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Imi promove Noite da Arte Cênica

Procura foi baixa 
em Vera Cruz e Vale 
do Sol. No entanto, 
pais aproveitaram o 
sábado para conferir 
cadernetas dos filhos

No Dia D, realizado no último sábado, foco foi crianças de seis meses a 4 anos

Grupo Imitos em recente apresentação

CONTRA O SARAMPO

AMANHÃ
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Com o objetivo de re-
forçar a importância 
da imunização contra 

o sarampo em crianças de 
seis meses a 4 anos, 11 meses 
e 29 dias é que ocorreu no 
sábado, dia 19, o Dia D de 
vacinação. Na data, em que 
os postos de saúde estiveram 
abertos pela manhã e à tarde, 
a procura foi considerada 
baixa em Vera Cruz e Vale 
do Sol. Já em Santa Cruz do 
Sul, onde as unidades perma-
neceram abertas pela manhã, 
a imunização de 104 pessoas, 
entre elas crianças, adultos 
e idosos, foi considerada 
positiva pelo coordenador 
do setor de imunização da 
Prefeitura, Roger Rodrigues 
Peres. Nesses municípios, 
grande parte da população 
procurou atendimento para 
conferência da caderneta de 
vacinação. 

A baixa movimentação 
nos postos de saúde em Vera 
Cruz já era esperada, segun-
do a secretária de Saúde, 
Liseana Palma Flores. “A 
população se adiantou neste 

TALIANA HICKMANN

DIVULGAÇÃO/COLÉGIO IPIRANGA

Entre os dias 18 e 30 de 
novembro ocorre a segun-
da etapa da Campanha de 
Vacinação. Desta vez, o 
público-alvo será os jo-
vens de 20 a 29 anos. De 
acordo com o Ministério da 
Saúde, devido à rotina de 
imunização estabelecida, 
pessoas com até 29 anos 
já deveriam ter as duas 
doses contra a doença. Já 
aqueles que têm entre 30 e 
49 anos devem ter tomado 
pelo menos uma dose. 

SEGUNDA ETAPA

HOSPITAL VERA CRUZ em 21/10/2019

INTERNADOS

Davi Rafael S. Cardoso
Emerson de Oliveira
Ivonir de O. C. da Silva
Jose Omar Machado
Jurema Mueller
Marcio Pedrinho Schmidt

Dia para vacinar e orientar

Nesta quarta-feira, dia 
23, o Instituto Sinodal Imi-
grante promove a Noite da 
Arte Cênica. O evento ini-
cia às 19h30min, no salão 
principal da Comunidade 
Evangélica Centro de Vera 
Cruz. O espetáculo fica por 
conta das peças “O Auto da 

Compadecida”, do Grupo 
Imitos, e “Tesouro de Sofia”, 
do grupo de teatro formado 
por alunos do 5º ao 8º ano. 
Ainda, haverá apresentação 
do Grupo Instrumental da 
instituição. O evento é benefi-
cente e aberto à comunidade, 
sendo o ingresso a doação 

espontânea de um quilo de 
alimento não perecível, que 
será repassado à  Associação 

de Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais (APAE), de Santa 
Cruz do Sul.

Neli da Silva
Sergio dos Santos
Tacyane E. P.Tomaz
Telmo de Oliveira Paz
Valdo Kinast

Sentença de 
Paulinho sai 
em novembro

EX-VEREADOR

O futuro de Paulo Hen-
rique Lersch está próximo 
de ser conhecido. A sen-
tença do processo contra o 
ex-vereador de Santa Cruz 
do Sul deve sair ainda em 
novembro, conforme a juí-
za da 1ª Vara Criminal do 
município, Luciane Glesse. 
O processo está em fase de 
alegações finais escritas, 
tanto por parte do Ministé-
rio Público, quanto da defe-
sa. Após, ele virá concluso 
para a sentença. A fase de 
instrução foi encerrada 
no dia 27 de agosto, com 
a oitiva dos depoimentos 
das testemunhas. Recente-
mente, a defesa de Lersch 
teve o terceiro pedido de 
habeas corpus negado pelo 
Tribunal de Justiça. Ainda 
haverá o julgamento do 
mérito do habeas corpus. 

Paulinho está preso des-
de o dia 5 de junho, em des-
dobramento de operação 
que apontou a existência 
de um esquema criminoso 
de captação de parte dos 
salários de servidores da 
Câmara de Santa Cruz.

SOCIEDADES I
As Sociedades Primavera 
Augusta Vitória, Sempre 
Avante e Bolão União 
avisam os sócios que 
domingo, dia 27, vão no 
25 de Julho, em Santa 
Cruz do Sul. Ônibus às 
12h15min, de Vera Cruz 
passando por Cipriano, 
Fim da Linha, Nacional 
até o local da festa.

SOCIEDADES II
As Sociedades Mista Uni-
dos, Rosa Branca, Centro 
Ecumênico e Victória 
avisam que domingo, 
dia 27, vão para a festa 
na Oktober, em Santa 
Cruz. Saída de ônibus às 
12h30min, passando nos 
lugares de costume.

JOGO DE BOLÃO
A Sociedade Mista Sem-
pre Avante avisa as sócias 
que sábado, dia 26, have-
rá jogo de bolão na Sede 
Comunitária 7 de Junho, 
com início às 13h30min.

AVISOS

ano e procurou ficar em dia”, 
revela. Cerca de 55 crianças 
fizeram a vacina no sábado 
no município. As quatro 
unidades da Estratégia de 
Saúde da Família (ESFs) de 
Vale do Sol registraram ape-
nas três imunizações, sendo 
estas de crianças do grupo 
alvo da campanha. Para a 
coordenadora da Secretaria 
de Saúde e da Atenção Básica, 
Jaqueline Silveira da Rosa, o 
índice já era esperado visto 
que grande parte das crianças 
atendidas pela rede já estava 
imunizada. 

E QUEM AINDA 
NÃO SE VACINOU?
Em Vera Cruz, as ESFs e o 

Espaço Mamãe Criança têm 
doses disponíveis. Já para os 
santa-cruzenses que ainda 
não se vacinaram, as doses 
da vacina são encontradas no 
Centro Materno Infantil (Ce-
mai), no Serviço Integrado de 
Saúde (SIS) da Universidade 
de Santa Cruz do Sul (Unisc) 
e em todos os postos de saúde 
que têm sala de vacinação, 
inclusive no interior. Em Vale 
do Sol, a imunização pode ser 
feita nos ESFs Raios de Sol, 
Verdes Vales, Anita Garibaldi 
e de Faxinal de Dentro. 

A orientação é que os pais 
procurem as unidades nes-
ses municípios, levando a 
caderneta de vacinação, para 

conferir se as doses foram 
aplicadas nos pequenos.


