
Lª Henrique D’Ávila ganhará ESF
Unidade Básica de Saúde, construída ao lado do ginásio do Juventude, será reformada e ampliada em 114m2
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Hoje, atendimento na UBS de Linha Henrique D’Ávila é feito por equipe volante

Urulogista Rodrigo Donaduzzi atua no Hospital Ana Nery

Contrato de reforma e ampliação foi assinado na terça-feira

INVESTIMENTOPLEITO

Escolas Estaduais 
elegem novos
diretores na terça

Arauto Saúde traz para Vera Cruz palestra sobre o Novembro Azul
NA SEGUNDA-FEIRA

GERAL 09ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 23 DE NOVEMBRO DE 2018

A Arauto FM realiza na se-
gunda-feira, dia 26, a palestra 
“Novembro Azul: saúde do 
homem em evidência”, com 
o médico urologista Rodrigo 
Cattelan Donaduzzi. Com o 
apoio da Administração Mu-
nicipal, o encontro começa às 
20 horas, no Clube Vera Cruz, 
e tem entrada gratuita.

A ideia surgiu de Pedro 
Thessing, comunicador da 
Arauto FM e apresentador 
do quadro Arauto Saúde, que 
traz, diariamente, conteúdos 
sobre prevenção e dicas de 
saúde, divulgados em um 
blog no Portal Arauto, no 

Facebook e na Rádio Arauto 
FM às 7h40min e às 12h40min. 
“Desde que o Arauto Saúde foi 
criado, a ideia era de ir além 
do blog, da rádio e das redes 
sociais, levar o conteúdo para 
mais perto da comunidade. 
Assim, a população consegue 
interagir melhor, tirar suas 
próprias dúvidas, tem um con-
tato mais pessoal, o que é típico 
da Arauto”, ressalta Thessing.

Já a secretária de Saúde 
de Vera Cruz, Liseana Palma 
Flores, lembra que o câncer 
de próstata é o que mais afeta 
os homens depois do câncer 
de pele. “Apesar de ser uma 

doença grave, cerca de 90% 
dos casos são passíveis de 
cura, desde que o diagnóstico 
seja realizado precocemente. 
A maioria dos homens evita 
procurar o médico por pre-
conceito aos tipos de exames 
que envolvem esta doença. E 
é através destas iniciativas de 
proximidade com a popula-
ção, divulgando, esclarecendo 
e informando as pessoas, que 
buscamos que o medo e a ver-
gonha não sejam empecilhos 
para o cuidado à saúde”, diz.

O PALESTRANTE
O médico urologista Rodri-

go Cattelan Donaduzzi atua 

Vera Cruz terá uma nova 
Estratégia de Saúde da Famí-
lia (ESF). A partir do dia 13 de 
dezembro, a Unidade Básica 
de Saúde de Linha Henrique 
D’Ávila passa a atender no 
novo formato. O credencia-
mento do posto pelo Minis-
tério da Saúde ocorreu em 
agosto deste ano. O programa, 
que já funciona em Vila Pro-
gresso e no bairro Arco-Íris, 
visa estabelecer vínculos entre 
profissionais e comunidade 
na busca pela resolutividade 
a partir do entendimento das 
questões locais.

Para que seja possível o 
atendimento como ESF, o 
Município investe recursos 
próprios que ultrapassam R$ 
145 mil. O local passará por 
reforma para adequação dos 
espaços, além de ampliação 
de 114 metros quadrados. A 
empresa vencedora da lici-
tação é a Invicta Construtora 
Ltda., do empresário Adilor 
Adams, de Venâncio Aires. O 
contrato e a ordem de serviço 
foram assinados na tarde de 
terça-feira, dia 20.

Conforme a secretária de 
Saúde, Liseana Palma Flo-
res, atualmente uma equipe 
multiprofissional atendia a 
comunidade duas vezes por 
semana. Com a mudança, o 
Município receberá recursos 
federais e estaduais para que 
a ESF atenda todos os dias 
úteis, com equipe própria. 
“Com isso, a Equipe Volante 
ficará disponível somente 
para Ferraz e Andréas, o que 

A terça-feira, dia 27, será 
de eleições nas escolas esta-
duais. Em Vera Cruz, todos 
os educandários têm chapa 
única. Entre as mudanças 
deste pleito é que apenas 
um responsável por família 
irá votar, mesmo que tenha 
mais filhos estudando na es-
cola. Os alunos, a partir do 5º 
ano ou com mais de 12 anos, 
professores e funcionários 
também votam. Será pro-
clamada vencedora a chapa 
que atingir 50% mais um dos 
votos válidos. O quórum 
mínimo de votação é de 30% 
no segmento pais/alunos 
e 50% no de professores/
funcionários. Se o número 
não for alcançado, acontece 
nova eleição em oito dias.

AS CHAPAS
Escola Vera Cruz: Car-

los Jardel Henn (direção) 
e Silvana Marilin Budde, 
Nádia Simone da Silva e 
Flávio Aurélio Ristow (vice-
direção). Votação das 8 às 21 
horas. Paraguaçu: Cleonice 
Nascimento (direção), Ná-
dia Zanella e Adriane Eloí-
sa Gaspari (vice-direção). 
Votação das 8 às 19 horas. 
Mesquita: Márcia Ângela 
Mueller Regert (direção) 
e Evandra Bolfe Machado 
(vice-direção). Votação das 
7h30min às 19 horas. Han-
nemann: Clair Tornquist 
(direção) e Cristiane Andréa 
Brandt Blank. Votação das 8 
às 17 horas. Walter Dreyer: 
Norberto Tatsch (direção) 
e Rosane Maria Mueller da 
Silva (vice-direção). Votação 
das 7h30min às 17 horas.

acaba por melhorar as condi-
ções de atendimento nestes 
locais também”, projeta. De 
acordo com Liseana, além do 
atendimento médico diário, 
pequenos procedimentos e 
aplicação de vacinas também 
estão entre os principais ser-
viços das ESFs.

RESGATE HISTÓRICO
Ao assinar a documenta-

ção para o início da obra em 
Linha Henrique D’Ávila, o 
prefeito Guido Hoff voltou 
à história e recordou o início 
do Clube Cultural e Esportivo 
Juventude, local onde está a 
unidade que será transfor-
mada em ESF. “A construção 
de ginásio, campo de futebol 

no Centro de Oncologia Inte-
grado do Hospital Ana Nery. 
Também é membro do corpo 

clínico dos hospitais Santa 
Cruz e Moinhos de Vento, de 
Porto alegre.

cercado e posto de saúde nas 
comunidades do interior era 
um projeto do Nelson Proença 
para permanência do jovem 

no meio rural. Vera Cruz foi o 
primeiro município do Brasil 
a aderir ao programa PA Ru-
ral”, lembrou.


