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Empresas e comunidades religiosas também engajadas

Na região, hospitais 
realizam compra de 
equipamentos ou 
fazem melhorias, a 
partir da venda de 
materiais e resíduos

Com o projeto “Bem na Tampa”, HSC já realizou a compra de colchões e travesseiros  

CAMPANHAS
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O novo destino para 
materiais recicláveis, 
que não o simples 

descarte nas lixeiras, tem be-
neficiado instituições de saúde 
e entidades da região. Através 
de recursos adquiridos com 
a venda de tampas plásticas, 
lacres metálicos, garrafas pet e 
latas de alumínio, os hospitais 
Ana Nery (HAN), Santa Cruz 
(HSC) e Vera Cruz (HVC) 
compram cadeiras de rodas, 
macas, suportes para soro, 
travesseiros e colchões ou rea-
lizam melhorias internas. 

Em seu primeiro ano de fun-
cionamento, o projeto “Bem na 
Tampa”, realizado pelo HSC, 
arrecadou 2.207 quilos de tam-
pas e lacres. Esse feito reverteu 
na compra de 40 toucas para 
recém-nascidos, 36 travessei-
ros e 20 colchões piramidais. 
No Hospital Ana Nery, com 
o valor adquirido através da 
campanha “Hábito Legal”, 
já foram compradas cadeiras 
de rodas, macas, suportes de 

DIVULGAÇÃO

Bem na Tampa: os coletores estão espalhados em 
escolas, grupos de escoteiros, comércio, empresas, bem 
como na própria instituição e nos postos de saúde de 
Santa Cruz do Sul.

Hábito legal: o hospital Ana Nery conta com a ajuda de 
restaurantes, escolas, distribuidoras de bebidas, além 
da UPA do bairro Esmeralda e do residencial geriátrico 
solar Ana Nery para juntar os materiais. 

Bem Me Quer: as doações podem ser deixadas nas 
escolas municipais de Vera Cruz ou entregues na recep-
ção do HVC, nas segundas-feiras, das 8 às 18 horas.

ONDE DEPOSITAR AS DOAÇÕES

HOSPITAL VERA CRUZ em 25/11/2019

INTERNADOS

Agenor Alexandre Hecht
Alfeo Avelino Flores
Amanda G. dos Santos
Claudio T. de Barros
Iria Daria Tatsch

Lixo reciclável vira recurso JANTAR
No sábado, dia 30, será 
realizado jantar em prol 
de Luci Inês Sehnem, 
que teve a casa des-
truída em outubro des-
te ano, após incêndio. 
A festividade inicia às 
20 horas, na Comuni-
dade Nossa Senhora 
do Rosário, em Linha 
Fundinho. O ingresso 
para adulto será R$ 15 e 
para crianças, de sete a 
12 anos, R$ 8. No cardá-
pio: galeto, porco, arroz, 
massa, saladas diversas, 
entre outros. A comu-
nidade pode colaborar 
doando alimentos para 
a janta.

ALEVINOS
A Secretaria de Desen-
volvimento Rural e Meio 
Ambiente de Vera Cruz 
avisa que as encomen-
das de alevinos podem 
ser realizadas até o dia 
7 de dezembro. A en-
trega será em 10 de 
dezembro, na secreta-
ria. Mais informações 
podem ser obtidas pelo 
telefone (51) 3718-1039.

QUERMESSE
A Comunidade Ima-
culada Conceição, de 
Linha Dona Josefa, con-
vida para a quermesse 
dia 8 de dezembro, com 
missa às 10 horas e al-
moço ao meio-dia. O 
valor antecipado é de 
R$ 25 (adulto). No dia 
é de R$ 30 e de R$ 15 
(crianças de sete a 12 
anos). À tarde haverá 
reunião dançante com 
banda Destinu’s.

SOCIEDADES I
As Sociedades Mista 
Unidos, Rosa Branca e 
Victória de Vera Cruz 
avisam que domingo, 
dia 1º de dezembro, vão 
para a festa em Santa 
Cruz. Saída do ônibus 
às 12h30min. 

SOCIEDADES II
As Sociedades Prima-
vera Augusta Vitória, 
Sempre Avante e Bolão 
União avisam as sócias 
que vão participar do-
mingo, dia 1º, da festa 
em Santa Cruz. Ônibus 
às 12h15min de Vera 
Cruz, passando por Ci-
priano, Fim da Linha, 
Nacional até a festa.

AVISOS

Iniciativas como dos hos-
pitais Ana Nery, Santa Cruz 
e Vera Cruz ganham ainda 
mais força quando empresas, 
estabelecimentos e grupos se 
engajam. É por isso que em 
Vera Cruz e Santa Cruz, as 
filiais das lojas Benoit con-
tam com pontos de coleta de 
tampas plásticas e realizam 
a campanha “Somos todos 
recolhedores”. Há dois anos, 

os materiais são doados para 
instituições sociais, que os 
vendem para empresas de 
reciclagem e revertem o valor 
para atender suas demandas. 
Neste mês, segundo o gerente 
da filial de Vera Cruz, Jairo 
Gilberto Karnopp, a Liga 
Feminina de Combate ao 
Câncer de Vera Cruz será a 
contemplada. 

Outras entidades do Vale 

Doação será para a Liga

soros e materiais para a área 
de oncologia. São tampas plás-
ticas de qualquer tipo (refrige-
rantes, sorvete, creme dental, 
margarina, café, produtos de 
limpeza, entre outros) e lacres 
metálicos de latinhas, que ga-
nham novo destino - que não 
a lixeira - quando depositados 
nos pontos de coleta. 

Já em Vera Cruz, o HVC, 
além de arrecadar os lacres e 
as tampas, aceita doações de 
garrafas pet e latinhas de alu-
mínio, na campanha “Bem Me 
Quer”. Em 2019, os recursos 
arrecadados através da venda 

do Taquari e Rio Pardo tam-
bém são beneficiadas com 
os mais diversos projetos. 
Entre eles está o “Eu Ajudo 
na Lata“, realizado pela Uni-
med. Anéis das latas de alu-
mínio são recolhidos e o valor 
da sua venda é revertido em 
cadeiras de rodas, doadas 
para instituições.

NO INTERIOR
Há 20 anos, uma campanha 

semelhante a da Benoit é rea-
lizada pela Paróquia Evangé-
lica de Ferraz, no interior de 
Vera Cruz. O recolhimento 
das tampas plásticas, que 
começou no grupo da OASE, 
tem beneficiado o Hospital 
Ana Nery. Além dessa, outra 
ação encabeçada pelo grupo 
de deficientes arrecada lacres 
de alumínio. Neste mês, o 

oportunizaram a pintura de 
três quartos, a aquisição de 35 

cobertores e a reforma de duas 
poltronas. 

material será doado à Liga de 
Vera Cruz. Na localidade, as 
doações podem ser feitas na 
casa paroquial, nos encontros 
de grupos e na EMEF Inten-
dente Koelzer.
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