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111 anos do Hospital santa Cruz
O Hospital Santa Cruz comemorou, no dia 22 

de maio, 111 anos. Fundado em 1908, é o principal 
centro de saúde do Vale do Rio Pardo, com cerca 
de 23 mil metros quadrados de área construída, 232 
leitos e um corpo clínico qualificado e em constante 
aperfeiçoamento, composto por 242 médicos e, ao 
todo, mais de 900 colaboradores. A instituição realiza 
atendimentos a pacientes internados e ambulatoriais 
e oferece serviços de diagnóstico e tratamento com 
procedimentos inéditos na região.  

O entrevistado do Arauto Saúde desta semana, 
para falar sobre a trajetória da casa de saúde, foi o 
diretor geral do HSC, Vilmar Thomé. “É uma história 
muito bonita, de parceria comunitária, de muito es-
forço e com conexão profunda com a Apesc, assim 
conseguindo atender volumes significativos de pa-
cientes”, fala. 

A Associação Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul 
(Apesc) adquiriu o hospital em 2003. A partir daí 
foram várias conquistas importantes. A maior delas 
a certificação definitiva como Hospital de Ensino, em 
2012, estágio mais elevado que uma casa de saúde 
deste gênero pode atingir. O Hospital passou a ofe-
recer cinco programas de residências médicas e o 
programa de residência multiprofissional, que abran-
ge oito áreas da saúde, além de receber, em média, 
800 estudantes de diferentes áreas da graduação, 
pós-graduação e cursos técnicos a cada semestre, 
qualificando a assistência a toda a comunidade.

HSC em números
Thomé ressalta que os números de atendimentos 

no HSC são proporcionais ao tamanho do hospital. 
Ao todo, são 230 leitos ativos e constantemente 
ocupados. Em 2018, foram realizados mais de 2,2 mil 
partos. “Somos referência para gestantes de alto risco. 
Então, todos os atendimentos deste tipo, pelo SUS, 
são feitos aqui”, comenta,

Já cirurgias, foram mais de 11 mil no ano passado, 
internações entre 11 e 12 mil, exames no Centro de 
Diagnóstico de Imagem (CDI) foram 94 mil, e aten-
dimentos ambulatoriais cerca de 150 mil.
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prEjuízos

VALOR INVESTIDO
R$ 728.155,55

R$ 17.563.992,13
R$ 42.002,89

CIDADE
VERA CRUZ
SANTA CRUZ
VALE DO SOL

CriptoMoEdas

Santa Cruz do Sul, Vera 
Cruz e Vale do Sol estão na 
lista de municípios que apli-
caram dinheiro na InDeal, 
empresa acusada pela Polícia 
Federal de movimentar mais 
de R$ 700 milhões para supos-
tos investimentos no mercado 
de criptomoedas. Conforme 
dados da Receita Federal de 
Novo Hamburgo, município 
sede dos investigados, 1.164 
moradores de Santa Cruz 
caíram no golpe e, juntos, 
perderam R$ 17.563.992,13 
para os estelionatários. Em 
média, cada vítima teve um 
prejuízo superior a R$ 15 mil. 

Moradores de Vera Cruz e 
Vale do Sol também caíram 
no golpe (veja os valores na 
tabela abaixo).

Foram 288 cidades do Rio 
Grande do Sul com investi-
dores da InDeal, que se tor-
naram vítimas de um grande 
esquema criminoso. Confor-
me a PF, a empresa no Vale 

do Sinos agia sem autorização 
do Banco Central captando 
recursos de terceiros e pro-
metia retorno de 15% no pri-
meiro mês. Porém, investia o 
dinheiro em artigos de luxo 
em proveito dos sócios da 
empresa. Foram mais de R$ 
1 bilhão em depósitos recebi-
dos desde fevereiro de 2018. 

Golpe faz vítimas na região

Nº DE VÍTIMAS
85

1.164
8


