
crítica, expande o 
vocabulário e é o 

modo mais eficaz para 
seu problema

ISADORA BEVILAQUA
Estudante do 7º ano da  Escola José Bonifácio

MELHORIAS

Corsan investirá R$ 14 milhões até o fim do ano em Santa Cruz

Investimentos de R$ 14 
milhões devem garantir, até o 
fim de 2019, melhorias no for-
necimento de água em Santa 
Cruz do Sul. A Companhia 
Riograndense de Saneamento 
(Corsan) já trabalha em uma 
obra e tem mais quatro para 
execução no segundo semes-
tre. Nos próximos meses, o 
município contará com mais 
quatro adutoras, um novo 
reservatório e seis quilômetros 
de redes substituídas. 

Um dos principais reforços, 
de acordo com a gerente local 
da Corsan, Rosângela Freitas 
dos Santos, é a construção de 
uma nova adutora de 800 mi-
límetros de água bruta entre 

o Lago Dourado e a Estação 
de Tratamento Água (ETA), à 
margem da ERS-409, próximo 
ao Rio Pardinho. No local, já 
existem três grandes adutoras 
que abastecem a cidade, mas 
o implemento aumentará a 
vazão da água e possibilitará 
uma quantidade extra nos 
reservatórios. 

A companhia ainda substi-
tuirá seis quilômetros de redes 
precárias, que rompem com 
facilidade por conta do tempo 
de uso. O trabalho iniciará 
em 20 dias e se concentrará 
em parte da Avenida Inde-
pendência, da rua Senador 
Pinheiro Machado e da rua 
Irmã Elma Esteves, no bairro 
São João. 

Além disso, mas sem estar 
no pacote de R$ 14 milhões, 

a ampliação da rede de es-
goto também está na mira da 
Corsan. Atualmente, apenas 
20% do esgoto do município 
é tratado. “Há um projeto 
de licitação em andamento, 
que deve ser publicado no 
segundo semestre, com uma 
quilometragem a ser definida. 
Será muito benéfico, princi-
palmente, para o nosso meio 
ambiente”, relata. 

MAIS AGILIDADE
NO SANTO ANTÔNIO
Duas das obras previstas 

até o fim do ano beneficiarão 
os moradores do bairro Santo 
Antônio. Serão construídas 
duas adutoras de água trata-
da, além de um reservatório 
pulmão, atrás da Igreja do 
bairro. A capacidade de dois 
milhões de metros cúbicos 

fará com que a zona sul seja 
a dona do maior reservatório 
do município. Isso ajudará a 
mudar a realidade da região, 
pois, conforme Rosângela, os 
moradores do Santo Antônio 
são alguns dos mais prejudica-
dos em casos de rompimento 
de rede. 

REFORÇO NO INTERIOR
Linha Santa Cruz também 

contará com investimentos. 
Uma adutora de 300 milíme-
tros inovará o sistema da loca-
lidade, que hoje conta apenas 
com poços e redes menores. A 
obra será executada por uma 
empresa privada, em parceria 
com a Prefeitura. Os quatro 
quilômetros de rede farão a 
conexão com um reservatório, 
construído por empreendedo-
res da região. Com esse con-

junto, será possível a entrega 
de água nos loteamentos da 
localidade. 

ROMPIMENTOS
Rosângela sabe dos proble-

mas enfrentados pela conces-
sionária e salienta os estudos 
feitos a fim de que ocorra a 
redução de rompimentos. 
“São poucos os consertos que 
podemos fazer sem desligar 
a rede, pela segurança dos 
funcionários. Quando rompe, 
não tem como não faltar água, 
infelizmente. É preciso fechar 
o registro, esvaziar e então 
trabalhar”, comenta. Entre os 
pontos principais que ocasio-
nam o rompimento, a gerente 
local da Corsan destaca: a 
geografia de Santa Cruz, a 
oscilação de temperatura e o 
trabalho de terceiros. 
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