
Cirurgias devem iniciar até fim do ano
HVC projeta 
funcionamento do 
novo centro cirúrgico 
ainda em 2019 e 
assim buscar pela 
referência em urologia

Bisturi elétrico; aspirador cirúrgico; lavadora 
ultrassônica; máquina de lavar roupa de 50 quilos 
industrial; detectores de fumaça; portas corta-fogo, 
alarmes e equipamento para bombear água até os 
hidrantes internos.

Descerramento ocorreu após pronunciamentos feitos no bloco cirúrgico

LUCiAnA mAndLer
redacao1@jornalarauto.com.br

A  inauguração dos no-
vos equipamentos do 
centro cirúrgico  e da 

rampa externa para evacuação 
em caso de emergência do 
Hospital Vera Cruz (HVC), 
ocorrida na manhã deste sába-
do, dia 27, dá um novo ânimo 
para a equipe que atua frente 
à instituição. Com o montante 
de US$ 74 mil, repassados 
pelo Lions Clube, foi possível 
adquirir diversos equipamen-
tos, realizar adequações às 
normas de segurança e mo-
dernização do bloco cirúrgico 
e do centro de esterilização. 
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As AqUisições

“Quando recebemos um 
valor expressivo como este 
temos um novo entusiasmo 
para continuar acreditando, 
para continuar lutando pe-
las causas comuns”, reforça 
a presidente da Fundação 
de Saúde Dr. Jacob Blész, 
Clair Tornquist, após o ato 
inaugural, ocorrido no bloco 
cirúrgico, na presença de 
autoridades e membros do 
Lions Clube. 

O diretor executivo Gilber-
to Gobbi reforça que esta é 
uma realidade que foi possí-
vel com o auxílio do Lions. “É 
importante frisar que os equi-
pamentos adquiridos vão ser 
de extrema necessidade para 
o funcionamento do nosso 
centro cirúrgico e com isso, 
poder buscar outras espe-
cialidades médicas, realizar 
cirurgias de médio e grande 
porte, tornando, quem sabe, 
num futuro breve, o hospital 
viável economicamente, que 

Para funcionar, bloco aguarda instalação de ar central

inAUgUrAção de eqUipAmentos

é o que estamos buscando ao 
longo dos últimos tempos”, 
reflete Gobbi.

Com a aquisição dos equi-
pamentos e a espera da libe-
ração de uma emenda par-
lamentar no valor de R$ 160 
mil para a compra de outros 
equipamentos, a projeção é 
de que até o fim deste ano o 
espaço esteja funcionando. 
“Com a vinda destes equi-
pamentos já será possível os 
profissionais médicos traze-
rem pacientes para cá para 
realizarem cirurgias”, destaca 
Clair. Outra etapa importante 
para iniciar o funcionamento 
do centro cirúrgico e lutar 
pela referência em urologia 

rge encontra 191 ligações adulteradas ou clandestinas em santa Cruz
As equipes da RGE reali-

zaram, no primeiro semestre 
deste ano, 736 inspeções na 
rede elétrica de Santa Cruz do 
Sul para identificar adultera-
ções e conexões clandestinas, 
os populares gatos. Deste 
total, 191 ligações apresenta-
ram algum tipo de problema, 
correspondendo a 25,95% do 
total. A energia recuperada 
entre janeiro e junho no mu-
nicípio chega a 104,29 MWh, 
o suficiente para abastecer 
58 residências por um ano, 
levando em consideração um 
consumo médio de 150 KWh 
ao mês para cada residência.

Essas inspeções são feitas 

para evitar problemas na rede 
de distribuição de energia elé-
trica e garantir a segurança da 
população. O foco das ações, 
contínuas em todas as dis-
tribuidoras do Grupo CPFL 
Energia é evitar acidentes com 
as ligações precárias e que 
não observam os padrões e 
normas técnicas. As fraudes 
e furtos de energia são crimes 
previstos no Código Penal e 
a pena pode variar de um a 
quatro anos de detenção.

Além disso, dos fraudado-
res também são cobrados os 
valores retroativos referentes 
ao período em que ocorreu o 
furto, acrescidos de multa. A 

RGE, além das demais dis-
tribuidoras pertencentes ao 
Grupo CPFL, tem atuado em 
parceria com o poder público 
para coibir estas práticas, in-
clusive com a intensificação 
das ações conjuntas com a 
Polícia Civil gaúcha.

identiFiCAção
Em 2018, uma média de 81 

ligações clandestinas foi de-
tectada por dia nas inspeções 
da distribuidora realizadas 
em toda a área de concessão. 
Mesmo que as ações policiais 
tenham como foco principal 
os clientes comerciais e em-
presariais, as operações da 
distribuidora também abran-

gem os clientes residenciais, 
que integram a maior parcela 
dos clientes ativos.

Uma vez identificada qual-
quer tipo de alteração na 
medição da energia consu-
mida, a Gerência de Serviços 
de Recuperação de Energia 
realiza os cálculos da quanti-
dade de energia furtada e fi-
xada a cobrança do valor que 
não passou pela medição. O 
Grupo CPFL utiliza moder-
nas tecnologias que, através 
de algoritmos, identificam 
possíveis sinais de desvio de 
energia, além da instalação 
de medidores que mostram, 
de forma imediata, uma ma-

nipulação indevida no equi-
pamento ou o não registro 
de algum valor consumido. 
Desta forma, as inspeções 
são realizadas buscando ter o 
maior nível de assertividade.

segUrAnçA
Rastrear e fazer o desliga-

mento dessas ligações clan-
destinas é uma questão de 
segurança para a população. 
Também ajuda a evitar cur-
tos-circuitos que afetam a 
rede e que, em muitos casos, 
provocam o desligamento e 
a queima de equipamentos e 
eletrodomésticos de ruas intei-
ras, além do risco de incêndio 
de imóveis destas localidades.

primeiro semestre

é a instalação do ar-condicio-
nado central, uma exigência 
para dar início às atividades. 
“Esperamos que em breve 
consigamos instalar”, diz Go-
bbi, otimista, acreditando que 
no prazo de até dois meses a 
instalação seja concluída.

Com o centro cirúrgico em 
funcionamento será possível 
dar andamento ao projeto da 

urologia, o que irá permitir 
um recurso financeiro mais 
sólido à casa de saúde. “Com 
a referência teremos deman-
da, inclusive há demanda 
aberta na 13ª Coordenadoria 
Regional de Saúde, o que 
representará receitas para o 
hospital, qualidade de vida  
e serviços com qualificação”, 
finaliza Clair.
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