
Jean Teixeira Borges é o novo médico
Clínico geral, o profissional inciou as atividades nesta quinta-feira, dia 10, na ESF de Faxinal de Dentro e atenderá de segunda a quinta
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Doutor Jean vai atender a comunidade respeitando a carga horária do programa 

luciana mandler
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comunidade é convidada a escolher nome de nova creche
PARTICIPAÇÃO

V ALE DO SOL 11ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 11 DE JANEIRO DE 2019

O fim do convênio entre 
Brasil e Cuba no programa 
Mais Médicos deixou muni-
cípios da região do Vale do 
Rio Pardo apreensivos, pois 
sem o profissional atuando 
nas unidades de saúde, a 
população poderia ficar de-
sassistida. Vale do Sol é um 
dos municípios que conta-
va com profissional vinda 
de Cuba. Após incertezas e 
preocupação, o momento é 
de comemorar e tranquilizar 
a comunidade, pois com a 
oportunidade de profissio-
nais brasileiros ocuparem 
as vagas, os vale-solenses 
ganham novo médico.

Desde a manhã desta quin-
ta-feira, dia 10, a Estratégia 
de Saúde da Família (ESF) 
de Faxinal de Dentro conta 
com o clínico geral Jean Tei-
xeira Borges. O profissional é 
natural de Passo Fundo, mas 
desde o tempo que estudava 
medicina mora na região. 
Formado pela Universidade 
de Santa Cruz do Sul em  
2014, reside atualmente em 
Santa Cruz.

O doutor Jean possui ex-

· milHO TrOca-TrOca
A Secretaria Municipal de 
Agricultura de Vale do Sol 
comunica a todos os pro-
dutores que encomenda-
ram semente de milho das 
variedades Guerra, Santa 
Helena e Biomatrix, que as 
mesmas devem ser retiradas 
até o dia 18 de janeiro. As 
demais variedades Jmen, 
Semeali e Sempre Semente 
devem chegar nos próximos 
dias. Os produtores que são 
arrendatários devem vir 
acompanhados do proprie-
tário da área onde plantam 
para a retirada da semente. 
Depois do dia 18 de janeiro 
a semente que não foi re-
tirada será repassada para 
outros interessados.

· calendÁriO aGrÍcOla
A Secretaria da Agricultura 
de Vale do Sol informa que 
dispõe de calendário Agrí-
cola 2019 ao valor de R$ 7 
a unidade.

aGenda

Doutor Jean vai atender de segunda a quinta-feira. Confira os 
horários de atendimento:
| De segunda a quinta-feira de manhã, demanda instantânea 
com a disponibilidade de 10 fichas; 
|Segunda-feira à tarde, visitas domiciliares; 
| Terça-feira à tarde, puericultura com agendamento prévio; 
| Quarta-feira à tarde, gestantes com agendamento prévio; 
| Quinta feira à tarde, idosos com agendamento prévio.

Vale-solenses podem votar até quarta-feira, dia 16

Primeiros Passos, Amigos 
do Peito, Cuida de Mim 
ou Estrelas do Amanhã? A 
sugestão é da Prefeitura de 
Vale do Sol que quer a ajuda 

da comunidade para esco-
lher o nome da nova creche 
do município. A votação foi 
convocada pela página do 
Facebook da Prefeitura. A 

comunidade pode votar até 
quarta-feira, dia 16 de janeiro.

SOBre OS nOmeS
Segundo a secretária de 

Educação, Cultura e Des-
porto, Beloni Maria Gabe, os 
nomes foram pensados pelo 
grupo da SMECD e pessoas 
envolvidas na educação. “Os 
nomes elencados iriam man-
ter a ideologia de músicas 
infantis, como a Escola de 
Educação Infantil Aquarela, 
que já está em funcionamen-
to”, explica. 

Ainda conforme Beloni, há 
tempo que se vinha pensando 
em nomes e quando estes sur-
giam foram registrados. Logo 
após o registro, a Secretária  
conta que foi encaminhado 
um ofício ao prefeito Maiquel 
Silva, repassando as suges-
tões de nomes e também *Colaboração Portal Arauto

sugerindo uma enquete na 
página oficial do Município 
no Facebook para que os 
nomes sugeridos fossem à 
votação. “Agora, mais do que 
justo a comunidade ajudar na 
indicação do nome para a tão 
esperada creche municipal”, 
salienta.

Assim que a enquete for 
encerrada e o resultado di-
vulgado, será encaminhado 
para a Câmara de Vereadores 
de Vale do Sol projeto de lei 
com sugestão de nome da 
nova creche (que deve ser 
concluída no fim deste mês 
e inaugurada possivelmente 
ainda no primeiro semestre 
de 2019). Com o projeto no 
Legislativo, os vereadores 
poderão aprovar nome.

periência em ESFs e pronto 
atendimento. Na ESF de Faxi-
nal vai atender a comunidade 
de segunda a quinta-feira, 
respeitando a carga horária 
do programa Mais Médicos. 

BOa nOTÍcia
Para o prefeito Maiquel 

Silva é um alívio a chegada 
do profissional. “Para nós, 
gestores municipais, foi de 
grande preocupação a notícia 
de que os médicos cubanos 
teriam que se retirar das suas 
atividades naquele período 
que foi anunciado (novembro 
do ano passado)”, recorda. 
“Por intermédio da Amvarp 
e Famurs pressionamos para 
que essa contratação dos mé-
dicos brasileiros fosse feita o 
quanto antes para que não 
houvesse grandes prejuízos 
no atendimento  a pacientes 
da população de cada muni-
cípio”, acrescenta.

Para a surpresa de todos, 
o edital de chamamento pú-
blico foi rápido, “tendo em 
vista que as atividades nas 
repartições públicas sempre 
são muito burocráticas”, sub-
linha. Para nossa felicidade 
este médico está vindo atuar 
no nosso município, assim 
como em alguns outros muni-
cípios outros médicos já estão 
atuando”, comemora. 
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Antes do fim do convênio 

com Cuba, a ESF tinha a mé-
dica cubana Idelys, de junho 
de 2017 a novembro de 2018. 
Desde a saída da profissional 
até a vinda do doutor Jean, 
para que não houvesse prejuí-
zo no atendimento na região 
do Faxinal, duas médicas da 
ESF do Centro atendiam duas 
vezes por semana na loca-
lidade. Nos demais dias, a 
equipe da ESF local realizava 
o acolhimento e se necessário 

encaminhava para a unidade 
do Centro. “Sempre pensa-
mos na qualidade da saúde 
pública para a população”, 
frisa Maiquel. “Agora, além 

do alívio, a comunidade pode 
ficar tranquila que o médico 
já está em atividade, trazendo 
mais benefícios à saúde da 
população”, finaliza.


