
Plantas e práticas alternativas em foco
Prevenção de doenças e tratamento na área da saúde foram enfatizados em evento que reuniu mais de 60 pessoas nesta terça-feira
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Evento reuniu mais de 60 pessoas interessadas em resgatar o uso de plantas medicinais

REIKI NO COTIDIANO

sabedoria popular

Recolhimento de embalagens 
será nos dias 16 e 17 de julho

aGroTÓXiCos

V ALE DO SOL 11ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 13 DE JULHO DE 2018

Nos dias 16 e 17 de ju-
lho ocorre o recolhimento 
itinerante de embalagens 
de agrotóxicos e da tríplice 
lavagem em Vale do Sol. A 
ação, realizada pelo Sindica-
to Interestadual da Indústria 
do Tabaco (Sinditabaco), 
visa facilitar a devolução do 
material pelos agricultores 
produtores de tabaco. No 
período, os resíduos serão 
coletados em diversos locais 
do município. Confira abai-
xo os pontos e horários de 
entrega.

16 DE julhO - sEguNDA:
8h - Comunidade Católica 

de Linha Boa Esperança
10h - Salão Hein, em Fon-

toura Gonçalves
13h30min - Casa Comer-

cial Nelson Michel, em Alto 
Castelhano

15h30min - Colégio Almi-
rante Tamandaré, em Linha 
Fischer

8h - Comunidade Católica 

de Alto Trombudo
10h - Salão Reinke (Doe-

ge), em Linha Bernardino
13h30min - Comunidade 

Católica de Alto Formosa
15h – Pavilhão da Comu-

nidade Evangélica de Linha 
Formosa

16h - Secador de Grãos em 
Linha Formosa.

17 DE julhO - TERÇA:
8h - Intab Agropecuária 
10h - Salão Gabe, em Rio 

Pardense
13h30min - Casa Comer-

cial Lucas Kohl, em Pinhal 
Trombudo

15h30min - Colégio em 
Linha Emília

8h - Casa Comercial Krai-
novic, em Faxinal de Dentro

10h - Comunidade Três 
Reis, em Campos do Vale

13h30min - Pavilhão Co-
munitário Daltro Filho, em 
Faxinal de Dentro

15h30min - Ginásio Cipria-
no, em Faxinal de Dentro.

O Hospital Vale do Sol está 
elaborando uma nova rifa, e 
até o momento já dispõe de 
um automóvel VW Space Fox 
2011, um forno, eletrodomés-
ticos e outros prêmios doados 
por pessoas, grupos e empre-
sas. A partir de agora reali-
zará visitas ao comércio em 
todas as localidades, visando 
angariar mais prêmios para 
esta rifa, que será destinada 
para a implantação da Unida-
de de Internação e Cuidados 
Prolongados no andar térreo 
da instituição, em área de 
492,37m², que disponibilizará 
16 leitos adultos, com uma 
sala multiuso de reabilitação, 
com foco em fisioterapia, e 
servirá para oferecer servi-
ços de referência para toda a 
região do Vale do Rio Pardo.

Os comerciantes ou mesmo 
pessoas físicas que quiserem 
fazer uma doação ao Hospital 
para juntar nesta rifa, pode-
rão entrar em contato com a 
administração do HBVS.

hBVs vai sortear carro em ação entre amigos 
para implantar estrutura de reabilitação

DOAÇÃO
O Hospital Vale do Sol 

recebeu no dia 16 de junho, 
uma comissão de membros e 
pastores da Igreja Pentecostal 
Cristo é o Senhor, de Faxinal 
de Dentro, que realizou uma 
ação social para a casa de 
saúde, destinando mais de 
150 quilos de alimentos e 
produtos de higiene.

A ação faz parte do dia 
Mundial de Ação Social da 
Igreja, que aconteceu em 

todos os países onde ela está 
situada, com ações semelhan-
tes, doando alimentos, rou-
pas, exames médicos, visitas 
para asilos, entre outros.

A escolha pela destinação 
ao hospital é devido à impor-
tância que representa para 
a sociedade, contribuindo 
para o atendimento de cada 
cidadão, e desta forma in-
centivando e reconhecendo o 
trabalho desempenhado pela 
equipe.

Doação de alimentos foi feita pela Igreja Pentecostal de Faxinal
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Na terça-feira, dia 10, acon-
teceu o Encontro Educação 
em Saúde, promovido pela 
Secretaria Municipal de Saú-
de, Meio Ambiente e Assis-
tência Social de Vale do Sol, 
com apoio da Emater/RS. O 
evento, realizado na Câmara 
de Vereadores, contou com a 
presença de mais de 60 pes-
soas, entre servidores públicos 
e comunidade. 

Durante a manhã, o médico 
de família Emerson Fuerste-
nau palestrou sobre “O uso 
das plantas medicinais na 

prevenção e no tratamento de 
Saúde”. Em seguida, Karla Al-
bers abordou sobre “Práticas 
Integrativas e Complemen-
tares na Promoção da Saúde 
nos Usuários do SUS”, que 
também buscam estimular 
os mecanismos naturais de 
prevenção de doenças e da 
recuperação da saúde. Karla 
frisou que as PICs devem atuar 
como terapias complementa-
res, auxiliando os tratamentos 
médicos convencionais, mas 
nunca os substituindo.

Em Vale do Sol, são ofer-
tados pelo SUS atendimentos 
individuais de reiki e auricu-
loterapia, além de grupos de 
meditação. O reiki é uma técni-
ca que, por meio da imposição 
de mãos em alguns pontos no 
corpo, se consegue realinhar 
os canais de energia de quem 
recebe e, assim, restaurar o es-
tado natural (físico, emocional, 
espiritual), eliminando doen-
ças e promovendo a saúde. 
A auriculoterapia consiste na 
estimulação de pontos nas ore-
lhas para aliviar dores ou tratar 
diversos problemas físicos ou 
psicológicos, como ansiedade, 

|Reduz e alivia o estresse, 
provocando no organismo 
sensação de paz;
|Auxilia no tratamento de 
doenças reduzindo os efeitos 
colaterais e nocivos de medi-
cações. Ajuda na recuperação 
de lesões e dores crônicas;
|Limpa, clarifica e ordena o 
campo energético;
|Melhora a circulação sanguí-
nea e a imunidade; 
|Atua na desintoxicação de ór-
gãos como rins, fígado, bexiga 
e intestinos.

enxaqueca, obesidade, dores 
crônicas. 

sABEDORIA POPulAR
A secretária de Saúde, Bea-

triz Krainovic, explica que o 
objetivo do evento foi  sen-
sibilizar e realizar o resgate 

nos ouvintes quanto ao uso 
das plantas medicinais e para 
o autocuidado com o corpo 
e a saúde. “Utilizando-se do 
conhecimento das plantas e 
da sabedoria popular no uso 
dos chás podemos minimizar 

desconfortos, dores e tratar 
muitas vezes disfunções da 
nossa saúde, sem que necessi-
temos utilizar medicações que 
podem ocasionar, com o uso 
contínuo, outras disfunções e 
agravos”, afirma. 


