
Sem médica, impacto no Faxinal
Após Cuba anunciar fim da parceria no programa Mais Médicos, cidades como Vale do Sol adotarão medidas
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Desde 2014, ESF de Faxinal de Dentro possui médica cubana

Carolina almeida
redacao@jornalarauto.com.br

SAÚDEFERIADÃO

EDUCAÇÃO

Prefeitura não terá 
expediente nesta 
sexta-feira

escola Família 
agrícola inscreve 
até o dia 3 

Projetos de lei que envolvem diárias de alimentação, insalubridade e 
vinculação do departamento do meio ambiente podem ir à votação

SEGUNDA-FEIRA

V ALE DO SOL 11ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 16 DE NOVEMBRO DE 2018

Conforme o presidente do 
Poder Legislativo de Vale do 
Sol, vereador Márcio Bring-
mann, as comissões estive-
ram reunidas na tarde da 
última segunda-feira, dia 12, 
e concluíram a análise técnica 
de três projetos de lei.

Um deles, de nº 52, regula-
menta a Lei Municipal nº 86, 
de 2 de janeiro de 1995, esta-
belecendo o valor da diária 
de campanha para alimenta-
ção aos servidores em serviço 
no interior do Município em 
R$ 15. A indenização está 
prevista aos servidores que 
se deslocarem para serviço 
no interior do Município, a 
partir de 15 quilômetros da 
sede, quando não há a possi-
bilidade de fazer as refeições 
em suas residências e desde 
que autorizado pelo Secretá-
rio. Conforme a justificativa 

do Executivo, esta demanda 
é verificada especialmente 
pelos operários, operadores 
e motoristas da Secretaria 
de Obras, que em diversas 
oportunidades necessitam de 
tal indenização em trabalhos 
realizados na região serrana.

Já o outro projeto de lei, nº 
53, visa normatizar o grau de 
insalubridade dos servidores 
do município de Vale do Sol. 
Neste sentido, a alteração 
busca adequar a legislação 
municipal a fim eliminar o 
cálculo realizado pelo exercí-
cio proporcional das ativida-
des insalubres, estabelecendo 
um grau de insalubridade 
fixo para cada função. Se 
aprovada, a nova lei utiliza 
termos técnicos para as ati-
vidades antes descritas como 
pintura com esmalte, tintas, 
vernizes e solventes, que pas- Comissões fizeram análises técnicas dos projetos

sa para a descrição de “hidro-
carbonetos aromáticos com 
possibilidade de contami-
nação por via respiratória”, 
já a atividade antes descrita 
como manipulação de óleos 
minerais, óleo queimado e 
parafina, passa a ser descrita 
como “hidrocarbonetos aro-
máticos com possibilidade de 
contaminação somente por 
via epitelial”, entre outras 
definições. O impacto finan-
ceiro gerado pela alteração 
será de aproximadamente R$ 
2.865,18, conforme relatório 
financeiro apresentado pelo 
departamento financeiro do 
Município.

Por fim, também foi apre-
sentado o parecer ao projeto 
de lei nº 54, que dispõe sobre 
a substituição da vinculação 
do Departamento de Meio 
Ambiente da Secretaria Mu-

nicipal de Saúde e Assistên-
cia Social para a Secretaria 
Municipal de Agricultura, 
Meio Ambiente, Indústria, 
Comércio e Turismo. Confor-
me o Executivo, a alteração se 
deve ao fato das atividades 
do Departamento de Meio 
Ambiente estarem mais asso-
ciadas às rotinas da Secretaria 

de Agricultura.
Desta forma, Bringmann 

informa que estes projetos 
de lei estão aptos para se-
rem incluídos no processo 
de votação na reunião ordi-
nária que será realizada na 
próxima segunda-feira, dia 
19, com início a partir das 
18 horas.
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A Prefeitura de Vale do 
Sol estabelece ponto fa-
cultativo nesta sexta-feira, 
dia 16, data posterior ao 
feriado da Proclamação 
da República. Com isso, 
as repartições públicas e 
os serviços municipais não 
estarão em funcionamento 
nesta quinta e sexta-feira, 
exceto aqueles considera-
dos serviços essenciais. 

A Escola Família Agrí-
cola de Vale do Sol oferta 
o curso de Ensino Médio 
e Técnico em Agricultura 
voltado para a juventude 
do campo seguindo a Pe-
dagogia da Alternância. 
A inscrição para a turma 
de primeiro ano de 2019 
da Efasol vai até dia 3 de 
dezembro e está sendo efe-
tuada na escola, de segun-
da-feira a sexta-feira, das 8h 
às 17h30min. Para realizar 
a inscrição é necessário ter 
vínculo com Agricultura e 
comprovar a conclusão do 
Ensino Fundamental até 
março de 2019.

A Secretaria Municipal 
de Educação de Vale do 
Sol informa que a partir da 
próxima segunda-feira, dia 
19, começa o período de ma-
trículas e rematrículas das 
Escolas Municipais. O prazo 

encerra dia 23 de novembro. 
O responsável pelo aluno 
deve comparecer na esco-
la, munido de documento, 
para assinar a matrícula e 
rematrícula. No caso de ma-
trículas de alunos novos, os 

responsáveis devem levar 
uma foto 3x4 e documentação 
do estudante. A criança deve 
ter quatro anos completos até 
o dia 31 de março de 2019 
para ingressar na educação 
infantil. 

matrículas e rematrículas da rede
municipal começam nesta segunda-feira

ATÉ O DIA 23 DE NOVEMBRO

O governo cubano anun-
ciou que estaria encerrando 
sua parceira no programa 
Mais Médicos, após declara-
ções do presidente eleito Jair 
Bolsonaro sobre mudanças 
no projeto. De imediato, o 
Ministério da Saúde dis-
se que o Governo Federal 
está adotando medidas para 
garantir a assistência dos 
brasileiros atendidos pelas 
equipes da Saúde da Família 
que contam com profissio-
nais de Cuba. Vale do Sol é 
um dos municípios da região 
que contam com profissio-
nal vinda de Cuba. O clima 
ainda é de incertezas, mas 
o prefeito, Maiquel Silva, 
explica que o prejuízo será 
grande aos municípios e no 
Vale será preciso abrir pro-
cesso seletivo para suprir a 
carência e torcer para haver 
interessados. 

Mas já antevê as dificul-
dades. “No último processo 
seletivo para médico tivemos 
que fazer três vezes para ter 
candidatos. A gente fica de 
mãos atadas e a comunida-
de sofre, não quer saber se é 

médico cubano ou brasileiro, 
quer a continuidade do aten-
dimento”, frisa ele.

Se for confirmado o rompi-
mento da parceria e a médica 
retornar ao país de origem, 
Maiquel diz que terá que 
correr contra o tempo para 
buscar outro profissional 
para suprir a demanda. A 
secretária de Saúde, Beatriz 
Krainovic, explica que a 
médica Idelys é cubana e 
veio para Vale do Sol em 
junho do ano passado, para 
atuar no ESF de Faxinal de 
Dentro, respondendo por 
cerca de 350 atendimentos 
ao mês. Antes dela já atuava 
outra médica cubana, Katiel 
Castillo, que chegou em 2014 
e ficou até o fim do contrato, 
sendo substituída por Idelys. 

“O impacto é muito ruim, 
no sentido de que ela estava 
fazendo um bom trabalho. 
O povo estava satisfeito. 
Agora existe a incerteza. O 
programa vai continuar com 
médicos brasileiros? Se não, 

o custo financeiro também 
vai ser maior, já que o gover-
no federal custeava o salário 
da médica. Além disso, não 
teremos a certeza de que os 
novos ficarão os três anos”, 
reflete Beatriz.


