
Ajevec tem nova diretoria
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A partir de segunda, 
Farmácia em novo local
Dispensa de medicamentos e de fraldas passará a ser no espaço onde funcionava
o Centro Odontológico, na avenida Nestor Frederico Henn, em frente ao Banrisul
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DO MUNICÍPIO E DO ESTADO

Para a mudança, atendimento na antiga unidade está suspenso nesta sexta-feira, dia 14

Desde o dia 10, nova farmácia funciona junto ao Posto Central

GERAL 06ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2018

A partir de segunda-feira, 
dia 17, a Farmácia Municipal 
de Vera Cruz atenderá em 
novo endereço. Anunciada 
em outubro, a mudança para 
o espaço onde funcionava 
o Centro Odontológico, na 
Avenida Nestor Frederico 
Henn, visa a economia, ten-
do em vista que o prédio 
hoje utilizado pela unida-
de é alugado. Conforme a 
responsável pela Farmácia 
Municipal, Andréia Siquei-
ra, o novo prédio, embora 
externamente pareça menor, 
tem suas vantagens internas. 
“São mais salas, mais divi-
sórias. Ali vamos organizar 
melhor os medicamentos 

e os materiais entregues à 
população”, explica.

Para a mudança de lo-
cal, a Farmácia não terá 
atendimento durante toda 
esta sexta-feira, dia 14. No 
entanto, frisa Andréia, os 
vera-cruzenses não ficarão 
desassistidos. Isso porque 
desde a última segunda-feira 
funciona uma nova Farmácia 
Municipal junto ao Posto de 
Saúde Central. Ela dispõe de 
todos os medicamentos da 
atenção básica, de uso con-
tínuo, como para colesterol, 
pressão arterial, além dos 
controlados. 

A diferença de uma uni-
dade para outra, explica a 
farmacêutica, é que a loca-
lizada, a partir de segunda, 
em frente ao Banrisul, dis-

pensa ainda os remédios do 
Estado, fraldas e insumos 
para diabetes.

EQUIPE DIVIDIDA
Para atender as duas far-

mácias, a equipe de profissio-
nais foi dividida. Conforme 
Andréia, foi acrescida, ape-
nas, uma nova farmacêutica 
na unidade que fica junto ao 
Posto de Saúde Central. Em-
bora tenha dois locais para a 
retirada de medicamentos, a 
sistemática de distribuição 
segue a mesma. Só o horá-
rio é diferenciado. Junto ao 
SUS, a farmácia funciona das 
7h45min às 11 horas e das 
12h45min às 16 horas. Já o 
atendimento da farmácia em 
frente ao Banrisul será das 
7h30min às 11h30min e das 
12h30min às 16h30min.

Dentro da readequação de 
prédios públicos feita pela 
Prefeitura de Vera Cruz para 
economia com aluguéis, 
os consultórios dentários, 
que funcionavam no Centro 
Odontológico, em frente ao 
Banrisul, foram realocados 
junto ao Posto de Saúde 
Central e Espaço Mamãe 
Criança, na esquina da 
avenida Nestor Frederico 
Henn com a rua Júlio Wild. 

| Neste domingo haverá celebração na igreja Imaculada 
Conceição, às 9 horas, com o 2º encontro de preparação ao 
Natal. Toda a comunidade está convidada a participar.

| A próxima missa na igreja Imaculada Conceição será no 
dia 25 de dezembro, Natal, às 9 horas, que será presidida pelo 
Padre Carlos Mueller.  

| A AERC Juventude Unida promove e convida equipes fami-
liares para o 20º Torneio de Futebol Sete de Famílias, que está 
previsto para o dia 3 de fevereiro, com início às 9h30min. A 
confirmação das equipes deve ser feita até o dia 1º de fevereiro, 
no máximo, que neste ano alterou o custo de inscrição, que 
será de R$ 250 por equipe, mas que inclui 10 fichas de almoço 
para cada equipe participante.  As demais pessoas que quise-
rem almoçar pagam R$ 22, terá buffet com três tipos de carne 
e saladas diversas. Mais informações nas próximas semanas.

| O campeonato Gol de Placa de Ferraz terá seu início neste 
sábado, às 14 horas, com 32 equipes participantes - um recor-
de.  A AERC Juventude Unida participa e fará sua estreia neste 
sábado, às 18h45min, contra a equipe do Kilmes. Todos os 
atletas devem estar no local às 18h30min. 

| Pensamento: “É melhor que você aja e passe a sentir 
alguma coisa, em vez de ficar parado esperando sentir algo 
para então agir”.

| Neste domingo, dia 16, às 9 horas, culto de Advento com 
Santa Ceia e na quarta-feira, dia 19, culto com Santa Ceia na 
Escola Gonçalves Dias, às 21 horas. (IELB)

| Hoje, dia 14, às 20 horas, os Casais Reencontristas de Fer-
raz terão o seu encontro de encerramento do ano de 2018. 
No sábado, dia 15, a excursão das crianças que participam do 
Culto Infantil da Paróquia de Ferraz, com saída às 7 horas, para 
o balneário Paraíso, de Venâncio Aires. No domingo, dia 16, às 
21 horas, Celebração de Advento de Famílias de Ferraz. (IECLB)

| A diretoria da S.C.E. Ferraz está empenhada na organização 
da tradicional festa das crianças, que acontece anualmente 
no dia 24 de dezembro, à tarde, com a visita do Papai Noel. 
Na ocasião, os pequenos recebem presentes (brinquedos), 
cachorro-quente e refrigerantes.

| Inicia-se neste sábado mais uma edição do Futebol 7 Gol 
de Placa, com a participação de 32 equipes. Com início às 14 
horas, os jogos serão: Nacional e Atlântico; Internacional e Per-
sonal Car; Camarões e Formosa; Katracas e Junção Esportiva; G.E 
Rincão da Serra e E.C.G.B; e Independente e Juventude Unida. 

| Domingo, dia 16, a equipe Pumas Ferraz promove torneio 
de futebol 7, no campo da S.C.E Ferraz. Meio-dia haverá almoço.

A Associação dos Jovens 
Empreendedores de Vera 
Cruz (Ajevec) realizou, na 
segunda-feira, a posse da 
nova gestão. O atual presi-
dente, Luís Eduardo Goelzer, 
comandou a reunião e fez 
breve relato das atividades 
desenvolvidas durante sua 
gestão. Depois, passou o 
cargo à nova presidente, 
Regina Agnes, que, por sua 
vez, falou do que pretende 
fazer à frente da entidade. Ela 
ressaltou que cada passo será 
discutido com os membros 

que compõem a diretoria: 
Roberto Galvan, vice-pre-
sidente; Rafael Fernando 
Moraes, secretário; Mabel 
Henn, diretoria financeira; 
Suelen Durante, diretoria de 
associados; Vilnei Duarte, 
diretoria de comunicação e 
relações públicas; e Rafael 
Iser Barbosa da Silva e Marci 
Alves Machado, na direto-
ria de eventos. Vera Stein 
Forsthofer, Maurício Santos 
das Chagas e Jeferson Klunk 
compõem os conselhos fiscais 
e consultivos.


