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Sábado para levar a 
criançada para a folia
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O sábado, dia 2 de março, vai ser de folia 
para as crianças. Tem Bailinho de Carnaval 
em Vera Cruz, programa imperdível para os 
pais levarem seus fi lhos na tarde de amanhã, a 
partir das 15 horas, no segundo piso do Clube 
Vera Cruz. O que não vai faltar? Diversão, 
brincadeiras, música e animação, garantem os 
organizadores. A entrada, como sempre, é de 
graça. E o bacana é que muitos dos pequenos 
foliões se fantasiam, colocam adereços, se ca-
racterizam do personagem que for para fazer 
a festa e deixar a imaginação rolar. Não deve 
faltar bailarina, pirata, super-herói e princesa.

A programação é da Secretaria Municipal 
de Cultura, Turismo, Esportes e Lazer e o 
titular da pasta, Marcelo Henrique Carvalho, 
antecipa que os pequenos vão entrar no clima 
com uma decoração temática especial para 
o evento. Além disso, brinquedos infl áveis, 

escorregador, piscina de bolinhas, pula-pula 
e fazendinha estarão disponíveis gratuita-
mente. Integrantes do Rotaract Club também 
participam do Bailinho com pintura de pele 
e atividades recreativas.

Papais e mamães: que tal aproveitar para 
garantir aquele adereço bacana para entrar no 
clima? Chapéu, óculos, máscara, acessórios 
dos mais diversos estão à disposição nas lojas 
especializadas. Tem a fantasia completa para 
quem quiser.

SERVIÇO
O quê: 3º Bailinho de Carnaval 
Promoção: Secretaria de Cultura
Quando: sábado, 2 de março, a partir das 15h
Onde: Clube Vera Cruz
Quanto? Nadinha, a entrada é gratuita

DÁ PARA FAZER MESMO
Muuuuuuuuuuuita coisa se encontra pronto, no comércio local. Mas também dá para 
usar a criatividade para fazer mesmo. Além do Bailinho de Carnaval promovido pela 
Prefeitura, boa parte das escolinhas promove a própria folia para entreter seus alunos 
e entrar no clima da festa nacional.
É o caso da Luiza, de quatro aninhos, que tem festinha na escola hoje. Sua mãe, Susana 
Costa, uniu a habilidade em trabalhos manuais com a vontade de criar algo simples, 
barato e que fosse desejo da filha. Neste caso, a fantasia da Corujita, personagem dos 
PJ Masks (moda do momento), e que ilustra esta matéria. Susana usou EVA e TNT para 
confeccionar a máscara e a capa. Gastou cerca de R$ 5. O bacana é que dá para criar o 
que quiser e personalizar de acordo com a vontade de cada um. Com ou sem talento 
para criar a fantasia, o importante é não deixar de brincar e garantir que a imaginação 
ganhe asas.
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LEPTOSPIROSE
O Arauto Saúde desta semana entrevista a enfermeira res-

ponsável pela vigilância epidemiológica da Secretaria da Saúde 
de Vera Cruz, Daniela Schneider, para falar sobre a leptospirose, 
doença ocasionada por uma bactéria e que é conhecida como 
a doença do rato ou da urina do rato, principal forma de trans-
missão. “A bactéria entra pela pele em algum ferimento. Ela não 
sobrevive em locais secos, mas em locais com água parada, uma 
poça, uma enchente, esgoto, nas lavouras. É sempre importante 
cuidar da pele usando Equipamento de Proteção Individual, 
como bota ou luva”, ressalta.

A doença começa a manifestar os sintomas após o contato 
com a urina, entre 7 e 14 dias. “Normalmente, são sintomas fa-
cilmente confundidos com outras doenças, como dor no corpo, 
mal-estar, febre, dor de cabeça. Outros casos mais agudos, a 
pessoa piora muito rápido, como comprometimento do fígado, 
do rim, a icterícia com amarelão no corpo, dor na panturrilha e 
sangramento, cerca de 10 a 15% de todos os casos desenvolvem 
a forma mais grave da doença”, observa.

Daniela enfatiza que é uma doença recorrente pelo ambiente, 
pela agricultura forte, em que as pessoas acabam por se expor. 
“Temos que pensar na prevenção, em ações que cheguem às 
pessoas. As secretarias de saúde sempre estão pensando e 
criando estratégias, como fazemos em Vera Cruz. Falamos com 
os agentes de saúde, com encontros que temos com as pessoas, 
porque até no posto de saúde, quando chegar lá, o médico tem 
que pensar que os sintomas podem ser leptospirose, para que 
o tratamento comece o quanto antes.”

Já o tratamento é feito após análise dos sintomas, pela 
história do paciente e por exames laboratoriais. Começa com 
antibióticos e analgésicos para a dor. “É importante lembrar 
que a pessoa não deve se medicar sem orientação médica, pois 
alguns medicamentos podem piorar o caso”, frisa. Para prevenir, 
é necessário não se expor em locais alagados sem proteção. “Se 
tem alagamento, não transitar. Cuidar onde se banhar, pescarias, 
principalmente se tiver ferimento na pele. Ou se a pessoa ficar 
muito tempo na água contaminada, mesmo sem ferimentos, 
a bactéria pode entrar pela mucosa oral ou anal, ou romper a 
pele”, diz.

CASOS
Em Vera Cruz, houve incremento no número de casos sus-

peitos com relação a 2018, que foram 10 casos, sendo quatro 
confirmados e um óbito. Em 
2019 já são nove casos, sendo 
três confirmados. “Pelo que 
estamos vivenciando na região 
também, a chuva, o calor eleva-
do, estamos tendo um número 
maior de casos”, comenta.
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