
QUIROPRAXIA
O Arauto Saúde desta 

semana fala sobre quiro-
praxia e traz o fisiotera-
peuta Diogo Krainovic. 
Segundo a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), 
a quiropraxia é uma pro-
fissão da saúde que lida 
com o diagnóstico, trata-
mento e a prevenção das 
desordens do sistema 
neuro-músculo-esquelé-
tico e dos efeitos destas 
desordens na saúde em 
geral. Há uma ênfase em 
técnicas manuais. “Quando faz o ajuste da articulação, 
melhora a função e essa informação correta permite 
o alívio da dor e o reequilíbrio do organismo, melho-
rando o bem-estar”, fala.

A técnica também serve para amenizar as dores 
crônicas. “É uma dor que permanece por mais tem-
po, três meses ou mais. Geralmente ocorre quando o 
problema não é tratado corretamente ou o paciente 
não teve diagnóstico correto, ou ainda quando a dor 
foi tratada corretamente, mas a pessoa não seguiu a 
orientação pós-tratamento. Também tem as questões 
emocionais”, explica.

A prática também serve para melhorar os movi-
mentos após enfermidades. “Desde que não haja 
lesão da estrutura, fraturas, ruptura muscular, onde 
há disfunção, perda de movimentos, vamos poder 
atuar com competência e segurança.”

História
Conforme a Associação Brasileira de Quiropraxia, 

embora a manipulação da coluna se remonte aos 
tempos de Hipócrates e médicos da Grécia antiga, a 
descoberta da Quiropraxia é atribuída a D.D. Palmer 
em 1895, com a primeira escola para a formação de 
quiropraxistas iniciada na cidade de Davenport, esta-
do de Iowa, nos Estados Unidos da América em 1897.

Palmer desenvolveu a Teoria da Quiropraxia e seu 
método inspirando-se em diversas fontes, incluindo 
a manipulação médica, “bonesetting” e a osteopatia, 
como também incorporou aspectos originais de-
senvolvidos por ele mesmo. O termo “Quiropraxia”, 
derivado de duas raízes gregas: Quiro - mãos e Praxis 
- praticar “praticar com as mãos”.

A Quiropraxia se desenvolveu nos Estados Unidos 
durante um período de reformas significativas na for-
mação médica e no seu exercício profissional. Nesta 
época havia uma variedade de opções de tratamento, 
tanto dentro da medicina convencional, como entre 
outras inúmeras abordagens alternativas no cuidado 
da saúde.
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Vêm aí ConstruArte 
e Multifeira em junho
Eventos vão ocorrer 
entre os dias 27 e 30 
de junho, no Parque 
da Oktoberfest, em 
Santa Cruz do Sul. 
Entrada será franca

Lançamento oficial dos eventos ocorreu na quarta-feira

SANTA CRUZ

F oram lançadas ofi-
cialmente na quarta-
feira, dia 5, na sede 

da Associação de Entidades 
Empresariais de Santa Cruz 
do Sul (Assemp), as feiras 
ConstruArte e Multifeira. 
Os eventos, que vão ocorrer 
entre os dias 27 e 30 de junho, 
no Parque da Oktoberfest, 
em Santa Cruz do Sul, pro-
metem agitar a cidade com 
grandes negócios. A entra-
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da para as duas feiras será 
franca.

Os espaços estão sendo 
comercializados desde de-
zembro do ano passado e, até 
o momento, há 128 exposito-

res confirmados. De acordo 
com o vice-presidente da 
Assemp, Gabriel Haas, além 
de exposição do comércio, in-
dústria, serviços, decoração 
e construção, as feiras vão 
contar com mostra de veí-
culos novos, agroindústrias, 
praça de alimentação, esta-
cionamento, Food Trucks, 
apresentações artísticas e cul-
turais, brinquedos infláveis 
sem cobrança de ingressos 
- nos dias 29 e 30 de junho - e 
diversão para toda a família.

Para mais informações 
sobre a comercialização de 
espaços na ConstruArte e 
Multiferia, o contato deve ser 
feito através do e-mail luiz@
assempscs.com.br ou pelo 
telefone (51) 99911-0698.

No Parque da Oktoberfest, as feiras ConstruArte e 
Multiferia estarão localizadas em cinco pavilhões com 
cerca de seis mil metros quadrados de exposição. Nessa 
parte estarão contemplados os setores da indústria, 
do comércio e de serviços; No Pavilhão Central estará 
o Shopping da Construção e Lojão da Acomac, com 
a participação de cerca de 30 fábricas e 40 lojas de 
Santa Cruz do Sul e região. No local, estará disponível 
toda a linha de material de construção, do alicerce ao 
acabamento; No Pavilhão 3 estará localizada a exposição 
da Seisc, com a presença de 16 imobiliárias, bem como 
de empresas, instituições e entidades ligadas ao setor.

PAVILHÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Edital de Concurso Público  nº 303/2019 –
NOMEAÇÃO E CHAMAMENTO PÚBLICO

O MUNICÍPIO DE VERA CRUZ, pessoa jurídica de direito público, 
através de sua Prefeito Municipal, Sr. Guido Hoff, faz saber, por este 
Edital, DA NOMEAÇÃO E CHAMAMENTO PÚBLICO DE CANDIDATO 
APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO, em atendimento à Portaria nº 
13.071/2019, Edital de Homologação nº 229/2018, para provimento de 
cargo efetivo no seu quadro de pessoal, sob Regime Estatutário para os 
seguintes cargos: 

MÉDICO 40H – CONCURSO N.º 151
Classificação	 Nome
4º  KARINA ABREU VIEIRA DA CUNHA 
De conformidade com o Art. 14, da Lei Complementar nº 004/2007, 

a nomeada tem prazo de quinze dias para tomar posse, a contar do ato 
de	nomeação	publicado	no	Quadro	de	Atos	Oficiais	do	Município.	A	no-
meada deve se apresentar na Secretaria Municipal de Administração da 
Prefeitura Municipal de Vera Cruz, situada na Avenida Nestor Frederico 
Henn, 1645, Vera Cruz, RS. O NÃO comparecimento no prazo estipu-
lado será interpretado como renúncia à posse no referido cargo e será 
tornado sem efeito. 

Gabinete do Prefeito, 07 de junho de 2019.

GUIDO HOFF,
Prefeito Municipal.

Nova regra para 
suspender CNH

Se a proposta do Go-
verno Federal - que altera 
de 20 para 40 o número de 
pontos acumulados para 
a suspensão da CNH - já 
estivesse em vigor, apenas 
duas pessoas - que fizeram 
entre 41 e 50 pontos - te-
riam sido punidas em San-
ta Cruz entre maio de 2018 
e maio deste ano. Segundo 
o Detran, 5.492 pessoas fi-
zeram de 1 a 20 pontos nes-
se período e outras 39 de 
20 a 40. Elas deixariam de 
ter o documento suspenso, 
se a nova regra valesse. Já 
em Vera Cruz, apenas um 
motorista - que fez entre 
51 a 100 pontos - sofreria 
a sanção. 
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