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Semana que inicia será 
de escolas cheias

FO
TO

  A
RA

U
TO

A próxima semana será de rotina diferente 
para as crianças e adolescentes que voltam 
para as salas de aula. O retorno costuma ser 
de integração, programações diferentes e 
mais leves, para as turmas matarem a sauda-
de e conhecerem os novos alunos. 

Nas 14 escolas da rede municipal, explica 
o secretário de Educação, Cláudio Stoeckel, 
o início do ano letivo com os alunos será 
neste dia 20, quarta-feira, com cerca de 1.700 
estudantes e o quadro de professores prati-
camente completo. De novidade, a redução 
de alunos em algumas séries das escolas 
São Francisco,  São Sebastião,  Padre Benno 
Müller e  José  Bonifácio, onde haverá junção 
de turmas.

REDE ESTADUAL
Aproveitando o serviço de transporte 

escolar, custeado pelo Município, os cinco 
educandários  da rede estadual de Vera Cruz 
também iniciam com os alunos no dia 20. A 
Escola Mesquita retoma com 251 alunos, o Pa-
raguaçu com aproximadamente 255 alunos, a 
Walter Dreyer com cerca de 115 estudantes e 
a Hanemann com 210 alunos. Na maior escola 
de Vera Cruz, os dias 18 e 19 serão dedicados 
à formação pedagógica com os professores e 

funcionários nos turnos da tarde e noite, e no 
dia 20 inicia com os alunos, informa o diretor 
da Escola Vera Cruz, Carlos Jardel Henn. 
“Nos turnos da manhã e noite iniciaremos 
com uma recepção com uma banda desejando 
boas-vindas, no turno da tarde faremos um 
recreio estendido com a apresentação de uma 
banda”, revela o diretor.

REDUÇÃO
O Poli teve redução de aproximadamente 

70 alunos, o que implicou na diminuição de 
duas turmas de Ensino Médio. Hoje, conta 
com 914 alunos do 6º ano do Ensino Funda-
mental ao 3º ano do Ensino Médio. A maior 
redução, explica Henn, se deu no Médio do 
noturno. Isso porque as escolas de Ensino 
Fundamental encaminharam menos alunos 
para o Poli, bem como o ENCCEJA fez com 
que muitos alunos nos últimos anos concluís-
sem seu Ensino Médio através das provas de 
certifi cação do MEC.

No Poli, nos dois meses de férias e recesso 
foram pintadas 10 salas de aulas, limpeza 
de todos os aparelhos de ar-condicionado e 
pequenas reformas. Além da colocação de 
cadeiras estofadas em mais três salas de aula, 
totalizando nove já com esta melhoria. 

NAS PARTICULARES

As primeiras escolas a receberem os estu-
dantes serão as duas da rede particular. 
No Instituto Sinodal Imigrante (Imi), 
os professores estiveram em jornada 
pedagógica desde quarta-feira até hoje. 
Também neste dia 15 acontecerá um café 
para recepcionar os novos alunos e seus 
pais. Com os alunos, o retorno será na 
segunda-feira, dia 18. Mais de 400 estu-
dantes serão recepcionados em atividade 
surpresa para o início das aulas no Imi.

Na Escola Anchieta, as aulas também  
iniciam neste dia 18 de fevereiro, se-
gunda-feira,com um total de 220 alunos.
Uma programação especial e surpresa 
vai aguardar os estudantes do Anchieta, 
que contarão como novidade neste ano 
com a modernização de todas as salas 
de aula, equipadas com Smart TVs, para 
facilitar o acesso ao material didático, 
que vem com outra novidade: uma pla-
taforma digital. 
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AEDES AEGYPTI
Aedes aegypti é o mosquito transmissor da dengue. Menor 

do que os mosquitos comuns, ele é preto com listras brancas 
no tronco, na cabeça e nas pernas. Suas asas são translúci-
das e o ruído que produz é praticamente inaudível ao ser 
humano. No verão, a incidência de mosquitos aumenta e 
é o assunto do Arauto Saúde desta semana, que recebeu 
o coordenador da Vigilância Sanitária de Santa Cruz, Paulo 
Werner; e a enfermeira da Vigilância Sanitária em Santa 
Cruz, Célia Mara Baseggio.

Uma das principais recomendações é evitar deixar água 
parada em qualquer tipo de recipiente. “Os agentes já viram 
larvas em uma tampinha de garrafa pet. Vai desde tampar 
a caixa d’água; os recipientes usados para guardar a água 
de irrigação de flores; deixar as garrafas com o bico para 
baixo; não acumular lixo em terreno baldio, pois sabemos 
que a maior parte de acúmulo de água é em plástico; pneus 
têm que ser guardados em locais fechados; calhas devem 
ser revisadas; bromélias são plantas que acumulam água; 
ralos perto de piscinas; e é importante aproveitar o sábado 
para cuidar do pátio e fazer uma fiscalização”, fala Paulo.

O aedes pode transmitir quatro doenças: dengue, zika, 
chikungunya e a febre amarela, sendo que essa última desde 
1942 não há registro pelo aedes, mas sim por outro mosqui-
to silvestre. “É uma causa viral, transmitida por vírus, e tem 
os sintomas parecidos, como febre, dor no corpo, cefaleia, 
a pessoa fica prostrada. Algumas características se sobres-
saem, sendo que a pessoa que tem chikungunya apresenta 
dores intensas nas articulações. Já no caso da zika, muitas 
vezes nem apresenta sintoma”, relata Célia.

Mesmo com os sintomas, Célia fala que é fundamental 
evitar a automedicação e procurar o serviço de saúde. “Santa 
Cruz tem uma rede estruturada nesta parte da saúde, tem 
plantões 24 horas, unidades distribuídas na parte urbana 
e rural, com profissionais aptos a identificar o problema”, 
complementa. Em caso de ver algum local propício para a 
proliferação das larvas, com água parada, é importante avi-
sar a vigilância sanitária. Em Santa Cruz pode ser pelo 0800 
510 7588 ou (51) 3715-1546. Já em Vera Cruz, o telefone é  
3718-1165.

Tratamento
O tratamento é feito com antivirais específicos para o vírus, 

mas é importante tomar bastante água. No caso da febre 
amarela, não há circulação 
do vírus em Santa Cruz e na 
região. Então, podem apre-
sentar sintomas quem viajou 
para áreas de risco.
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