
GERAL21 ARAUTO    SEXTA-FEIRA E SÁBADO
18 E 19 DE OUTUBRO DE 2019

O levantamento considera os deslocamentos realizados entre abril e 
outubro deste ano. Os dados são da Secretaria de Saúde de Vera Cruz.
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Somente para Porto 
Alegre, cidade com 
mais deslocamento, 
custos ultrapassam 
R$ 17 mil por mês 

13 veículos da Saúde são utilizados para transporte de pacientes

SAÚDE EM VERA CRUZ

EMPREGAR RS

4061. Esse foi o número 
de pacientes transpor-
tados pela Secretaria 

de Saúde a municípios com 
serviços de referência para 
Vera Cruz entre os meses de 
abril e outubro deste ano. O 
maior número de transportes 
é para Porto Alegre - 2.143 
-, sendo a maioria, também, 
levado de micro-ônibus, que 
faz cinco viagens por sema-
na, de segunda a sexta-feira. 
Considerando a distância, 
mais o trecho percorrido 
dentro da cidade, são 22.350 
quilômetros todos os meses. 
Em valores, calculando o 
combustível (R$ 3,55 o litro 
de diesel) e a diária paga ao 
motorista (R$ 90), o gasto 
médio mensal chega a R$ 
17.848,50, sem contar o salário 
do servidor, as horas extras 
e a manutenção do micro. 
Ao todo, 13 veículos da Saúde 
são utilizados para os deslo-
camentos: dois micro-ônibus, 
quatro ambulâncias, duas 
vans e cinco carros.

Além das cidades citadas 
como referências (veja no qua-
dro), o Município transporta 
pacientes do Centro de Aten-
ção Psicossocial (CAPS) para 
Rio Grande, Pelotas, Sapucaia 
do Sul, São Sebastião do Caí, 

VINÍCIUS HOCHSCHEIDT

Em meio ano, mais de 4 mil 
pacientes transportados

Santa Cruz terá 60 vagas disponíveis nesta sexta-feira

ALMOÇO DA LIGA
A Liga Feminina de 
Combate ao Câncer de 
Vera Cruz convida para 
o almoço em comemo-
ração aos 26 anos neste 
domingo, dia 20, no gi-
násio Bom Jesus, às 12 
horas. O valor do ingres-
so é de R$ 25 (adulto) 
e de R$ 15 (crianças de 
seis a 12 anos). No car-
dápio, galeto desossado, 
sobrepaleta ao forno, 
bife ao molho madeira, 
molho, arroz, massa, 
maionese e cinco tipos 
de saladas diversas. 

BINGO DO BEM
O grupo de voluntárias 
Amigas do Bem convida 
familiares e amigos para 
participarem do Bingo 
Brinks em prol da Liga 
Feminina de Combate 
ao Câncer de Vera Cruz, 
que será no sábado, dia 
19, no CCE Juventude, 
a partir das 19 horas. 
Haverá janta com ga-
leto, arroz, saladas e 
sobremesa. O valor é 
de R$ 12 (adulto) e de 
R$ 7 (crianças de sete a 
12 anos).

SAÚDE DO HOMEM
Todas as sextas-feiras, 
às 15 horas, ocorre o 
Grupo de Saúde do Ho-
mem, na sala de reu-
niões, do Espaço Mamãe 
Criança (Posto de Saúde 
Central), em Vera Cruz. 
Nesta sexta-feira, dia 18, 
haverá bate-papo com 
o farmacêutico e pro-
fessor da Unisc, Ediberto 
Oliveira, que vai tirar 
dúvidas sobre a saúde 
do homem.

SERVIDOR
A confraternização de 
fim de ano da Associa-
ção dos Servidores Mu-
nicipais de Vera Cruz já 
tem data: 13 de dezem-
bro. Os sócios podem 
retirar os convites a par-
tir de 4 de novembro, na 
Prefeitura com a Angela 
ou a Ieda, no RH.

ENCONTROS AA
O grupo Vera Cruz de 
Alcoólicos Anônimos 
(AA) avisa que realiza 
as reuniões todas as 
quartas-feiras, das 20 às 
22 horas, na Escola João 
Carlos Rech.

AVISOS

Parobé e Taquara. Para essas 
referências são realizadas em 
média 12 viagens por mês.

Segundo a secretária de 
Saúde do Município, Liseana 
Palma Flores, “a saúde não 
se faz apenas de consultas e 
remédios, mas também ao se 
permitir que as pessoas che-
guem nos serviços de maneira 
segura e continuamente”, 
observa.  

Para o prefeito Guido Hoff, 
é importante que a popula-
ção saiba onde é investido o 
dinheiro dos tributos pagos 
tanto para o Município, quan-
do para o Estado e a União. 
“A saúde foi, é e continuará 
sendo prioridade”, destacou 
ele, embasado nos dados 

apresentados pela Secretaria 
de Planejamento e Finanças, 
que mostram a aplicação de 
aproximadamente 25% dos 

impostos e transferências 
constitucionais na área. A 
legislação obriga, no mínimo, 
15%.

Procurando uma vaga de 
emprego? Nesta sexta-fei-
ra, dia 18, ocorre mais uma 
edição do Empregar RS. Em 
Santa Cruz do Sul, mais de 60 
vagas estarão disponíveis. A 
Agência FGTAS/Sine abre às 
8 horas, com fichas limitadas. 
Todos os interessados devem 
comparecer na sede do Sine, 
na rua Marechal Floriano 
Peixoto, 907, com a carteira 
de trabalho em mãos. 

Estão confirmadas para o 

evento 15 vagas da Metalúr-
gia Mor e 45 da Deltasul. Na 
Mor, a oportunidade é para 
operador auxiliar de produ-
ção. O único requisito é ser 
alfabetizado. Já na Deltasul 
são cinco vagas de motorista/
entregador (com habilitação 
C, D ou E e disponibilidade 
para viagens pelo Rio Grande 
do Sul) e 40 para assistente/
distribuição (armazenista). 
Nestas vagas, são aceitos 
candidatos com ensino fun-

damental incompleto.
Segundo o coordenador da 

agência local, Marcel Knak, 
dentro da programação do 
evento ocorrerá palestra sobre 
o FGTAS, com Lindece Neto, 
às 8h30min, e outra sobre pos-
tura profissional, com Roberta 
Souza, às 9 horas. “Ela falará 
sobre preparação, escolarida-
de, formação e cursos profis-
sionalizantes”, destaca.

O objetivo do evento, que 
ocorrerá em mais de 100 agên-

cias no Estado, é aproximar 
empresas que necessitam con-
tratar profissionais e trabalha-
dores que buscam uma opor-
tunidade de emprego, além 
de desenvolver habilidades 
e conhecimentos favoráveis 
à formação do trabalhador 
e colocação no mundo do 
trabalho.

Em Vera Cruz não haverá 
o movimento. No entanto, a 
agência local tem vagas dis-
poníveis.


