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MAIS DA SAÚDE

COMERCIÁRIOS APROVARAM

Postos de saúde ficarão 
abertos por mais tempo

Havan poderá abrir aos domingos e feriados

Medida deve contribuir na diminuição dos agendamentos, nas abstenções 
e permitir que as equipes dediquem mais tempo às visitas domiciliares
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Projeto Portas Abertas terá início na segunda quinzena de abril

SANTA CRUZ

Os comerciários aprova-
ram nesta segunda-feira, 
dia 11, em assembleia no 
Sindicato dos Comerciários, 
a proposta da Havan para 
a abertura aos domingos e 
feriados em Santa Cruz do 
Sul. Conforme o presidente 
da entidade, Afonso Schwen-
gber, as questões tratadas na 
reunião serão colocadas no 
papel e repassadas ao sindi-

cato patronal, o Sindilojas, 
até hoje. Após receber o do-
cumento, caberá ao Sindilojas 
encaminhar a negociação 
com a rede de lojas catarinen-
se. Os termos da negociação 
não vão ser divulgados.

Segundo Afonso, os co-
merciários aceitaram o fato 
de funcionários da Havan 
trabalharem aos domingos 
e feriados, mas o restante do 

comércio deve permanecer 
com o trabalho normalmente. 
“Nós fizemos essa assembleia 
hoje [segunda-feira], porque 
era a única possibilidade de 
nós negociarmos alguma 
coisa, porque até agora as 
assembleias tinham decidido 
que aos domingos não. Va-
mos encaminhar a partir de 
agora a viabilidade da vinda 
da Havan”, comenta. 

Santa Cruz dá mais um 
passo para ampliar o acesso 
da população aos serviços de 
atenção básica. Na segunda 
quinzena de abril terá início 
o Projeto Portas Abertas, uma 
iniciativa inédita da Prefei-
tura, que consiste na aber-
tura de postos de saúde em 
horários diferenciados para 
atender quem tem dificulda-
de em comparecer durante o 
horário de trabalho.

O modelo é inspirado no 
adotado pela Prefeitura de 
Porto Alegre, que possui 
uma unidade de saúde com 
atendimento estendido até 
as 22 horas. Porém, em San-
ta Cruz, a proposta é mais 
ampla. Nesta primeira fase 
do projeto piloto foram es-
colhidas três Estratégias de 
Saúde da Família – as que 
possuem maior demanda, 
incidência de faltosos e volu-
me populacional. Cada uma 
terá um formato diferente de 
atendimento e seis bairros 
serão contemplados.

Além de manterem o ho-
rário normal durante o dia, a 
ESF Arroio Grande estará de 
portas abertas até as 21 horas; 
a ESF Cristal Harmonia vai 
funcionar ao meio-dia, como 
já ocorre com as unidades 
do interior; e a ESF Faxinal 
Figueira vai abrir também 
aos sábados pela manhã, até 
as 13 horas. Para ser atendido 
não será necessário agendar. 
Todo usuário que chegar 
na unidade será acolhido e 
encaminhado ao profissional 
médico. Como cada ESF pos-

sui seu raio de abrangência, 
o atendimento será destinado 
à população adstrita àquela 
unidade.

De acordo com o secre-
tário municipal de Saúde, 
Régis de Oliveira Júnior, a 
medida vai contribuir para 
diminuir os agendamentos, 
reduzir abstenções, permitir 
que as equipes dediquem 
mais tempo às visitas domi-
ciliares a pacientes crônicos, 
fidelizar usuários e desafogar 

os plantões de atendimento. 
“Às vezes demora um pouco 
para agendar uma consulta 
e o paciente busca direto 
um pronto-atendimento. 
Acontece que ele sai de lá e 
de qualquer forma terá que 
retornar para consulta na 
unidade, onde o médico da 
Família fará, dependendo do 
caso, encaminhamento para 
o especialista. Então, o que 
queremos é mais efetividade 
no serviço”, explicou.

O Município de Santa Cruz autorizou o repasse de mais R$ 100 
mil do caixa da Prefeitura para a compra de fraldas geriátricas 
e infantis para os meses de abril e maio. Desde outubro do 
ano passado, o Governo do Estado não repassa recursos para 
esta finalidade - é a segunda compra feita pelo Município.  No 
início deste ano, o Prefeito já havia autorizado R$ 150 mil para 
a compra de 195 mil unidades, a fim de suprir os meses de 
janeiro, fevereiro e março. As fraldas são destinadas a idosos, 
pacientes acamados, vítimas de AVC e múltiplas patologias. 
São assistidos hoje 360 usuários, a maioria carentes. Embora a 
compra das fraldas não seja responsabilidade do Município e 
sim do Estado, o secretário de Saúde, Régis de Oliveira Júnior, 
afirma que a Prefeitura não vai deixar as pessoas desassistidas.

REPRESENTATIVIDADE NA FUNDAÇÃO
A direção do Hospital Vera Cruz solicita às entidades que 

compõem a Fundação de Saúde Dr. Jacob Blész, o encaminha-
mento por escrito dos membros representativos de cada en-
tidade (Titular e Suplente). O ofício com as nomeações deve 
ser encaminhado ao Hospital Vera Cruz até dia 18 de março.

DOAÇÃO
O Hospital recebeu a doação de resíduos recicláveis do 

Interact, de Vera Cruz. Os integrantes do Interact realizaram 
a campanha de arrecadação envolvendo diretamente seus 
familiares. Os resíduos foram entregues pela presidente do 
Interact, Laura Vargas, ao coordenador financeiro do hospital, 
Rafael Lau.

HOMENAGEM PELO DIA DA MULHER
No dia 8 de março, o Grupo Interno de Humanização, 

com a participação de empresas que realizaram a doação de 
brindes, prestou homenagem às colaboradoras do Hospital 
Vera Cruz e pacientes internadas. O Grupo de Humanização 
busca desenvolver constantemente  ações que visam pro-
mover a autoestima, o bem-estar, e a qualidade de vida 
das pessoas. Este trabalho, desenvolvido internamente na 
Instituição, também é uma maneira do HVC retribuir o apoio 
que recebe da comunidade, pois temos convicção que fazer 
o bem gera gentileza.

CIRURGIAS PLÁSTICAS REALIZADAS NO HVC
- Mamoplastia
- Blefaroplastia
- Rinoplastia
- Abdominoplastia
- Otoplastia
- Lifting facial
- Lipoaspiração
- Queiloplastia
- Mastopexia
Na próxima edição estaremos abordando cada tipo de 

Cirurgia Plástica. Lembrando, conforme os médicos espe-
cialistas da área, que abril a outubro são os melhores meses 
para realização de procedimentos estéticos.


