
João Carlos Rech volta 
com as atividades
Alunos retornaram às aulas nesta segunda-feira, mesmo sem nova 
vistoria do Corpo de Bombeiros. Área apontada como insegura foi isolada
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ANO LETIVO

Prefeitura fez isolamento da área insegura e garante reforma a partir dos próximos dias

GERAL 06ARAUTO | TERÇA-FEIRA, 26 DE FEVEREIRO DE 2019

As aulas na Escola João 
Carlos Rech começaram, de 
fato, nesta segunda-feira, dia 
25. Os cerca de 280 alunos 
retornaram para o educan-
dário, que foi interditado 
pelo Corpo de Bombeiros de 
Vera Cruz dias antes do início 
do ano letivo. A Corporação 
apontou problemas estrutu-
rais e exigiu novo laudo de 
engenharia. O documento 
apontou que era necessário 
isolar a área e realizar refor-
mas. O isolamento foi feito e 
a reforma, conforme o secre-

tário de Educação, Cláudio 
Stoeckel, deve começar em 
breve. “Podemos fazer sem 
processo licitatório, por ser 
uma obra emergencial. Es-
tamos orçando com duas 
empresas e assim que iniciar 
os trabalhos, acredito que em 
no máximo quatro semanas 
esteja concluída a reforma”, 
observou ele, que garante que 
as aulas seguirão de forma 
normal.

No entanto, o Corpo de 
Bombeiros ainda não realizou 
nova vistoria para apontar 
se o educandário está em 
condições de sediar aulas. 
Conforme o sargento Márcio 

Estevão de Carvalho Lemos, 
a Prefeitura entregou o laudo 
na última quinta-feira. Po-
rém, a Corporação solicitou 
um aditivo, que foi entregue 
apenas ontem. “Encaminha-
mos este documento para o 
Corpo de Bombeiros de Santa 
Cruz, que irá agendar uma 
nova vistoria”, salientou ele.

O Município, por sua vez, 
sublinha que a exigência de 
isolamento feita no laudo 
de engenharia foi cumpri-
da. “Aguardamos apenas a 
reforma. Nela projetamos a 
reforma das vigas, bem como 
a colocação do novo pilar”, 
explica Stoeckel. 

CONTRIBUA COM O HOSPITAL VERA CRUZ
O Hospital Vera Cruz é uma empresa com fortes carac-

terísticas comunitárias, que necessita muito do apoio da 
comunidade, de entidades e lideranças empresariais para 
se manter e desenvolver. A casa de saúde é administrada 
pela equipe gestora do Hospital Ana Nery, que foca em no-
vos serviços para atender as necessidades da comunidade 
local e regional, bem como para manter financeiramente o 
Hospital Vera Cruz. Para isso, a participação da comunidade 
é muito importante. Todas as doações são bem-vindas. A 
casa de saúde desenvolve campanhas que incentivam a 
contribuição espontânea da comunidade:

| Campanha Hospital Com Mais Saúde: através da parceria 
da RGE/ Distribuidora de Energia, as pessoas podem ajudar o 
HVC, doando valor fixo/mensal através da conta de luz. Para 
aderir à campanha é necessário preencher o formulário/
termo de adesão, na recepção do próprio hospital.

| Campanha Troco Solidário: através da parceria de 
supermercados, farmácias e padarias, as pessoas podem 
auxiliar espontaneamente o Hospital Vera Cruz com o troco 
solidário. As urnas de arrecadação estão nos caixas dos 
estabelecimentos.

Mais informações pelo fone 3718-1800, com Cíntia.
EXAMES DE RAIO X E ECOGRAFIA
Os pacientes que necessitam de exame eletivo de Raio X 

e Ecografia devem se dirigir à recepção do Hospital Vera Cruz 
para realizar o agendamento. É indispensável a apresenta-
ção de um documento com foto, Cartão SUS e a requisição 
do exame emitida pelo profissional médico carimbada ou 
autorizada pelo convênio. 

| Se o exame for através do SUS, o paciente deve primeiro 
passar na Secretaria Municipal de Saúde, para carimbar a 
autorização para agendamento do exame.

| Se o exame for em caráter Unimed, IPE ou outro convê-
nio, o paciente deverá apresentar a Guia do Exame autori-
zado pelo convênio à recepção do hospital.

| Caso o exame seja em caráter particular é necessário a 
apresentação da requisição do exame fornecida pelo pro-
fissional médico.

4ª CORRIDA E CAMINHADA DE VERA CRUZ
O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, juntamente 

com empresas e entidades parceiras, está promovendo a 4ª 
Corrida e Caminhada de Vera Cruz. O mega evento será reali-
zado no dia 9 de março, a partir das 14 horas, na Praça José 
Bonifácio, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, 
e reunirá atletas de toda região. Participe! O HVC também 
estará presente, incentivando a qualidade de vida da comu-
nidade através da comercialização de bebidas, sanduíches 
naturais e salada de frutas. O valor arrecadado será revertido 
em melhorias internas, proporcionando diretamente mais 
conforto aos pacientes internados no hospital.


