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projeto que vai 
beneficiar entidades 
que desenvolvem 
projetos sociais

SICREDI VALE DO RIO PARDO

LUCIANA MANDLER
redacao1@jornalarauto.com.br

No ano em que come-
mora o centenário, a 
cooperativa Sicredi 

Vale do Rio Pardo reali-
za uma série de ações que 
envolvem os associados, 
colaboradores e comunida-
de em geral. Na manhã de 
terça-feira, dia 9, ocorreu o 
lançamento do Fundo Social, 
que vai beneficiar entidades 
que desenvolvem projetos 
sociais, com a destinação de 
recursos. O valor total é de 
R$ 306 mil, que representa 
2% das sobras líquidas da 
cooperativa em 2018.

Para o presidente da en-
tidade, Heitor Álvaro Petry, 
esta é uma forma de estrutu-
rar apoio a entidades no que 
se refere ao âmbito social, que 
já vinha sendo oferecida pela 
cooperativa há alguns anos 
para vários projetos da re-
gião. “O Fundo Social vem ao 

Qual o pai ou a mãe 
que nunca se desespe-
rou ao ver seu bebê se 
engasgar? O incidente 
é mais comum do que 
muitos pensam e pode 
representar riscos graves 
se o socorro não for rápi-
do e realizado de maneira 
efetiva. Para o Corpo de 
Bombeiros, ligações para 
pedir socorro deste tipo 
já fazem parte da rotina 
e os profissionais estão 
preparados para passar 
as devidas orientações. 
No Arauto Saúde desta 
semana, o soldado Feli-
pe Oliveira, do Corpo de 
Bombeiros de Santa Cruz do Sul, explica por que o 
engasgamento ocorre, principalmente em récem-
nascidos, e qual é a forma de socorrer o bebê. 

Segundo ele, o engasgamento acontece principal-
mente com bebês de poucos dias, pois eles ainda não 
têm a sua deglutição. “Eles ainda não sabem engolir 
o leite. Estão aprendendo”, reforça. Como os bebês 
não falam, o primeiro sinal que vão demonstrar, ao 
se engasgar, é de não conseguir respirar. “O bebê vai 
tentar tossir e não vai conseguir, pois a glote (uma 
espécie de tampa da garganta) estará fechada, não 
deixando-o engolir e nem dar passagem ao ar”, es-
clarece.

COMO SOCORRER?
Primeiramente, é preciso ter calma. “Assim que o 

pai, a mãe ou a pessoa que está do outro lado da linha 
se acalmar, explicaremos o passo a passo”, relata. Ao 
receber a confirmação de que o bebê de fato engas-
gou, o adulto, preferencialmente sentado, colocará 
o bebê no seu antebraço, com a cabeça virada para 
baixo. Com os dois dedos (indicador e médio) no quei-
xo da criança, abrirá a boca. Nesta posição o leite já 
deverá ir descendo. Com a criança em cima do braço, 
apoiada em cima da perna, bata de forma mediana, 
cinco vezes com a parte inferior da mão (próximo ao 
punho), entre as escápulas do bebê. Oliveira revela que 
normalmente nessas cinco ações o bebê já faz com que 
o leite seja expelido. Caso isso não ocorra, troque de 
braço. “Agora, com o rosto do bebê para cima, com-
prima com os dedos indicador e médio no centro do 
peito. “Serão cinco compressões medianas”, salienta.

CUIDADOS
Na hora de amamentar, a criança deve estar com 

a cabeça mais alta e o corpo mais baixo. “Se o bebê 
está sugando rápido, com muita fome, tire-o do seio, 
aguarde um pouco e coloque-o de novo”, orienta. 
“Deixe sempre a cabeça mais alta e o rosto virado 
para o peito da mãe”, completa.
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Sem fins 
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Iniciativa foi apresentada na terça-feira

A avaliação 
será de 1º a 

31 de agosto. 
A entrega será 
em setembro

encontro de apoiar entidades 
que fazem trabalhos extraor-
dinários, contribuindo para o 
desenvolvimento regional”, 
frisa. “Enquanto cooperati-
va, a Sicredi quer apresentar 
apoio, não só financeiro, mas 
reconhecer estes trabalhos”, 
completa.

O Fundo Social foi aprova-
do pelos associados durante 
assembleias de Núcleo, entre 
os meses de fevereiro e abril. 
Para se inscrever, as enti-
dades interessadas devem 
fazer parte dos municípios 
de atuação da Sicredi Vale 
do Rio Pardo, que são: Santa 
Cruz do Sul, Vera Cruz, Ve-
nâncio Aires, Sinimbu, Passo 
do Sobrado, Vale Verde, 
General Câmara, Herveiras 

e Rio Pardo.
As inscrições ocorrem de 

1º a 31 de julho e devem ser 
feitas somente pelo site www.
fundosocialsicredivrp.com.
br. Cada entidade poderá 
encaminhar até dois projetos 
por ano, porém, o valor do 
recurso não pode ultrapassar 
R$ 10 mil por instituição. Po-
dem ser inscritos projetos nas 
área de educação, cultura, es-
porte, segurança e ambiental.

Os projetos serão avaliados 
por um comitê, que seguirá 
critérios definidos no regu-
lamento do Fundo Social. 
A divulgação dos contem-
plados  vai ocorrer de 1º a 
31 de agosto e a entrega dos 
recursos vai ser no mês de 
setembro de cada ano. 

PROGRAMAÇÃO
A programação em come-

moração aos 100 anos come-
çou no dia 6 de julho, com a 
participação da Sicredi nas 
ações voluntárias do Dia C e 
do Dia Internacional do Coo-
perativismo. A programação 
segue com celebrações na 
Igreja São Sebastião Mártir, 
em Venâncio Aires, no dia 
14 de setembro, e no dia 1º 
de outubro, na Catedral São 
João Batista, em Santa Cruz. 

Já no dia 21 de setembro, 
acontece o jantar de comemo-
ração, no Pavilhão Central, 
do Parque da Oktoberfest, 
em Santa Cruz. No dia 26, 
o jornalista Clóvis de Barros 
Filho realiza palestra sobre 
“A Vida que Vale a Pena 
ser Vivida”, no auditório da 
Unisc.  Em outubro também 
estão previstas celebrações.
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