
Aulas na nova creche 
iniciam mês que vem
Após revogado, novo 
processo licitatório foi 
aberto e associação 
classificada para gerir 
a escola foi conhecida 
nesta semana

Inauguração e funcionamento devem ser em dezembro

Investimento a ser realizado ultrapassa R$ 200 mil 
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O início do funciona-
mento da Escola de 
Educação Infantil 

(EMEI) Silvérius Kist está 
mais próximo. Foram aber-
tos na quarta-feira, dia 13, os 
envelopes para conhecer as 
organizações da Sociedade 
Civil que têm interesse em as-
sumir a gestão administrativa 
da EMEI, situada no bairro 
Imigrante, de forma compar-
tilhada com a Secretaria de 
Educação de Vera Cruz. 

De acordo com o secretário 
da pasta, Cláudio Stoeckel, 
apenas uma associação entre-
gou documentos, que passou 
por julgamento de uma comis-
são da Secretaria de Educação. 
Embora esteja previsto prazo 
de sete dias para análise da 
documentação, a comissão 
agilizou o trâmite, retornando 
ao setor de licitações o parecer 
favorável, classificando-a na 

manhã de ontem, tendo em 
vista que este é o segundo 
processo licitatório, após a re-
vocação do primeiro, ocorrida 
em 2 de outubro.

Na ocasião, o Município 
classificou o valor apresenta-
do pela empresa vencedora 
como elevado e assim, novo 
processo foi aberto. Agora, é 
preciso esperar o prazo de sete 
dias, cumprindo os trâmites 
na sua legalidade. Stoeckel 
acredita que na última semana 
de novembro seja divulgado 
o resultado final e celebrada a 
parceria, sendo possível na se-
quência dar encaminhamento 
às contratações. 

Prevista para inaugurar 
inicialmente em setembro, de-

vido aos impasses do processo 
licitatório e novo chamamen-
to público, a expectativa de 
Stoeckel é que as aulas possam 
iniciar nos primeiros dias de 
dezembro, assim como deve 
ocorrer a solenidade de inau-
guração da EMEI.

A gestão administrativa 
compartilhada tem o prazo 
de 12 meses e engloba o aten-
dimento a 75 crianças, sendo 
60 de quatro meses a 1 ano 
incompleto e 15 crianças de 1 
ano completo a três anos e 11 
meses e 29 dias, atendendo aos 
berçários A e B. Stoeckel des-
taca que o preenchimento das 
vagas para a nova creche será 
feita por meio de lista única 
existente no município.
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SARAMPO
O sarampo é uma 

doença infecciosa gra-
ve, causada por um vírus. 
No Rio Grande do Sul 
são mais de 20 pessoas 
infectadas pela doença 
e mais de 470 notifica-
ções de casos suspeitos. 
Para falar do sarampo, o 
Arauto Saúde desta se-
mana conversou com o 
enfermeiro Roger Rodri-
gues Peres, coordenador 
do Setor de Imunizações da Secretaria de Saúde 
de Santa Cruz do Sul. O profissional destacou os 
sintomas, que podem ser: tosse, coriza, ardência 
nos olhos, febre e mais tardiamente começam 
aparecer algumas manchas, alterações na pele, que 
são mais características da doença. Segundo Ro-
ger, não há um tratamento específico.  “Mas como 
complicações pode provocar a oportunidade de 
outras doenças surgirem pelo sistema imunológi-
co da pessoa ficar fragilizado, como pneumonia, 
meningite”, exemplifica. “Existem as complicações 
do sarampo pelas doenças oportunistas, além dele 
propriamente”, completa.

Durante a doença, alguns cuidados são impor-
tantes, como manter-se bem hidratado, alimen-
tar-se bem, manter-se afastado do convívio com 
outras pessoas, descansar, ter boa noite de sono e 
utilizar medicamentos que vão amenizar febre, dor, 
coriza. Ou seja, cuidados gerais e acompanhamento 
médico conforme necessário. O sarampo normal-
mente aparece nas faixas etárias de maior convívio 
da população ou de mais fragilidade imunológica, 
“assim pensamos nas crianças de zero a cinco anos, 
faixa etária que inclusive está mais atenta para 
vacinação”, aponta. “Também dos 20 aos 29 anos, 
que têm uma vida mais ativa, estão mais expostos”, 
acrescenta.

Para prevenir o sarampo, a melhor forma é a va-
cinação. “É mais efetiva e está disponível no Sistema 
Único de Saúde (SUS), nos postos de saúde”, frisa 
Roger. Para prevenir, o enfermeiro reforça que a 
comunidade pode procurar o posto de saúde mais 
próximo, seja ele uma unidade básica de saúde ou 
uma estratégia de saúde da família. “Cada morador 
tem a sua unidade de referência e pode procurar”, 
salienta. “É importante que a pessoa procure a 
unidade de saúde com sua carteira de vacinação e 
que cuide deste documento. Este é um documento 
em que há os registros de vacinação e o que lhe 
confere a garantia de que está registrada, está 
imunizada”, finaliza.
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Com a assinatura da ordem 
de início, as obras de pavimen-
tação asfáltica de mais um tre-
cho da rua Tiradentes devem 
começar na semana que vem. 
O documento foi assinado 
ontem e prevê investimento 
de R$ 230.463,15, oriundo de 
emenda do deputado Heitor 
Schuch. A Avantte Engenha-
ria vai realizar os trabalhos. 
Ao todo, serão pavimentados 
1.785,29 metros quadrados 
de área entre a avenida Nes-
tor Frederico Henn e a rua 
Cláudio Manoel. O prazo de 
conclusão é de 150 dias. A pe-
dido do prefeito Guido Hoff, 
no entanto, a obra deve ser 
paralisada próximo do Natal, 
para não prejudicar o tráfego e 

as vendas do comércio.
Conforme o secretário de 

Obras, Saneamento e Trânsito, 
Gilson Becker, a pavimentação 
resolve um problema crítico da 

via. “Foram inúmeras as ma-
nutenções no local. Somente 
na pista mais baixa, realizamos 
quatro reparos no calçamento 
nos últimos anos”, argumenta.


