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· JOGO
A presidente Sidelga Putzke
avisa as sócias que sábado, dia 26 de janeiro, terá
jogo de bolão de mesa, no
Clube Vera Cruz, com início
às 13h30min. Sócias novas
são bem vindas.
· PRÓTESE DENTÁRIA
A Clínica de Odontologia
da Universidade de Santa
Cruz do Sul (Unisc) está
com vagas abertas para
pessoas que necessitam de
avaliação para prótese total
superior e inferior (dentadura). Os interessados devem entrar em contato pelo
telefone (51) 3717-1115,
até o dia 25 de janeiro, para
agendar avaliação.

INVESTIMENTO

Centro de Cultura
será revitalizado
em Santa Cruz
Em reunião com a
equipe da recém-criada
Secretaria Municipal de
Cultura de Santa Cruz
do Sul, na manhã desta
segunda-feira, dia 21, o
secretário Edemilson Severo anunciou, dentre
uma das primeiras medidas a serem tomadas, a
revitalização do Centro de
Cultura Jornalista Francisco José Frantz, antiga
Estação Férrea. Inicialmente, melhorias serão
feitas na parte interna,
mais precisamente no piso
superior, onde são realizadas a maioria das oficinas
abertas à comunidade.
Segundo o secretário,
os trabalhos devem iniciar
imediatamente, para que
sejam concluídos até o
final de março. Enquanto durar a revitalização,
a parte superior ficará
interditada e, após, as
oficinas deverão voltar a
funcionar em um outro
espaço. Além de pintura,
o espaço, que conta com
salas, cozinha e auditório,
receberá um novo layout.
Também novos equipamentos serão adquiridos.
Severo informou ainda
que, em uma fase posterior, a ideia é reorganizar
o entorno do prédio, com
paisagismo, mudanças
no estacionamento, entre
outras melhorias
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Desde 2016, bem longe do Aedes
Município está vigilante para evitar larvas do mosquito; população também. Regra básica é evitar água parada
LUCAS BATISTA

materia@jornalarauto.com.br

O clima quente, combinado
com o período chuvoso, é
propício para a proliferação
do mosquito Aedes aegypti.
Para isso, todos devem ficar
vigilantes e atentar para a
regra básica: nada de água
parada. Em Vera Cruz, desde
2016, lembra o veterinário
André Mello Sant’Anna, não
se tem mais larvas do mosquito transmissor da dengue,
febre chikungunya e do zika
vírus. A notícia é comemorada pelo Município e mostra
que a população, bem como
a Vigilância Sanitária, fazem
a sua parte.
Ao todo, são 21 armadilhas
espalhadas pela área urbana, tanto no centro quanto
nos bairros. A cada semana,
a equipe de combate a endemias visita esses locais e
realiza a limpeza dos recipientes, bem como faz as coletas necessárias. Além disso,

DENUNCIE
A Vigilância Sanitária solicita
que se houver água parada
em algum imóvel que seja
realizada denúncia junto ao
órgão. Informa também que
se a população fez a captura
de alguma larva ou de algum
mosquito e quer que seja
analisada, que faça a entrega
junto à Vigilância, que
funciona anexa ao prédio
da Secretaria de Saúde,
nos fundos do SUS. Mais
informações podem
ser obtidas pelo telefone
(51) 3718-1165.
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Nos cemitérios, em vez de água nos vasos de flores, recomendação é utilizar areia

frisa o veterinário, ocorrem
visitas a pontos estratégicos
e a residências, essas por
amostragem. O objetivo é
conferir as situações. Segundo Sant’Anna, essas visitas
integram o Levantamento
Rápido de Índices para Aedes
aegypti (LIRAa), do Ministério
da Saúde.
ORIENTAÇÃO
Embora sem registros há
três anos - a última larva foi
encontrada em janeiro de
2016, na rua Carlos Francisco
-, é preciso ficar de olho para
evitar a chegada do inseto
indesejado, tendo em vista
que, segundo o veterinário,
existem cidades da região
consideradas “infestadas”.
Entre as recomendações básicas está evitar vasilhas com
água limpa e parada. “Neste
período de verão, é comum

ter piscina montada em casa,
aquelas de plástico. É preciso
cuidar para não virar criadouro de mosquitos. A orientação
é trocar a água regularmente
ou tapar a piscina sempre à
noite”, sugere o veterinário.

Outra alternativa, pontua ele,
é a utilização de cloro. Nos cemitérios, como amplamente
divulgado, não é recomendável utilizar água nos vasos
de flores. Em vez do líquido,
a indicação é pela areia.

Região do Bom Jesus é propícia
a mosquitos, mas não da dengue
Nada inquieta mais do que
aquele zunido de mosquito
durante a noite. E você sabia que na região do bairro
Bom Jesus, em Vera Cruz, o
aparecimento dele é mais comum? E tem uma explicação,
segundo o veterinário André
Sant’Anna. O pernilongo, diz
ele, se cria em lugares com
bastante umidade, a exemplo
do bairro, em uma região de

várzea. É na água mais suja
que ele se prolifera, diferente
do Aedes aegipty, que procura
por água limpa e parada.
Portanto, se os moradores
do Bom Jesus querem evitar
a visita indesejada do inseto,
algumas dicas são importantes, sublinha o veterinário:
utilizar tela nas janelas; fechar portas e janelas no fim
da tarde; e usar repelente.

EM 2018

Rio Grande do Sul tem quase oito mil denúncias trabalhistas
O Ministério Público do
Trabalho registrou no país, em
2018, um total de 103 mil novas
denúncias de irregularidades
trabalhistas. No Rio Grande do
Sul foram feitas 7.797 denúncias. Houve aumento de ações
ajuizadas (266 em 2018, frente
a 244 em 2017 e 226 em 2016),
de mediações entre representantes de empregados e empregadores (53 em 2018, frente
a 41 em 2017 e 15 em 2016) e

de procedimentos promocionais, de caráter preventivo ou
setorial (46 em 2018, frente a 25
em 2017 e 21 em 2016). Ao todo
foram firmados 864 termos de
ajuste de conduta (TACs).
As irregularidades mais
denunciadas continuam sendo
relativas a meio ambiente de
trabalho (presente em quase
1/3 das denúncias) e a temas
gerais, como registro em carteira, irregularidades em jorna-

das de trabalho, pagamentos,
férias e estágios (presentes em
74% delas).
De acordo com o vice-procurador-chefe do MPT no Rio
Grande do Sul, Gilson Luiz
Laydner de Azevedo, os dados refletem a necessidade de
manter e aprimorar a atuação
da instituição no Estado, considerando, principalmente, o
elevado número de acidentes
de trabalho constatados e o

reiterado desrespeito a direitos trabalhistas por parte de
empregadores. “Acidentes
de trabalho podem resultar
em morte ou incapacitação
do trabalhador para o regular
exercício de suas atividades.
Reduzir os acidentes de trabalho implicará, além dos
importantes fatores humanos
e sociais envolvidos, em menor oneração da Seguridade
Social”, destaca.

