
| No dia  30 de junho, haverá celebração na Igreja 
Imaculada Conceição, às 9 horas.

| A AERC Juventude Unida realiza jogo amistoso  
em seu campo, neste sábado, dia 22, contra a equipe 
do Formosa, com início às 14h30min. Os atletas locais 
e outros que quiserem se integrar e participar do jogo 
devem estar no local até o início, pois todos terão opor-
tunidade de jogar. Equipes interessadas em realizar 
partidas amistosas de campo ou futebol sete podem 
entrar em contato com dirigentes da Juventude Unida.

| Neste sábado, dia 22, a Associação Comunitária 
Sete de Junho realiza sua tradicional festa de São 
João, que terá início às 19h30min. Haverá quentão, 
cachorro-quente, pipoca, espetinho, fogueira, além de 
outras atrações. Também haverá baile com a animação 
do Grupo Sensação e entrada grátis.  

| No dia 29 de junho, a Festa de São João será na 
Comunidade Evangélica de Linha Andréas, promovida 
pela JELA. Haverá janta com galinhada, além de atra-
ções diversas e baile. 

| Hoje, dia 21, às 20 horas, haverá Encontro dos 
Jovens em Ferraz (IECLB).

| Festa na Comunidade São Luiz, em Linha Floresta, 
no dia 23 de junho. Às 10 horas, missa festiva, seguin-
do às 11h30min, com almoço. A partir das 15 horas, 
reunião dançante com a banda Arte Livre. Sábado, a 
partir do meio-dia, haverá venda de cucas e tortas.

| A Comunidade Católica de Entrada Ferraz con-
vida para o jantar do Padroeiro Sagrado Coração de 
Jesus, dia 28, no pavilhão da comunidade. No cardá-
pio, galinhada com buffet de sobremesa, ao preço de 
R$ 15 (antecipado). No dia, será R$ 18. Ingressos com 
a diretoria e no Mercado Ferraz. Durante o jantar será 
feito sorteio da rifa. Na animação, Musical Harmonia. 
Às 19 horas será celebrada missa.   

| Neste sábado, realiza-se o jogo de volta da semifi-
nal do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, na 
categoria aspirantes, onde a equipe do Independente 
- que venceu a primeira partida por 1x0 frente ao Ve-
rinha, no Estádio Municipal -, estará jogando em casa 
com a vantagem do empate para chegar a finalíssima. 
O jogo inicia às 14 horas, em Vila Progresso. 

| No domingo, dia 23, ocorre o primeiro jogo da 
grande final do Campeonato Municipal, na categoria 
titulares, reeditando um grande clássico entre Juven-
tude e Independente, em Linha Henrique D’Ávila, a 
partir das 14h30min. 

| A diretoria da Sociedade de Damas Sempre Viva 
convida as sócias para jogo de bolão de mesa, neste 
sábado, na sede do E. C. Independente, às 13h30min.

| Foi realizada reunião na última terça-feira, na Co-
munidade Luterana Trindade, com a participação do 
comandante tenente Carlos Savian dos Passos e sol-
dado Braga da Brigada Militar de Vera Cruz e escrivão 
Alexandre e Flávio Schunke da Polícia Civil, apresen-
tando o funcionamento do Programa de Policiamento 
Comunitário do Interior, e outros programas desenvol-
vidos pelas entidades. Bem como, discussão de alter-
nativas e sugestões para o combate à criminalidade, 
além do destaque para a importância da colaboração 
da comunidade com as forças policiais. 

| Foi um sucesso a 3ª edição da Koloniefest realizada 
no último sábado. A união das entidades e da comuni-
dade, sob a coordenação da Escola Hannemann, mais 
uma vez fez a diferença.
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Insegurança instalada 
em Vila Progresso
Representantes da 
segurança pública 
estiveram reunidos 
com moradores para 
traçar estratégias de 
combate a crimes 

Comunidade relatou insegurança e pediu por medidas
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A insegurança foi pauta 
de reunião entre a 
comunidade de Vila 

Progresso e representantes da 
Brigada Militar e da Polícia 
Civil de Vera Cruz, realiza-
da na noite de terça-feira, 
dia 18. Preocupados com os 
constantes furtos, roubos e ar-
rombamentos que têm ocor-
rido nos últimos meses na 
região, moradores relataram 
os acontecimentos. Dentre as 
presenças, Vilse Wink, que é 
proprietária de um posto de 
combustíveis. “Fomos assal-
tados pelo menos três vezes, 
sem contar os arrombamen-
tos que já foram uns quatro 
ou cinco. Entre dezembro 
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de 2018 e janeiro deste ano, 
foram dois assaltos”, revela.

Os representantes da se-
gurança pública falaram da 
importância da troca de in-
formações entre os policiais 
e a comunidade. “Esse con-
tato é valioso, porque são os 
moradores, aqueles que mais 
conhecem as localidades e 
sabem o que está acontecen-
do nelas”, afirmou o coman-
dante do pelotão de Vera 
Cruz, tenente Carlos Moisés 

Savian dos Passos. Como 
forma de intensificar essa 
troca, a proposta foi a criação 
de um grupo de WhatsApp, 
integrando Brigada Militar, 
Polícia Civil e lideranças da 
localidade.

Uma das reivindicações 
apresentadas pela comunida-
de foi a criação de um posto 
policial em Vila Progresso. A 
proposta se tornaria inviável, 
na avaliação dos policiais, 
devido à falta de efetivo. 

Após o mutirão realizado 
no sábado, dia 15, contra 
o Aedes aegypti, a Vigilân-
cia Sanitária de Vera Cruz 
concluiu na manhã de ter-
ça-feira, dia 18, as análises 
das larvas coletadas nos sete 
bairros vistoriados. Das 37 
amostras analisadas, em ne-
nhuma foi encontrada larvas 
do transmissor da dengue. 
Foram 12 amostras para Ae-
des albopictus e 25 para outras 
espécies, segundo o agente 
de combate a endemias, Jor-
ne Petry.

Ele salienta que estas es-
pécies encontradas não são 
vistas como um problema, 
porém, é importante desta-
car que onde foram locali-
zadas larvas do albopictus, 
considerado o “primo” do 
aegypti, o ambiente é propí-
cio para o desenvolvimento 
também do mosquito trans-

missor da dengue, chikun-
gunya e zika vírus. “Ou seja, 
em água limpa”, sublinha. 

A orientação é de que a co-
munidade continue colabo-
rando e mantendo os pátios 
limpos e onde há plantas que 
se mantenha seco. Nos prati-
nhos de vasos, recomenda-se 
a colocação de areia.

VISITAS
No último sábado, agen-

tes comunitárias de saúde e 
agentes de combate a ende-
mias vistoriaram entre 700 
e 800 residências e terrenos 
baldios, nos bairros Arco
-Íris, Araçá, Leopoldina, 
Cipriano de Oliveira, Boa 
Vista, São Francisco e Rin-
cão da Serra.  Amanhã, dia 
29, o mutirão ocorre nos 
bairros Centro, Esmeralda, 
Belo Horizonte, Conventos, 
Bom Jesus, Imigrante e Linha 
Capão.

Preocupada com a 
situação em nível regional 
em que municípios 
próximos estão infestados, 
a Escola Hannemann, de 
Vila Progresso, se organiza 
para uma mobilização 
local com equipes da 
Estratégia Saúde da 
Família (ESF), Grupo de 
Mulheres e Círculo de 
Pais e Mestres (CPM), na 
manhã de segunda-feira, 
dia 24. A ação inicia às 
8 horas, com palestra 
para os alunos dos 6º a 
9º anos do educandário. 
Por volta das 8h40min, os 
estudantes partem para 
o mutirão no entorno da 
escola, para conscientizar 
a comunidade e recolher 
material passível de 
criadouro para o inseto.

MOBILIZAÇÃO

Larvas do Aedes aegypti são 
descartadas em análises
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