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Quem é fã de fotos antigas levanta a mão!!!
Para quem gosta de revirar nos álbuns e nas caixas 

antigas de pais, avós, bisavós, pode se surpreender com 
preciosidades em forma de fotografia. Para quem vive 
no imediatismo e na onda das selfies e redes sociais, 
talvez fosse morrer de tédio em outros tempos. A vinda 
de um fotógrafo na propriedade, no evento, na escola, 
não era cotidiana. Talvez por isso, também, era um 
acontecimento. Nas fotos de família, nada de sorrisos 
escancarados, como se tem hoje em dia. Era um registro 
formal, com roupas formais. Aquela lembrança para a 
eternidade. De informações, apenas da primeira foto, 
de uma turma escolar de 1913. As demais, abaixo, ne-
nhum registro apontado. Data, local, nomes. Mas belas 
imagens de um casamento e de uma família, com toda 
sua seriedade e beleza em forma de fotografias.

Durante mutirão, 37 
amostras coletadas
Ação para manter 
Vera Cruz livre 
do Aedes aegypti 
mobilizou agentes, 
que vistoriaram entre 
700 e 800 imóveis 

Iniciativa serviu para orientar sobre mosquito, além da coleta de larvas para análise
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Assim como em Santa 
Cruz do Sul, a Vigi-
lância Sanitária de 

Vera Cruz realizou um mu-
tirão na manhã de sábado, 
dia 15, de combate ao Aedes 
aegypti. O objetivo, segundo 
o coordenador do setor, o ve-
terinário André Sant’Anna, 
é seguir sem a presença do 
mosquito. A ação contou com 
a mobilização das 24 agentes 
comunitárias de saúde e dos 
dois agentes de endemia, 
bem como servidores da 
Secretaria de Obras, que 
realizaram o recolhimento 
de lixo.

Divididas em duplas, as 
agentes percorreram os bair-
ros Arco-Íris, Araçá, Leopol-
dina, Cipriano de Oliveira, 
Boa Vista, São Francisco e 
Rincão da Serra. Na ocasião, 
entre 700 e 800 residências e 
terrenos baldios foram vis-
toriados ao longo da manhã 
e tarde, sendo coletadas 37 
amostras, de acordo com 
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Caminhão recolheu lixo, inclusive em local proibido

No sábado, dia 29, o mu-
tirão acontece nos bairros 
Centro, Esmeralda, Belo 
Horizonte, Conventos, Bom 
Jesus, Imigrante e Linha 
Capão. Em caso de chuva 
a ação será cancelada.
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Sant’Anna. Também foram 
recolhidas aproximadamen-
te duas cargas de caminhão 
com lixos que vão desde plás-
ticos, vidros, metais e pneus. 
“Materiais estes que podem 
acumular água e criar mos-
quito”, explica Sant’Anna.

Para Jurema Fischborn, 
moradora do bairro Arco-Í-
ris, a iniciativa é muito boa. 
“Cada um tem que fazer sua 
parte”, acredita. “Aqui, em 
casa, nas bromélias, coloco 
água sanitária para eliminar 
qualquer mosquito”, conta. 
Morando há 34 anos na loca-
lidade, a aposentada que gos-
ta de flores se diz preocupada 
com a situação do município 
vizinho. Sendo assim, orienta 
amigos e familiares a cuida-
rem de seus pátios.

AnÁliSE
Nas 37 amostras coleta-

das, Sant’Anna conta que 
havia diversas larvas, que 
estão sendo analisadas. “Do 
material já verificado, nada 
foi encontrado. O resultado 
com todas as análises feitas 
deve sair nesta terça-feira”, 
adianta. Para ele, a ação foi 
positiva. “Para se tornar mais 
eficaz só eliminando água 
parada”, finaliza.


