
Vera Cruz recebeu 3,5 mil doses
Campanha de vacinação inicia nesta segunda-feira, dia 6. No município, a cobertura é de 1.119 crianças 
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Ao todo, município recebeu 3,5 mil doses de vacina contra sarampo e poliomielite

LUCIANA MANDLER
redacao1@jornalarauto.com.br

DIA D

CONTRA O SARAMPO E A PÓLIONA ARGENTINA

Vera-cruzense 
é preso tentando 
resgatar comparsa

Estímulo à amamentação: profissionais da saúde reforçam benefícios do leite
ENCONTRO

GERAL 07ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 3 DE AGOSTO DE 2018

O vera-cruzense Carlos 
Eduardo Reinicke, de 36 
anos, foi preso na tarde 
de terça-feira pela Polícia 
Argentina. Ele é suspeito 
de participar da tentativa 
de resgate do gaúcho Van-
derlei Lopes, 33 anos, preso 
na Unidade Regional II do 
presídio de Oberá, na pro-
víncia de Missiones. Rei-
nicke é um dos acusados 
do crime realizado na noite 
de segunda e frustado pela 
polícia, impedindo que 
Lopes, que consta na lista 
vermelha de criminosos 
perigosos da Organização 
Internacional de Polícia 
Criminal (Interpol), fos-
se liberto. Segundo o site 
Misiones Online, o vera-
cruzense foi encontrado 
pedindo informações de 
como voltar para o Brasil. 
Reinicke tentou mentir a 
identidade, mas foi preso. 
Com diversos anteceden-
tes criminais e acusado de 
participar da facção Bala 
na Cara, ele é foragido da 
Justiça Brasileira, escapan-
do do sistema prisional no 
início de abril. Em 2012, ele 
foi preso, junto com outros 
dois indivíduos, após fur-
tar itens de uma loja, na 
rua Intendente Koelzer, 
próximo ao Clube Vera 
Cruz. O preso que o vera-
cruzense tentou resgatar 
foi pra cadeia em 2017, 
junto com o irmão, após 12 
ataques a agências bancá-
rias no Rio Grande do Sul, 
sempre com explosivos, 
tiros e algumas vezes até 
envolvendo reféns. 

A Campanha Nacional de 
Vacinação contra a Poliomie-
lite e Sarampo inicia na pró-
xima segunda-feira, dia 6 de 
agosto, e vai até o dia 31 do 
mesmo mês. O público-alvo 
é formado por crianças de 
um ano a menores de cinco, 
que representam  528,9 mil no 
Rio Grande do Sul, enquanto 
que em nível nacional, 11,2 
milhões de crianças devem ser 
imunizadas. Em Vera Cruz, a 
cobertura vacinal corresponde 
a 1.119 crianças de um a qua-
tro anos, segundo dados do 
IBGE, aponta a coordenadora 
da Vigilância Epidemiológica, 
Daniela Schneider.

A meta é vacinar, pelo me-
nos, 95% do público-alvo para 
diminuir a possibilidade de 
retorno da pólio e reemergên-
cia do sarampo, doenças que 
já foram eliminadas no país. 
O município recebeu no total 
3,5 mil doses, sendo 1.300 da 
vacina contra a pólio e 1.220 
doses da tetraviral somadas 
a 980 doses da tríplice viral - 
utilizadas contra o sarampo.

A partir de segunda-feira, 
os pais poderão procurar o 
Espaço Mamãe Criança, junto 
ao Posto de Saúde Central, e 
as unidades de Estratégias 
de Saúde da Família (ESFs) 
do bairro Arco-Íris e de Vila 
Progresso, durante o horário 
de funcionamento, atenden-
do pela manhã a partir das 
7h45min e à tarde encerrando 
16h15min. 

A equipe volante que atua 

O Dia D de mobilização 
nacional será no sábado, 18 
de agosto, quando os mais 
de 36 mil postos de vacina-
ção no país estarão abertos 
ofertando as vacinas. Em Vera 
Cruz, as unidades de saúde 
vão atender das 8 às 17 ho-
ras, sem fechar ao meio-dia.

em Linha Andréas, Ferraz 
e Linha Henrique D’Ávila 
também estará vacinando nos 
dias de atuação em cada uma 
das localidades.

É importante frisar que nes-
te momento o foco da campa-
nha são as crianças. Os adultos, 
na medida do possível, devem 
procurar as unidades de saúde 
posterior a ação. Além disso, 
a enfermeira Daniela reforça 
o chamamento para que os 
pais procurem os postos de 
saúde. “É importantíssimo 
não deixar para a última hora. 
Todas as crianças devem fazer 
os reforços”, sublinha. “E os 
pais que trabalham durante a 
semana que tragam seus filhos 
no sábado do Dia D”, orienta.

Ainda segundo a profissio-

PÚBLICO-ALVO
| Crianças de 1 ano: 289
| Crianças de 2 anos: 276
| Crianças de 3 anos: 275 
| Crianças de 4 anos: 279

TOTAL: 1.119 crianças

nal de saúde, os indicadores 
de vacinação caíram nos últi-
mos anos. No entanto, Daniela 
esclarece o quanto as vacinas 
estão cada vez mais seguras. 
Estas aplicações são contrain-
dicadas em casos de alergia 
a ovo, estado febril, crianças 
que convivem com pessoas 
imunes comprometidas (baixa 

imunidade) - este último no 
caso da vacina contra pólio. 
“O número de reações que no-
tificam é baixíssima. Não há 
porque ter medo de vacinar”, 
tranquiliza. Daniela também 
pede aos pais que levem seus 
filhos nas unidades de saúde 
do Município. “Quando a 
criança é vacinada fora, reduz 
o nosso percentual de cobertu-
ra e nos impede de ter melhor 
controle”, explica.

Mathias, hoje com três meses, logo conseguiu pegar o peito
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ta-feira, dia 2 de agosto, ocor-
reu o segundo Encontro da 
Amamentação, no auditó-
rio da Secretaria de Cultura, 
Turismo, Esportes e Lazer, 
reunindo gestantes, mães lac-
tantes e agentes de saúde. 

O evento teve o objetivo 
de reforçar a importância que 
o ato tem para a saúde da 
criança, principalmente nos 
primeiros seis meses. E quem 
organizou a roda de conversa 
foram as próprias palestrantes 
ligadas à Secretaria de Saúde 

de Vera Cruz.
A nutricionista Samia Nas-

sere abordou as vantagens 
nutricionais da amamentação, 
10 passos para amamentar 
com sucesso e alimentos que 
devem ser evitados durante a 
amamentação. Já a enfermeira 
do Espaço Mamãe Criança, 
Sabrina Giongo, falou sobre 
os benefícios da amamentação 
para o bebê, para a mãe e para 
a família, posições para ama-
mentar e pega correta do bebê.

Carine Catiane da Rosa, mo-
radora do loteamento Bosques 

de Vila Teresa, aproveitou 
o evento para adquirir mais 
conhecimento. Ela, que está 
amamentando o pequeno 
Mathias, de três meses, diz 
que sabe da importância que  
o leite materno tem e por isso 
conferiu de perto as pales-
tras. “O Mathias logo pegou 
o peito, mas está um pouco 
preguiçoso. Como pretendo 
amamentar até os dois anos 
vim buscar mais informações. 
Se têm outras dicas para tornar 
a amamentação melhor e ain-
da mais saudável”, diz.


