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Quase 20 mil pessoas devem se imunizar contra o sarampo

Acidentes vitimaram 
duas pessoas e outras 
três foram mortas 
baleadas. Um dos 
casos foi registrado 
em Vera Cruz

Acidente em Venâncio Aires envolveu ônibus da Banda Cassino

Dia D de vacinação será em 30 de novembro

TRAGÉDIAS

SANTA CRUZ E VERA CRUZ
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Feriadão é praticamente 
sinônimo de tragédias 
no trânsito. Não foi di-

ferente com o de Proclamação 
da República, embora com 
intensivo de policiamento 
nas rodovias. Pelo menos 
duas mortes foram registra-
das de quinta a domingo, 
no Vale do Rio Pardo. O 
primeiro acidente fatal foi 
por volta das 20h20min de 
sábado, dia 16, e deixou uma 
mulher morta em Rio Pardo. 
Ela conduzia um Celta que 
colidiu em um cavalo na BR-
471, nas proximidades do 
trevo da RSC-403. Segundo 
a Polícia Rodoviária Federal 
de Pantano Grande, a mulher 
ocupante do carro e o cavalo 
morreram no local. 

O segundo acidente foi du-
rante a manhã de domingo, 
dia 17, em Venâncio Aires. 
Um homem morreu após 
colidir um Corsa no ônibus 
da Banda Cassino. O acidente 
aconteceu na RSC-453, em 
Linha Grão Pará. O motoris-
ta do Corsa foi identificado 
como Everton Preve, de 30 
anos, natural de Venâncio 
Aires. Dois ocupantes do ôni-

DIVULGAÇÃO
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A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) autuou 475 veí-
culos através do radar móvel na Operação Viagem 
Segura, no feriadão da Proclamação da República, 
que iniciou na quinta-feira, dia 14, e encerrou na noite 
deste domingo, dia 17. Durante os quatro dias de 
operação, que tem por objetivo reduzir acidentes e 
alertar os motoristas sobre cuidados na estrada, o 
Comando Rodoviário de Santa Cruz fiscalizou 1.550 
veículos, realizou 213 testes do etilômetro, além de 
efetuar 17 autuações por embriaguez e seis prisões.

VIAGEM SEGURA

Um feriadão sangrento na região
bus também ficaram feridos 
e foram encaminhados para 
atendimento médico.

COM ARMA
Mas não foi apenas o trân-

sito que deixou marcas nas 
famílias do Vale do Rio Par-
do. Foram, pelo menos, três 
mortes por arma de fogo. 
Os casos iniciaram ainda na 
noite de quinta-feira, quando 
um homem foi morto durante 
uma abordagem da Brigada 
Militar, em Candelária. O 
caso aconteceu na Avenida 
Pereira Rego, no Centro, e re-
voltou os familiares de Carlos 
José Kolbe, de 27 anos. 

De acordo com Brigada, a 
guarnição foi chamada para 
atender uma ocorrência de 
perturbação do sossego. Ao 
chegar no local, um indiví-
duo se aproximou e passou a 
urinar em frente aos policiais 
militares. Na abordagem ao 
homem, ele teria entrado em 
luta corporal com um poli-
cial militar e tentado sacar a 
arma do mesmo. Foi preciso a 
intervenção de um outro PM, 
que efetuou disparo de arma 
de fogo, atingindo o abdome 
do indivíduo. Ele foi atendi-
do pela Guarnição Policial 
Militar e encaminhado ao 
Hospital de Candelária. Du-
rante o atendimento médico, 
o jovem faleceu.

Conforme o Major Fábio 
Vilnei da Silva Azevedo, 
respondendo pelo comando 
do 23°Batalhão de Polícia Mi-
litar, serão averiguados todos 
os dados relativos à ocorrên-

cia e já foi aberto o Boletim de 
Ocorrência Policial Militar a 
fim de apurar os fatos. 

Já na noite de sexta-feira, 
um jovem foi morto com um 
tiro em Vera Cruz. Segundo 
a BM, dois homens chega-
ram em um motocicleta na 
residência da vítima, que 
fica à margem da RSC-287, 
na localidade de Cipriano de 
Oliveira. Eles obrigaram a 
vítima de 20 anos, a esposa e 
duas crianças a entrar em um 
banheiro. Dentro do local, um 
dos criminosos efetuou um 
disparo de arma de fogo, atin-
gindo Natan Júnior Moraes. 
A companheira de Natan e 
duas crianças, uma menina 
de 11 anos e um menino de 4, 

presenciaram o crime. Após 
o acontecido, os criminosos 
fugiram, sem levar nada da 
residência. A Polícia já traba-
lha com nomes de suspeitos.

Em Santa Cruz do Sul, na 
manhã de domingo, um ho-

mem foi encontrado morto na 
rua Abraão Tatsch, no bairro 
Santa Vitória. Segundo a BM, 
o indivíduo foi baleado e lo-
calizado na rua já sem vida. 
O caso é investigado pela 
Polícia Civil. 

A segunda etapa da Cam-
panha Nacional de Vacinação 
contra o Sarampo iniciou 
ontem e tem como alvo jo-
vens de 20 a 29 anos. Essa 
nova fase se estende até o 
dia 30 de novembro, quando 
ocorre o Dia D. Em Santa 
Cruz do Sul, 15.922 pessoas 
nessa faixa etária devem 
ser imunizadas. As doses 
estão disponíveis em todos 
os postos que contam com 
sala de vacinação. Segundo o 
enfermeiro e coordenador do 
setor de imunização da Pre-

feitura de Santa Cruz, Roger 
Rodrigues Peres, as pessoas 
que não estão na faixa etária, 
mas que necessitam das do-
ses, terão direito. 

Já em Vera Cruz, a ex-
pectativa é de que aproxi-
madamente 3.500 pessoas 
sejam vacinadas. Segundo a 
enfermeira responsável pela 
Vigilância Epidemiológica da 
Secretaria de Saúde, Daniela 
Schneider, as vacinas são fei-
tas nas Estratégias de Saúde 
da Família (ESFs) Henrique 
D'Ávila, Vila Progresso e 

Arco-Íris, além do Espaço 
Mamãe Criança.

No Dia D, os postos de 
saúde de Vera Cruz estarão 
abertos das 8 às 17 horas, 
enquanto em Santa Cruz o 
horário de atendimento ain-
da não foi definido. Quem 
for se imunizar deverá levar 
caderneta de vacinação. 

De acordo com o último 
boletim epidemiológico so-
bre sarampo do Ministério da 
Saúde, a faixa etária de 20 a 
29 anos é a que mais acumula 
número de casos. 


