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Santa Cruz entre os 
melhores para negócios

Santa Cruz caiu posições, mas segue na lista da Exame

CAROlInA AlmEIDA

O ranking publicado 
pela Revista Exame mostra 
Santa Cruz do Sul nova-
mente entre as melhores ci-
dades do país para se fazer 
negócios. A terra da maior 
Oktoberfest do Estado apa-
rece na 40ª posição na lista 
que conta com 100 muni-
cípios. O estudo, realizado 
pela UrbanSystens, leva em 
consideração os seguintes 
indicadores: desenvolvi-
mento econômico, capital 
humano, desenvolvimento 
social e infraestrutura. Dos 
gaúchos, Santa Cruz, que 
perdeu 20 posições em 
relação ao ano passado, 
está atrás apenas de Porto 
Alegre, Bento Gonçalves, 
Erechim e Passo Fundo. 

Segundo o secretário 
de Desenvolvimento Eco-
nômico e Turismo, César 
Cechinato, apesar da mu-

NASF

No Vale, hoje tem atividade 
alusiva ao Outubro Rosa

Atividade trabalha conscientização e autoestima

DIvUlgAçãO

A Secretaria Municipal de 
Saúde e Assistência Social 
de Vale do Sol, através do 
Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família (NASF), pro-
move nesta sexta-feira, dia 
18 de outubro, o “Dia D 
de Prevenção ao Câncer de 
Mama”, em alusão ao Outu-
bro Rosa. O evento acontece 
na Comunidade Católica 
do Centro, a partir das 16 
horas. Toda a comunidade 

está convidada a participar.
Atividades:
- Palestra sobre saúde da 

mulher;
- Orientações, testes rápi-

dos, verificação de pressão 
arterial com equipe dos 
ESFs;

- Corte de cabelo;
- Massagem;
- Manicure;
- Terapias alternativas;
- Sorteio de brindes.

dança de posição, o fato de 
Santa Cruz continuar na lista 
realça o potencial empreen-
dedor e a excelente renda 
econômica do município. 
“É uma cidade atrativa. Em 
um curto período de tempo, 
tivemos quatro grandes in-
vestimentos: a inauguração 
da Havan, a construção do 

novo campus da Faculda-
de Dom Alberto pelo Gru-
po Educacional Faveni, 
a compra de terreno pela 
Cedil, uma das maiores 
clínicas de diagnóstico 
por imagem do Estado, e 
também a instalação, ainda 
não oficializada, da loja 
Pernambucanas”, destaca. 

Seguem abertas até o dia 
21 de outubro as inscrições 
para o processo seletivo do 
Programa de Residência 
Multiprofissional Integrada 
em Saúde do Hospital San-
ta Cruz (HSC). A área de 
concentração é Atenção em 
Urgência e Emergência. 

Há vagas para Educação 
Física (1), Enfermagem (4), 
Farmácia (4), Fisioterapia 
(4), Nutrição (2), Odonto-
logia (2), Psicologia (2) e 
Serviço Social (1). A prova 
objetiva ocorrerá no dia 17 
de novembro e o início das 
atividades está previsto para 
2 de março de 2020. O inves-
timento é de R$ 186. As ins-
crições devem ser feitas no 
site www.hospitalstacruz.
com.br, no link Ensino e 
Pesquisa/Processo Seletivo. 

A Residência Multiprofis-
sional Integrada em Saúde 
constitui-se em ensino de 
pós-graduação lato sensu 
destinado às profissões que 

se relacionam com a saúde, 
sob a forma de curso de es-
pecialização caracterizado 
por ensino em serviço e sob 
orientação de profissionais 
qualificados. Os progra-
mas são desenvolvidos em 
parceria entre gestores e 
instituições formadoras, de 
acordo com a realidade local 
e orientados pelos princí-
pios e diretrizes do Sistema 
Único de Saúde (SUS). A 
carga horária é de 60 horas 
semanais, totalizando 5.760 
horas. 

As 20 bolsas, no valor 
bruto de R$ 3.330,43 cada 
uma, são financiadas pelo 
Ministério da Saúde. Mais 
informações podem ser ob-
tidas no Edital completo do 
programa, disponível no site 
www.hospitalstacruz.com.
br, link Ensino e Pesquisa, 
ou na Secretaria de Ensi-
no, Pesquisa e Extensão do 
HSC/Coremu, telefone (51) 
3713-7428.

HSC inscreve para 
residência multiprofissional

SAÚDE

maria da graça com as jovens do programa nós Por Elas

INSTITUTO CRESCER LEGAL

A terceira turma do pro-
grama “Nós por Elas – A voz 
feminina do campo”, do Ins-
tituto Crescer Legal, já está 
apresentando resultados. 
Oito meninas de 16 a 19 anos, 
egressas do Programa de 
Aprendizagem Profissional 
Rural, finalizaram o primeiro 
boletim de rádio que já circu-
la em programas de rádio de 
parceiros do Instituto. Com 
o tema empreendedorismo 
feminino, as versões de três 
e cinco minutos do boletim 
exaltam o papel da mulher 
no meio rural. Outros três 
boletins devem ser produ-
zidos até o final de outubro, 
sobre mulheres e a educação, 
autonomia e documentação 
e liderança feminina.

 As jovens bolsistas são 
egressas do Programa de 
Aprendizagem Profissional 
Rural do Instituto e oriundas 
de Boqueirão do Leão, Vale 
do Sol, Vera Cruz e Santa 
Cruz do Sul. As atividades 

Empreendedorismo feminino no 
campo vira tema de boletins de rádio

iniciaram em agosto de 2019 
nas instalações do curso de 
Comunicação da Universi-
dade de Santa Cruz do Sul 
(Unisc). Serão, ao todo, 240 
horas de atividades, com 
pesquisas e trabalhos sobre 
temas como história do rá-
dio, conceitos e técnicas de 
radiojornalismo, estrutura 
da notícia, produção de tex-
tos e roteiros. 

 Para viabilizar a parti-
cipação das meninas, elas 

recebem bolsas de estudo 
do Instituto Crescer Legal 
e apoio logístico para des-
locamento ao campus. O 
trabalho é mediado pela 
educadora do Instituto, 
Maria da Graça, e conta 
com profissionais da área 
de comunicação da Unisc 
que auxiliam na gravação 
e edição dos programas de 
rádio sobre temas relacio-
nados ao universo feminino 
no campo. 
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