
A edição do Jornal Arauto no último fim 
de semana foi histórica. Nos 141 anos de 
Santa Cruz do Sul, os leitores foram brin-
dados com um exemplar destacando as 
potencialidades do município, com olhar 
especial ao turismo. E para marcar os fes-

tejos, o gerente comercial do Grupo Arau-
to, Maiquel Thessing, entregou em mãos a 
edição ao prefeito de Santa Cruz do Sul, 
Telmo Kirst, e a tantas outras lideranças, 
que enalteceram o conteúdo diferenciado 
e a apresentação do jornal.
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Começa na segunda-feira a 
campanha nacional de va-
cinação contra o sarampo. 
Nessa primeira etapa, crian-
ças de seis meses a cinco 
anos devem ser imuniza-
das. Em Vera Cruz, as ESFs 
e o Espaço Mamãe Criança 
têm doses disponíveis. A 
orientação da enfermeira 
Daniela Schneider é que 
todos os pais procurem as 
unidades, levando a Cader-
neta de Vacinação, para 
conferir se as doses foram 
aplicadas nos pequenos. 

No dia 19 de outubro, os 
postos estarão abertos em 
mais um Dia D, das 8 às 17 
horas. Em Santa Cruz, as 
doses estarão disponíveis 
no Cemai, no SIS da Unisc 
e em todos os postos de 
saúde que têm sala de va-
cinação. O foco da campa-
nha, segundo o enfermeiro 
Roger Rodrigues Peres, se-
rão crianças de seis meses 
a cinco anos, mas qualquer 
pessoa que não tenha seu 
calendário de vacinação em 
dia poderá ser imunizada.

Vacinação contra o sarampo

Está assinada a munici-
palização da ERS-409. 
Desde a quarta-feira, a 
Prefeitura de Vera Cruz é 
responsável pelo trecho 
entre a ponte do Rio Par-
dinho, na divisa com San-
ta Cruz, e o entroncamen-
to com a RSC-287, em 
Ferraz. Com a municipali-
zação, uma das principais 
medidas a ser tomadas 
é a reativação de cinco 
lombadas eletrônicas que 
estão inoperantes. Con-
forme o Município, ainda 

não há prazo para o início 
das multas. No entanto, a 
ideia é realizar os trâmi-
tes necessários e colocar 
os equipamentos para 
funcionar o quanto an-
tes. Conforme o prefeito, 
Guido Hoff, que esteve em 
Porto Alegre na quarta-
feira, para acompanhar a 
assinatura da municipali-
zação, as lombadas repre-
sentam arrecadação, que 
será revertida para melho-
rias no próprio trânsito e 
na segurança da cidade.

ERS-409 municipalizada

Repercussão dos 141 anos
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