
Obras devem ficar 
para o próximo ano
Devido ao clima, 
melhorias no Lago 
Dourado e no acesso 
Grasel, previstas para 
o fim de 2019, vão ser 
concluídas em 2020

No Lago Dourado, cerca de 80% da terraplenagem está feita

ATRASOS EM SANTA CRUZ

LUCIANA MANDLER
redacao1@jornalarauto.com.br

A s chuvas intensas du-
rante o mês de ou-
tubro e início de no-

vembro prejudicaram e muito 
o andamento das obras que 
vêm sendo realizadas em 
Santa Cruz do Sul. Até mesmo 
prazos previstos podem alterar 
em decorrência disso. Entre os 
investimentos afetados, está o 
Lago Dourado e o calçamento 
do acesso Grasel. Conforme 
o engenheiro do Município, 
Leandro Kroth,  devido às in-
tempéries climáticas, em torno 
de 80% da terraplenagem foi 
executada no Lago Dourado. 

O engenheiro explica ainda 
que o projeto foi modificado. 
“Tivemos que ampliar a cota 
em decorrência das enchentes, 
além da chuva intensa ocor-
ridas nas últimas semanas. 
Agora é que o clima está come-
çando a colaborar”, salienta. A 
projeção é de que se o tempo 
contribuir, ainda neste ano a 
equipe que trabalha no local 

consiga dar uma acelerada 
nas obras e recuperar o tempo 
perdido e concluir uma das 
etapas. Porém, Kroth reforça 
que a obra tem o prazo de 
conclusão para abril de 2020. 

O projeto prevê a ampliação 
da ciclovia, pista de caminha-
da, construção de canteiro 
central separando os espaços, 

duplicação da taipa, espera 
para iluminação dos seis qui-
lômetros do entorno do lago, 
serviços de terraplenagem, 
drenagem e pavimentação do 
estacionamento. Além disso, 
no canteiro de dois metros que 
vai separar as duas faixas, vai 
haver paisagismo, com bancos 
e bebedouros. 
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PARKINSON
Tremor na mão e  mo-

vimentos mais lentos, es-
tes são os primeiros sinais 
percebidos de quem tem 
a doença de Parkinson. 
Para falar desta síndrome, 
o Arauto Saúde desta 
semana entrevistou o 
neurologista Antonio Ma-
nuel de Borba. Segundo 
o profissional, o parkin-
sonismo é uma grupo 
de doenças que afeta o 
movimento das pessoas. 
“Existe uma certa confusão entre Parkinson e Ein-
samer, pois o Parkinson também afeta a memória”, 
explica. “Sabemos que no final elas são parecidas, 
mas para reconhecer o Parkinson basta observar o 
movimento, como o tremor”, revela. “Geralmente o 
tremor que preocupa está ligado ao Parkinson, que 
é o tremor de um lado só”, sublinha. Ainda segundo 
o médico, é muito comum na populçaão o tremor 
dos dois lados, chamado de tremor essencial. Um 
distúrbio do movimento mais comum e não é grave. 
“Às vezes é algo fisiológico, que não tem relação com 
algum problema, enquanto o Parkinson é um tremor 
unilateral que vai evoluindo”, aponta.

O Parkinson geralmente acomete pessoas com mais 
idade, entre os 60 e 65 anos, em igual proporção em 
ambos os sexos. “Quando acontece com pessoas mais 
jovens nos preocupamos, pois está ligado a outro tipo 
de doença, havendo uma necessidade maior de inves-
tigação”, alerta Borba. Doença neurológica, crônica 
e progressiva, sem causa conhecida, para prevenir a 
doença, está o cuidado com a saúde geral. “Sabemos 
que as pessoas que  não tiverem bem de saúde, têm 
mais riscos de desenvolver várias doenças, inclusive o 
Parkinson”, avalia. Para prevenir-se a pessoa tem que 
se alimentar bem, fazer exercícios, evitar a ansiedade, 
sugere o neurologista Borba.

Para aqueles que são acometidos pela síndrome 
de Parkinson, o que motiva os médicos é o tratamen-
to, tendo em vista que a doença responde bem aos 
remédios. “Se a pessoa está bem medicada, ela vai 
conseguir ter uma qualidade de vida. No começo e 
na grande parte da doença, que pode ser 20 anos, 
sabemos que a pessoa pode ter uma vida boa, se 
movimentar se estiver medicada”, reforça. O neu-
rologista alerta para cuidados com sinais de que a 
pessoa possa estar com Parkinson: “Quando a pessoa 
treme, é mais fácil associar ao Parkinson, mas quando 
a pessoa está mais lenta, ninguém nota”, sublinha. 
“Por isso é importante atentar a esse sinal também”, 
finaliza. Com medicamentos, o paciente pode levar 
uma vida normal.
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Os projetos para a construção de duas pontes, uma 
que vai ligar o bairro Santa Vitória ao Residencial 
Viver Bem, assim como outra que interligará o Lo-
teamento Santa Maria ao Bairro Santa Vitória pela 
rua Professor Léo Winterle, já foram elaborados há 
alguns anos, porém, agora que o processo licitatório 
para a contratação da empresa que realizará o ser-
viço foi encaminhado. Sendo assim, as obras ainda 
não iniciaram, mas têm projeção de serem concluí-
das até o final de 2020. 

CONSTRUÇÃO DAS PONTES

As obras de revitalização 
do acesso Grasel que estavam 
previstas para serem concluí-
das até o fim deste ano não 
vão ocorrer. Segundo Kroth, 
mesmo com quatro equipes 
nos serviços, vai ficar para 
2020.  “Sabemos o tempo que 
leva cada etapa da obra, mas 
com as chuvas dos últimos 
meses, não foi possível avan-
çar muito”, lamenta. Assim, a 
projeção é de que o calçamento 

seja finalizado até o primeiro 
semestre do ano que vem. 
“Também tivemos ampliação 
no projeto de melhoria. Antes 
era só a calçada. Ampliamos 
para o acostamento a fim de 
proporcionar mais segurança 
e evitar acidentes graves”, 
explica. O engenheiro reforça 
que este prazo previsto pode 
mudar, pois também depen-
derá das condições climáticas 
ao longo deste período.

Grasel será concluído em 2020


