
Neste sábado haverá celebração na Igreja Imaculada 
Conceição, às 19 horas.

No dia 8 de dezembro haverá missa na Igreja Imacu-
lada Conceição, às 10 horas, e festa da Padroeira durante 
o dia, com almoço ao meio dia ao preço de R$ 25 por 
pessoa, antecipado com dirigentes, e de R$ 30 no dia. 
Na parte da tarde reunião dançante, com a animação 
da Banda Destinus.

Ainda sobre o 25º Campeonato de Futebol Sete de 
Dona Josefa, o agradecimento a todas as equipes par-
ticipantes pela parceria que tornou viável a organização 
de mais um campeonato, a arbitragem de Paulo Chagas 
e Ricardo da Palma, aos que atenderam na copa, aos 
que recolheram as bolas durante os jogos, e a todos que 
de uma ou outra forma colaboraram para que a compe-
tição tivesse o sucesso desejado. O 25º Campeonato de 
Futebol Sete teve a parceria e apoio do Jornal Arauto, 
Derli Blank/Gol de Placa, Mueller Produtos Artesanais, 
Afubra, Sicredi, Dallavan Materais de Construção, Bo-
nenberger Materais de Construção, Multipneus peças e 
acessórios, Arcido Auto Peças, Dittmar Blank, Geraldo 
Back, e Comercial Schuch de Alimentos. 

A AERC Juventude Unida confirmou participação no 
Campeonato Regional de Futebol Sete Gol de Placa, que 
deve iniciar no dia 14 de dezembro, com a participação 
de várias equipes da região. 

Neste sábado, iniciam os ensaios para a programa-
ção de Natal, às 15 horas. Todas as crianças e jovens es-
tão convidados e bem-vindos a participarem. Domingo, 
dia 1º de dezembro, às 9 horas, culto com Santa Ceia e 
à noite acontece o Culto Cantate em Vila Progresso, às 
20 horas, sendo que o Coral da Congregação Luterana 
Cristã de Ferraz se fará presente (IELB).

Hoje, sexta-feira, dia 29, acontece o Conselho Paro-
quial em Linha Cinco e na terça-feira, dia 3 de dezembro, 
às 21 horas, o encerramento com as crianças do Estudo 
Bíblico na Escola Gonçalves Dias (IECLB).

Neste sábado, acontecem os jogos da fase semifi-
nal do 1º Campeonato de Futsal promovido pela S.C.E. 
Ferraz, junto ao ginásio Municipal de Ferraz-Centro. 
Às 19h30min jogam Feras da Bola x Junção Esporti-
va, valendo vaga a final da modalidade feminino. Pela 
semifinal dos veteranos enfrentam-se Vitória x Grupo 
de Amigos. Já pela categoria livre os confrontos de 
ida da fase semifinal são: K’mbada x Manchester City e 
Pumas x Renascença. Um grande público é esperado 
pela organização para assitir nos jogos.

No último domingo foi realizado torneio com almo-
ço de confraternização do Departamento de Escoli-
nhas do EC Independente, com grande participação 
de atletas e familiares. Essencial destacar o trabalho 
voluntário de Júlio Lopes, diretoria do clube e volun-
tários, envolvendo os participantes em atividade sadia

No dia 8 de dezembro se realiza torneio de vôlei mis-
to no ginásio do EC Independente, com almoço. Equipes 
interessadas podem contatar com a diretoria do clube.

Encerra-se neste sábado o prazo para vacinação 
dos bovinos e bubalinos de até dois anos de idade, 
contra a febre aftosa. As vacinas devem ser adquiri-
das e ser entregue a nota para comprovação junto à 
Inspetoria Veterinária do município.

Neste domingo, 1º de dezembro, realiza-se o Culto 
Cantate na Congregação Luterana Trindade, reunindo 
os corais e grupos vocais das congregações do Dis-
trito Vale do Rio Pardo, a partir das 19h30min.
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Leptospirose na lista 
das mais comuns

Como identificar leptospirose e diarreia?

Em Santa Cruz do Sul 
e Vera Cruz, ranking 
tem ainda sífilis e 
hepatites entre as que 
mais acometem 
a população

DOENÇAS INFECCIOSAS
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A lista de doenças in-
fecciosas, sejam elas 
causadas por vírus, 

bactéria, protozoários ou 
fungos, é grande. Para mui-
tas existem vacinas, porém 
algumas não contam com 
proteção, apenas medidas 
paliativas de prevenção. Em 
Santa Cruz do Sul e Vera 
Cruz, as doenças infeccio-
sas que mais acometem a 
população são leptospirose, 
hepatites e sífilis. Neste ano, 
foram 87 notificações relacio-
nadas a leptospirose em Santa 
Cruz, sendo 30 confirmados, 
com um óbito. Em Vera Cruz, 
foram confirmados 16 casos 
desde o início do ano. Em se 
tratando de sífilis e hepatites, 
Santa Cruz  registrou 175 e 55 
casos, respectivamente. Em 
Vera Cruz foram entre 7 e 8 
casos, aproximadamente. 

NOTIFICAÇÕES
O levantamento das infor-

mações foi baseado no núme-
ro de doenças de Notificação 
Compulsória mais comuns 
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em Vera Cruz. “Doenças 
infecciosas temos várias que 
não são mensuradas como 
gripe, pneumonias, infecções 
respiratórias, entre outras”, 
salienta a coordenadora do 
setor de Imunizações, Daniela 
Schneider. Assim, as doenças 
mais notificadas são diarreias; 
leptospirose; tuberculose; 
sífilis; HIV e hepatite C.

Em Santa Cruz também 
foram utilizados números 

das doenças que foram no-
tificadas, o que significa por 
exemplo, que não há nú-
meros de casos atendidos 
em consultórios particulares 
ou por convênio, pois mui-
to raramente notificam. No 
município, além da sífilis, 
leptospirose e hepatites, co-
muns a Vera Cruz, estão na 
lista dengue, influenza, vari-
cela, meningite e hantavirose 
(confira no quadro).

SANTA CRUZ

NOTIFICADOS
-
-

183
87
-
-

54
7

CONFIRMADOS
175
55
55
30*
15
8

4**
1

DOENÇA
Sífilis
Hepatites
Dengue
Leptospirose
Varicela
Meningite
Influenza
Hantavirose

* Confirmado um óbito por leptospirose 
**Casos confirmados para H1N1

Fonte: Setor de Epidemiologia de Santa Cruz do Sul

VERA CRUZ

DOENÇA
Doenças diarreicas
Leptospirose
Tuberculose, Sífilis, HIV
e Hepatite C

CASOS
404
16
*

*Variam conforme a doença, 
chegando em torno de 7 a 8 casos.

Fonte: Setor de Imunizações de Vera Cruz

A leptospirose é uma das 
doenças que mais acomete 
a população dos dois mu-
nicípios. Para identificar os 
sinais, é preciso ficar atento 
aos sintomas como febre, can-
saço, dor no corpo, mal-estar, 
icterícia (amarelão), dor na 
panturrilha, náuseas, vômito 
e sangramentos. A prevenção 
é feita pela utilização de EPI, 
botas e luvas ao se expor a 
águas contaminadas pela 
urina de rato, principalmen-
te no caso de ferimentos ou 
ruptura na pele dos pés ou 
mãos. Já o tratamento é rea-

lizado com antibióticos após 
o diagnóstico médico.

DOENÇAS DIARREICAS
Em Vera Cruz, o que cha-

ma a atenção é que doença 
diarreica está entre a preva-
lente, com 404 casos até o mo-
mento. Daniela explica que as 
Doenças Diarreicas Agudas 
(DDA), conhecidas como 
diarreia, podem ser causadas 
por diferentes microrganis-
mos infecciosos que geram a 
gastroenterite – inflamação 
do trato gastrointestinal – que 
afeta o estômago e o intesti-
no. “A infecção é causada por 

consumo de água e alimen-
tos contaminados, contato 
com objetos contaminados 
e também pode ocorrer pelo 
contato com outras pessoas, 
por meio de mãos contami-
nadas, e contato de pessoas 
com animais”, esclarece.

O tratamento se funda-
menta na prevenção e na 
rápida correção da desidra-
tação por meio da ingestão 
de líquidos e solução de sais 
de reidratação oral (SRO) ou 
fluidos endovenosos, depen-
dendo do estado de hidrata-
ção e da gravidade do caso. 


