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Estado fará repasse para 
cirurgias de traumatologia 
A partir de novembro, 
município vai receber 
mensalmente R$ 48,5 
mil para custear 10 
procedimentos de alta 
complexidade a mais

Reunião com secretaria do Estado aconteceu na quarta-feira

sAntA cRuz

santa Cruz do Sul apre-
senta novidades na 
Saúde. A partir de no-

vembro, a Secretaria de Saúde 
do Estado vai repassar ao 
município um incremento 
mensal de R$ 48,5 mil para 
custear 10 cirurgias a mais 
por mês em traumatologia 
de alta complexidade, o que 
vai agilizar a fila de espera. 
O anúncio foi feito pela se-
cretária Arita Bergmann ao 
secretário municipal de Saú-
de, Régis de Oliveira Júnior, 
nesta quarta-feira, dia 25, em 
reunião na capital. 

A demora na realização das 
cirurgias de alta complexida-
de em traumatologia havia 
sido apontada pelo Ministério 

DIvulgAçãO

sAMu REMOtO

SOCIEDADES
As Sociedades Primave-
ra Augusta vitória, Sem-
pre Avante e Bolão união 
avisam os sócios que vão 
participar domingo da 
festa em Quarta linha 
Nova Alta. Ônibus de 
vera Cruz às 12 horas, 
passando por Cipriano, 
Fim da linha, Nacional 
até o local da festa.

FESTA PADROEIRO
A Comunidade Católica 
São Francisco convida 
para festa do padroeiro 
São Francisco de As-
sis, no dia 6 de outu-
bro, na Comunidade. Às 
9h30min missa com a 
chegada da peregrina-
ção da padroeira Santa 
Teresa. Ao meio-dia al-
moço no valor de R$ 25 
(adulto) e R$ 12 (crianças 
de seis a 10 anos). À 
tarde reunião dançante 
com a Banda Alegria. 
Mais informações com o 
presidente Danilo Castro, 
pelo telefone (51) 98022-
2378 ou com Alvício, 
99844-3933.

INCRA E ITR
A Prefeitura de vera Cruz 
avisa que está aberto o 
período para fazer o ca-
dastramento do INCRA, 
e que os interessados 
podem procurar a Se-
cretaria de Desenvol-
vimento Rural. lembra 
ainda aos proprietários 
de imóveis rurais sobre 
o prazo de Declaração 
do ITR, que se encerra 
no dia 30 de setembro. 
Após, ocorre a incidência 
de multa. É necessário 
apresentar a declara-
ção anterior, escritura da 
terra (matrícula) e docu-
mentos pessoais.

ENCONTROS AA
O grupo vera Cruz de 
AA avisa que realiza as 
reuniões todas as quar-
tas-feiras, das 20 às 22 
horas, na Escola João 
Carlos Rech.

HORÁRIOS DA LIGA
A liga Feminina de Com-
bate ao Câncer de vera 
Cruz avisa que o atendi-
mento na sala da entida-
de funciona nas terças 
e quartas-feiras, das 14 
horas às 16h30min.

AVIsOs

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Edital de Concurso Público  nº 322/2019 –
NOMEAÇÃO E CHAMAMENTO PÚBLICO

O MUNICÍPIO DE VERA CRUZ, pessoa jurídica de direito público, 
através de seu Prefeito Municipal, Sr. Guido Hoff, faz saber, por este 
Edital, DA NOMEAÇÃO E CHAMAMENTO PÚBLICO DE CANDIDATO 
APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO, em segunda e última chama-
da, em atendimento à Portaria nº 13.177/2019, Edital de Homologação 
nº 229/2018, para provimento de cargo efetivo no seu quadro de pessoal, 
sob Regime Estatutário para os seguintes cargos: 

Médico 40h – CONCURSO N.º 151
Classificação	 	 Nome
2º - 2ª chamada  DALVAN TADEU BRUM 
7º 2ª chamada  MARJANA DENTI PIANA 

De conformidade com o Art. 14, da Lei Complementar nº 004/2007, 
os nomeados tem prazo de quinze dias para tomar posse, a contar do 
ato	de	nomeação	publicado	no	Quadro	de	Atos	Oficiais	do	Município.	
Os nomeados devem se apresentar na Secretaria Municipal de Adminis-
tração da Prefeitura Municipal de Vera Cruz, situada na Avenida Nestor 
Frederico Henn, 1645, Vera Cruz, RS. O NÃO comparecimento no prazo 
estipulado será interpretado como renuncia à posse no referido cargo e 
será tornado sem efeito. 

Gabinete do Prefeito, 27 de setembro de 2019.

GUIDO HOFF,
Prefeito Municipal.

Público Federal, em inquérito 
que corria junto à Comarca de 
Santa Cruz do Sul. O órgão, 
inclusive, já havia realizado 
reunião para tratar da ques-
tão com a participação da 
13ª Coordenadoria Regional 
de Saúde (CRS), diretoria de 
saúde do Estado e municípios 
das regionais.

Somente em Santa Cruz, 
cerca de 280 pacientes aguar-
dam por cirurgia e, na região, 
o número chega a cerca de 
780, uma vez que o município 
é referência para a 8ª e para a 
13ª coordenadorias regionais 
de saúde. A maioria dos casos 
é para colocação de próteses. 
“São pacientes que aguardam 
há muito tempo na fila, qua-
tro, cinco anos. Essas cirurgias 
eletivas são de responsabilida-
de do Estado, mas esse quan-
titativo contratualizado acaba 
muitas vezes em parte consu-
mido pelos casos de urgência 
e emergência, como acidentes 
de trânsito, por exemplo”, 
explicou o Secretário.

 Essa semana, o Esta-
do fará um repasse de R$ 
290.696,09 ao Município, 
referente a julho de 2018. 
Eram recursos que a Prefei-
tura já tinha pago de forma 
antecipada para manuten-
ção da UPA e que agora 
serão ressarcidos. 

Somente no ano passado, 
a Prefeitura gastou R$ 4,5 
milhões para cobrir déficit 
de serviços como atenção 
básica, Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência 
(Samu), assistência farma-

cêutica e da Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) 
no bairro Esmeralda. “Já ha-
víamos conseguido alguns 
bloqueios judiciais que so-
maram R$ 2,7 milhões.”

Santa Cruz ainda tem 
para receber do Governo 
do Estado em torno de R$ 
5 milhões. São valores atra-
sados, que compreendem 
o período de 2014 a 2018 
e que devem ser pagos 
de forma parcelada. Já 
os repasses de 2019 estão 
normalizados.

A expectativa, segundo 
Régis, é que a alta complexi-
dade venha também seguir 
o mesmo rumo do que hoje 
acontece com as cirurgias de 
média complexidade. Investi-

mentos feitos pela Prefeitura, 
através do Programa Fila 
Zero, já asseguraram o aten-
dimento de 92% da demanda 
de pacientes que aguardavam 
na fila desde 2013.

Recursos de volta à Prefeitura

Até o fim do ano, o município vai aderir ao Samu 
Remoto. Nos próximos dias, a secretária Arita virá ao 
município assinar o termo de adesão. Santa Cruz vai 
receber ligações e definir atendimentos da unidade 
básica e avançada, sem a necessidade de passar pela 
Central em Porto Alegre. “Chegam até mim muitas 
reclamações devido à demora do atendimento pelo 192. 
Trazendo a regulação para Santa Cruz vamos facilitar 
muito a vida do cidadão”, disse Régis.


