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Palestra aborda aspectos
ambientais e econômicos do RS

A reflexão de temas que estão
presentes no dia-a dia das pessoas e
afetam diretamente todos os cida-
dãos, seja na área ambiental, econô-
mica e social, foi a proposta da pa-
lestra ministrada pelo professor da
Universidade Federal de Rio Gran-
de, Antônio Libório Philomena, no
dia 06 de julho, na AGEA.
Philomena, que tem formação na
área de Biologia e Meio Ambiente,
foi categórico ao afirmar que os bra-
sileiros não amam o País e a nature-
za. Segundo ele, nós temos recursos
naturais que outros países, ditos de-

senvolvidos, não têm, mas estamos
entregando nossas terras e riquezas
para os outros crescerem.

Conforme Philomena, hoje não
se tem mais a perspectiva de que a
questão ambiental é só de
ambientalista, pois a preocupação
deve ser de cada cidadão. Ele lem-
bra ainda que, a partir de 1976, o
homem começou a usar mais do que
o Planeta dá em termos de oxigênio,
água e outros bens naturais. “É pre-
ciso que haja ponderação, pois de-
pois não se sabe porque as catástro-
fes acontecem”, alertou o professor.

Clínica São José
 atende os usuários

do Saúde Caixa
A Clínica São José - Hospital e
Clínica Psiquiátrica- foi
credenciada ao Saúde Caixa e
passa a prestar atendimento aos
empregados da Caixa, ativos e
aposentados. A clínica presta
atendimento de emergência 24
horas e tem unidades
especializadas em dependência
química, tratamento da saúde
mental e atendimento
ambulatorial.  A Clínica São José
atende na Avenida Oscar Perei-
ra, 4821, Bairro Glória. Mais in-
formações podem ser obtidas
pelo fone 33206620.

Saúde Caixa orienta
sobre atendimento

Odontológico
O Saúde Caixa informa aos as-
sociados que todo procedimento
odontológico realizado pelo re-
gime de Livre Escolha, isto é, tra-
tamento com dentista não
credenciado, necessita de autori-
zação prévia para ser reembolsa-
do. Para as cidades do interior, é
necessário o encaminhamento do
orçamento e exames complemen-
tares para avaliação da RERHI.
Na capital deverá ser realizada a
perícia pela empresa de audito-
ria, que devem ser agendadas
pelo fone (51) 3224.2712. Os
usuários da capital deverão tam-
bém fazer a avaliação clínica ini-
cial para aprovação do orçamen-
to e a final, para enquadramento
dos procedimentos.

Grupo Assistencial comemorou 10 anos

O Grupo Assistencial comemo-
rou, no dia 26 de julho, durante o
Chá das Senhoras, os 10 anos de
atividades. Numa confraterniza-
ção alegre e envolvente, que con-
tou com a entrega de certificados
, lembranças e muitas homena-
gens, foi  destacado o trabalho re-
alizado no decorrer desses 10
anos.


