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Tentativas de suicídio alertam municípios

Construção em 
reservatório-pulmão 
e adutoras de água 
tratada, no Santo 
Antônio, devem ser 
finalizadas neste ano

No Santo Antônio, serão construídos duas adutoras de água tratada e um reservatório
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Os problemas com a 
falta de água, fre-
quentes na zona sul 

de Santa Cruz do Sul, po-
dem ter fim ainda em 2019. 
Conforme previsão da Com-
panhia Riograndense de Sa-
neamento (Corsan), quando 
anunciou o investimento de 
R$ 14 milhões em melhorias 
no fornecimento de água 
no município, a construção 
de duas adutoras de água 
tratada e de um reservató-
rio-pulmão, no bairro Santo 
Antônio, devem ser finaliza-
das neste ano. Atualmente, 
também entre as melhorias 
em andamento, está a cons-
trução de uma nova adutora 
de 800mm de água bruta 
entre o Lago Dourado e a 
Estação de Tratamento Água 
(ETA), à margem da ERS-409, 
próximo ao Rio Pardinho. 
No entanto, esta poderá se 
estender até 2020.
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Falta de água deve acabar na zona sul
local da Corsan, Rosângela 
Freitas dos Santos, a cons-
trução das duas adutoras 
de água tratada, que vão 
beneficiar os moradores do 
bairro Santo Antônio ao fazer 
a interligação até o reservató-
rio de dois milhões de metros 
cúbicos, está bem adiantada. 
A previsão é que em 30 dias 
inicie a obra no reservatório
-pulmão, atrás da igreja do 
bairro. Com essa intervenção, 
a zona sul será dona do maior 
reservatório do município, o 
que vai colaborar para mudar 
a realidade dos moradores, 
que são alguns dos mais pre-
judicados em casos de rom-
pimento de rede. “Queremos 
finalizar o quanto antes essa 
obra, porque isso vai nos dar 
um grande ganho de vazão 
para a estação de tratamen-
to. E essas duas adutoras 
de água tratada têm grande 
possibilidade de estarem 
prontas até o fim deste ano”, 
completa Rosângela.  

PARA 2020
A obra da nova adutora 

de água bruta, que visa au-
mentar a vazão da água e 
possibilitar uma quantidade 
extra nos reservatórios, é a 
mais demorada, segundo 
Rosângela. “Ela está sendo 
feita com bastante cuidado, 
pois nós temos ali mais três 

adutoras já em funcionamen-
to que abastecem a cidade e 
essa está exatamente junto 
a elas. Então, tem que se ter 
o máximo de cuidado para 
não haver o rompimento das 
demais adutoras, porque aí 
pode comprometer o abas-
tecimento”, avalia. Durante 
três meses, as obras junto à 
adutora de 800mm de água 
bruta ficaram paradas, de-
vido ao aditivo de contrato.  
“Uma empresa contratada 
ganhou a licitação e iniciou 

a obra, mas tivemos de fazer 
um aditivo do contrato com 
a mesma empresa, o que é 
normal de acontecer, prin-
cipalmente em obras gran-
des como essa”, esclarece 
Rosângela. Segundo ela, há 
possibilidade dessa obra se 
estender para 2020. “Agora, 
vamos reativar o contrato e 
aí já conseguimos reiniciar o 
trabalho nela, mas depende 
também do clima, porque é 
uma obra bem demorada”, 
frisa. 

PARA FISCALIZAR
Procurada pelo Jornal Arau-

to para falar sobre a previsão 
das obras da Corsan em anda-
mento, a Agência Reguladora 
Municipal de Serviços Dele-
gados (Agerst) explicou que 
não pode fazer avaliação a res-
peito, pois não está acompa-
nhando efetivamente as obras 
previstas no cronograma e que 
a expectativa é de contratar um 
engenheiro para fiscalizá-las e 
realizar um acompanhamento 
mais preciso. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Edital de Concurso Público  nº 320/2019 –
NOMEAÇÃO E CHAMAMENTO PÚBLICO

O MUNICÍPIO DE VERA CRUZ, pessoa jurídica de direito público, 
através de sua Prefeito Municipal, Sr. Guido Hoff, faz saber, por este 
Edital, DA NOMEAÇÃO E CHAMAMENTO PÚBLICO DE CANDIDATO 
APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO, em segunda e última chama-
da, em atendimento à Portaria nº 13.174/2019, Edital de Homologação 
nº 229/2018, para provimento de cargo efetivo no seu quadro de pes-
soal, sob Regime Estatutário para os seguintes cargos: 

Médico 40h – CONCURSO N.º 151
Classificação	 	 Nome
1º - 2ª chamada  SARA FERREIRA PAGLIARINI 

De conformidade com o Art. 14, da Lei Complementar nº 004/2007, 
os nomeados tem prazo de quinze dias para tomar posse, a contar do 
ato	de	nomeação	publicado	no	Quadro	de	Atos	Oficiais	do	Município.	
Os nomeados devem se apresentar na Secretaria Municipal de Adminis-
tração da Prefeitura Municipal de Vera Cruz, situada na Avenida Nestor 
Frederico Henn, 1645, Vera Cruz, RS. O NÃO comparecimento no prazo 
estipulado será interpretado como renúncia à posse no referido cargo e 
será tornado sem efeito. 

Gabinete do Prefeito, 24 de setembro de 2019.

GUIDO HOFF,
Prefeito Municipal.

O mês de setembro, intitu-
lado de Setembro Amarelo, 
é dedicado ao combate e a 
prevenção ao suicídio. No 
entanto, mesmo que a cada 
ano o alerta se intensifique, 
os casos ainda preocupam, 
principalmente os órgãos de 
saúde. Em Vera Cruz, neste 
ano, foram registrados sete 
suicídios. A faixa etária dessas 
pessoas era entre 30 e 40 anos 
e todos homens. Além disso, 
foram 30 tentativas em Vera 
Cruz. Segundo a coordena-
dora do Centro de Atenção 
Psicossocial (Caps) de Vera 
Cruz, Iara Ortiz Paz, as mu-
lheres são as que mais tentam 
suicídio, mas são os homens 
que costumam conseguir, 
de fato, praticar o ato. Como 
forma de evitar mais casos de 
suicídio, Iara ressalta que há 

no município vários grupos 
e ações de valorização à vida 
e prevenção ao suicídio que 
incluem rodas de conversas, 
por exemplo. 

EM SANTA CRUZ
Segundo dados da Secreta-

ria Municipal de Saúde (Sesa), 
de Santa Cruz do Sul, de 
janeiro a setembro deste ano, 
chama atenção o fato de que, 
das 68 tentativas de suicídio 
notificadas pela Vigilância 
Epidemiológica, 24, ou seja, 

35%, tiveram como autores 
jovens na faixa entre 15 e 25 
anos. Ao todo, foram registra-
dos nove suicídios na cidade.

Com relação ao perfil de 
quem consegue chegar às vias 
de fato, os números registra-
dos desde 2007 mostram, ano 
a ano, uma prevalência do 
sexo masculino e, principal-
mente, de pessoas acima dos 
56 anos. Este ano, dos 13 casos 
de suicídio, cinco enquadram-
se neste perfil. 


