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As Amigas do bem doam
polvos de crochê ao HSC 

Abertas as inscrições 
para Agricultura familiar

Interessados devem procurar Secretaria da Agricultura

Vera-cruzenses confeccionaram polvos e doaram

RODRIgO ASSmAnn

DIVULgAÇãO

O grupo Amigas do 
Bem, de Linha Henrique 
D’Ávila, interior de Vera 
Cruz, realizou mais uma 
entrega de polvinhos de 
crochê para o projeto Meu 
Amiguinho dos Sete Ma-
res, do Hospital Santa Cruz 
(HSC). Os polvos são uti-
lizados como recurso te-
rapêutico para as crianças 
recém-nascidas internadas 
na Unidade de Cuidados 
Intermediários (UCI) da 
casa de saúde, transmi-
tindo tranquilidade e pro-
teção ao recém-nascido 
durante o seu processo de 
recuperação.

Com o lema Fazer o 
bem faz bem, o grupo é 
formado por voluntárias 
com o objetivo de realizar 
ações sociais. As amigas 
confeccionam os polvinhos 
para o Hospital Santa Cruz 
desde 2017 e contam com o 
apoio de empresas de Vera 
Cruz, que doam o material 
necessário, as linhas e as 
agulhas de crochê. Elas 
também realizam diversas 
atividades na comunidade, 
como oficinas de artesa-
nato, brechós solidários e 
participação em eventos.

A coordenadora da área 
materno-infantil do HSC, 

Desde esta segunda-feira, 
22 de julho, estão abertas 
as inscrições para o Espaço 
da Agroindústria Familiar 
durante a 35ª Oktoberfest e 
Feirasul 2019, que acontecem 
de 9 a 20 de outubro, em San-
ta Cruz do Sul. Os empreen-
dedores da agricultura e das 
agroindústrias familiares 
interessados em participar 
como expositores da feira 
devem realizar a inscrição 
na Secretaria Municipal de 
Agricultura - rua Tenente 
Coronel Brito, 176, Centro, 
até o dia 9 de agosto. “Este é 
um espaço de grande desta-
que durante a Oktoberfest. 
Um dos locais mais visitados 
e com um número expres-
sivo de vendas durante a 
Festa da Alegria”, ressaltou 
o presidente do evento, Ênio 
Wermuth. 

O regulamento geral será 
disponibilizado no momento 
da inscrição. Para participar 
da feira, além de preencher 
a ficha informando todos 
os dados solicitados, os ex-
positores devem apresentar 
a declaração de aptidão ao 
Programa de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (Pro-
naf). Os produtos expostos 
para a comercialização de-
vem ser de produção própria 

do empreendimento, bem 
como obedecer as normas sa-
nitárias e legais estabelecidas 
para cada alimento.

Entre os critérios para 
seleção estão, em primeiro 
lugar, as propriedades com 
proximidade do município 
de Santa Cruz do Sul, depois 
da região Vale do Rio Pardo, 
pertencentes ao Conselho Re-
gional de Desenvolvimento 
(Corede) e, por fim, demais 
regiões do Rio Grande do 
Sul. Os resultados das inscri-
ções serão divulgados no dia 
26 de agosto, e os inscritos 
devem entrar em contato 
com a Secretaria Municipal 
de Agricultura. 

ESPAÇOS
No Espaço da Agricultura 

Familiar serão disponibili-
zados estandes internos de 
quatro metros quadrados 
para a exposição e comer-
cialização de produtos. Para 
cada segmento deverá ter o 
mínimo de três espaços para: 
produtos de origem animal; 
sucos e bebidas; farináceos; 
produtos de origem vegetal; 
artesanato rural; e para flo-
ricultura. Mais informações 
poderão ser obtidas pelo te-
lefone (51) 3711-9334 ou pelo 
e-mail: projetos.agricultura@
santacruz.rs.gov.br. 

enfermeira Lis Spat, explica 
que a intenção de utilizar os 
polvinhos de crochê é que, 
quando abraçados pela crian-
ça, os tentáculos remetem ao 
cordão umbilical e causam 
sensação de segurança pare-
cida com a do útero materno. 
A ideia surgiu na Dinamarca, 
em 2013, onde a prática cons-
tatou uma melhora significa-
tiva nos sistemas respiratório 
e cardíaco dos bebês que 
receberam o brinquedo.

“Além da estabilização da 
frequência cardíaca e respi-
ratória dos recém-nascidos, 
esta ação produz outros be-
nefícios, como redução da 
agitação motora, diminuindo 
assim a retirada acidental dos 
dispositivos terapêuticos”, 

destaca Lis. “Também ace-
lera o ganho de peso do 
bebê e incentiva pais e mães 
a participarem do processo 
de hospitalização do seu 
filho”, complementa.

A enfermeira salienta 
que o brinquedo atende 
a uma série de cuidados 
e orientações específicas 
referentes ao tamanho, 
material utilizado e ma-
nutenção, além de meca-
nismos para controle de 
infecção. Cada polvo é 
de uso único e, na alta, o 
mesmo pode ser levado 
para casa com o intui-
to de auxiliar o bebê a 
adaptar-se à mudança de 
ambiente. Por isso há a 
necessidade de doações.

PAINEL DO ADVOGADO

Agosto se aproxima e com 
ele vem a expectativa para o 
Dia dos Pais. A data, que esse 
ano será festejada dia 11 de 
agosto, é uma das principais 
para o comércio. Conforme 
o vice-presidente da Câmara 

de Dirigentes Lojistas (CDL) 
Santa Cruz, Ricardo Fernando 
Bartz, a expectativa é que o 
crescimento em vendas seja de 
8%, se comparado com o ano 
passado. Para Bartz, a projeção 
se alia ao cenário atual, com as 

liquidações de inverno. “Ca-
misas e blusões são alguns dos 
itens mais procurados. Além 
disso, muitos optam pelas 
ferramentas. São os segmentos 
em que apostamos que farão 
boas vendas”, destaca. 

Vendas para o Dia dos Pais devem crescer 8%


