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Vale do Sol está inserido no 
programa Médicos pelo Brasil

Inscrições prorrogadas para o Fundo Social Sicredi

DIvulGAçãO

As inscrições para o Fun-
do Social da Sicredi Vale do 
Rio Pardo foram prorroga-
das até segunda-feira, 5 de 
agosto. Elas devem ser feitas 
exclusivamente através do 
site www.fundosocialsicre-
divrp.com.br. A proposta é 
beneficiar entidades com a 
destinação de recursos, uma 
forma de estruturar apoios a 
projetos sociais que, ao longo 
dos anos, a Cooperativa já 
oferecia a várias iniciativas. 
Cada instituição pode en-
caminhar no máximo dois 
projetos por ano e os recursos 
ficam limitados a R$ 10 mil 
por beneficiada. Cada agên-
cia da cooperativa tem orça-
mento previsto para atender 

as demandas, que pode ser 
consultado no site.

A divulgação dos contem-
plados acontece até o dia 31 de 
agosto, e a entrega dos recur-
sos será no mês de setembro 
de cada ano. Os projetos serão 
avaliados por um comitê, que 
seguirá os critérios definidos 
no regulamento do Fundo 
Social e aprovados pelo Con-
selho de Administração da 
Cooperativa. A destinação 
total é de R$ 306,6 mil, o que 
representa 2% das sobras 
líquidas de 2018.

Para receber os recursos 
do Fundo Social, as entida-
des devem fazer parte dos 
municípios de atuação da Si-
credi Vale do Rio Pardo: Santa 

Cruz do Sul, Venâncio Aires, 
Vera Cruz, Sinimbu, Passo 
do Sobrado, Vale Verde, Ge-
neral Câmara, Herveiras e 
Rio Pardo. A entidade deve 
ser pessoa jurídica sem fins 
lucrativos; possuir inscrição 
no Cadastro Nacional das 
Pessoas Jurídicas ativa há pelo 
menos um ano; demonstrar 
situação regular junto à Re-
ceita Federal, Estadual e Mu-
nicipal; provar a regularidade 
relativa ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) 
e a inexistência de débitos 
perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação da 
certidão negativa de débitos 
trabalhistas (CNDT).

A entidade também deve 

ter a finalidade social descri-
ta em seu estatuto e que ela 
tenha relação com os projetos 
apoiados pelo Fundo Social. 
Além disso, a instituição de-
verá ser associada à Sicredi 
Vale do Rio Pardo no momen-
to em que receber o crédito em 
conta corrente, e a partir de 
2020, ser associada à Coopera-
tiva até o último dia do exercí-
cio anterior. O cadastro deve 
estar atualizado e a mesma 
deve estar adimplente junto 
à Sicredi. Mais informações 
sobre o regulamento devem 
ser solicitadas no site www.
fundosocialsicredivrp.com.
br ou coop0156_fundosocial-
vrp_acesso@sicredi.com.br .

PROjEtOS 

Os projetos que podem ser 
inscritos são: Educacionais 
(ampliação do acervo de 
bibliotecas, materiais didáti-
cos, móveis, equipamentos, 
utensílios e melhoria de es-
truturas, projetos de coope-
rativas escolares de inclusão 
social); Culturais (atividades 
coletivas que desenvolvam o 
folclore, a música, o teatro, a 
dança, a pesquisa e a históri-
ca local); Esportivos (desde 
que destinados à inclusão 
social de crianças e jovens); 
de Segurança (apoio às ações 
voltadas à segurança públi-
ca); e Ambientais (destinados 
à reciclagem, preservação 
e conservação dos recursos 
naturais).

Desde que profissional 
de Cuba deixou o ESF 
de Faxinal de Dentro, 
Município pleiteava 
apoio por meio do 
Ministério da Saúde

CAROLINA ALMEIDA
redacao@jornalarauto.com.br

Anunciado pelo Go-
verno Federal nes-
ta quinta-feira, 1º de 

agosto, o programa Médicos 
pelo Brasil pretende ampliar a 
oferta de serviços médicos em 
locais de difícil provimento ou 
de alta vulnerabilidade, além 
de formar médicos especialis-
tas em Medicina de Família 
e Comunidade. Vale do Sol 
deve ser um dos municípios 
inseridos, afirma o prefeito 
Maiquel Silva, confirmando 
que o contato entre os municí-
pios e Ministério da Saúde foi 
feito previamente. Desde que 
o programa Mais Médicos foi 
extinto e o profissional cubano 
deixou o Município, havia 
dificuldade em preencher a 
vaga no ESF de Faxinal de 
Dentro, explica o Prefeito. 
Tanto que foi preciso interca-
lar o atendimento, deslocando 
médico do centro em alguns 
dias da semana. “Já tinha per-

ESF de Faxinal de Dentro receberá novo médico

dido a esperança, mas agora a 
solução está mais próxima”, 
comemora Maiquel.

A Prefeitura de Vale do Sol, 
inclusive, abriu processo sele-
tivo e assinou o chamamento 
de um médico para atender 
na localidade a partir deste 
mês de agosto, com contrato 
temporário de seis meses. Se 
neste meio tempo vier o pro-
fissional pelo Médicos pelo 
Brasil, será mais um a somar 
na estrutura de saúde vale-
solense. De qualquer modo, 
frisa Maiquel, está prevista a 
inclusão do cargo de médico 
em concurso público, nem 
que seja no cadastro reserva, 
para que se tenha no banco 
de concursados e o município 
não fique desassistido. Como 
ainda é muito recente, não 
se sabe o prazo para seleção 
e contratação dos profissio-
nais que serão ofertados pelo 
programa federal, mas o Pre-
feito justifica que Vale do Sol 
pleiteou por estar entre os 
prioritários - em áreas rurais 
e de poucos habitantes.

O PROGRAMA
Em todo Brasil serão 18 mil 

vagas previstas. A Atenção 
Primária à Saúde (APS), onde 
os médicos do Programa Mé-
dicos pelo Brasil vão atuar, é 
a base do Sistema Único de 

Saúde (SUS), onde as doenças 
mais frequentes são acom-
panhadas, como diabetes, 
hipertensão e tuberculose. A 
proximidade da Equipe de 
Saúde da Família (ESF) com 
a comunidade permite que 
se conheça melhor o cidadão, 
garantindo maior adesão aos 
tratamentos e às intervenções 
médicas propostas. Assim, 
neste nível de atenção, é pos-
sível resolver até 80% dos 
problemas de saúde sem a 
necessidade de intervenção 
na emergência de Unidades 
de Pronto-Atendimento (UPA 
24h) ou de hospitais.

SELEÇÃO
Os médicos serão selecio-

nados por meio de processo 
seletivo eliminatório e classifi-
catório que contemplará duas 
funções diferentes: médicos 
de família e comunidade e 
tutor médico. Para a função 
de Médico de Família e Co-
munidade, serão seleciona-
dos médicos com registro no 
Conselho Federal de Medici-
na (CRM). Se aprovados na 
prova escrita, serão alocados 
em USF pré-definidas pelo 
Ministério da Saúde para 
realização do curso de espe-
cialização em Medicina de 
Família e Comunidade.

Para a função de Tutor 

Médico serão selecionados 
especialistas em Medicina 
de Família e Comunidade 
ou de Clínica Médica com 
CRM. Nessa modalidade, os 
profissionais aprovados na 
prova escrita já ingressam, por 
meio de contratação via CLT, 

e ficam responsáveis pelo 
atendimento à população nas 
USFs a que foram designados 
e pela supervisão dos demais 
médicos ingressantes no Pro-
grama Médicos pelo Brasil, 
durante o período do curso 
de especialização.

|Ampliar a quantidade de atendimentos;
|Proporcionar mais resolutividade à atenção primária, 
evitando encaminhamento desnecessário para hospital;
|Ampliar a qualidade do pré-natal e do acompanha-
mento de crianças até os cinco anos de idade;
|Ampliar a qualidade no acompanhamento de pacien-
tes portadores de hipertensão arterial e diabetes;
|Ampliar a qualidade do acompanhamento preventivo 
do câncer de mama e de colo do útero;
|Ampliar a taxa de cura do paciente com tuberculose;
|Ampliar a qualidade do acompanhamento de pacien-
tes portadores de HIV.

MEtAS DO PROGRAMA  


