
Nas calçadas, desvia 
daqui, desvia dali
Pedestres reclamam 
da precaridade dos 
passeios públicos, 
cujo reparo é de 
responsabilidade do 
proprietário do imóvel

Lajes soltas e elevadas dificultam a caminhada dos pedestres pelas calçadas
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Leni Maria Valentim, 
74 anos, anda devagar 
por Santa Cruz do Sul, 

passo por passo. Ela teme tro-
peçar em uma laje solta e fora 
do lugar ou em uma elevação 
na calçada. O estado de con-
servação de algumas calçadas 
da cidade preocupa não só a 
idosa, mas também mães que 
passeiam com os carrinhos de 
bebê, deficientes físicos e pes-
soas com mobilidade reduzi-
da. No Município, a inspeção e 
o controle de problemas como 
esse são realizados pela Uni-
dade Central de Fiscalização 
Externa (Ucefex), que a partir 
de denúncias procura os pro-
prietários - responsáveis pelo 
conserto dos passeios públicos 
- ou realiza os reparos. 

Grasiela Sartori, 28 anos, 
empurra o carrinho do pe-
queno Benício, de apenas 
nove meses, pelo Centro do 
Município e reclama. “Ele vem 
trepidando e chacoalhando 
ao longo de todo o caminho. 
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As doenças mais co-
muns de inverno são aque-
las que atingem ouvido, 
nariz e garganta. É quando 
surgem as sinusites, rinites, 
otites, ou seja, as famo-
sas “ites”. Para falar do 
assunto, o Arauto Saúde 
desta semana entrevistou 
a médica otorrinolaringo-
logista Giovana Pellegrin, 
que explicou como as 
doenças afetam os órgãos 
mencionados, a importân-
cia do diagnóstico e do 
tratamento.

A otorrinolaringologista destaca que há uma série 
de doenças que afetam estes três órgãos. “As rinites, 
principalmente no que diz respeito ao nariz, aos seios 
paranasais; as sinusites em relação aos seios da face 
e que podem ser sinusites virais - é quando a pessoa 
tem um resfriado, ou podendo ser bacterianas - oca-
sionadas por complicações de resfriados e; ainda as 
otites - infecções de ouvido, em geral vinda de uma 
rinossinusite, como costumamos falar, infecção das 
vias áreas superiores (nariz e garganta) complicando 
com uma otite”, esclarece. 

A doutora Giovana aponta que não há como pen-
sar em cada parte individualmente, mas sim como um 
todo. “Temos o mesmo tecido de revestimento das 
cavidades. Assim, não tem como pensarmos garganta 
separada do nariz, separada do ouvido”, frisa. Devido 
à comunicação muito íntima que existe entre o nariz, 
ouvido e garganta, por terem cavidades muito seme-
lhantes e as patologias como vírus e bactérias que 
acometem serem semelhantes, ‘ataca’ tudo de uma 
vez. “São vírus e bactérias que costumam dar essa 
inflamação generalizada”, reforça.

Durante a entrevista, ela abordou a importância de 
fazer o diagnóstico, bem como tratar as patologias. “Vai 
evitar que se cronifique ou tenha complicações. Uma 
otite que não é tratada pode evoluir para uma infecção 
mais extensa e causar até uma meningite, principal-
mente em crianças”, revela. Mas e como perceber essas 
doenças, principalmente em crianças? “Bebê muito 
pequeno não consegue se queixar. Vamos perceber 
então um choro mais frequente, uma recusa alimentar, 
dificuldades para dormir, não quer brincar ou na escola 
ficará um pouco mais agitado, ou seja, haverá mudanças 
no comportamento”, esclarece.

Para evitar essas doenças, principalmente nesta 
época do ano em que ocorre o uso do ar-condicionado 
e se permanece em ambientes mais fechados, é reco-
mendado a lavagem nasal, que deve ser feita desde os 
bebezinhos até os adultos para que se torne um hábito. 
Evitar o tabagismo (não fumar dentro de casa); deixar 
os ambientes bem arejados; e higienizar as mãos com 
água e álcool gel.
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Além das elevações, a falta de 
rampas em alguns locais difi-
culta a locomoção com meu 
filho”, conta. E foi justamente 
as lajes elevadas que levaram 
Leni a sofrer uma queda no 
ano passado.  “Me machuquei 
feio dessa vez. Tropecei e caí, 
enquanto andava próximo ao 
Centro”, revela. Segundo ela, 
o medo de tombar novamente 
é grande, pois encontra di-
versas calçadas em condições 
ruins. 

O coordenador da Ucefex, 
Guilherme Lopes, orienta que 
as denúncias de problemas em 
calçadas podem ser realizadas 
de três formas: através da 
Ouvidoria ou do WhatsApp 
da Prefeitura, ou entrando em 
contato com a Unidade, no te-
lefone (51) 3711-9404. Segundo 
ele, devido à grande demanda 
que a cidade registra, é a partir 
da reclamação dos pedestres 
que o órgão atenta para o 
problema e inicia a tomada 
de providências. “Quando 
recebemos uma denúncia, a 
resposta deve ser imediata ao 
pedestre”, frisa.

COMO FUNCIONA 
A FISCALIZAÇÃO
 Recebida a denúncia, a 

Ucefex notifica o proprietário 
do imóvel. Sendo assim, esse 
dispõe do prazo entre 10 e 30 
dias ou mais, dependendo da 
situação em que a calçada se 

encontra, para o conserto. Para 
Guilherme, um dos motivos 
para a demora nas notificações  
se dá, pois muitos donos de 
imóveis, principalmente da re-
gião central, não se encontram 
na cidade. “A dificuldade, às 
vezes, começa por aqui, por-
que alguns proprietários não 
residem mais em Santa Cruz. 
Aí se eles não têm o cadastro 
atualizado junto à Prefeitura 
demora mais para localizá
-los”, explica. 

Caso o proprietário não rea-
lize os reparos, a multa varia 
de R$ 157,83 a cerca de R$ 3 
mil. Na zona central, ela é apli-
cada em dobro. Além disso, 
para atender a solicitação do 
pedestre, a Prefeitura realiza a 
manutenção da calçada.

Nas calçadas de domínio 
da Prefeitura, Guilherme 
explica que os reparos 
também vão sendo feitos 
conforme as denúncias 
chegam. Além disso, ele 
frisa que estão sendo efe-
tuadas fiscalizações pela 
cidade. Nesse mês, segun-
do ele, a atenção tem sido 
maior para os problemas 
do Centro e, conforme a 
gravidade da situação das 
calçadas, os consertos vão 
ser prioridade.
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