
De todas as ligações 
recebidas pelo Corpo 
de Bombeiros Misto de 
Vera Cruz por mês, apro-
ximadamente 45 delas 
são trotes. O número é 
bastante alto, segundo o 
comandante Edson Luiz 
dos Santos e, ao mes-
mo tempo, preocupa. A 
média é de dois trotes 
por dia e, de acordo com 
o comandante, apenas há 
uma queda na quantida-
de de ligações em pe-
ríodo de férias escolares. 
Os trotes, na maioria das 
vezes, são praticados por 
adolescentes, pelo menos 
é o que se percebe pela 
voz e são identificados 
pelos risos e brincadei-
ras feitas. Antes de sair 
para uma ocorrência, os 
bombeiros analisam a 
situação para evitar que 
a equipe se desloque em 

função de um trote. Para 
o comandante, o fato de 
serem comuns esses tipos 
de ligações incomoda. 
“Muitas vezes estamos 
fazendo um trabalho sério 
e importante e atende-
mos ligações com risadas 
e piadas. Infelizmente 
isso acontece todo o dia”, 
pontua. Como os bombei-
ros conseguem identificar 
logo nas ligações quando 
tratam-se de brincadeiras, 
não tem sido tão comum 
se deslocarem até a ocor-
rência e se depararem 
que foi um trote. Apesar 
disso, o comandante 
pede para que as pessoas 
de fato acionem os bom-
beiros quando necessário 
e em casos sérios, pois o 
tempo desperdiçado em 
trotes poderia ser dedi-
cado a quem realmente 
precisa.

TROTES
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Camisinha de graça tem, falta pegar
5,9 mil preservativos 
são distribuídos por 
mês em Santa Cruz, 
Vera Cruz e Vale 
do Sol. Número é 
considerado baixo

SANTA CRUZ
Cerca de quatro mil camisinhas masculinas e femininas 
são distribuídas por mês nos serviços de saúde de San-
ta Cruz, variando os modelos e tamanhos, de acordo 
com as questões anatômicas, segundo a enfermeira 
Micila Chielle.

VERA CRUZ 
São em torno de mil unidades repassadas ao Posto 
de Saúde Central, às Estratégias de Saúde da Família 
(ESFs) e às Unidades de Saúde, bem como em eventos. 
De acordo com a farmacêutica Andréia da Siqueira, 
mais preservativos são encaminhados conforme pedi-
do mensal do enfermeiro responsável pela unidade. “O 
pedido é feito conforme a demanda”, frisa.

VALE DO SOL
São distribuídas cerca de 900 camisinhas nas Estra-
tégias Saúde da Família e Posto Central, conforme a 
enfermeira da Vigilância em Saúde, Vera Lúcia Melz. Os 
preservativos são entregues ainda em todas as ações 
envolvendo a Saúde e a Vigilância em Saúde.

Comunidade pode retirar nas unidades de saúde
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O  preservativo - ou 
a camisinha, popu-
larmente conhecida 

- é o método mais acessível e 
eficaz para prevenir doenças 
sexualmente transmissíveis, 
além de evitar uma gravidez 
não planejada. Os preservati-
vos, tanto masculinos quanto 
femininos, são distribuídos de 
forma gratuita nas unidades 
de saúde pública. Em Santa 
Cruz do Sul, Vera Cruz e Vale 
do Sol, cerca de 5,9 mil uni-
dades são distribuídas men-
salmente (confira município a 
município no quadro). 

Tanto em Santa Cruz como 
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EM NÚMEROS

em Vera Cruz e Vale do Sol, os 
preservativos ficam disponí-
veis em lugares acessíveis para 
que todos que tiverem inte-
resse possam pegar. “Sempre 
tem preservativos e podem 
ser retirados quantos forem 
necessários pelo usuário”, 
salienta a coordenadora do 
Centro Municipal de Atendi-
mento à Sorologia (Cemas), de 
Santa Cruz, enfermeira Micila 
Chielle. Para ela, o número de 
unidades distribuídas é con-

PREVENÇÃO

siderado baixo. “Deveria ser 
infinitamente maior. Apesar 
das contínuas campanhas de 
sensibilização e informação, a 
população não usa preservati-
vo como deveria. Ou seja, não 
faz uso em todas as relações 
sexuais”, reflete.

Para a responsável pela 
Assistência Farmacêutica 
Municipal de Vera Cruz, 
Andréia da Siqueira, a distri-
buição é de suma importância 
na proteção contra doenças 

sexualmente transmissíveis 
(DSTs). “Também é método 
contraceptivo, deve estar 
disponível e acessível para 
toda a população”, sublinha. 

“A melhor alternativa é não 
se expor ao risco, pois po-
dem ser graves e incuráveis, 
como o caso do HIV”, destaca 
Micila.

APROXIMAÇÃO

Bombeiros se integram às crianças de Vera Cruz e Vale do Sol

Atividades ocorrem no ginásio Guidão, em Vera Cruz
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Em comemoração ao Dia 
dos Bombeiros, celebrado 
em 2 de julho, a corporação 
de Vera Cruz realiza desde a 
manhã desta segunda-feira, 
dia 1º, ações que visam in-
tegrar a comunidade. Nesta 
segunda e terça-feira, ocorre 
a visitação das EMEIs no 
ginásio Segefredo Werner, o 
Guidão. Tanto pela manhã 
quanto à tarde, estudantes 
da educação infantil de Vera 
Cruz e de Vale do Sol têm a 
oportunidade de conhecer 
os soldados que compõem o 
Corpo de Bombeiros Misto, 
além de aproveitarem ativida-
des como palestras referentes 
aos materiais utilizados com 
demonstração nas viaturas 
de combate e ambulância, 
atividades recreativas com 
brinquedos infláveis, tais 
como tobogã e pula-pula. A 
criançada também receberá 
pipoca e algodão doce. 

Para o comandante do Cor-
po de Bombeiros Misto de 

Vera Cruz, sargento Edson 
Luiz dos Santos, a iniciativa 
visa aproximação com a co-
munidade. “Pensamos nas 
crianças, pois elas têm uma 
imaginação sobre as coisas 
e são o futuro”, reflete. “A 
ideia é mostrar como atuam os 
soldados do Corpo de Bom-
beiros, como são as viaturas e, 
acima de tudo, proporcionar 
este contato frente à frente 
com elas”, completa. 

Além das atividades du-
rante os dois dias no Guidão, 
o Corpo de Bombeiros apro-
veita para realizar a Semana 
de Prevenção. Na ocasião, 
a unidade de Vera Cruz já 
efetuou a revisão e pintura 
de hidrantes da cidade, visi-
tou escolas públicas, e, nesta 
quarta-feira, dia 3, realiza 
simulação de evacuação no 
Instituto Sinodal Imigrante, a 
partir das 14h30min.


