
 | A Associação dos Apicultores de Vera Cruz 
(Apiverc), convida para sua festa a ser realizada neste 
domingo, dia 26, na Comunidade Imaculada Conceição, 
em Dona Josefa, que terá almoço ao meio-dia, ao pre-
ço de R$ 22 por pessoa (antecipado), e no dia a R$ 25. 
Crianças de sete a 12 pagam R$ 15. Na parte da tarde, 
reunião dançante com Musical KM. Mais informações 
pelo telefone (51) 99949-5216.

| No sábado, dia 1º de junho, a AERC Juventude 
Unida fará jogo amistoso de futebol de campo em 
casa contra uma equipe de Formosa, a partir das 
14h45min. Os atletas que quiserem participar do jogo 
serão bem-vindos e terão oportunidade de jogar. 
Equipes interessadas em realizar partidas amistosas 
de campo ou Futebol Sete podem entrar em contato 
com dirigentes de AERC Juventude Unida.      

| No domingo, dia 2 de junho, haverá missa na Igreja 
Imaculada Conceição, às 9h45min.   

| Nos dias 7, 8, e 9 de junho acontece no Parque de 
Eventos, em Vera Cruz, a Feira da Produção. Estarão 
expondo agroindústrias do município, que mostrarão 
a produção da agroindústria. 

| Nesta sexta-feira, às 19 horas, acontece o Encon-
tro de Famílias na Congregação Evangélica Luterana 
Cristã de Ferraz (IELB).

| Domingo, dia 26, junto à Comunidade Evangélica 
de Alto Ferraz (IECLB), culto com Batismo, às 9 horas. 
Na terça-feira, dia 28, às 20 horas, Estudo Bíblico na 
escola em Formosa.

| Cabe o triste registro novamente, de um ato de 
arrombamento seguido de furto que aconteceu na 
localidade nesta semana. O alvo dessa vez foi o pa-
vilhão da Escola Gonçalves Dias, local este que serve 
de encontro de diversos grupos organizados locais e 
da escola. Lamentável.

| Dia 14 de junho acontece mais uma super pro-
moção da Juventude Luterana de Ferraz. No palco, 
animação ficará por conta da Banda Nave Som e 
Máquina Total. 

| A Comunidade Católica Santa Rita de Cássia, de 
Linha Tapera, realiza sua tradicional quermesse neste 
domingo, dia 26 de maio, com missa festiva. O almoço 
terá variado cardápio. À tarde, haverá reunião dançante, 
segurança total, boa copa e cozinha e diversas atrações.

| Estão previstas as semifinais do campeonato muni-
cipal de Futebol de Campo para este fim de semana, se 
houver condições climáticas favoráveis. No sábado, os 
aspirantes do Independente enfrentarão o Verinha. No 
domingo está previsto o jogo de volta entre Indepen-
dente e Clube Vera Cruz para definir o finalista.

| Estão ocorrendo vários furtos e arrombamentos na 
região, nos últimos meses, preocupando os moradores. 
A Brigada Militar e Polícia Civil estão trabalhando pro-
curando identificar os delinquentes.
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Dentre as especialidades, 
somente na área da 
traumatologia, 1.456 
pessoas aguardam por 
uma primeira consulta. Na 
dermatologia são 1.086 
e na reumatologia, 654. 
Hoje, 438 pacientes estão 
esperando para fazer 
uma ecografia e 447 um 
ecocardiograma. E por aí 
vai. A previsão é de que 
7.600 pacientes tenham 
seus horários agendados.

As especialidades 
oferecidas e os exames 
inclusos no Fila Zero são 
aqueles cuja demanda 
está reprimida na 
Central de Regulação. 
Embora alguns dos 
atendimentos sejam feitos 
em estabelecimentos 
privados, não haverá 
cobrança do usuário. 
Importante destacar que 
o programa não inclui 
cirurgias. Dúvidas poderão 
ser sanadas ligando para o 
telefone (51) 9 8444 9875. 
O atendimento é das 8 às 
22 horas, todos os dias da 
semana.

GERAL06 ARAUTO    SEXTA-FEIRA E SÁBADO
24 E 25 DE MAIO DE 2019

FEIRA DE ADOÇÃO
A programação da semana do Bem-estar Animal cul-
mina com a Feira de Adoção, na tarde deste sábado, 
dia 25, na Praça José Bonifácio, em Vera Cruz. São seis 
cães que estarão à espera de uma lar, das 14 às 16 horas. 

AVISO

Saúde quer dar fim à 
demanda reprimida 
Município de Santa 
Cruz instituiu na tarde 
de ontem o Programa 
Fila Zero. Primeiros 
atendimentos serão
na quinta-feira, dia 28

Prefeitura comemora programa, que deve atender mais de sete mil usuários

BOA NOTÍCIA

LUCAS BATISTA
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A s filas para consultas 
e exames vão reduzir 
em Santa Cruz do 

Sul. Na tarde de ontem, o Mu-
nicípio institui o programa 
“Fila Zero”, que quer acabar, 
até fevereiro do ano que vem, 
com toda a demanda repri-
mida. Para isso, o mutirão já 
começa na quinta-feira, dia 
28 de maio. Ao todo, 12 es-
pecialidades terão consultas 
agendadas, bem como mais 
10 tipos de exames. Os pa-
cientes com procedimentos 
marcados com data anterior 
a 30 de abril serão chama-
dos dentro desse programa, 
que tem entre os parceiros 
o Hospital Santa Cruz, o 
Hospital Ana Nery e três clí-
nicas particulares da área da 
fonoaudiologia. A prioridade 
de atendimento será para 
quem está há mais tempo na 
fila. A Secretaria Municipal 
de Saúde acredita que terá 
demandas anteriores a 2014. 

LUCAS BATISTA 

COMO FUNCIONARÁ?
Todos os usuários sele-

cionados para participar do 
Programa Fila Zero terão 
seus nomes divulgados em 
uma lista, que será publicada 
no site oficial da Prefeitura. 
Servidores da Central de Re-
gulação entrarão em contato 
com esses usuários, solicitan-
do o comparecimento para 
a retirada do agendamento. 
O usuário deve estar com o 
número de telefone atuali-
zado no cadastro. No mo-
mento do comparecimento 
é preciso levar Cartão SUS 
atualizado, RG e, caso ainda 
tenha, algum documento da 
solicitação. 

Os dias e horários para a 
realização de consultas, exa-
mes e demais procedimentos 
seguirão as agendas dos pres-
tadores, podendo ocorrer fora 
do horário comercial e até 
mesmo nos fins de semana. 
Os usuários que ingressaram 
após a data de corte (30 de 
abril último) terão seus agen-
damentos realizados dentro 
do fluxo normal de marcação.

O usuário que não com-
parecer no dia agendado 
para consulta e/ou exame, 
deverá justificar em até 72 
horas o motivo. Se não, es-
tará automaticamente fora 
do Fila Zero.


