
Inaugurada nova unidade de saúde mental
do Hospital Regional do Vale do Rio Pardo
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Na manhã de ontem, 9 de julho, foi 
realizado ato solene de inauguração da 
Unidade de Saúde Mental do Hospital 
Regional do Vale do Rio Pardo (HRVRP).

Na ocasião, o prefeito Rafael Barros 
referiu o compromisso do Governo Muni-
cipal com a comunidade, sendo que desde 
o início de 2017 já foram investidos mais 
de R$ 2 milhões em melhorias na infraes-
trutura física e modernização do parque 
tecnológico do HRVRP, proporcionando 
mais qualidade, segurança e eficiência no 
atendimento aos pacientes do município 
e da região. Destacou que o trabalho em 
prol do HRVRP beneficia a população dos 
13 municípios da região, e com a união de 
esforços das esferas federal e estadual é 
possível realizar melhorias, visando uma 
melhor qualidade de vida para os cida-
dãos, considerando que juntos avançamos 
mais.

A nova ala foi reestruturada seguindo 

padrão do Ministério da Saúde e normas 
da Vigilância Sanitária, garantindo um 
melhor atendimento aos pacientes. Esta 
unidade possui 603 metros quadrados de 
área com 20 leitos para internação de pa-
cientes femininos e masculinos do Sistema 
Único de Saúde (SUS). O espaço conta com 
enfermarias, banheiros, posto de enferma-
gem, salas destinadas à oficina terapêutica, 
atendimento individual, reuniões, recep-
ção de acompanhantes, refeitório, copa, 
dois pátios internos, área de lazer e espaço 
para equipe profissional. A Unidade conta 
com 21 profissionais, entre médicos, enfer-
meiros, técnicos de enfermagem, psicólogo 
e assistente social.

A Unidade de Saúde Mental do HRVRP 
é referência no tratamento de pacientes 
usuários de álcool, drogas e com transtor-
nos mentais para 13 municípios da região, 
atendendo uma população de aproximada-
mente 350 mil habitantes.

RIO PARDO

NOVA CHANCE

· ASSEMP
Uma cerimônia com a presença de entidades associadas, 
ex-presidentes, autoridades, empresas patrocinadoras de 
eventos, convidados e imprensa vai marcar na noite da 
próxima terça-feira, 10, às 19 horas, a inauguração da nova 
sede da Associação de Entidades Empresariais de Santa Cruz 
do Sul (Assemp). Localizada na Rua Coronel Oscar Rafael 
Jost, 1571, em prédio doado pelo Município de Santa Cruz 
do Sul, a estrutura possui mil metros quadrados de área 
construída que foi totalmente reformada nos últimos meses. 
A nova estrutura estará à disposição das 18 entidades que 
integram a Assemp. 
Além de toda a estrutura administrativa da entidade, o local 
conta com salas de reuniões e de treinamentos, auditório 
com capacidade para 140 pessoas, salas de entidades  - As-
sociação Santa Cruz Novos Rumos (Ascnor), Sociedade das 
Empresas Imobiliárias de Santa Cruz (Seisc) e Associação 
dos Comerciantes de Materiais de Construção do Vale do 
Rio Pardo (Acomac), além de área para eventos, que pas-
sará a chamar-se de Espaço Assemp. Durante a solenidade, 
também será inaugurada a galeria dos ex-presidentes da 
entidade.

· CONFEITARIA BÁSICA
Segundo um estudo da Associação Brasileira de Bares e 
Restaurantes (Abrasel), a área gastronômica cresce em mé-
dia 10% ao ano. A pesquisa afirma ainda que o segmento 
responde por 24,6% do PIB do país. Ciente desta realidade 
favorável de mercado, o Senac Santa Cruz do Sul promove o 
curso de Confeitaria Básica para Iniciantes. Com início em 13 
de julho, as aulas ocorrem às sextas-feiras, das 18h às 22h.
Com 80 horas de duração, o curso visa proporcionar aos par-
ticipantes a construção de conhecimentos e habilidades para 
a produção de receitas básicas de confeitaria e a promoção 
de geração de renda. Matrículas podem ser feitas pelo site 
www.senacrs.com.br/santacruz ou presencialmente no Se-
nac Santa Cruz do Sul, localizado na rua Venâncio Aires, 300. 
Mais informações pelo telefone (51)  3711-6460.
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É NOTÍCIA NA REGIÃO

PAINEL DO ADVOGADO

A Universidade de Santa 
Cruz do Sul (Unisc) está 
oferecendo mais uma opor-
tunidade para quem quer 
iniciar uma graduação no 2º 
semestre de 2018, por meio 
do Vestibular Complemen-
tar, cujas inscrições estão 

abertas até o dia 19 de julho, 
pelo site www.unisc.br. A 
taxa de inscrição é de R$ 35. 
A prova ocorre no dia 20 de 
julho, às 19 horas, no cam-
pus onde o curso está sendo 
ofertado, e a divulgação do 
resultado será no dia 23 de 

julho, às 15 horas.
As formas de seleção ocor-

rem através da redação rea-
lizada no dia da prova, da 
redação feita nos processos 
seletivos na Unisc (2016, 2017 
e 2018) e da nota obtida na re-
dação do Enem (2010 a 2017). 

Unisc inscreve para Vestibular Complementar


