
Por uma gravidez com 
mais qualidade de vida
Município oferece às gestantes a possibilidade de se exercitarem com orientação 
e sem custo. Atividade ocorre nas quartas-feiras, no Espaço Mamãe Criança 
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rotina saudável

Ginástica para gestantes prioriza exercícios de alongamento e fortalecimento muscular

GERAL 06ARAUTO | TERÇA-FEIRA, 22 DE MAIO DE 2018

Alimentação saudável e 
atividade física durante a 
gravidez são recomendações 
da Organização Mundial da 
Saúde. Além disso, a indi-
cação é para que as futuras 
mamães se mantenham sau-
dáveis e evitem o ganho de 
peso excessivo. Mas como 
fazer isso? Em Vera Cruz, a 
equipe do Núcleo de Apoio 
à Saúde da Família – Atenção 
Básica (NASF AB) oferece às 
gestantes a possibilidade de 
se exercitarem com orientação 
e sem custo. Conforme a pro-
fissional de educação física, 
Simony Fagundes, a ginástica 
para gestantes prioriza os 
exercícios de alongamento 
e fortalecimento muscular, 
com foco em prevenção à dor 

lombar e melhora da circu-
lação sanguínea. “Além dos 
benefícios orgânicos para a 
mamãe, o bebê também já 
sente o cuidado. Isso traz, de 
forma antecipada, incremento 
no vínculo com a mãe, favore-
ce o desenvolvimento cerebral 
e previne o parto prematuro”, 
explica.

 Quem já está recebendo 
atendimento é a professora 
Nádia Almeida. Grávida de 
33 semanas,ela conta que 
está adorando participar das 
aulas. “Eu sempre pratiquei 
atividades físicas e durante a 
gestação dei continuidade por 
saber da importância, tanto 
para minha saúde e bem-estar 
quanto do bebê. É uma ótima 
preparação para o parto na-

tural e também traz outros 
benefícios, pois é momento 
de conversar, trocar ideias, 
se exercitar e principalmente 
conhecer o próprio corpo”, 
afirma Nádia.

 As gestantes também são 
incentivadas a fortalecerem 
a interação da família com 
o bebê, estabelecerem uma 
alimentação saudável, além 
de conhecer atitudes de segu-
rança para se preservarem de 
quedas, uma vez que, com o 
avançar da gestação, o equi-
líbrio do corpo da gestante 
fica modificado. As gestantes 
interessadas em participar das 
atividades devem comparecer 
no Espaço Mamãe Criança 
nas quartas-feiras, das 10 às 
11 horas ou das 15 às 16 horas.

Nesta quinta-feira, dia 24 de 
maio, Vera Cruz vai sediar um 
Encontro de Gestores Cultu-
rais do Vale do Rio Pardo. Os 
secretários e coordenadores da 
pasta de toda região e diretores 
de associações culturais deste 
território estarão reunidos no 
Clube Vera Cruz, a partir das 
8h30min, para debater a gestão 
da cultura local e propor ini-
ciativas conjuntas. Uma delas, 
adianta o secretário local, Lu-

cas Dalfrancis, é a proposta de 
realizar um carnaval regional. 
O evento terá ainda o diálogo 
com Vitor Ortiz sobre a “Ges-
tão da Cultura Local”. 

Vitor dedicou mais de 20 
anos para a gestão cultural no 
setor público, foi secretário 
de Cultura de Porto Alegre, 
São Leopoldo e Viamão; di-
retor da Funarte, no Rio de 
Janeiro, e secretário-executivo 
do Ministério da Cultura, em 

Brasília. Em 2013, em Porto 
Alegre, reassumiu como ser-
vidor de carreira da Prefeitura, 
no Arquivo Histórico Moysés 
Vellinho e voltou à UFRGS, 
onde é docente.

Dalfrancis frisa que muitas 
cidades ainda não contam 
com práticas de captação de 
recursos utilizando as leis de 
incentivo, por isso o encontro 
também busca multiplicar 
informações.

Gestores culturais vão propor carnaval regional
enContro

HVC PROPORCIONA MAIS SERVIÇOS PERTO DE VOCÊ
E as novidades continuam! Mais um profissional médico 

passa a atender no Hospital Vera Cruz. Agora, além das con-
sultas especializadas de Cardiologia, Estética, Gastroentero-
logia e Traumatologia, o HVC conta também com consultas 
médicas em Psiquiatria. Todas as sextas-feiras à tarde, das 
13h30min às 17h30min, o Médico Psiquiatra Dr. Anderson 
Barcellos, especialista também em farmacologia médica 
em Psiquiatria - atenderá em caráter particular, no próprio 
hospital, diagnósticos relacionados às seguintes patologias:

- Depressão
- Transtornos de Humor
- Bipolaridade
- Demência
- Transtornos de ansiedade
- Psicoterapia
O atendimento busca o alívio do sofrimento e o bem-es-

tar psíquico dos pacientes. Consultas devem ser agendadas 
pelo fone 3718-1800.

CARRETEIRO DO BEM
É neste sábado! Participe! Adquira seu ingresso e ajude 

o hospital. Curta a Gincana Municipal sem precisar pilotar 
o fogão. A partir das 11h30min, você poderá retirar seu al-
moço. Basta dirigir-se à área externa (fundos do hospital), 
onde uma estrutura está sendo montada para a preparação 
do Carreteiro do Bem. O valor do ingresso é R$ 15, e o mesmo 
está a venda antecipadamente na recepção do hospital. 

ALUNOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E COMUNIDADE
UNIDOS EM PROL DO HOSPITAL VERA CRUZ
Sempre acredito que este é o melhor e talvez o único 

caminho: todos juntos em prol do hospital. Através da coor-
denação da Enfermeira do ESF de Vila Progresso e parceira 
do HVC, Janaína da Cunha, com envolvimento direto das 
Agentes de Saúde, profissionais dedicadas, que cuidam e 
zelam pela qualidade de vida da comunidade, e Grêmio 
Estudantil da Escola Frederico Augusto Hannemann, sempre 
participativo, famílias da comunidade local e arredores 
foram incentivadas a doar agasalhos. Estes agasalhos ame-
nizam o frio de muitas pessoas e também geraram auxílio ao 
hospital. De 24/04 a 02/05, na comunidade de Vila Progres-
so, foi realizada a Campanha do Agasalho, onde as peças 
de roupas doadas 
pela comunidade 
foram comerciali-
zadas, através de 
valor simbólico. A 
ação arrecadou R$ 
534, e com este va-
lor, na totalidade, 
o grupo envolvido 
adquiriu alimen-
tos e produtos de limpeza, que foram doados ao Hospital 
Vera Cruz. Nosso reconhecimento à enfermeira Janaína, a 
todas as agentes de saúde, aos alunos do Grêmio Estudantil 
da Hannemann e a comunidade, que se sensibilizou através 
das doações de agasalhos.

RIFÃO HVC
O Rifão HVC Agradece a todas as pessoas que adquiriram a 

rifa do dia das Mães. O valor arrecadado foi de R$ 414. Nosso 
agradecimento a vera-cruzense Sonia Goelzer, que confec-
cionou e realizou 
a doação do edre-
don presenteado à 
Teresinha Santos, e 
a cabeleireira Glaci 
Machado Espaço 
Beleza, que doou 
um corte de cabe-
lo.


