
Passeio ciclístico será no dia 1º

Campanha de vacinação contra pólio e sarampo vai até dia 31 de agosto

25ª edição do evento abre inscrições na segunda-feira, dia 20. Valor de R$ 2 dá chance de concorrer a prêmios
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Em 2017, evento reuniu cerca de 450 pessoas em dia de calor

Carolina almeida
redacao@jornalarauto.com.br

SAÚDE

MÚSICA

alunas da efasol 
foram campeãs em 
festival de arte

PREPARA A BICICLETA

V ALE DO SOL 12ARAUTO | TERÇA-FEIRA, 14 DE AGOSTO DE 2018

Crianças com idade entre 
um ano e menores de cinco 
devem ser levadas aos postos 
de saúde para receber a dose 
contra a pólio e também con-
tra o sarampo até o dia 31 de 
agosto. A meta é vacinar 95% 
das crianças dentro da faixa 
etária. Na manhã de quinta-
feira, dia 9, Elaine Strohm 
levou a filha Bianca Strohm, 
de quatro anos, para receber 
as duas doses no ESF do Cen-
tro de Vale do Sol. “É muito 
importante esta campanha de 
vacinação. É a única maneira 
que temos para prevenir”, 
afirmou Elaine. A pequena 
Bianca saiu da sala de va-
cinas orgulhosa mostrando 
a caderneta de vacinação. 
“Nem dói, só faz cosquinha”, 
garantiu a menina. 

O Dia D de mobilização 
nacional foi agendado para 
o dia 18 deste mês (sábado). 
Nesta data, as ESFs de Vale 

do Sol estarão abertas para 
vacinação. 

Este ano, a imunização 
será feita de forma indiscri-
minada, ou seja, pretende 
vacinar todas as crianças 
na faixa etária estabelecida. 
Isso significa que mesmo as 
que já estão com esquema 
vacinal completo devem ser 
levadas aos postos de saúde 
para receber mais um reforço. 
No caso da pólio, crianças 
que não tomaram nenhuma 
dose ao longo da vida de-
vem receber a VIP. As que já 
tomaram uma ou mais doses 
devem receber a VOP. E, 
para o sarampo, todas devem 
receber uma dose da Tríplice 
Viral – desde que não tenham 
sido vacinadas nos últimos 30 
dias. A secretária de Saúde 
de Vale do Sol, Beatriz Krai-
novic, frisa que a proposta 
é aproveitar a mobilização 
da campanha e atualizar as 

cadernetas de vacinas. 
SaramPo 
A doença infecciosa aguda, 

de natureza viral, grave, é 
transmitida pela fala, tosse 
e o espirro, e extremamente 
contagiosa, mas pode ser 
prevenida pela vacina. Pode 
ser contraída por pessoas de 
qualquer idade. As complica-
ções infecciosas contribuem 
para a gravidade do quadro, 
particularmente em crianças 
desnutridas e menores de 1 
ano. Em algumas partes do 
mundo, a doença é uma das 
principais causas de mortali-
dade entre crianças menores 
de 5 anos. Em 2016, o Brasil 
recebeu da Organização Pan
-Americana da Saúde (OPAS) 
o certificado de eliminação da 
circulação do vírus. Atual-
mente, entretanto, o país 
enfrenta surtos de sarampo 
em Roraima e no Amazonas, 
além de casos já identificados Bianca está com a carteira de vacinação em dia

em São Paulo, no Rio Grande 
do Sul, em Rondônia e no Rio 
de Janeiro.

Pólio 
Causada por um vírus que 

vive no intestino, o polioví-
rus, a poliomielite geralmen-
te atinge crianças com menos 
de 4 anos de idade, mas 
também pode contaminar 
adultos. A maior parte das 
infecções apresenta poucos 

sintomas, e há semelhanças 
com infecções respiratórias 
– como febre e dor de gar-
ganta – e gastrointestinais 
– como náusea, vômito e 
prisão de ventre. Cerca de 
1% dos infectados pelo vírus 
desenvolve a forma paralítica 
da doença, que pode causar 
sequelas permanentes, insu-
ficiência respiratória e, em 
alguns casos, levar à morte.
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As estudantes Angelita 
Schena (1º ano) e Maria 
Alice S. Casanova (3º ano),  
da Efasol, receberam o 
prêmio de melhor dupla 
no 1º Festival de Arte e 
Talentos promovido pela 
Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Tomás Antô-
nio Gonzaga, em Gramado 
Xavier. O evento ocorreu 
no dia 18 de julho e con-
tou com a participação de 
estudantes moradores de 
quatro municípios: Grama-
do Xavier, Barros Cassal, 
Herveiras e Vale do Sol.

Representando a Escola 
Família Agrícola de Vale 
do Sol (Efasol), as estudan-
tes cantaram e tocaram as 
músicas Canção da Terra, 
do cantor Pedro Munhoz, 
e Não vou sair do Campo, 
de Gilvan Santos. 

Painel do adVoGado

O evento é tão esperado 
pela comunidade de Vale do 
Sol que se tornou tradicional 
e agora chega na 25ª edição.  
O passeio ciclístico está agen-
dado para o dia 1° de setem-
bro, a partir das 13h30min. 
Para quem quiser concorrer 
a prêmios e bicicletas que são 
sorteadas, o valor da inscrição 
será R$ 2. Para quem quiser 
apenas participar junto da 
massa de ciclistas e praticar o 
exercício físico, sem concorrer 
ao sorteio, não precisa pagar 
qualquer valor. Haverá pre-
miação para o ciclista mais 
jovem, mais idoso, bicicleta 
melhor ornamentada e família 

com mais integrantes parti-
cipando. “A comunidade já 
espera este evento, importan-
te pela prática de atividade 
física, pela integração com a 
comunidade e os visitantes 
e ainda pelo sorteio de prê-
mios”, convida a secretária 
municipal de Educação, Cul-
tura e Desporto, Beloni Gabe.

A expectativa é a parti-
cipação de 400 pessoas e as 
inscrições para quem deseja 
participar do sorteio de prê-
mios inicia na próxima se-
gunda-feira, dia 20 de agosto. 
A organização explica que o 
percurso será de aproxima-
damente sete quilômetros e 
a largada ocorre em frente da 
Prefeitura. O passeio ciclístico 
é uma realização da Prefeitura 

Municipal, através da Secre-
taria de Educação, Cultura e 
Desporto.

Um dos pontos que mais 
chama a atenção é que o even-
to integra pessoas de todas 

as idades. Em 2017, o ciclista 
mais novo tinha quatro anos, 
era Mateus Schwantes, e o de 
mais idade era Onneobaldo 
Rehbein, de 86. Era disposição 
para todas as idades.


