
Na terça-feira, dia 27, o 
chefe da agência regio-
nal do IBGE, Luiz Eduar-
do Braga, se reuniu com 
representantes dos órgãos 
da administração pública 
e de entidades de Vera 
Cruz para tratar do censo 
demográfico 2020, que 
será feito através do levan-
tamento do IBGE. Segun-
do Braga, esse primeiro 
momento é de auxílio das 
prefeituras e entidades na 
parte logística e de atua-
lização dos mapas das 
cidades, na questão imobi-
liária e acerca dos espaços 

onde os profissionais vão 
se alocar nos municípios. 
Na ocasião, ele tratou das 
responsabilidades do IBGE 
na coleta das informa-
ções - que devem iniciar 
em agosto de 2020 -, bem 
como do alerta à comuni-
dade para que receba os 
profissionais do IBGE em 
suas casas. Os recensea-
dores - que devem ter no 
mínimo o Ensino Funda-
mental - e os demais car-
gos que vão trabalhar no 
processo do Censo 2020 
serão definidos através de 
processos seletivos.

O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE) divulgou nesta 
quarta-feira as estimativas 
das populações residen-
tes nos 5.570 municípios 
brasileiros. Pela data de 
referência de 1º de julho de 
2019, o Brasil tem uma po-
pulação total de 210.147.125 
pessoas. O crescimento 
absoluto da população 
em um ano foi 1.652.225 
pessoas, o que representa 
aumento de 0,79%.
Santa Cruz do Sul voltou 

a registrar aumento na 
estimativa de população. 
Segundo os dados são 
130.416 moradores. No ano 
passado, os dados aponta-
vam para 129.427. Entre as 
maiores cidades do Vale 
do Rio Pardo estão: Ve-
nâncio Aires (71.554); Rio 
Pardo (38.275); Candelária 
(31.365); Vera Cruz, foto 
abaixo (26.863) e Vale do 
Sol (11.781). Dessas, ape-
nas Rio Pardo teve uma 
pequena queda na estima-
tiva.
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Reunião do IBGE em Vera Cruz

Por falar em população...

a Estratégia de Saúde da 
Família (ESF) do bairro 
arco-Íris, em Vera Cruz, 
realiza mutirão de vacina-
ção em crianças entre qua-
tro e seis anos. Para isso, a 
sala de vacinas da unidade 
atende em horário diferen-
ciado. Nesta sexta-feira, dia 
30, o atendimento ocorre 
das 16h30min às 18h30min, 
exclusivamente para vaci-
nação destas crianças. 

Nesta semana foi preso um 
homem, em Sobradinho, 
após tentar serrar o pesco-
ço da companheira. E não 
foi “só isso”. Ele mantinha a 
vítima em cárcere privado 
e teria tentado eletrocu-
tá-la. Não faltaram práti-
cas de tortura à mulher, 
encaminhada ao hospital 
com ferimentos graves. a 
cada dia muda o cenário, 
mudam os personagens, 
mudam as práticas. mas o 
retrato da violência é cho-
cante. Até quando?

mutirão de 
vacinas

Até quando?
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