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Comunidade mostra apoio 
ao sonho da UTI Neonatal

Centro de Especialidades 
oferece Oncologia Clínica 

Atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7 às 18h30min

Mais de 200 pessoas participaram do evento

DIvULgAÇãO

LETÍCIA DHIEL

A solidariedade e a união 
na busca por um sonho 
marcaram presença neste 
sábado, dia 13, em Venân-
cio Aires. Promovida pela 
Arauto FM, a Feijoada pela 
Vida reuniu mais de 200 
pessoas na Sede Campestre 
da Apae. Em prol da UTI 
Neonatal do município, 
comunidade, autoridades 
e artistas locais deram a 
sua contribuição para que 
futuramente as famílias ve-
nâncio-airenses possam ter 
a segurança de contar com 
atendimento para bebês que 
nascem prematuros. 

Além da feijoada, o even-
to contou com apresentação 
de Moisés Damé e o leilão 
de quadros de Renato Por-
taluppi e Fernandão, feitos 
com o talento de Julio Mahl. 
Os participantes ainda fo-
ram agraciados com um 
prato personalizado, além 
de um livro e CD do quadro 
Mensagem do Dia e um 
doce feito por voluntárias.

O diretor executivo do 
Grupo Arauto, Luís Carlos 
Dhiel, agradeceu a presença 
de todos e destacou o apoio 

A Oncologia Clínica é a 
nova opção oferecida pelo 
Centro de Especialidades 
Médicas do Hospital Santa 
Cruz (HSC). Agora são 19 
especialidades médicas dis-
ponibilizadas, além dos ser-
viços de fisioterapia, nutrição 
e fonoaudiologia. A proposta 
da instituição é oferecer à 
população consultas médicas 
a preços acessíveis. 

O Centro de Especialida-
des proporciona soluções em 
saúde em diferentes áreas da 
medicina, com atendimento à 
população de segunda a sex-
ta-feira, nos turnos da manhã 
e da tarde, bem como o enca-
minhamento e agendamento 
de exames de imagem e la-
boratoriais. As consultas são 

disponibilizadas de forma 
eletiva, particular e mediante 
agendamento.

Para quem é cadastrado 
no Programa de Fidelidade 
Amigo HSC (http://ami-
gohsc.com.br/), os valores 
são diferenciados tanto nas 
consultas quanto nos exames 
de imagem e laboratoriais 
realizados pelo Centro de 
Diagnóstico e Intervenção 
por Imagem (CDII) e pelo 
Laboratório Santa Cruz, res-
pectivamente. Quem possui 
o cartão de fidelidade Amigo 
HSC também tem acesso a 
outros benefícios junto às 
empresas parceiras do pro-
grama. Localizado junto ao 
hospital, tem entrada pela 
rua Marechal Deodoro, 855.

do grupo para causas sociais. 
“O momento é de agradecer 
a comissão que se envolveu 
neste grande evento. O Gru-
po Arauto tem no seu DNA a 
questão de contribuir com as 
causas voluntárias. Hoje, ven-
do todo esse sucesso, tenho a 
certeza de que estamos certos, 
fazendo o bem e salvando 
vidas”, destacou.

O prefeito de Venâncio Ai-
res, Giovane Wickert, elogiou 
a iniciativa. “Esta é a sociedade 
que dá certo. Vemos muitas 
pessoas criticando tudo, es-
pecialmente nas redes sociais. 
Aqui estão pessoas que não 

ficaram na crítica e estão 
se doando por uma causa 
nobre”, disse. Patrocinaram 
a iniciativa a Automate En-
genharia; Óx Store Boutique 
de Carnes; Uninter Polo Ve-
nâncio Aires; Imóveis Kist; 
Afubra; Oxford Porcelanas.

Segundo o secretário de 
Saúde de Venâncio Aires, 
Ramon Schwengber, atual-
mente os bebês são enca-
minhados para Santa Cruz 
do Sul, que tem disponível 
sete leitos. O momento é 
de captação de recursos e 
organização do projeto ar-
quitetônico. 
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