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Dia Do homem: serviços para corpo e mente

natal soliDário

eleiçÕes nas escolas

O início do mês de dezembro ainda será de campanha 
para enfatizar os cuidados com a saúde do homem. A Se-
cretaria de Saúde quer aproveitar o Novembro Azul para 
lembrar a prevenção de todas as doenças masculinas, não 
apenas o câncer de próstata. Para isso, diversas atividades 
estão sendo preparadas para o próximo sábado, dia 1º de 
dezembro, quando o Posto de Saúde Central estará aberto 
das 8 às 14 horas. Vão estar disponíveis terapias comple-
mentares (auriculoterapia, quick massagem, meditação, 
reflexologia podal), dentre outras. Os interessados em 
participar devem realizar agendamento pelo telefone 
(51) 3718-1935, com Iara. Para o atendimento é necessá-
rio apresentar o cartão SUS e carteira de vacinação.

A terça-feira, dia 27, é de eleições nas escolas esta-
duais. Em Vera Cruz, os cinco educandários têm chapa 
única. Alunos, a partir do 5º ano ou com mais de 12 anos, 
professores, funcionários, além de um responsável por 
família votam. Será proclamada vencedora a chapa que 
atingir 50% mais um dos votos válidos. Cada educandário 
tem um horário diferente para votação.

A  Scopel Gestão Hospitalar, em parceria com a Arauto 
FM, realiza a campanha “Natal Solidário 2018 – Faça parte 
doe sonhos”. A iniciativa faz o recolhimento de brinque-
dos e alimentos não perecíveis que serão doados, no dia 
13, em uma grande festa, para as crianças da Escola Nossa 
Senhora do Rosário, no bairro Menino Deus, em Santa 
Cruz; e os alimentos não perecíveis serão entregues à 
Associação de Auxílio aos Necessitados (ASAN). No último 
sábado foi realizada uma ação na Praça Getúlio Vargas, 
em Santa Cruz, com diversas atrações às famílias. Teve 
brinquedos infláveis, cama elástica e piscina com boli-
nhas. O ingresso foi um brinquedo em bom estado ou 
alimento não perecível. Quem quiser doar pode deixar 
até o dia 12 nas sedes do Grupo Arauto: em Santa Cruz, 
na Venâncio Aires, 5, em frente ao parque da Oktoberfest; 
e em Vera Cruz, na Jacob Blész, 38.
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espaço aBerto

repercUtiU 

no estaDo

· xô mosqUito!
A Secretaria Estadual da Saúde (SES) re-
força nesta semana a mobilização pelo 
enfrentamento ao mosquito Aedes ae-
gypti, transmissor da dengue, zika vírus 
e chikungunya. Na Semana Nacional de 
Combate ao mosquito, de 26 a 30 de 
novembro, todos os municípios do Rio 
Grande do Sul foram convidados para a 
mobilização e sensibilização das redes 
de saúde, educação e assistência social 
a respeito da importância da prevenção 
das doenças. 
O Dia D será na sexta-feira, dia 30. Na 
data, a SES fará a divulgação dos dados 
atualizados da situação epidemiológica 
assim como dos índices de infestação do 
Aedes em mais de 300 cidades gaúchas.
Aos municípios, o Ministério da Saúde e 
a SES sugerem ações de articulação dos 
setores da educação, assistência social e 
saúde no combate ao mosquito.

· mais mÉDicos: vaGas preenchiDas
Durante este sábado, dia 24 de novembro, 
a Secretaria Estadual da Saúde informou 
que foram preenchidas as 630 vagas des-
tinadas aos municípios do Rio Grande do 
Sul para o Programa Mais Médicos para 
o Brasil. Em nível de país, o Ministério da 
Saúde informou que 96,6% das vagas do 
programa foram preenchidas. Segundo o 
órgão, o site está estável e as inscrições 
seguem até 7 de dezembro.

no paÍs

· estÍmUlo À DoaçÃo De sanGUe
O Ministério da Saúde realiza campanha 
nacional de mobilização para ampliar 
a doação de sangue no país. No Brasil, 
cerca de 1,6% da população doa sangue, 
o que representa 16 a cada mil habitantes. 
Embora o percentual fique dentro dos 
parâmetros da Organização Mundial de 
Saúde (OMS) – de pelo menos 1% da popu-
lação – a pasta quer aumentar o número 
de doadores no país. Com a campanha 
“Doe Sangue Regularmente, Tem Sempre 
Alguém Precisando de Você”, o ministério 
quer sensibilizar novos doadores. Durante 
esta semana, os serviços de hemoterapia 
de todo o país estarão mobilizados em 
campanhas locais para ampliar o número 
de doadores. A doação é voluntária.
O sangue é essencial para os atendimen-
tos de urgência, realização de cirurgias 
de grande porte e tratamento de pessoas 
com doenças crônicas, além de doenças 
oncológicas variadas que, frequentemen-
te, necessitam de transfusão. A doação de 
uma pessoa pode beneficiar outras quatro.
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