
OBRAS E AGRICULTURA

Editais para a aquisição de equipamentos na área da 
agricultura e obras também foram assinados. Um deles 
se refere à compra de três motoniveladoras que terão um 
custo de R$ 2 milhões. Segundo o secretário de Obras e 
Infraestrutura, Leandro Kroth, os equipamentos irão aten-
der demandas de conservação e pavimentação de estra-
das não pavimentadas, principalmente nas áreas rurais. 

Também foi assinado o edital para a compra de imple-
mentos agrícolas, semeadoras agrícolas, colhedora de 
milho, processador de alimentos e outros equipamentos 
agrícolas. A compra foi possível por meio de emenda do 
deputado federal Danrlei de Deus Hinterholz, do ano pas-
sado, que destinou R$ 200 mil, bem como, por contrapar-
tida da Prefeitura. A intenção é fortalecer a Associação de 
São José da Reserva com vários equipamentos essenciais 
à agroindústria de aipim. Para a Coopersanta será destina-
da uma balança eletrônica digital, bem como uma balança 
eletrônica digital de precisão, uma câmara frigorífica, um 
freezer, um processador de alimentos, entre outros.

Semana de anúncios 
para Santa Cruz
Novo posto de 
saúde, castra-móvel 
e equipamentos para 
agricultura e obras 
tiveram contratos 
assinados 

Nova estrutura de saúde ficará no bairro Pedreira e atenderá 4,7 mil pessoas
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A Prefeitura de Santa 
Cruz anunciou na 
quarta-feira, dia 7, a 

construção de um novo posto 
de saúde no bairro Pedreira. A 
ideia é liberar a atual estrutura 
da Estratégia de Saúde da Fa-
mília, localizada na rua Padre 
Albano Trinks, que é alugada, 
e ter um prédio próprio para 
atender as mais de 4,7 mil 
pessoas que frequentam o 
local por mês. 

Conforme o prefeito Tel-
mo Kirst, o novo posto será 
erguido em um terreno na 
rua da Pedreira e terá 442 
metros quadrados de área 
construída. Agora, será aber-
ta a licitação para a definição 
da empresa que fará a obra. 
A ideia é começar ainda 
neste ano.

A nova estrutura contará 
com painéis solares, sistema 
de reaproveitamento de água 
da chuva, horta, bicicletá-
rio, dentre outras inovações 

sustentáveis. Além disso, o 
prédio contará com ampla 
sala de espera, janelas e mais 
acessibilidade.

CASTRA-MÓVEL
Também na quarta, a Pre-

feitura anunciou série de 
investimentos em obras, agri-
cultura e bem-estar animal. 
No Palacinho, o Prefeito assi-
nou o contrato para a compra 
de um castra-móvel no valor 
de R$ 150 mil. Trata-se de um 
ônibus especialmente adapta-
do com materiais cirúrgicos, 
além de um local adequado 

para o atendimento pós-ope-
ratório dos animais. A compra 
foi possível devido a verbas 
do deputado federal e agora 
senador Luiz Carlos Heinze, e 
empenho da Prefeitura.

De acordo com a vereadora 
e defensora da causa animal, 
Bruna Molz, o castra-mó-
vel terá grande importância. 
“Levar o castra-móvel até os 
bairros para que as pessoas 
possam ser atendidas na porta 
de casa vai ajudar muito. Vai 
diminuir o abandono, doen-
ças e zoonoses”, prevê. 

DIvULgAçãO

Quem é que não de-
seja perder aqueles quili-
nhos indesejáveis?! Para 
atingir o objetivo não 
adianta partir para dietas 
radicais. É preciso ema-
grecer de forma saudável 
e é possível, sim. Quem 
fala sobre o assunto nesta 
semana no Arauto Saúde 
é a nutricionista Ana Jú-
lia Kegler. A profissional 
acredita que para ema-
grecer de forma saudável, 
primeiramente, é preciso 
aprender a fazer boas 
escolhas. “Saber escolher 
os alimentos certos e principalmente saber quando 
e como comer, qual a quantidade”, avalia. Para ela, o 
ideal é nunca pular refeições. “A maioria das pessoas 
tem a mania de comer só as refeições principais, fazer 
jejum e não comer à tarde. O que está totalmente er-
rado. Não precisamos passar fome, podemos comer 
várias vezes durante o dia, porém, em quantidades 
menores. Não precisamos fazer aquele jejum intermi-
tente no meio das refeições”, diz.

Por isso, nada de dietas radicais. Essas dietas “ma-
lucas”, além de poderem causar problemas em alguns 
órgãos como fígado e rins, podem desenvolver uma 
compulsão alimentar. Além disso, são dietas pobres 
nutricionalmente. Ana Júlia também destaca sobre 
os cuidados com o tratamento com medicamentos. 
“Somente os médicos podem prescrever. Nada de 
vizinhos ou parentes indicarem, pois podem causar 
muitos problemas nos órgãos”, enfatiza. 

Durante a entrevista, a nutricionista também desta-
cou a importância de estar atento ao estar acima do 
peso. “Quando isso acontecer é aconselhável procurar 
um médico, pois ele vai receitar exames sanguíneos 
que podem detectar alguma patologia, tanto renal, 
diabetes, hipertensão, problema na tireoide para daí 
sim sabermos que caminho vamos seguir nesta dieta”, 
sublinha. E quando a roupa não serve mais, principal-
mente depois do inverno, em que é natural ganhar 
uns quilinhos, o que fazer? “É preciso ter consciência 
de que precisa mudar. Mudar hábitos, fazer execícios, 
fazer planejamento e criar novos hábitos e ter uma 
vida mais saudável”, aposta. Mas nesta batalha contra 
o peso, os grandes vilões são o açúcar, os açúcares 
industrializados e os refrigerantes. “Ou seja, é preciso 
rever alguns hábitos que estão errados”, reflete. É 
fundamental consumir, em média, de 2 a 3 litros de 
água, dependendo do peso de cada pessoa. O cálculo 
é simples: 35ml de água por quilo. “É importante para 
manter a função renal, além do que acarreta em dor 
de cabeça e outros problemas”, finaliza.
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