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AGENDA

· JOGO
A diretoria da Sociedade Mis-
ta Unidos, do Centro Ecumê-
nico, de Linha Sítio, avisa  que 
haverá jogo no sábado, dia 
14, a partir das 13h30min. 

· FEIRA DE ROUPAS
Nesta sexta-feira vai ter feira 
de roupas usadas na sala da 
Pastoral, junto à Comunidade 
Católica. A feira ocorre das 8 
às 16 horas, sem fechar ao 
meio-dia.

· SOCIEDADES
A diretoria da Sociedade Mista 
Sempre Avante, de Dona Jo-
sefa convida seus sócios para 
participar do encontro neste 
domingo, dia 15, no Nacional. 
Todos deverão ir de condução 
própria.

BAILES E FESTAS

C-Ame vira CAPS Infantojuvenil 
e vai abranger cinco municípios
Além de Vera Cruz, atendimento psicossocial será estendido a Vale do Sol, Herveiras, Sinimbu e Gramado Xavier
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C-Ame passa a ser CAPS IJ, voltado ao público infantojuvenil de cinco municípios

CAROLINA ALmEIDA*
redacao@jornalarauto.com.br

REFERÊNCIA

Crianças e adolescentes são atendidos no local

Vera Cruz passa a se tor-
nar referência em atendi-
mento à saúde mental para 
mais quatro municípios: 
Vale do Sol, Herveiras, Si-
nimbu e Gramado Xavier. 
A portaria de habilitação foi 
anunciada no início de julho 
pelo Ministério da Saúde e, 
com isso, a estrutura que 
por nove anos foi mantida 
com recursos municipais e 
era conhecida por Centro 
de Atendimento Municipal 
Especializado – C-Ame é 
transformada em Centro 
de Atenção Psicossocial 
Infantojuvenil – CAPS IJ, 
no mesmo endereço, pró-
ximo ao ginásio Guidão. O 
CAPS IJ receberá recursos 
federais e, no próximo dia 
31, em encontro envolven-
do a 13ª Coordenadoria da 
Saúde e os cinco municípios 
irá construir a organização 
prática dos atendimentos, 

DEmANDA
Conforme a secretária de 
Saúde local, Liseana Palma 
Flores, assim como Vera Cruz, 
estas cidades também eram 
atendidas em Santa Cruz do 
Sul. No entanto, o município 
vizinho pediu descredencia-
mento da regionalização, 
para atender somente os 
próprios pacientes. Com isso, 
a Capital das Gincanas, que já 
possui o CAPS I, buscou o ca-
dastramento para a demanda 
infanto-juvenil. 

explica a psicóloga Fabiana 
Borowsky. Em 90 dias, os 
trabalhos devem começar 
efetivamente.

Hoje, o atendimento local 
aos jovens de zero a 18 anos 
incompletos tem como prin-
cipais demandas questões 
psicológicas, dificuldade 
de aprendizagem, autismo 
e dependência química. 
A equipe vera-cruzense é 
composta por três psicólo-
gas, uma fonoaudióloga, 
uma psicopedagoga, uma 
terapeuta ocupacional e 
uma psiquiatra. As recep-
ções são individuais e em 
grupos, buscando a parceria 
com a rede municipal de 
atendimento à infância e 
adolescência. 

Com o aumento da de-

manda do CAPS IJ, a equipe 
deve aumentar, começando 
com a inserção de profis-
sional da enfermagem e 
técnico em enfermagem. 
Em Vera Cruz, a média é de 
220 atendimentos mensais. 
O volume com a abrangên-

cia dos quatro municípios 
ainda é desconhecido, será 
debatido no encontro do fim 
deste mês.

* Com colaboração da As-
sessoria de Comunicação da 
Prefeitura de Vera Cruz.

SAÚDE

UTI Adulto do HSC 
tem nível máximo 
de excelência

A Unidade de Tratamen-
to Intensivo (UTI) Adulto 
do Hospital Santa Cruz 
(HSC) foi habilitada com o 
nível 3 de excelência, que é 
o nível máximo que pode 
ser alcançado por uma UTI. 
A Portaria nº 1.927, de 28 
de junho de 2018, reclassi-
fica os leitos da unidade e 
estabelece recurso do Bloco 
de Custeio das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde 
a serem incorporados ao 
Grupo de Atenção de Mé-
dia e Alta Complexidade 
Ambulatorial e Hospitalar 
do Estado do Rio Grande 
do Sul e municípios.

Conforme o médico in-
tensivista Rafael Botelho 
Foernges, coordenador 
médico da unidade, atingir 
o nível de excelência para 
a UTI Adulto foi uma das 
metas estabelecidas no 
Plano de Gestão de Espe-
cialização em Medicina 
Intensiva implementado 
pelo HSC em 2015. Para 
isso o Hospital contratou 
novos intensivistas visan-
do atender à demanda com 
mais eficiência utilizando 
a mesma infraestrutura. 
Atualmente, a taxa de re-
solutividade da unidade 
supera os 80%.

Vale do Sol vai resgatar desfile alusivo aos colonos e motoristas
Valorizar e enaltecer o tra-

balho daqueles que movimen-
tam grande parte da economia 
da região. Com este objetivo, 
Vale do Sol vai resgatar a festa 
alusiva ao Colono e Motorista 
com desfile temático, que há 
mais 15 anos não é realizado 
no Município. 

O retorno da festividade 
acontecerá em Rio Pardense, 
no dia 25 de julho, feriado em 

homenagem as duas classes. 
A programação inicia às 9 
horas, com desfile temático 
na rua asfaltada no centro de 
Rio Pardense. Em seguida 
terá almoço no Salão Gabe e 
reunião dançante animada 
pela Banda Encanttu’s. 

As entidades, escolas e os 
grupos interessados em parti-
cipar do desfile devem preen-
cher a ficha de inscrição e 

entregá-la até o dia 20 de julho 
na recepção da Prefeitura de 
Vale do Sol. Mais informações 
sobre a programação podem 
ser obtidas através do fone 
(51) 3750-1122. O evento é 
uma realização da Sociedade 
de Bolão Maurício Cardoso, 
de Rio Pardense, com apoio 
da Administração Municipal 
de Vale do Sol.

As fichas de almoço, buffet 

com churrasco, estão sendo 
vendidas antecipadas pela 
diretoria da Sociedade de 
Bolão ao valor de R$ 20. No 
dia, o custo será de R$ 22 por 
pessoa.

PROGRAmAçãO
|9h: desfile temático; 
|12h: almoço – buffet com 

churrasco;
|14h: reunião dançante 

com a Banda Encanttu’s.


