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Detentas confeccionam polvos 
de crochê para bebês internados

Sincotec-Varp realiza 
curso em Contabilidade

Polvinhos são destinados a bebês internados na UCI

DIvUlgAçãO

O projeto Meu Amigui-
nho dos Sete Mares, do 
Hospital Santa Cruz (HSC), 
motivou um grupo de de-
tentas do Presídio Regional 
de Santa Cruz do Sul a con-
feccionar pequenos polvos 
de crochê para as crianças 
recém-nascidas internadas 
na Unidade de Cuidados 
Intermediários (UCI) da 
casa de saúde. Os polvinhos 
são utilizados como recurso 
terapêutico, transmitindo 
tranquilidade e proteção 
ao recém-nascido durante 
o processo de recuperação.

A iniciativa partiu da psi-
cóloga do presídio Paula da 
Rosa Cazarotto, responsável 
também pelo atendimento 
ao público feminino. Segun-
do ela, o setor técnico do 
estabelecimento, composto 
por mais uma psicóloga e 
duas assistentes sociais, e a 
equipe da Unidade de Saú-

de Prisional buscam constan-
temente envolver as detentas 
em atividades que as ocupem 
para auxiliar no cumprimento 
da pena e tornar o ambiente 
prisional menos tenso, além 
de atender à Lei de Execução 
Penal, que prevê, como direi-
to dos presos, participar de 
atividades de trabalho, edu-
cacionais etc.

Conforme a coordenado-
ra da área materno-infantil 
do Hospital, Lis Spat, a 
intenção de utilizar os polvi-
nhos de crochê é que, quan-
do abraçados pela criança, 
os tentáculos remetam ao 
cordão umbilical e cau-
sem sensação de segurança 
parecida com a do útero 
materno. 

Na próxima segunda-feira, 
17 de junho, e terça-feira, 18, 
o Sindicato dos Contadores e 
Técnicos em Contabilidade do 
Vale do Rio Pardo (Sincotec-
Varp) realiza um curso inten-
sivo em Contabilidade, focado 
na Contabilidade Societária e 
de convergência às Normas 
Internacionais e os efeitos da 
Lei 12.973/2014. A capacitação 
será na sede do Sincotec-Varp, 
na Avenida do Imigrante, 469, 
em Santa Cruz, das 8h30min às 
12 horas e das 13 às 17h30min. 
As inscrições devem ser feitas 
até esta sexta-feira, 14, pelos 
fones (51) 3711-3487 ou (51) 

3713-3798. 
Com carga horária de 16 

horas, o curso será ministra-
do pela equipe da Lefisc. O 
público-alvo são contadores, 
técnicos em Contabilidade, 
auxiliares de Contabilidade, 
controllers, auditores, consul-
tores, classificadores contábeis, 
estudantes e outros profissio-
nais ligados à área Contábil, 
Fiscal e Tributária. Para assi-
nantes Lefisc, associados ao 
Sincotec-Varp ou à Associação 
Comercial e Industrial de San-
ta Cruz do Sul (ACI), o custo 
é de R$ 350, e para demais 
participantes R$ 450.

Varal Solidário aquece o 
inverno de quem precisa

Quem passa pela Rua Er-
nesto Alves, já deve ter ob-
servado o varal solidário da 
Clínica Antonio’s, que aquece 
o inverno de muitas famílias 
que moram na rua. Para quem 
quiser ajudar, basta pendurar a 

doação no varal. Assim, quem 
estiver precisando, passa pelo 
local e pega o agasalho. As 
roupas ficam ali até hoje, dia 
14, e após serão doadas para 
a Cooperativa de Catadores 
e Recicladores de Santa Cruz.

AGASALHOS


