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Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de
Eugênio de Castro

Aviso de Licitação -
Pregão Presencial nº05/2020

O Prefeito Municipal, torna público que se encontra 
aberto o pregão presencial registro de preços nº 
05/2020, para AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS. As propostas serão recebidas e 
abertas às 09:00 horas do dia 29/05/2020, Junto ao 
setor de licitações da Prefeitura. Informações pelo 
fone 553335-1022 e pelo site www.pmeuca.com.br . 
Eugênio de Castro – RS, 15/05/2020. JAIME DIONIR 
ZWEIGLE, Prefeito Municipal.

            
Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

Fases da Lua

SAB

MÁX. 21°
6°

0 mm

DOM

MÁX.

MÍN.

23°
8°

0 mm

SEG

MÁX.

MÍN.

25º
11°

6 mm

15/5/2020 - 14h

1º Prêmio - 0.015
2º Prêmio - 3.935
3º Prêmio - 5.912
4º Prêmio - 5.233
5º Prêmio - 4.989
6º Prêmio - 0.084

15/5/2020 - 18h

Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.

MÍN.

Nova
22/5 a 29/5

Minguante
14/5 a 21/5

Notas

Utilidade pública

Poder público 
pede apoio 

da população 
no combate a 

dengue

A Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) e a 12ª Coorde-
nadoria Regional de Saúde 
(CRS) mantêm intensas as 
ações de combate a dengue 
em Santo Ângelo e reforçaram 
ainda mais os trabalhos esta 
semana, orientando e claman-
do pelo apoio da população 
nos cuidados preventivos para 
conter a proliferação do mos-
quito transmissor da doença. 

As equipes de combate 
à dengue da Vigilância Am-
biental e da Vigilância Sani-
tária da prefeitura realizaram 
ações de eliminação de focos 
do mosquito Aedes aegypti, 
com varredura e eliminação de 
criadouros e o recolhimento 
de pneus, durante a visita de 
fiscalização e orientação em 
residências dos bairros Pira-
tini, Nova, José Alcebíades de 

Oliveira e João Goulart. 
De acordo com o último bo-

letim da 12ª CRS, até a noite 
da quinta-feira (14), o municí-
pio registrava 300 casos con-
firmados de dengue e são 512 
casos na região das Missões. 

O secretário de Saúde, Luis 
Carlos Cavalheiro, reforça que 
para evitar a doença é funda-
mental ações de eliminação 
dos focos e estar atento para 
o surgimento dos primeiros 
sintomas da doença. “Estamos 
numa região endêmica para a 
dengue e todo o cuidado deve 
ser tomado. Mesmo com todas 
as ações que estão sendo reali-
zadas pelo poder público, é im-
portante estar consciente que 
cada um deve fazer a sua parte, 
eliminando possíveis focos do 
mosquito Aedes Aegypti, vetor 
da doença, limpando os pátios 

e eliminando locais onde possa 
haver água parada”, disse. 

O secretário de Saúde aler-
ta que a participação da popu-
lação é essencial. “Precisamos 
urgentemente da participação 
da população para eliminação 
dos focos, acabando com o ci-
clo de proliferação. Este hábito 
deve ser diário, independente 
da estação do ano”, disse. 

A coordenadora da Vigilân-
cia Ambiental de Santo Ânge-
lo, Selenir Arruda, explica que 
em algumas áreas do muni-
cípio, onde foram encontra-
dos focos do mosquito Aedes 
aegipty, houve a aplicação do 
fumacê. “Neste final de sema-
na estaremos trabalhando nos 
bairros Dido e Leonel Brizola, 
além de atender a mais de 30 
denúncias feitas pela comuni-
dade santo-angelense”, disse. 

Equipes de combate ao mosquito da dengue continuam realizando ações de fiscalização em possíveis focos

Rodrigo Bergsleithner

Santo Ângelo registrou na quinta-feira, dia 14, 
mais um caso confirmado do novo Coronavírus 
(Covid-19). São 12 casos confirmados desde o pri-
meiro registro do contágio no dia 25 de abril e o 
oitavo caso registrado na cidade em uma semana. 

O 12º registro da doença é uma mulher de 53 
anos, que retornou recentemente de Porto Alegre. 
O caso foi detectado por teste rápido em um labo-
ratório particular. 

São 12 casos oficiais na cidade, nove por meio 
do Laboratório Central do Estado (LACEN) e três 
por teste rápido, com o registro de um óbito, 52 
descartados e ainda há dez casos suspeitos que 
aguardam confirmação do LACEN. 

Casos de Covid-19

A Escola da URI promoveu, na tarde de 4 de 
maio, a palestra com Adair Tomazi, representan-
do a cooperativa de catadores de resíduos sólidos 
“Ecos do Verde”.

Os alunos das turmas 190 e 191, do 9º ano do 
Ensino Fundamental, acompanhados pela pro-
fessora de Arte, Dagmara Izolan e pelo professor 
de Ciências, Emitério da Rosa Neto, puderam co-
nhecer as atividades realizadas pela cooperativa 
no âmbito do seu importante papel na separação 
de resíduos sólidos recicláveis no município de 
Santo Ângelo.

Por meio da plataforma virtual google meet, 
na palestra foram apresentadas imagens das ins-
talações da cooperativa na área urbana da cidade, 
sendo a sede da mesma próxima à rodoviária, e do 
local onde os resíduos recicláveis são triados para 
posterior comercialização.

Alunos conhecem a Ecos 
do Verde em aula digital

Saiba como fiscalizar 
os contratos feitos sem 
licitação por conta do 

enfrentamento à Covid-19
Está disponível, no sistema LicitaCon Cida-

dão do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), a 
consulta às contratações emergenciais dos órgãos 
públicos relacionadas ao enfrentamento do novo 
coronavírus.

Até o momento, são mais de mil licitações ca-
dastradas, de 200 órgãos públicos do RS, soman-
do um valor total superior a 200 milhões de reais. 

Os cidadãos que desejarem consultar as in-
formações devem acessar o LicitaCon Cidadão, 
(www.tce.rs.gov.br/licitacon) e clicar na opção 
“Contratações COVID-19”. A partir daí, é possí-
vel consultar os dados de cada licitação, com in-
formações detalhadas relativas ao objeto, preços 
e empresas contratadas, bem como a respectiva 
documentação e os contratos vinculados.  
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Artur
Hamerski

artur.hamerski@hotmail.com

Aportuguesando
Dizem os moradores antigos que o perímetro urba-

no de Santo Ângelo era pipocado de fontes de água: era 
um olho de água aqui, outro ali, um riacho aqui, outro 
lá, uma lagoa cá e outra acolá. Muitos riachos tinham 
pequenos peixes: lambaris, joaninhas, jundiazinhos 
cipós... Ladeados de árvores silvestres, entre as quais 
as de pitanga, cereja, guabiroba e guabiju, aninhavam 
muitas aves silvestres: sabiás, gralhas, periquitos, pica-
paus, pombas-juritis, pombas-rolas, pombas de chão, 
inambus... 

Voltando para os anos de 1700 e metades deles, os 
guaranis e os padres jesuítas, no tempo dasfundações 
reducionais, tinham perto e ao lado de si muitas fontes 
de água cristalina para beber, pescar e tomar banho. 
Depois, porém, com o tempo e sempre no tempo que 
vem e passa e não vem igual, mais de 1950 para cá, a 
cidade, tendo de alargar-se e muito, abriu ruas, calçou-
as e, mais tarde, com o progresso vindo e instalando-
se, foi cobrindo-as com asfalto. Ora, os progressos 
econômicos, políticos e culturais fizeram cadáveres 
várias fontes de água santo-angelenses, muitas de-
las, senão todas, foram, infelizmente, no todo ou em 
partes, enterradas sem nome nas lápides, sem registro 
na geografia.

Posto isso, muitos moradores mais novos daqui, 
também eu, pois estou aqui desde o dia 5 de janeiro de 
1980, um sábado de manhã, 10h, quando de São Luiz 
Gonzaga vim de mudança,gostariam de saber o nome 
de cada fonte de água, de cada riacho, também de cada 
lagoa, inclusive o da lagoa que existia na 25 de Julho, 
entre a Marechal e a Marquês, por ali. Em termos de 
riacho, todos gostariam de saber o nome de todos 
os riachos, sem deixar de fora nem o do riacho que, 
nascendo na Antunes, por ali, corria lindo e límpido 
rumo ao poente, entre a Tamandaré e a Conde.

Em resumo, os cidadãos santo-angelenses, de 
modo especial esses, ficariam contentes em saber 
os nomes exatos dos riachos todos que existiam em 
profusão na geografia onde hoje se erguem as casas, 
prédios e edifícios de apartamentos. Contentá-los-ia 
muito em saber o nome do riacho que está na baixada 
sul da URI, do trevo pra baixo [é o Tchungum?], do 
riacho que está no lado sul do Caic, do riacho que nas-
cia ali pelo Supermercado Pag-Menos e corria rumo 
ao Galerno, do riacho que sai do Galerno e vai ao São 
João,  do riacho, entre outros mais, que estava na Ta-
mandaré, da Artus ao Itaquarinchim, do riacho...

Afinal, quem poderia fazer este prestimoso tra-
balho de pesquisa hidrográfica e publicá-lo para o bem 
cultural necessário de todos, de modo particular para 
o bem cultural hidrográfico, geográfico e histórico dos 
santo-angelenses todos, mais ainda de todos os que 
são curiosos e sedentos desses ricos e enriquecedores 
saberes? O pessoal competente da URI, do IESA, da 
FASA, da Prefeitura? Assim, diz-se que há santo-
angelenses com o pé que nem leque pensando em 
intimar, claro que com respeito e amor de coirmãos, 
para este hercúleo, demorado, minucioso e estafante 
trabalho, mas na certa compensador e realizador 
como tantos outros, entre outros mais, a historiadora 
e escritora Eunísia Inês Kiliane seu grupo de pesquisa 
inconteste.“Alia iacta est”em latim dá em português“a 
sorte está lançada”.

A ANP - Agencia Nacional de 
Petróleo realiza pesquisas semanais em 

todo o território brasileiro, inclusive 
no Rio Grade do Sul e Santo Ângelo. A 
última coleta de dados para apuração 
dos preços ao consumidor ocorreu no 
período do dia 3 de maio a 9 de maio. 

No município de Santo Ângelo foram 
pesquisados os preços de sete postos 

e  constatou-se a média de R$ 3,82. O 
menor deles, naquela semana, R$ 3,68 e 

o maior R$ 3,99. 

O gráfico demonstra em quais 
municípios é possível encontrar gasolina 

mais barata e mais cara que Santo 
Ângelo. No entanto, percebe-se que o 

preço praticado em Santo Ângelo segue 
a média praticada no estado. 

O preço da 
gasolina 
está na 

média do 
estado 

Geral

Em razão da pandemia o alis-
tamento militar está sendo priori-
zado na via digital e pode ser feito 
online até 30 de junho. A opção 
via internet é rápida, fácil e reduz 
atendimento presencial na Junta 
do Serviço Militar. 

O prazo para o alistamento ao 
serviço militar obrigatório encer-
ra em 30 de junho para jovens que 
completam 18 anos em 2020. 

Em razão das alterações no 
funcionamento dos órgãos públi-
cos provocadas pela pandemia do 
novo Coronavírus, para minimi-
zar o atendimento presencial, o 
Exército Brasileiro disponibilizou 
o alistamento online pelo site ht-
tps://www.alistamento.eb.mil.
br/. 

De acordo com o secretário da 
Junta do Serviço Militar (JSM) de 
Santo Ângelo, Adroaldo de Almei-

da Mousquer, o alistamento via 
internet é rápido, fácil e seguro, e 
que, em tempos de pandemia, re-
duz o atendimento presencial no 

órgão. 
PRESENCIAL

O horário de atendimento 
presencial na JSM exclusivamen-
te para alistamento de maior de 
18 anos que está em atraso e/ou 
aquele que pretende regularizar 
sua situação com o serviço militar, 
está restrito às segundas-feiras, 
das 8 às 13 horas, na Rua Sete de 
Setembro, 1155. Maiores informa-
ções pelo telefone 55 3313-2524.

Lembrando que quem estiver 
irregular perante o serviço mi-
litar está impedido de assumir 
cargo público mesmo sendo apro-
vado em concurso, ingressar em 
universidades públicas, assinar 
contrato com a União, Estados 
e Municípios, contratação em 
emprego, obter passaporte e até 
solicitar a segunda via de alguns 
documentos.

Alistamento militar pode ser feito online até 30 de junho

Oficiais em formação no centenário da 
Guarnição em Santo Ângelo

Marcos Demeneghi
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O Sistema de Distanciamento Controlado do Estado do 
Rio Grande do Sul indica que Santo Ângelo está classificado 
na Bandeira Laranja. Portanto, um novo decreto municipal 

orienta e normatiza atividades essenciais no município, entre 
as medidas, está o uso obrigatório de máscaras e a proibição 

do uso do sistema de buffets em restaurantes

Distanciamento social

“Bandeira 
Laranja” e os 
buffets são 
proibidos

O prefeito Jacques Barbosa assi-
nou na manhã da última quinta-fei-
ra, dia 14, um decreto complementar 
adequando Santo Ângelo ao sistema 
de Distanciamento Controlado com 
medidas de prevenção e enfrenta-
mento à pandemia do novo Corona-
vírus disciplinado pelo Governo do 
Estado. O município foi classificado 
pelo Estado na “bandeira laranja”, 
ou seja, definido como de risco mé-
dio para a propagação da COVID-19 
e, portanto, novas medidas foram 
anunciadas.

Entre as medidas complementa-
res aos decretos municipais anterio-
res estão à obrigatoriedade do uso de 
máscaras de proteção facial em re-

cintos coletivos, público ou privado, 
em vias públicas ou em ambiente fe-
chado, no território de Santo Ângelo, 
e a proibição do funcionamento da 
modalidade bufê nos restaurantes. A 
partir do decreto, os estabelecimen-
tos deverão disponibilizar um fun-
cionário para servir as refeições do 
tipo prato servido.

Também foi fixado o percentual 
máximo de 25% da capacidade do 
espaço para a realização de missas 
e serviços religiosos e academias de 
musculação; e reduzido de 70 para 
50% a taxa de ocupação dos hotéis e 
similares.

Medidas sanitárias de prevenção 
como a higienização dos locais com 

circulação de pessoas como estabele-
cimentos comerciais, de prestação de 
serviços, industriais, órgãos públicos 
e no transporte coletivo ou indivi-
dual de passageiros; distanciamento 
interpessoal de dois metros e obser-
vância do distanciamento social, res-
tringindo a circulação, visitas e reu-
niões presenciais; estão mantidas.

“Estamos atentos e adotando 
medidas urgentes e excepcionais de 
modo a garantir a prevenção à saúde 
da população, trabalhando de todas 
as formas para evitar a propagação 
do vírus em Santo Ângelo. Temos a 
situação sobre controle, mas conti-
nuamos estabelecendo critérios de 
proteção à saúde”, assinalou o pre-

feito Jacques. 
Na avaliação do chefe do Executi-

vo o uso obrigatório de máscaras de 
proteção ganhou a adesão da popula-
ção, assim como a preocupação com 
a higienização pessoal e dos recintos, 
e tem sido aspectos positivos na luta 
contra a disseminação do novo Coro-
navírus em Santo Ângelo.

BANDEIRA LARANJA 
(SIMPLIFICADO)

Significa que a região está com um 
dos dois cenários: média capacidade 
do sistema de saúde e baixa propa-
gação do vírus ou alta capacidade do 
sistema de saúde e média propagação 
do vírus.

Alimentos servido em Buffet também conhecido como self-service 

Foto - Arquivo 
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Saneamento básico

Redes de esgoto 
terão dependência 

de estações de 
bombeamento

As obras de ampliação das redes de 
esgoto continuam em Santo Ângelo. Até 
o momento já foram executados 7.230 
metros de redes coletoras e 694 ramais 
prediais. Nas últimas semanas, operários 
realizaram interferências em dois locais 
ambientalmente sensíveis em Santo Ân-
gelo, na Rua 10 de Novembro próximo 
ao Galerno, onde existe um dos fluxos de 
água que compõe a bacia do Rio São João 
e o outro na Rua Santa Rosa, cruzamen-
to com a AV. Getúlio Vargas que também 
está recebendo infraestrutura de esgoto 
e fica próximo ao córrego popularmente 
chamado de Tchungum. (que também 
pertence a bacia do Rio São João)

A estação mais próxima destes locais 
e as condições de caimento do terreno 
apontam para o tratamento deste esgoto 
na ETE – Cohab, no entanto, esta esta-

ção trabalha no limite e o esgoto captado 
nestas novas redes será conduzido até a 
ETE – Índia Lindoia. Por este motivo, 
serão implantadas quatro estações de 
bombeamento de esgotos e os morado-
res terão que esperar a notificação da 
Corsan para fazer a ligação. 

Valor do contrato é de R$ 
19.026.546,42 (recurso financiamento 
CAIXA FGTS) e no mês de julho as obras 
fazem aniversário de um (1) ano e as em-
preiteiras tem um prazo total de execu-
ção de 1020 dias. Ao final destes 1020 
dias pretende-se completar 42 km de 
redes coletoras e 4.711 ligações de ramais 
prediais. Infraestrutura que irá atender 
uma população de aproximadamente 
17.350 habitantes. Somando-se as redes 
já implantadas teremos uma cobertura 
de 50% da população. 

SAIBA MAIS SOBRE A ESTAÇÃO 
DE BOMBEAMENTO EBE 2A – 

GALERNO 
O esgoto coletado será tratado na 

estação de tratamento de esgotos Índia 
Lindóia e conduzido pelas redes cole-
toras até as estações de bombeamento 
de esgoto (EBES). As EBES serão exe-
cutadas em pontos baixos do sistema e 
conduzirão o esgoto através das linhas 
de recalques até pontos mais altos do 
sistema. A estação de bombeamento 
(EBE 2A) receberá praticamente todo o 
esgoto da área de abrangência da obra 
(bacias 1A, 3A, 2B) e se localiza nos 
fundos do Clube Galerno, na Rua 10 de 
Novembro. Por esse motivo a execução 
das redes nessa região está sendo prio-
rizada. 

Segundo informações da superin-

tendência regional da Corsan a obra está 
cumprindo os prazos do cronograma e 
trará resultados imediatos para o sane-
amento do Município de Santo Ângelo a 
partir do momento em que a população 
notificada pela CORSAN executar as li-
gações intradomiciliares e se conectar 
ao sistema. 

O planejamento da execução da obra 
foi definido de acordo com a funciona-
lidade do sistema. Com isso, a medida 
que etapas e sub-bacias irão sendo con-
cluídas a CORSAN fará a notificação dos 
usuários independente da conclusão de 
toda a obra.

As sub-bacias 4B, 4E e 3B não de-
pendem de estações de bombeamento 
de esgotos para obter funcionalidade e 
por esse motivo sua execução também 
está sendo priorizada.

Marcos Demeneghi

Está em execução no Município de Santo Ângelo a implantação 
das redes coletoras, ramais prediais e quatro estações de bom-

beamento de esgotos com contratos de execução no valor de R$ 
19.026.546,42. A obra iniciou em julho de 2019 e possui prazo 
de 1.020 dias. Saiba como está o andamento desta empreitada 

e como o esgoto coletado chegará até a ETE – Índia Lindoia Operários trabalham no cruzamento da Av. Getúlio Vargas com a Rua Santa Rosa
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COLUNA DO
LIONS SANTO ANGELO 

UNIVERSITÁRIO
LIONS

Servir desinteressadamente

A solidariedade do Lions Universitário
na confecção de máscaras

CaL Rosicler Marcondes Moreira
Presidente AL 2019-2020

Em coluna anterior, foi abordado o quanto o Lions 
Universitário continua ativo, mesmo em época de res-
trição de mobilidade em razão do coronavírus. Procu-
rando atender às atuais exigências e em consonância 
com seu propósito de ajudar e servir, vários Compa-
nheiros, Companheiras e Domadoras passaram a se 
dedicar à confecção de máscaras para serem doadas às 
pessoas da nossa comunidade. 

No dia 28 de abril, coincidentemente com o dia em 
que  a prefeitura, através do Decreto número  3908, 
tornou obrigatório o uso de máscaras em estabeleci-
mentos comerciais, públicos e privados, o Lions Uni-
versitário realizou uma ação de distribuição de másca-
ras nas ruas da cidade, com o objetivo de conscientizar 
a população quanto à importância do seu uso, neste 
momento de Covid 19.

Foram confeccionadas por enquanto mais de mil 
máscaras  pelos integrantes do Lions Universitário, e 
distribuídas em diversos pontos da cidade, como nas 
filas da CEF, Banrisul, lotéricas, assistência social, 
ponto de chapas, e também pelas ruas da cidade. Além 
desses locais, muitas máscaras também fizeram parte 
das cestas básicas entregues a famílias em situação de 
vulnerabilidades social. Também foram doadas másca-
ras para o Setor de Hemodiálise do Hospital Santo Ân-
gelo e, ainda, foram enviadas máscaras para o Hospital 
Bahia de Florianópolis.

Muitos companheiros, companheiras e domadoras 
participaram dessa atividade, seja costurando, emba-
lando e distribuindo. Todas as máscaras foram embala-
das individualmente e junto com elas havia uma instru-
ção com os cuidados que devemos ter com as máscaras, 
pois só o uso da máscara não resolve, é preciso usá-la 
corretamente para estar protegido. Seguem abaixo as 
instruções fornecidas pelo Clube quanto ao uso correto 
e eficiente das máscaras.

Instruções para o uso correto das máscaras.

Levante a mão quem nunca utilizou um dos buscadores mais famosos do 
mundo o Google para fazer suas pesquisas de forma rápida e eficiente.

Pesquisa rápida é verdade, mas você realiza buscas de forma eficiente? Ve-
jamos como você faz para buscar uma apostila em .PDF sobre Redes Sociais no 
Google?

Ora, simplesmente digite:

Agora vamos realizar 
uma busca de forma efi-
ciente, veja:

O que realizamos nessa pesquisa: Apenas informamos o tema e o tipo de 
arquivo que desejamos -  “Redes Sociais” filetype:pdf

Agora veja, queremos pesquisar IRPF somente dentro do site da Receita 
Federal:

Espero que essa dica seja útil para seus trabalhos.

andre@escolabigmaster.com.br

Busca qualificada
no Google

André Ruschel

Saúde

Pessoas com deficiência, gestantes e puérperas, além de todos dos grupos 
anteriores da vacinação também podem ser imunizados

Crianças podem ser 
vacinadas contra 

H1N1 até 5 de junho

A última etapa da Campanha de Vacinação con-
tra a Influenza (H1N1) iniciou nesta semana em Santo 
Ângelo, em todas as unidades de saúde e na Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS), e todas as pessoas do grupo 
prioritário - pessoas com deficiência, crianças com mais 
de seis meses e menores de seis anos, gestantes e puér-
peras (mães com até 45 dias após o parto) - poderão rea-
lizar a vacina até o final da campanha, no dia 5 de junho. 

Na Secretaria de Saúde, a vacinação ocorre de se-
gundas às sextas-feiras, das 7h30min às 11h30min e das 
13h30min às 17h30min. Nas unidades de Saúde, a vaci-
nação ocorre de segundas às sextas-feiras, das 7h30min 
às 12h e das 13h30min às 16h. 

O secretário de Saúde, Luis Carlos Cavalheiro, orien-
ta a comunidade que procurem também os postos de 
saúde para realizar a vacina das crianças. “Solicitamos 
aos pais, se for possível, que vacinem as crianças nas 
unidades de saúde de seus bairros e não somente na 
sede da Secretaria. Se os filhos têm mais de três anos 
o ideal é vacinar nos postos de saúde próximos de suas 
residências. Na Secretaria de Saúde também estão sen-
do realizadas as vacinas nas crianças de seis meses a 

menores de seis anos, porém quem puder vacinar nas 
unidades de saúde é ideal que o façam, evitando a fila de 
espera aglomeração de pessoas em época de pandemia 
do novo Coronavírus”, ressalta. 

Na próxima segunda-feira (18), também até o dia 5 
de junho, serão imunizados professores das escolas pú-
blicas e privadas, e adultos entre 55 e 59 anos. As pes-
soas dos dois primeiros grupos prioritários que ainda 
não realizaram a vacina, poderão se dirigir a qualquer 
unidade de saúde do município até o final da campanha 
de vacinação.

A coordenadora de Vigilância Epidemiológica e 
Imunizações da SMS, enfermeira Juliane da Rosa, re-
lata que nesta nova etapa de vacinação, serão imuni-
zadas 5.264 crianças, 773 gestantes e 127 puérperas no 
município. “Os idosos, profissionais de saúde, doentes 
crônicos, pessoas privadas de liberdade, funcionários 
do sistema prisional, forças de segurança e salvamen-
to, caminhoneiros, população indígena, motoristas de 
transporte coletivo e portuários que ainda não foram 
imunizados, também poderão fazer a vacina até 5 de 
junho”, lembrou. 

Rodrigo Bergsleithner
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