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A Vereadora Justines F.G. Magagnin¸do MDB, saudou a todos e em especial a 
Vereadora Mariela Portz, de Lajeado, que veio prestigiar a sessão. Informou que na 
sexta-feira, dia vinte e sete, ocorreu na Univates a Reunião Técnica Estadual sobre 
Plantas Bioativas, oportunidade em que a Secretaria de Saúde de Colinas expos o 
relato de experiências intitulado “A experiência no Uso das Plantas Medicinais por 
Pessoas Portadoras de Diabetes no Município de Colinas”. Disse que a exibição 
contou com a participação da técnica de enfermagem Eliane Neuhaus, coordenadora 
do departamento de saúde, Ana Paula Jasper, extensionista da Emater/Ascar, Cleide 
Gutierres e da integrante do grupo Zuckergruppe, Edelcard Hartmann. Comentou que 
seis porcento da população de Colinas é diabética, segundo informações coletadas, 
ocorrendo o aumento gradativo desses índices, e, ao perceber que muitos não 
conseguiam se adaptar ao tratamento ou precisavam de maior acompanhamento, foi 
criado o grupo Zuckergruppe para atender o paciente com seus familiares. Falou que 
assim diabéticos e pré-diabéticos passaram a ser atendidos em grupos quinzenais, 
acompanhados por médico, nutricionista, técnica de enfermagem e educar físico, além 
de outros profissionais que participam ao serem convidados. Disse que se 
apresentaram também, representado o Grupo do Lar Sempre Unidas, de Santo 
Antônio, as sócias Geni e Lurdes, juntamente com a Cleide da Emater/Ascar, expondo 
a pomada milagrosa e sua receita. Salientou que o casal Ane e Wilson Wathier, 
agricultores de Colinas, juntamente com a Lídia da Emater/Ascar, também 
apresentaram a resolução do problema que tiveram com o gado leiteiro, a mastite. 
Explicou que através da homeopatia, conheceram o sal homeopatizado, que usado na 
medida correta, reduz praticamente a zero o problema da mastite. Comentou que 
outra estratégia que vem sendo implementada, em parceria com a EMATER/ASCAR, 
é o Projeto Farmácia Verde, apoiado no Programa Nacional de Plantas Medicinais e 
Fitoterápicos, com o controle e aval da ANVISA e Vigilância Sanitária. Disse que este 
projeto foi colocado à disposição da população através do horto de plantas, localizado 
ao lado da Unidade Básica de Saúde.  Informou que algumas plantas disponíveis são 
stevia, camomila, malva, espinheira santa, babosa e batata yacom, liberadas pelos 
órgão oficiais para uso no tratamento ou prevenção à biabetes.  Parabenizou a equipe 
e a todos envolvidos nesse projeto. Dando continuidade, explicou que diante da 
modificação do Sistema de Informação de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde 
vem realizando a atualização dos cadastros da população, desta forma, todas as 
informações necessárias estarão disponíveis em um único sistema, agilizando o 
trabalho, pois um dos objetivos é utilizar tablets no serviço das Agentes Comunitárias 
de Saúde. Comentou que, outro objetivo é a realização da atualização dos cadastros 
dos domicílios e moradores do município, pois verificou-se a existência de três mil e 
sessenta e seis cartões do SUS ativos e, segundo estimativa do IBGE para dois mil e 
dezessete é de dois mil quatrocentos e noventa e nove habitantes. Disse que esta 
atualização será realizada durante a visita da Agente Comunitária de Saúde, não 
sendo necessário que os moradores se desloquem ao Posto de Saúde para o 
procedimento. Aproveitou a oportunidade para informar que hoje começou a trabalhar 
no posto de saúde a nova enfermeira, Greice, e que também foi chamada pelo 
concurso a dentista Lana, que já está atuando há mais dias. Desejou a elas boas 
vindas e sucesso em suas atividades.  


