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FOTO DIVULGAÇÃO

NOVO SISTEMA NA SAÚDE

Os postos de saúde de Vera Cruz têm um novo formato
de atendimento. Seguindo uma diretriz da Política Nacional de Humanização (PNH), do Ministério da Saúde,
o acolhimento iniciou em grandes cidades em 2010. Em
Vera Cruz, a metodologia começou a ser implantada no
fim do ano passado para os atendimentos em odontologia e neste ano para os atendimentos médicos. A prática
modifica o modo de entrada e atendimento no serviço
do SUS. As fichas deixam de existir e todo cidadão que
chega ao posto é atendido pela equipe de saúde. Os
usuários são direcionados de acordo com a necessidade,
seja ela consulta, agendamento, encaminhamento ou
orientação. O primeiro atendimento através do acolhimento pode levar alguns minutos, por isso é importante
a colaboração da população. “O acolhimento significa
uma postura ética que implica na escuta do usuário em
suas queixas, no reconhecimento do seu protagonismo
no processo de saúde e adoecimento e na responsabilização do paciente pela resolução”, explica a assistente
social Inadjara Hickmann, que coordena o Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB).
Durante este mês, ela vem esclarecendo a população
que aguarda atendimento nas salas de espera sobre a
nova sistemática adotada e as adaptações realizadas
para melhor atender os usuários.

WHATSAPP COM LIMITE
Em nova atualização, o WhatsApp passará a limitar
a quantidade de usuários para os quais uma pessoa
pode encaminhar uma mensagem ao mesmo tempo.
A ação faz parte de um esforço da empresa de evitar a
disseminação de informações falsas na rede social. O
anúncio das mudanças foi feito ontem durante evento
em Jakarta, na Indonésia. Segundo a rede BBC, será possível compartilhar mensagens com, no máximo, cinco
destinatários — hoje o limite é de 20 usuários ou grupos.
Em julho de 2018, a companhia já havia anunciado que a
medida estava em fase de testes na Índia, país em que as
pessoas mais enviam mensagens, fotos e vídeos, segundo o WhatsApp. Na época, a empresa também informou
que removeu o encaminhamento rápido ao lado das
mensagens com arquivo de mídia.

REPERCUTIU
NO ESTADO

NO PAÍS

· IMPRUDÊNCIA NO TRÂNSITO
O número de processos de cassação do direito de dirigir abertos pelo Detran RS em 2018
cresceu 83% em relação ao ano anterior.
Foram 21,7 mil processos para motoristas
flagrados dirigindo suspensos ou que foram
reincidentes na mesma infração no prazo
de 12 meses, contra 11,8 mil em 2017. O
crescimento deve-se à normativa federal
que entrou em vigor em fevereiro de 2018,
permitindo a instauração de mais de um
processo de cassação por motorista. Apesar
do crescimento das cassações, houve redução de 35% dos processos de suspensão do
direito de dirigir. Foram 39,2 mil processos
em 2018 contra 61,1 mil em 2017.

· FILHO DE BOLSONARO ENROLADO
O senador eleito Flávio Bolsonaro passou a
ser protagonista da dor de cabeça do governo após a revelação das movimentações atípicas do ex-motorista dele, Fabrício Queiroz.
Quase um mês depois, agora ele é também
foco do Ministério Público e demais autoridades. O relatório sobre movimentações
de Flávio mostra que ele recebeu em sua
conta bancária 48 depósitos em dinheiro
entre junho e julho de 2017. Os 48 depósitos
foram feitos no autoatendimento de uma
agência bancária sempre no valor de R$ 2
mil. O levantamento de dados é do COAF.

· CHUVAS NO ESTADO
A Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgou
novo boletim no fim da manhã de ontem
sobre os municípios atingidos por ventos e
temporais nos últimos dias. Agora, são 25
localidades afetadas de alguma maneira no
estado (18 com situação de emergência decretada e sete com decreto homologado).
Mais de 10 mil pessoas foram prejudicadas
pelas chuvas e ocorreram quatro óbitos no
total - dois não tiveram causa direta aos
eventos climáticos. As mortes foram em
Alegrete, uma no dia 9 e outro no dia 14;
em Santana da Boa Vista, no dia 14; e em
Quaraí, no dia 19. O governador, Eduardo
Leite, esteve na Fronteira Oeste na semana
passada para ver de perto danos causados
pelos temporais.

· MOURÃO PRESIDENTE
Em sua primeira viagem internacional, o
presidente Jair Bolsonaro apresentará em
Davos, no Fórum Econômico Mundial, na
Suíça, uma série de temas que vão desde
a abertura da economia, ao combate à
corrupção, à preservação da democracia
no Brasil e na América Latina. Com isso, o
vice-presidente, general Hamilton Mourão,
exercerá a Presidência da República no
período em que Bolsonaro estiver ausente.
· SELEÇÃO BRASILEIRA
A República Tcheca será uma das adversárias que a Seleção Brasileira enfrentará nos
amistosos de março, preparatórios para a
Copa América Brasil 2019. A partida será
dia 26, na cidade de Praga. A bola rola em
um dos estádios mais modernos do país: a
Eden Arena. O horário ainda será definido.
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