
AS CASAS

Os responsáveis pela obra – a construtora venâncio-
airense ALM Engenharia – trabalham nos locais desde no-
vembro de 2018. Cada residência – que tem 45,3 metros 
quadrados - é construída com recursos do Minha Casa 
Minha Vida e do Pró-Moradia. O padrão é o mesmo, tanto 
nas 400 casas do Mãe de Deus quanto nas 163 do Santa 
Maria. Todas as residências são individuais, diferente do 
modelo geminado do Residencial Viver Bem. O investi-
mento total é superior a R$ 47 milhões, com a construção 
de um centro comunitário para cada loteamento, a fim de 
estimular as atividades sociais com as crianças.

No próximo ano, 
563 recomeços
Loteamentos Mãe de 
Deus e Santa Maria 
serão entregues em 
maio para famílias 
santa-cruzenses

Casas em construção são individuais, diferente do modelo geminado do Viver Bem

CASAS POPULARES
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Dois dormitórios, um 
banheiro, sala, cozi-
nha, área de serviço, 

laje e bom acabamento. A 
junção dessas peças, em um 
lugar para chamar de lar, 
significa mais do que ter uma 
casa. Para muitos, é uma nova 
vida. As 563 casas popula-
res que serão entregues pela 
Prefeitura de Santa Cruz em 
maio de 2020 vão contemplar 
centenas de famílias que hoje 
vivem em condições precárias, 
em pontos irregulares ou em 
residências que não são suas. 
Os loteamentos Mãe de Deus 
e Santa Maria, em construção 
próximo ao Viver Bem, vão 
mudar a paisagem do muni-
cípio, mas, principalmente, a 
rotina de mães, pais e filhos.

Daiana da Silva da Rosa, 33 
anos, não conteve as lágrimas 
quando soube que seria uma 
das contempladas. A santa-
cruzense, que mora com dois 
filhos pequenos em uma área 
de preservação ambiental no 
bairro Santuário, sabe que 

DIVULGAÇÃO

CUIDADOS 
COM OS ANIMAIS
Antes de ter um animal 

de estimação em casa 
é importante saber que 
alguns cuidados são fun-
damentais. E quem fala 
sobre o assunto no Arauto 
Saúde desta semana é o 
médico veterinário Felipe 
Wazlawik. O profissional 
começa reforçando que 
seja em cães ou gatos, os 
principais cuidados são: 
vacinação e alimentação. Ao falar de alimentação, por 
sinal, Felipe lembra que há inúmeras marcas de ração. 
É importante conferir o que é ideal para cada porte do 
animal. “Um filhote vai comer uma ração de filhote, as-
sim como um cão adulto ou idoso vai comer de acordo 
com seu porte”, exemplifica.

O veterinário também esclarece que cães e gatos 
possuem alimentações totalmente diferentes. “Assim 
como a questão de cada fase de vida do seu bichi-
nho”, sublinha. “Por exemplo, a necessidade nutricio-
nal de um cão filhote é totalmente diferente de um 
cão idoso ou um castrado”, completa.

Além dos cuidados com a alimentação, nos dias 
quentes, principalmente no verão, para garantir um 
pouco mais de conforto para os pets é preciso dei-
xá-los hidratados e em locais bastante arejados. “Em 
relação à nutrição, é importante ter uma alimentação 
sempre fresca e água”, orienta. Para aqueles animais 
“livres”, que ficam mais no pátio, alguns cuidados são 
importantes. “Por exemplo, esses animais, seja cão ou 
gato, precisam ter um lugar onde possam se refrescar, 
um lugar onde possam se refugiar e ficar livre do sol 
das 10 às 16 horas”, aconselha o veterinário. Neste 
período também são recomendadas as tosas. “Para 
algumas raças é benéfico fazer a tosa até mesmo para 
poder aliviar o calor”, diz. “Outros já não, pois têm 
essa camada de pelagem para proteção. Mas para 
a maioria dos cães é indicada, sim, a tosa”, reforça.

Para quem vai para a praia e quer levar o pet, o 
veterinário diz que o principal cuidado é em relação 
ao controle das vacinas e o de parasitas de modo 
geral, como pulgas e verminoses. “O ideal é ir para a 
praia e estar com a carteirinha do seu animal em dia. 
Ou seja, vacinas em dia para estar livre de qualquer 
doença”, destaca. Nas viagens, o ideal é que seu pet 
seja transportado num lugar seguro, dentro de uma 
caixa de transporte. “Se vai dentro do veículo tem que 
levar no cinto de segurança apropriado”, orienta Wa-
zlawik. Alguns cães precisam, às vezes, ganhar uma 
medicação, porque ficam muito agitados, podem ter 
ânsia. De carro, de ônibus ou de avião, o importante 
é seguir as orientações do veterinário e as exigências 
de cada forma de transporte.
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LETíCIA DHIEL

com a entrega no próximo ano, 
uma nova vida irá começar. 
“Minha casinha é tão velha. 
Tem cupim, goteira. Em dias 
chuvosos como esses últimos, 
ficamos com medo. O quarti-
nho do meu filho alaga, minha 
cozinha desmoronou”, conta. 
Por isso, a casa que ela rece-
berá no Mãe de Deus significa 
tanto. Ao lado dos filhos Alis-
son, oito anos, e Taylon, dois 
anos, viverá dias diferentes, 
sempre com a gratidão pelo 
presente e com fé em dias cada 
vez melhores. 

qUALIDADE DE vIDA
A maioria dos contempla-

dos hoje mora de forma ir-
regular, espalhada em nove 
bairros. São mais de 500 fa-
mílias que vivem sobre áreas 
de risco, com pouca estrutura 
e sem saneamento básico. As 
famílias, conforme a secretária 
de Habitação, Aretusa Schei-

bler, estão atualmente no Bom 
Jesus, Santuário, Pedreira, 
Faxinal Menino Deus, Rauber, 
Dona Carlota, Santa Vitória, 
Margarida e Progresso. “Pre-
cisamos garantir segurança a 
estas pessoas. Será, com certe-
za, uma grande mudança de 
vida”, comenta. 

Das 563 casas dos dois lotea-
mentos, 24 serão ocupadas por 
famílias de aluguéis sociais. 
O restante mora nos pontos 
irregulares, muitos de preser-
vação ambiental, outro ponto 
considerado pela Prefeitura. 
Após a entrega dos loteamen-
tos, será lançado o Programa 
de Recuperação de Área De-
gradada. Todos os pontos 
considerados de preservação 
ambiental e que foram utiliza-
dos para moradias irão receber 
tratamento especial, a fim de 
que os prejuízos das ocupa-
ções sejam sanados. 


