
Prefeito cria Secretaria da Cultura e 
empossa Edemilson Severo como titular

Oito mil pessoas devem recadastrar Cartão SUS
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Em cerimônia realizada 
na manhã de sexta-feira, 
dia 11, no Salão Nobre do 
Palacinho, o prefeito Telmo 
Kirst sancionou a lei que 
cria a Secretaria Municipal 
de Cultura e deu posse 
ao primeiro secretário da 
pasta, Edemilson Severo. 
O projeto de lei criando a 
nova secretaria dentro da 
estrutura administrativa 
da Prefeitura foi aprovado 
em sessão extraordinária 
na Câmara de Vereadores. 
Até então a cultura era um  
departamento, por muitos 
anos vinculado à Secretaria 
Municipal de Educação e 
mais recentemente à Secre-
taria Municipal de Desen-
volvimento Econômico.  O 
orçamento da  nova pasta 

é de R$ 1,6 milhão e  a es-
trutura composta por 21 
servidores. 

A secretaria irá funcionar 
junto à Biblioteca Pública 
Municipal, que será inau-
gurada em abril, no prédio 
do antigo presídio, esquina 
das ruas Marechal Floriano 
e Tiradentes. A reforma está 
quase concluída, mas ainda 
falta atender as questões de 
acessibilidade. No terreno 
ao lado, a Prefitura instala-
rá uma praça de lazer para 
a comunidade, conforme 
anúncio feito pelo prefeito 
durante a solenidade. 

Ao tomar posse como 
primeiro titular da Secreta-
ria Municipal de Cultura, 
Edemilson Severo, que já 
foi secretário municipal de 

Administração, de Políticas 
Públicas e de Fazenda,  dis-
se que a cultura passa de 
coadjuvante a protagonista e 
que, junto com  toda a equipe 
qualificada de profissionais 
que compõem a pasta,  vai 
trabalhar exercendo a criati-
vidade, com o firme propósi-
to de suprir as necessidades 
de manutenção das estrutu-
ras físicas existentes e dos 
novos espaços planejados, 
bem como dar continuidade 
aos projetos de oficinas e ati-
vidades consolidadas.

 Edemilson vem de uma 
longa trajetória na iniciativa 
privada, marcada  por de-
dicação a projetos culturais, 
como curta-metragens, sé-
ries, filmes, telenovelas, es-
petáculos teatrais e musicais 

e produções literárias. Ele já 
atuou como diretor, produ-
tor executivo e proponente 
cultural na prospecção de 
parceiros privados e cap-
tação de recursos para via-
bilizar projetos com base 
nas leis de incentivo, em 
âmbito estadual e federal. 
“Diálogo, excelência nas 
relações institucionais e 
interlocução permanente, 
incluindo todos os atores, 
segmentos e manifestações 
culturais serão o DNA da 
nossa área”, afirmou.

A partir do dia 4 de fevereiro, oito mil 
usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) de 
Santa Cruz deverão comparecer ao Parque da 
Oktoberfest para recadastramento obrigatório 
do Cartão SUS. Um chamamento público está 
sendo realizado pela Secretaria Municipal 
de Saúde e o mutirão será realizado em dias 
agendados, por ordem alfabética dos nomes, 
com encerramento previsto em 28 de fevereiro.

Essa é a primeira fase do recadastramento, 
que terá continuidade no segundo semestre. O 
objetivo é identificar possíveis fraudes de aces-

so ao SUS e seguir excluindo da lista àqueles 
que não têm direito ao serviço em Santa Cruz. 
Constam nesta primeira relação pacientes com 
algum tipo de demanda pendente – consultas, 
exames ou procedimentos - junto à Central 
de Agendamentos e Regulação. Será preciso 
apresentar o Cartão SUS para atualização, docu-
mento de identificação com foto, comprovante 
de residência (ex: conta de água, luz), CPF, 
Certidão de casamento ou união estável, caso 
o comprovante de residência esteja em nome 
do cônjuge.

SANTA CRUZ

SANTA CRUZ

FO
TO

 D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

Posse transcorreu na manhã de sexta-feira

· MEDICINA
Cerca de 1,5 mil candidatos de diversos estados brasileiros 
realizaram o vestibular do curso de Medicina da Universida-
de de Santa Cruz do Sul (Unisc), que oferece 40 vagas. A prova 
ocorreu na tarde deste sábado, 12 de janeiro, e consistiu 
em uma redação, que pôde ser feita em até três horas, com 
aproveitamento das notas objetivas do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem). O índice de abstenção foi de 16,38% 
(em 2018, no mesmo período, o índice foi de 17,61%).
Os vestibulandos tiveram que optar por um dos três temas 
propostos para a redação – crimes cometidos na internet, 
empoderamento feminino e as razões para a escolha da 
carreira de médico. O listão dos aprovados será divulgado 
no dia 22 de janeiro, às 15h, no site vestibular.unisc.br. Caso 
a nota do Enem de 2018 seja disponibilizada após o dia 18 
de janeiro, a divulgação dos classificados será dois dias úteis 
após a data da liberação da nota desse exame.
Ainda na tarde deste sábado, nos campi da Unisc de Santa 
Cruz do Sul, Sobradinho, Capão da Canoa e Montenegro, 
foram realizados o Vestibular Complementar e o processo se-
letivo dos cursos da Graduação Dinâmica. Todas as seleções 
foram compostas por uma prova de redação, com duração 
de até três horas. O índice de abstenção dos demais cursos 
foi de 10,75%. A divulgação dos classificados será na próxi-
ma terça-feira, 15 de janeiro, às 15h, no site www.unisc.br.

· BANCO DE RAÇÕES
O prefeito de Santa Cruz, Telmo Kirst, promulgou o projeto 
de lei que institui o banco de ração para animais. O projeto 
foi apresentado pela vereadora Bruna Molz (PTB) no ano 
passado na Câmara de Vereadores e acabou sendo aprovado.
A vereadora Bruna Molz (PTB) destaca que o objetivo é captar 
doações de ração e utensílios para animais e promover sua 
distribuição para entidades e organizações cadastradas e 
para famílias carentes que possuam animais domésticos.
“A lei visa ainda coibir o descarte de alimentos de consumo 
animal que não poderão ser comercializados, por ter expi-
rado o prazo de validade, mas que ainda possuem tempo 
hábil para serem consumidos, oriundos das prateleiras de 
estabelecimentos comerciais, das sedes comerciais de seus 
fabricantes, e de amostras utilizadas para exposição, que 
não serão encaminhadas ao comércio e que, em quase 
100% dos casos, terão como destino o lixo”, destaca Bruna.
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