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Bombeiro ajuda mãe a 
salvar bebê por telefone

VALE DO SOL

Bombeiro civil há 12 anos 
em Vera Cruz, Evandro Win-
kelmann teve o sentimento 
de dever cumprido no fim 
da tarde de sábado, dia 1º de 
dezembro, quando auxiliou a 
salvar, por telefone, a vida de 
um bebê de um mês e quatro 
dias. De acordo com ele, uma 
mãe desesperada e preocupa-
da no telefone informou, às 
18h10min, que o seu bebê ha-
via se engasgado e estava de-
sacordado. “A ligação estava 
muito ruim e eu quase só ou-
via gritos de desespero”, conta. 
Na oportunidade, o bombeiro 
passou as instruções de praxe 
em casos de engasgamento, 
além de buscar passar tran-
quilidade para a mãe. Tanto 

o pai quanto a mãe da criança 
atenderam as orientações de 
Winkelmann e realizaram os 
procedimentos no caminho 
até o Hospital de Vale do Sol, 
onde a criança recebeu aten-
dimento e passava bem. Em-
bora a atitude e as instruções 
tenham auxiliado a salvar a 
vida do bebê, o bombeiro, com 
humildade e ao mesmo tempo 
felicidade, comenta: “Eu só fiz 
o meu trabalho”. 

NAS REDES
O gesto de carinho foi um 

dos mais acessados e comen-
tados no fim de semana. Atra-
vés das redes sociais, os mais 
variados elogios às atitudes 
do bombeiro: “Parabéns pela 
linda conduta”, “grande pro-
fissional”, “anjos protetores da 
vida”, “parabéns a este herói”, 
entre tantos outros.

Luiz Carlos Souza fez visita ao Prefeito para agradecer sanção 
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Pessoas com TEA terão atendimento prioritário
VERA CRUZ

Pessoas com Transtorno de 
Espectro Autista (TEA) terão 
atendimento prioritário em 
estabelecimentos públicos 
e privados de Vera Cruz. A 
lei entra em vigor no próxi-
mo dia 12, um mês após ser 
aprovada pelo Legislativo 
Municipal. No último dia 3, 
dia Internacional das Pessoas 
com Deficiência, o presidente 
da Associação dos Amigos Es-
peciais (ADAE) Mãos Dadas, 
Luiz Carlos Souza, fez visita 
ao prefeito Guido Hoff agra-
decendo a sanção da lei 4.785.

KETHLIN MEURER
jornalismo@arautofm.com.br

Veículos foram entregues na manhã de ontem ao Município
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Vera Cruz recebe dois novos ônibus escolares
EDUCAÇÃO

O Município de Vera 
Cruz, através da Secretaria 
de Educação, recebeu na 
manhã desta segunda-feira, 
dia 3, dois novos ônibus es-
colares. Os veículos foram 
adquiridos com recursos do 
Governo Federal, por meio 
do Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação 
(FNDE), do Ministério da 
Educação. A verba destina-
da pelo Programa Caminho 
da Escola foi de R$ 358.600, 
mais contrapartida da pre-
feitura de R$ 99.224, totali-
zando R$ 457.824,00. Com 

capacidade para 59 pessoas 
e acessibilidade, os ônibus 

foram repassados pela Man 
Latin América.


