
Equipe Volante amplia atendimento 
em Ferraz e Linha Andréas 

REIVINDICAÇÃO ATENDIDA

Grupo de Saúde do 
Homem terá orientações
A farmacêutica do Núcleo, Flávia Brasil, vai abordar a forma correta de guardar 
medicamentos; implicações no uso contínuo de remédios, dentre outros assuntos
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NASF AB

As atividades iniciam às 15 horas, na sala de reuniões do Espaço Mamãe Criança

GERAL 06ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 8 DE FEVEREIRO DE 2019

| Neste domingo haverá celebração na Igreja Imaculada Conceição, 
às 9 horas.

| A AERC Juventude Unida realizou no último domingo, o 20º Torneio 
de Futebol Sete das Famílias, que teve a participação de 13 equipes que 
foram divididas por sorteio em três chaves, sendo duas com quatro equi-
pes e uma com cinco equipes. No final da 1ª fase classificaram-se para as 
quartas de final as duas equipes melhor colocadas de cada chave e os dois 
terceiro melhor colocados das três chaves. Destes, quatro jogos passaram 
para as semifinais as equipes do Manstke/Santos, Cavalho/Silva, Gonçalves/
Oliveira e Helfer/Santos. Alcançaram classificação para  as finais as equipes 
do Helfer/Santos, que sagrou campeão ao vencer nos pênaltis por 4x3 
a equipe do Gonçalves/Oliveira. Pelo terceiro lugar jogaram Manstke/
Santos, que perdeu nos pênaltis por 3x2 para o Carvalho/Silva, que tam-
bém foi a equipe mais disciplinada, com apenas duas faltas em 7 jogos, 
e também teve o goleiro menos vazado, não sofrendo gol. A premiação 
foi para as quatro equipes melhores colocadas com troféu e medalhas, a 
equipe mais disciplinada levou medalhas, e o goleador, que foi Douglas 
da equipe Brandt/Santos, e goleiro menos vazado. Além destas equipes 
mencionadas ainda participaram as equipes do Gass/Hildebrandt, Lenz/
Radtke, Hoffmann, Martinazzo/Baier, Loebens, Santos, Morsch e Mueller/
Fischborn. Os organizadores querem, através deste espaço, agradecer a 
todas as equipes que participaram do 20º Torneio das Famílias, em especial 
pela esportividade e disciplina, tornando este  evento um referencial como 
uma grande integração das famílias através do esporte. 

| Pensamento.”O homem não é nada além daquilo que a educação 
faz dele.”

Acontece na tarde desta 
sexta-feira, dia 8 de feve-
reiro, o encontro do Grupo 
de Saúde do Homem, do 
Núcleo Ampliado de Saúde 
da Família e Atenção Básica 
(NASF AB), da Secretaria 
Municipal de Saúde. A far-
macêutica do Núcleo, Flávia 
Brasil, irá abordar a forma 
correta de guardar medi-
camentos; implicações no 
uso contínuo de remédios; 
o perigo da associação entre 
determinados medicamentos 

| Neste sábado, dia 9 de fevereiro, pelo período da manhã,  iniciam as 
aulas do Ensino Confirmatório na Congregação Luterana(IELB). Também 
no sábado, a partir das 21 horas, culto com Santa-Ceia. Na quarta-feira, dia 
13, culto com Santa Ceia em Linha Floresta.

| Nesta terça-feira, teremos o retorno de férias do pastor Carlos Wen-
dland e na quinta-feira, dia 14 de fevereiro, às 18 horas, reunião sobre o 
Planejamento do Culto Infantil de Ferraz(IECLB).

| No sábado, a rodada do Gol de Placa terá os jogos: ECGB x G.E. Rincão 
da Serra, Santo Antônio x Pumas/Ferraz, Camarões x River Cachoeira, Na-
cional x Juventus, Verona x Atlântico e Formosa x Guerreiros de Vera Cruz.

| Os moradores de Linha Cipriano de Oliveira que necessitam atendi-
mento médico, entre outros, podem se dirigir à Unidade do Posto Central de 
Vera Cruz, bem como também ao Posto de Saúde de Ferraz. A intenção da 
Secretaria Municipal da Saúde era de que os moradores de Linha Cipriano 
(antes do asfalto da RSC 287), procurassem atendimento  somente junto 
ao Posto de Saúde de Ferraz. Mas devido à dificuldade do deslocamento 
ao Posto de Ferraz, principalmente pelas restrições de horário de ônibus 
e pela distância, a ação foi revista. Moradores trouxeram os fatos das di-
ficuldades ao vereador Mártin Nyland, bem como a agente de saúde Leia 
Herber, e os levaram ao conhecimento do Executivo Municipal, que decidiu 
pelo atendimento então nas duas unidades de saúde. 

| O E.C.Independente estará participando do Campeonato Municipal de 
Futebol de Campo. A estreia será neste domingo, 10, a partir das 14 horas, 
frente ao Clube Vera Cruz, no estádio da Colina em Vera Cruz. A diretoria 
convoca todos os atletas inscritos, apoiadores, simpatizantes e torcedores 
a prestigiarem as equipes aspirantes e titulares. O campo e a estrutura do 
clube vêm recebendo diversas melhorias, através de mutirões realizados 
nas últimas semanas.

| A sede do clube está sob a economia de Édson Macarthy, promovendo 
atividades e opções de entretenimento e lazer nas noites de segundas e 
quintas-feiras e aos finais de semana, com jogos de futsal, vôlei, bocha, 
bilhar, cartas, com excelente copa e cozinha.

| A União Juvenil Trindade esteve representada com jovens partici-
pando do Congresso Nacional da JELB ( Juventude Evangélica Luterana 
do Brasil), realizado de 27 de janeiro a 1º de fevereiro, em Aracruz - ES.

| Em recente reunião realizada pela Administração Municipal com a 
gerência da RGE foi cobrada maior atenção ao município em ocorrências 
de falta de energia,pois tem se tornado muito demorado o atendimento 
nos últimos meses, provocando diversos prejuízos aos produtores. Ao 
mesmo tempo foi solicitado a concessionária investimentos nas áreas que 
não tem abastecimento de energia trifásica. Para estes casos faz-se neces-
sário o protocolo individual de cada usuário/residência, com o respectivo 
levantamento da demanda da propriedade, código do cliente e localiza-
ção, para análise e encaminhamentos da concessionária. Os formulários 
para preenchimento destes dados estão a disposição junto a Prefeitura 
Municipal e Secretarias Municipais de Obras e Desenvolvimento Rural.

e chimarrão; consequências 
do uso por tempo indeter-
minado para auxiliar o sono; 
orientação sobre o uso de es-
timulador erétil; tabagismo e 
saúde; além de tratamentos 
possíveis para calvície.

As atividades do gru-
po iniciam às 15 horas, na 
sala de reuniões do Espaço 
Mamãe Criança. Podem 
participar adolescentes, 
adultos e idosos, mediante 
apresentação do cartão SUS. 

A coordenação é da pro-

fissional de educação físi-
ca do NASF AB, Simony 
Fagundes. Nos próximos 
encontros estão progra-
madas abordagens sobre 
prevenção e tratamento de 
doenças crônicas, saúde 
bucal, vacinação, depres-
são, ansiedade, doenças 
sexualmente transmissíveis, 
saúde reprodutiva, álcool 
e drogas, ideação suicida, 
alimentação saudável, saú-
de mental, atividade física 
e saúde social.  

A partir de segunda-feira, 
dia 11 de fevereiro, mora-
dores de Ferraz e de Linha 
Andréas, no interior de Vera 
Cruz, terão acesso maior aos 
atendimentos da Equipe 
Volante da Secretaria de 
Saúde. Com o funcionamen-
to da Estratégia de Saúde 
da Família (ESF) de Linha 
Henrique D’Ávila, o grupo 
terá mais dias para atendi-
mento nessas comunidades, 
conforme reivindicação dos 
moradores.

Em Ferraz, o atendimento 
que ocorre às segundas e 
sextas-feiras, agora também 
ocorrerá nas quartas-feiras. 
Já em Andréas, onde o aten-
dimento é nas quintas-fei-
ras, agora também passa a 
funcionar nas terças-feiras. 
Assim como já acontece nas 
demais unidades de saúde 
do Município, o atendi-
mento da equipe também 
ocorre sob a perspectiva do 
acolhimento, preconizado 
pela Política Nacional de 

Humanização (PNH), do 
Ministério da Saúde.

O trabalho da Equipe 
Volante teve início em junho 
do ano passado. O grupo 
conta com médico clínico 
geral, enfermeiro, dentista, 
técnico de enfermagem e 
higienizador. Entre os aten-
dimentos prestados estão 
consultas médicas, coleta 
de exame citopatológico, 
realização de testes rápidos, 
curativos e aplicação de 
injetáveis.


