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UTI Neonatal de Venâncio
deve oferecer 10 leitos

HSC sedia curso do Coren 
sobre código de ética

pORTAL ARAUTO

Um sonho antigo de 
Venâncio Aires, a Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) 
Neonatal deve oferecer 10 
leitos. O valor estimado 
do investimento junto ao 
Hospital São Sebastião 
Mártir gira em torno de 
R$ 3 milhões e, até então, 
o Município conta com 
R$ 2 milhões oriundos de 
emendas parlamentares 
que ainda não entraram 
e cerca de R$ 170 mil já 
foram arrecadados em 
eventos e campanhas da 
comunidade. 

Segundo o secretário 
de Saúde de Venâncio Ai-
res, Ramon Schwengber, 
atualmente os bebês são 
encaminhados para San-
ta Cruz do Sul, que tem 
disponível sete leitos. No 
momento, o projeto está 
em fase de captação de 
recursos e de organização 
do projeto arquitetônico. 
“Estamos analisando a 
possibilidade de termos 
também uma unidade 
intermediária. É uma uni-
dade que recebe bebês que 
não são tão prematuros e 
também bebês que estão 
na UTI Neonatal e depois, 
quando melhoram, evo-
luem para essa unidade”, 
comenta. 

IMPORTÂNCIA
O secretário de Saúde 

ressalta que a UTI Neo-
natal serve para atender 
bebês que nascem pre-
maturos. “Nem sempre 
eles estão doentes, mas 
na UTI eles aprendem a 
respirar, sugar, deglutir 
e para ganho de peso”, 

O Hospital Santa Cruz 
(HSC) irá sediar, no dia 17 de 
julho, o curso sobre Código 
de Ética dos Profissionais 
de Enfermagem, promovido 
pelo Conselho Regional de 
Enfermagem do Rio Grande 
do Sul (Coren-RS). A ativi-
dade é gratuita e ocorrerá 
às 14 horas, no auditório da 
Unidade Acadêmica da Insti-
tuição, com entrada pela rua 
Marechal Deodoro, 861.

A carga horária do curso é 
de quatro horas. Os objetivos 
são conhecer os preceitos éti-
cos e legais da profissão, ca-
pacitar os profissionais para 
o exercício legal da atividade 

de enfermagem e estabelecer 
relações entre a prática diária 
e a aplicação do Código de 
Ética dos Profissionais de 
Enfermagem nas instituições 
de saúde.

As inscrições devem ser 
feitas até o dia 12 de ju-
lho pelo e-mail epermanen-
tehsc@unisc.br, contendo 
nome completo, classe, CPF 
(obrigatório), registro no 
Coren e telefone. Mais infor-
mações podem ser obtidas 
com o Serviço de Educação 
Permanente do HSC, pelo 
telefone (51) 3713-7400 (ramal 
2000), das 8 às 12 horas e das 
13 às 17 horas.

acrescenta. Na opinião de 
Schwengber, o investimento 
é de extrema importância 
para o município e para a 
região, justamente pela gran-
de dificuldade que existe de 
transferir os bebês. 

Como a fase é de captação 
de recursos, o Município 
tem se mobilizado e contado 
com diversos parceiros para 
arrecadar dinheiro. “UTI 
Neonatal é um sonho antigo, 
porque quando foi criada a 
UTI adulta, já havia o sonho 
de um dia termos uma UTI 
Neonatal, tanto que o pré-
dio do hospital inicialmente 
já foi projetado para isso”, 
explica.

AÇÃO SOCIAL 
Com o objetivo de arre-

cadar recursos, no próximo 
dia 13 de julho a Arauto FM, 
em parceria com a Automate 
Engenharia e Ox Store Bou-
tique de Carnes irá realizar 

a Feijoada Pela Vida, em 
prol da UTI Neonatal da 
Capital Nacional do Chi-
marrão. 

A feijoada irá ocorrer 
a partir das 11h30min 
na Sede Campestre da 
Apae Venâncio, localizada 
na Rua Visconde do Rio 
Branco, número 2.838, 
no Bairro Cidade Alta. 
Os ingressos podem ser 
adquiridos nos patrocina-
dores ao valor de R$ 50. As 
pessoas que adquirirem o 
ingressos inclusive ganha-
rão um prato personaliza-
do do evento. A animação 
ficará por conta do cantor 
Moisés Damé. Os patroci-
nadores da iniciativa são 
os seguintes: Arauto FM; 
Automate Engenharia; Óx 
Store Boutique de Carnes; 
Unínter Polo Venâncio Ai-
res; Imóveis Kist; Afubra; 
Oxford Porcelanas.

PAINEL DO ADVOGADO

“O que é Bolsa de Valores?” 
é o tema da edição de julho do 
Café Empresarial, promovido 
pela Associação Comercial 
e Industrial (ACI) de Santa 
Cruz. O empresário e pro-
fessor universitário Maurício 
Lersch, com ampla vivência 
em mercado de capitais, será 
o palestrante. No encontro, irá 
compartilhar conhecimentos 
para orientar quem deseja 
saber mais e investir nesse 
promissor mercado. Principal 
evento de networking da ACI, 
o Café Empresarial ocorre no 
dia 16 de julho, às 8 horas, no 
auditório da entidade. São 
patrocinadores do evento o 
Banco Regional de Desenvol-
vimento Econômico (BRDE) e 
a Universidade de Santa Cruz 
(Unisc), e conta com o apoio 
da Café Preto.

Mestre em Finanças pela 
Fundação Getúlio Vargas 
de São Paulo, com MBA em 
Mercado de Capitais pela 

FIPECAFI, Maurício Lersch 
atuou como estrategista de 
investimentos do Banco Voto-
rantim, além de passagens em 
diversas corretoras de valores 
mobiliários como corretor, 
analista e gestor de investi-
mento. A partir de sua vivên-
cia nestas áreas, ele abordará 
em sua palestra  o que é uma 
ação, como e por que investir 
na Bolsa de Valores.

O Café Empresarial é um 
espaço da ACI para relacio-
namentos, negócios e infor-
mação. Os convidados são 
recepcionados com um café 
da manhã e depois participam 
de uma dinâmica de apre-
sentação e troca de cartões. A 
palestra é uma das atrações 
do encontro. Associados à 
ACI até dois participantes por 
empresa não pagam. A partir 
do terceiro, R$ 10 por pessoa. 
Não associados pagam R$ 20. 
Inscrições pelo fone/whatsa-
pp (51) 3713-1400.

ACI SANTA CRUZ

Café Empresarial ensina 
sobre Bolsa de Valores


