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Tabela defasada 
do SUS é uma das 
razões. Expectativa 
da direção é de 
que reajustes 
ocorram até dezembro

Hoje, salários dos funcionários estão em dia; férias são pagas com pequeno atraso
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A delicada situação 
financeira não aco-
mete apenas o go-

verno do estado e as gestões 
municipais. Uma porção de 
instituições de saúde também 
sofre com dívidas, atraso no 
pagamento de salários, entre 
outros percalços. Neste pano-
rama, como estão as finanças 
do Hospital Beneficente de 
Vale do Sol (HBVS)? A dívi-
da da casa de saúde gira na 
casa de R$ 40 mil, segundo o 
diretor administrativo, Marco 
Machado. As pendências de 
curto prazo, a contabilizar de 
janeiro a outubro deste ano, 
referem-se a honorários de 
escritórios, medicamentos, 
mensalidades e férias. Já as 
contas a serem pagas a longo 
prazo, pontua Machado, são 
de parcelamento de INSS e 
FGTS. Mesmo com dívidas, 
os funcionários estão com os 
vencimentos em dia. O que 
não está sendo possível qui-
tar são as férias, no momento 
em que os colaboradores dão 
início a elas. O pagamento 
ocorre dias depois. 

Para contornar a situação 
e sair do vermelho, embora o 
valor seja absurdamente me-
nor do que demais hospitais 

ARQUIVO ARAUTO

O HBVS, para conseguir a renovação do Alvará dos 
Bombeiros, tem obrigações a cumprir até o final 
de 2019: construção de duas saídas de emergência, 
com uma escada e uma rampa de acesso ao 2º piso; 
detector de fumaça em todos os quartos; e alarme 
de incêndio. Além disso, conta Machado, foi iniciada 
a reforma da área de 456,19 metros quadrados, para 
implantação da Unidade de Internação de Longa 
Permanência, para oferecer um novo serviço à região 
do Vale do Rio Pardo e, assim, buscar a viabilidade 
financeira do Hospital.

OBRAS

Dívidas alcançam R$ 40 milEVENTOS
A Prefeitura Municipal 
de Vale do Sol está ela-
borando o Calendário 
de Eventos para 2020. 
Entidades esportivas e 
culturais, sociedades, 
grupos organizados, co-
munidades, CPMs de es-
colas, clubes, paróquias e 
associações que queiram 
inserir seus eventos no 
material, deverão en-
tregar até o dia 29 de 
novembro na Secretaria 
Municipal de Educação, 
Cultura e Desporto, por 
escrito, as datas e infor-
mações. Os dados tam-
bém podem ser enviados 
pelo e-mail comunica-
cao@valedosol.rs.gov.br. 
Mais informações pelo 
telefone (51) 3750 1122.

FESTIVAL
No dia 30 de novem-
bro, a Associação Gru-
po de Dança Tradicional 
Gaúcha Tangarás e a 
Associação Cultural e 
Folclórica Der Deutsche 
Jugendtanz, em parce-
ria com a Prefeitura de 
Vale do Sol, promovem 
um verdadeiro festival 
cultural à comunidade 
vale-solense e aos visi-
tantes. Será no ginásio da 
Comunidade Evangélica 
de Rio Pardense, a partir 
das 19 horas. A entrada 
é gratuita no evento que 
enaltece as danças gaú-
chas e alemãs, com os 
grupos locais e a presen-
ça de grupos convidados. 
Após as apresentações 
haverá baile com a Banda 
Tropical. A entrada acon-
tece apenas mediante 
apresentação do convite, 
que deve ser retirado 
antecipadamente com a 
diretoria dos grupos, e 
que dá direito a um prato 
de cuca com linguiça.

EDUCAÇÃO
A Secretaria Municipal 
de Educação de Vale 
do Sol avisa que do dia 
18 a 22 de novembro 
acontece a matrícula e 
a rematrícula da rede 
municipal de ensino. Aos 
pais ou responsáveis 
é preciso apresentar 
certidão de nascimento 
ou RG, comprovante de 
residência, cartão SUS e 
caderneta de vacinação 
até os cinco anos.

AVISOS

da região, a exemplo do Vera 
Cruz, que ultrapassa a cifra 
de R$ 1 milhão, o HBVS paga 
algumas despesas em um mês 
e outras no seguinte. “Esta-
mos protelando, escolhendo 
as despesas que têm que ser 
pagas. Ou seja, o cobertor é 
curto”, observa o diretor, que 
salienta da rentabilidade de 
eventos como a festa anual, 
rifas, brechós e doações es-
pontâneas que oportunizam 
certo fôlego.

TABELA DEFASADA
Os repasses feitos tan-

to pelo Estado quanto pela 
União estão em dia ao HBVS.  
O que ocorre, explica Macha-
do, é que há um contrato com 
o Estado para atendimento 
SUS sem reajuste há dois 
anos. “Estamos atendendo 

Vale do Sol e Herveiras e 
desde fevereiro de 2017 o mu-
nicípio de Gramado Xavier, 
mas nosso contrato não teve 
o remanejamento de recur-
sos para atender mais essa 
demanda”, detalha. “Então, 
estamos aguardando um 

novo contrato com o SUS 
que deverá ser formalizado 
em novembro ou dezembro 
com um reajuste de 38,75%”, 
projeta. Enquanto isso, duas 
emendas parlamentares para 
custeio são o que trazem alí-
vio financeiro.

A mobilização dos profes-
sores da rede estadual ganhou 
reforço com protestos que 
vêm sendo organizados pelos 
estudantes. Com cartazes e pa-
lavras de ordem, eles destacam 
o apoio à greve do magisté-
rio. Na manhã de sexta-feira, 
dia 22, a comunidade escolar 
realizou uma passeata pelas 
ruas centrais de Vale do Sol. 
O protesto é contra o fim do 
plano de carreira dos professo-
res, que está previsto no novo 
pacote do governo do Estado 

protocolado na Assembleia 
Legislativa, e o pagamento 
parcelado dos salários.

No município, as Escolas 
Guilherme Fischer e Rohlfes 
estão com paralisação total. 
De acordo com o site do Cpers, 
em todo o Estado são mais 
de 1.500 escolas em greve. A 
Administração Municipal de 
Vale do Sol também manifesta 
o seu apoio à greve, pela valo-
rização dos professores e em 
defesa da educação pública de 
qualidade. Estudantes protestaram ao pacote do governo

Alunos e professores fazem passeata pela Educação
PROTESTOS
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