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Previsão do Tempo

Fonte: Tempoagora
Loteria

Fases da Lua

QUA

MÁX. 19°
13°

26 mm

QUI

MÁX.

MÍN.

16°
11°

3 mm

SEX

MÁX.

MÍN.

19º
7°

0 mm

MÍN.

4/5/2021 - 14h

1° Prêmio -  0.671
2° Prêmio -  2.231
3° Prêmio -  7.106
4° Prêmio -  1.040
5° Prêmio -  5.937
6° Prêmio -  6.985

4/5/2021 - 18h

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

Minguante
3/5 a 10/4

Nova
11/5 a 18/5

NOTAS
Foto: Marcos Demeneghi

Jacarandá Mimoso tomba sobre uma residência na zona norte de Santo Ângelo

Rajadas de vento derrubam 
árvore sobre uma residência e 
anunciam baixas temperaturas

CLIMA

Rajadas de vento derrubaram uma árvore sobre 
uma casa na zona norte de Santo Ângelo. Foi na ma-
nhã de terça-feira, dia 04, no bairro Pascotini. 

Um jacarandá mimoso tombou e danificou a gra-
de, parte da estrutura de sustentação do telhado e 
diversas telhas desta edificação que era residencial. 
O morador relatou que em anos anteriores já havia 
pedido para o poder público remover a árvore, mas 
ela permanecia no local. 

O Corpo de bombeiros foi acionado e operaciona-
lizou a retirada. Era visível nesta planta uma série de 
podas para desviar os galhos da rede elétrica. Carac-
terística que permitiu o tombamento para o lado da 
edificação, sem danos para a fiação. Ninguém ficou 
ferido.

CHEGADA DO FRIO
O vento também anuncia a chegada de uma mas-

sa de ar polar que fará os termômetros registrarem 
as menores temperaturas do ano. Será uma queda 
brusca, tendo em vista que na segunda-feira a tem-
peratura chegou próxima de 30°C. O tempo fica fe-
chado com ventos frios, às máximas não devem pas-
sar dos 19°C nesta quarta.  

Na madrugada de quinta-feira, dia 6 de maio, o 
frio aumenta e na sexta-feira, dia 7, com o avanço da 
massa de ar polar, quando o centro do sistema de 
alta pressão, ou massa de ar frio já estará bem próxi-
mo do Rio Grande do Sul.

Em resumo, se apresentará fechado, com chuva 
e vento gelado.  Com isso, as temperaturas da tar-
de serão baixas e o Estado terá a tarde mais fria do 
ano até agora em grande número de municípios. Em 
muitas cidades, a temperatura às 15h de quarta vai 
estar abaixo de 20ºC.

RECEITA FEDERAL DOA VEÍCU-
LO AO MUNICÍPIO

O Município de Santo Ângelo recebeu da De-
legacia da Receita Federal a doação de uma cami-
nhonete Amarok ano 2015.  A Receita doa veículos 
apreendidos em operações, depois de esgotados 
os recursos de defesa dos proprietários. Esses veí-
culos ficam à disposição para doações a entidades 
filantrópicas e órgãos públicos e para a realização 
de leilões.

A destinação do veículo foi realizada na gara-
gem da Delegacia da Receita Federal pelo delegado 
Arlei Carlos Schons e pelo delegado-adjunto Char-
les Alberto Ost. O prefeito Jacques Barbosa recebeu 
o veículo acompanhado do coordenador do Depar-
tamento de Manutenção de Controle de Frotas, 
Adilson Almeida. 

O delegado Arlei frisou que ao definir as doa-
ções a Receita Federal sempre leva em considera-
ção o interesse social, beneficiando órgãos públicos 
de elevado alcance social e comunitário, como é o 
caso da Prefeitura.

VACINÔMETRO
Com a atualização do Vacinômetro na segunda-

-feira, dia 03, contatou-se que 22,97% da população 
santo-angelense recebeu a primeira dose da vacina. 
A segunda aplicação ocorreu em 11,2% da comuni-
dade local.

O município já recebeu 30.346 doses da vacina, 
distribuídas em 20.763 para a aplicação da primei-
ra dose e 9.583 para a segunda dose.

O cenário atual aponta que 3.719 profissionais 
da saúde foram imunizados, 12.292 idosos, acima 
de 60 anos, e 408 profissionais da segurança pú-
blica.

CURSO DE INSTRUTOR DE 
TRÂNSITO

Amparada pela Resolução nº 358, de 13 de 
agosto de 2010 do Conselho Nacional de Trânsito 
e Portaria DETRAN/RS nº 257 de 31/07/2020, a 
URI Santo Ângelo oferece o Curso de Instrutor de 
Trânsito, a ser ministrado de 23 de junho a 15 de 
agosto, com carga diária de quatro horas, podendo, 
em casos especiais, chegar até 10 horas, totalizando 
180 horas. Interessados devem fazer inscrição on-
-line no site www.santoangelo.uri.br, no período de 
10 a 31 de maio de 2021, quando deverão gerar um 
boleto no valor de R$ 95,00, o qual corresponde à 
avaliação psicológica.

O objetivo geral do curso é formar profissionais 
para atuar no processo de formação, atualização, 
qualificação e reciclagem de condutores de veículos 
automotores e elétricos, concorrendo para a huma-
nização do trânsito, baseados nas normas do DE-
TRAN/RS.

A avaliação psicológica será presencial e realiza-
da dia 5 de junho de 2021 (sábado), às 9h, no prédio 
20 do Câmpus da URI.

As aulas teóricas acontecerão de segunda à 
sexta-feira, na modalidade remota, com início às 
19h30. As aulas práticas serão presenciais.A turma 
deverá ter no mínimo de 20 e no máximo 30 alunos.

São exigências para o ingresso no curso: ser 
maior de 21 anos; comprovar escolaridade de ensi-
no médio; ser habilitado, no mínimo há dois anos, 
nas categorias “A” ou “B” e ser aprovado em avalia-
ção psicológica para fins pedagógicos.

Os documentos exigidos para matrícula são, 
cópia e original de Carteira de Identidade, CPF, 
Carteira Nacional de Habilitação, Comprovante 
de escolaridade e Certidão de nascimento ou ca-
samento.
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O Projeto Coleta Mais Limpa permitirá que a associação 
Ecos do Verde amplie o trabalho de coleta de lixo reci-

clável no município de Santo Ângelo. Este trabalho já é 
realizado com a busca ativa em parte do comércio e em 
prestadores de serviços que geram maiores quantidades 

de lixo como papel, plásticos e metais.  Mas a ideia é for-
matar um sistema que permita prestar o serviço, inclusi-

ve aos demais moradores. 

O engenheiro ambiental que é coordenador do setor de saneamento básico 
ligado a secretaria do meio ambiente de Santo Ângelo, Maurício Setani, per-
cebe que o projeto “Coleta Mais Limpa” é um encaminhamento relevante para 
qualificar a coleta seletiva no município de Santo Ângelo. Ele esclarece que 
atualmente o percentual de lixo que é reaproveitado, não chega a 10%, mas 
existe um potencial de reaproveitamento próximo dos 30%. Lembrando que, 
quanto maior o volume reaproveitado, menor será o custo de destinação geral 
do lixo. 

Segundo dados da Secretaria do Meio Ambiente todos os meses a média de 
1,500 toneladas de lixo são produzidas pela população (cada pessoa produz em 
média 700 gramas todos os dias em Santo Ângelo). Isso gera um custo mensal 
de recolhimento, transbordo e destinação próximo de R$ 450 mil. São R$ 267 
mil de recolhimento mais R$ 181 mil para realizar o transbordo e a destinação 
final, todos os meses. 

COMO O COLETA MAIS LIMPA PODE DESONERAR O CONTRI-
BUINTE?

O recolhimento efetuado diretamente na fonte produtora dos resíduos, eli-
mina problemas de contaminação do material que vai chegar mais limpo na 
sede da Ecos do Verde. A partir da operacionalização do projeto Coleta Mais 
Limpa, o contribuinte santo-angelense  também pode fazer a sua parte ao se-
parar de modo eficaz o lixo, potencializando o reaproveitado, deste modo, tam-
bém será desonerado com a diminuição do custo de destinação do lixo urbano. 

OS FORNECEDORES DE LIXO
A ideia é ampliar os contratos e o número de fornecedores de lixo, até que 

a cooperativa tenha a capacidade de realizar toda a coleta de recicláveis, inclu-
sive das residências.  Mas este objetivo ainda demanda de capacitação técnica, 
estudo de viabilidade e campanhas de conscientização para que a população 
possa contribuir, pois, segundo Maurício Setani, um dos principais problemas 
da coleta seletiva está associado a separação, ou a falta de separação nas resi-
dências. 

“COLETA MAIS LIMPA”
Mas um passo importante nesta direção foi dado. O projeto “Coleta Mais 

Limpa” permitiu captar recursos federais para a aquisição de dois caminhões, 
um trator, esteiras, esteira para triagem, prensas hidráulicas, 60 conjuntos de 
lixeiras, 15 conteiners com capacidade de mil litros, balança digital para uma 
tonelada, uniforme e equipamentos de proteção individual, além de outros, em 
regime de comodato, orçados em R$ 1.174.000,00. 

Os recursos são oriundos do Ministério do Meio Ambiente do Governo Fe-
deral e integram o Projeto Coleta Mais Limpa, elaborado pela Secretaria do 
Meio Ambiente com a cooperação técnica do Ministério Público Estadual de 
Santo Ângelo (MP/RS).

PRESPECTIVA DE FUTURO
Em dezembro de 2020 foi aberta licitação para a coleta de ambos os lixos, 

seco e úmido, mas com a estruturação e o engajamento da Ecos do Verde, nos 
próximos anos, será possível a contratação desta associação para realizar a co-
leta seletiva do lixo reciclável (seco) em todas as residências, pelo menos este 
seria o ideal, tendo em vista o potencial da equipe e o desperdício que ocorre 
atualmente, pois  a população ainda não conhece técnicas eficientes de separa-
ção e destinação do lixo doméstico.

Os recursos também devem ser usados para implantação de projeto de edu-
cação ambiental nas escolas e uma campanha de conscientização da população 
para a importância da coleta seletiva e da segregação adequada dos resíduos.

Ecos do Verde se prepara para 
ampliar a coleta seletiva no município

SUSTENTABILIDADE
Foto: Marcos Demeneghi
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A experiente chef Chica Sperling , na foto ao lado da 
sua auxiliar técnica Rossana Engelmann de Oliveira, 

está preparando em parceria com o Clube Gaúcho, uma 
maravilhosa “BOX ESPECIAL DIAS DAS MÃES” para você 
literalmente homenagear e encantar a sua mamãe, neste 
domingo. Na verdade a Box Especial, se constitui, num 
maravilhoso café da manhã com diversas e deliciosas 
iguarias. Sua mãe vai ficar com água na boca e muito feliz, 
é claro! Mas se agilize, porque você pode encomendar até 
amanhã, quinta-feira, através do fone | whatsapp: 9.8131-
0717. A retirada é no domingo, dia 9, das 8 às 10 horas, no 
Clube Gaúcho. Sua mãe merece ao acordar no domingo 
receber um belo café da manhã, que certamente será 
inesquecível! Abaixo mais informações!

Foto: Equipe Bárbara Rigo Imagens

CHICA SPERLING E ROSANA DE OLIVEIRA

UM BAITA CAFÉ PARA MIMAR A SUA MÃE
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Na segunda-feira, dia 3, TATIANA DAHLEM 
RODRIGUES - dinâmica assistente de promotoria 
no Ministério Público do Rio Grande do Sul, 
estreou idade nova. E hoje, dia 5, é a vez  da 
ANDRÉIA DORTELMANN BORTOLUZZI 
- conceituada Nail Designer - manicure  
especializada,  que atua na Clínica Viera, ouvir 
o tradicional “parabéns à você”. Já amanhã, dia 
6, a renomada professora da URI CLAUDETE 
BOFF, que se destaca por conhecer em detalhes 
a história e a cultura missioneira, acrescentar 
mais um ano em sua vida. À Tatiana, à Andréia e à 
Claudete, parabéns, sucesso e muitas felicidades!

FELIZ 
ANIVERSÁRIO!

ANDRÉIA 
DORTELMANN BORTOLUZZI CLAUDETE BOFFTATIANA DAHLEM RODRIGUES

Foto: DivulgaçãoFoto: DivulgaçãoFoto: Divulgação
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O Indica LEO não para e desta 
vez veio com um propósito 
mais específico, que tal con-
hecer um pouco mais sobre o 
Autismo através desta seleção 
exclusiva de filmes, séries e 
livros sobre o tema? Abril 
Azul é o mês de conscienti-
zação do Autismo e podemos 
entender melhor sobre o as-

sunto através desta seleção que traz a temática de 
diversas formas e em diversos gêneros.

LIONS E LEO 
UNIVERSITÁRIO 

EM FOCO
Servir desinteressadamente

Além disto, desenvolvemos 
uma atividade muito especial 
também para os profissioanis 
da saúde, representando to-
dos os trabalhadores neste dia 
do trbalhador, pessoas impor-
tantes que estiveram desde o 
início na linha de frente lutan-
do pela manutenção da vida de 
todos nós.

Mas o mês de abril não para por 
aí e o movimento Abril Verde 
engloba ações de conscienti-
zação relacionadas à segurança 
e à saúde do trabalhador bra-
sileiro. Para contribuir, nós de-
cidimos trazer alguns exercícios 
de ginástica laboral em nossas 
redes sociais para colaborar.

O final de semana do dia do trabalhador, mesmo sen-
do feriado foi bastante agitado para nós, no sábado 
pela manhã o nosso presidente, o C.LEO Matheus 
Gebert Straub nos representou na última Reunião do 
Conselho Distrital (RCD) do Distrito LEO LD-4 para o 
AL 2020/2021.

Para os próximos dias estamos 
planejando uma reforma na bib-
lioteca do CE São Francisco e para 
isto já iniciamos a arrecadação 
de itens para nos auxiliar nesta 
atividade, pensando em fazer um 
projeto ainda mais bonito, de-
senvolvemos um Drive Thru es-
pecial para arrecadação de itens, 

para isto nos reunirmos para receber e organizar tudo, 
aguardem 
novidades 
deste nosso 
projeto em 
breve.

No sábado ainda, o LEO Clube Santo Ângelo Universi-
tário junto com os demais Clubes do Distrito reunira-
se para discutir moções de alteração para o regula-
mento distrital e também para a eleição dos próximos 
dirigentes.

PANDEMIA

Dezessete mortes 
em 10 dias

A pandemia se mostrou mais agressiva nos últimos dias, só no período de 
2 de abril a 3 de maio levou a óbito 43 santo-angelenses.  Além disso, a 

quantidade de casos ativos está apresentando uma ligeira alta nos últimos 
15 dias e está próxima de 300 

Domingo, dia 2, faleceu um homem de 79 
anos no HSA, de Covid-19, acidente vascular ce-
rebral, síndrome respiratória aguda grave (SRAG), 
pneumonia viral e fibrilação atrial.  Uma mulher 
de 93 anos, de Covid-19, insuficiência respiratória, 
síndrome respiratória aguda grave e pneumonia vi-
ral. Às 7h40min, no HSA, foi a óbito uma mulher 
de 52 anos por Covid-19, insuficiência respiratória 
aguda e pneumonia viral. Às 9h, no HSA, morreu um 
homem de 66 anos de Covid-19, insuficiência re-
nal aguda, pneumonia e septicemia. 

Segunda, dia 3, no HSA, faleceu uma mulher 

de 48 anos, de Covid-19, insuficiência renal agu-
da, septicemia e pneumonia. No mesmo dia, às 
11h40min, faleceu um homem de 40 anos, em sua 
própria residência, de Covid-19, pneumonia viral e 
insuficiência renal aguda.

No sábado, 1º, 1h, no Hospital Santo Ângelo, 
faleceu um homem de 66 anos, de Covid-19, sín-
drome respiratória aguda grave, pneumonia viral e 
choque séptico. Às 5h, no Hospital Regional Unimed 
Missões, faleceu um homem de 74 anos, de Co-
vid-19 e possuía comorbidade de hipertensão e dia-
betes mellitus.

Saúde define 
cronograma de 
vacinação para 
pessoas com 
comorbidades

Cronograma de vacinação

COMORBIDADES 58 E 59 ANOS - Na 
quarta-feira (05), das 9h às 13h, no bairro Pi-
ppi, drive-thru de vacinação para as pessoas 
com comorbidades na faixa etária dos 58 e 59 
anos, além de todos os portadores de Síndro-
me de Down a partir dos 18 anos.

COMORBIDADES 56 e 57 ANOS - Na quin-
ta-feira (06), das 9h às 13h, no bairro Pippi, 
drive-thru de vacinação para as pessoas com 
comorbidades na faixa etária dos 56 e 57 anos.

COMORBIDADES 53, 54 e 55 ANOS - Na 
sexta-feira (07), das 9h às 13h, no bairro Pippi, 
drive-thru de vacinação para as pessoas com co-
morbidades na faixa etária dos 53, 54 e 57 anos.

COMORBIDADES 50, 51 e 52 ANOS - Na 
terça-feira (11), das 9h às 13h, no bairro Pippi, 
drive-thru de vacinação para as pessoas com co-
morbidades na faixa etária dos 50, 51 e 52 anos.

GESTANTES E PUÉRPERAS - A Secretaria 
Municipal de Saúde informa ainda que estará 
realizando a imunização de gestantes e puér-
peras com comorbidades, maiores de 18 anos, 
nesta quarta-feira (5), das 12h às 16h, no Se-
tor de Ginecologia da Secretaria de Saúde (2º 
piso).

A Secretaria Muni-
cipal de Saúde de Santo 
Ângelo organizou a se-
quência do cronograma 
de vacinação para as 
pessoas com comorbi-
dades para os próximos 
dias. A partir de amanhã 
até a próxima terça-feira 
(11), o público da faixa 
etária de 50 a 59 com 
comorbidades será imu-
nizado com a primeira 
dose da vacina AstraZe-
neca/Fiocruz, por meio 
do sistema drive-thru no 
bairro Pippi, em frente à 
Unidade Básica de Saú-
de (UBS), no Centro So-
cial Urbano.

As pessoas portado-
ras de comorbidades de-
verão apresentar laudo 
ou atestado médico ori-
ginal que confirme a co-

morbidade com CID 10 
(Classificação Interna-
cional de Doenças), ou 
cópia da receita médica 
que comprove a doença 
e que tenha sido emitida 
há menos de um ano.

Por meio do sistema drive-
thru, serão quatro dias de 
vacinação a partir desta 
quarta-feira. Gestantes 

puérperas com comorbidades 
devem procurar a Secretaria 

da Saúde
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ENSINO

O Vestibular de Inverno 2021 da URI terá prova 
única e será aplicada de forma on-line no dia 13 de 
junho, com início às 13h e com três horas de duração. 

Será uma redação, avaliada da seguinte forma: 
Conteúdo: abordagem do tema e argumentativida-
de (400 pontos),  Estrutura: organização do texto e 
dos parágrafos (300 pontos), Expressão Linguística: 
domínio da norma padrão da escrita (300 pontos), 
totalizando mil pontos. 

No ato da inscrição, o candidato deverá informar 
o câmpus e sua opção por um dos cursos oferecidos. 

A confirmação da Inscrição se dará com o paga-
mento da taxa bancária no valor de R$ 30,00 (trin-
ta) reais para candidatos aos cursos e, no valor de 
R$ 15,00 para inscrições através da nota do ENEM. 
(ENEM de 2017, 2018 ou 2019).

Os candidatos classificados serão chamados à 
matrícula através de listas de chamada, publicadas 
a partir das 10h e 30min do dia 15 de junho de 2021 
no âmbito da URI.

A matrícula dos ingressantes se realizará no perí-
odo de 15 a 18 de junho de 2021.

Vestibular de Inverno da URI 
inscreve para 13 cursos

O período de inscrição para o Vestibular de Inverno 2021 da URI segue até 
o dia 8 de junho. Pode ser feita presencial no Câmpus, de segunda à sexta-

feira, das 13h30 às 19h30 e Pela Internet. A inscrição pode ser feitas na 
página do câmpus ou pelo endereço eletrônico: www.vestibular.uri.br 

Escolas se preparam para o retorno das aulas.

Foto: Divulgação/URI

Cursos ofertados
No Câmpus de Santo Ângelo, são oferecidos 

os seguintes cursos de graduação e respectivas 
vagas: 

Administração (50)
Direito (60)
Engenharia Civil (50)
Engenharia Mecânica (50)
Pedagogia (50)

Todos noturnos, além de vagas remanes-
centes nos cursos de Agronomia (noturno/
diurno), Ciência da Computação (noturno/
diurno), Ciências Contábeis (noturno), Educa-
ção Física (noturno/diurno), Enfermagem (no-
turno/diurno), Engenharia Elétrica (noturno/
diurno), Farmácia (noturno/diurno), Medicina 
Veterinária (noturno/diurno).

Cadastramento de desportistas segue até 31 de maio
A Secretaria Municipal de Cul-

tura e Esporte está recebendo o ca-
dastramento online de desportistas 
profissionais e amadores de Santo 
Ângelo, a exemplo do realizado na 
área cultural, para compilar dados 
e direcionar políticas públicas para 
as diferentes modalidades.

A secretaria pretende, a partir 
das informações do cadastro, co-
nhecer os perfis das atividades es-
portivas que acontecem com maior 
frequência. A partir deste sistema 
integrado de informações, serão 
planejadas políticas públicas mais 
eficientes e direcionadas, além de 

permitir uma comunicação direta 
do departamento com os desportis-
tas de Santo Ângelo. 

O secretário municipal de Cul-
tura e Esporte, Marco André Mün-
chen, lembra a importância do 
cadastramento para garantir aces-
so do universo esportivo local aos 
recursos que serão disponibiliza-
dos por meio de editais do Gover-
no Municipal ao esporte amador e 
profissional. “O cadastro é pré-re-
quisito para a participação em futu-
ros editais do município”, reforçou.

O cadastro pode ser efetivado 
até 31 de maio, por meio do link: ht-

tps://pmsantoangeloesporte.aba-
se.com.br/site/conteudos/3596-
-cadastro-do-esporte.

CADASTRO
De acordo com München, o 

cadastro servirá como um instru-
mento de consulta e protocolo da 
secretaria, com um banco de dados 
digital completo sobre atletas, equi-
pes, gestores esportivos, espaços 
esportivos, profissionais técnicos 
e entidades desportivas de Santo 
Ângelo.

Maiores informações pelo tele-
fone 3312-0121 (Departamento de 
Esportes).

Na terça e quarta-feira (dias 4 e 5 de maio) está 
sendo realizada a campanha anual de vacinação 
contra a gripe H1N1 organizada pela Caixa de Assis-
tência (CAA/RS). As doses são limitadas, voltadas à 
advogados (as), estagiários (as) e dependentes, con-
dicionado à regularidade com a Tesouraria da OAB/
RS (art. 4º do Estatuto da Caixa de Assistência dos 
Advogados da OAB/RS), e custa R$ 30 (por dose) 
para titulares, e R$ 60 (por dose) para dependentes. 

Em Santo Ângelo, a vacinação ocorre no prédio 
anexo à Unimed na Rua Bento Gonçalves (ao lado 
do prédio da Unimed, na esquina com a Avenida Ge-
túlio Vargas). Em todo o Rio grande do Sul, desde 
o início dos agendamentos, em 5 de abril, já foram 
vacinadas 12 mil pessoas no RS - entre advogados 
(as), estagiários (as) e dependentes.

COMO FUNCIONA?
Aqueles que fizeram a pré-reserva receberam 

e-mail (conforme especificado no pré-cadastro), 
constando link para agendamento e pagamento. A 
aplicação será efetuada apenas após agendamento/
pagamento no sistema da Caixa, em horários espaça-
dos para evitar aglomeração em ambiente fechado.  
Interessados que ainda não realizaram o agenda-
mento/pagamento podem fazê-lo nesta terça-feira 
(dia 4) para serem vacinados na quarta-feira (dia 
5) devem acessar o site da CAA/RS (https://www.
caars.org.br/inicio), já que a lista dos agendados é 
atualizado sempre no começo de cada manhã.

Importante salientar que a imunização não será 
aplicada caso o (a) advogado (a) ou dependente 
apresente sintomas gripais, sendo obrigatória a en-
trega de declaração assinada atestando tal fato.

VACINA DA GRIPE X VACINA COVID-19
A vacina da Gripe e Covid-19 devem ter um in-

tervalo mínimo de 14 dias. Grupos elegíveis para as 
duas vacinas devem priorizar a da Covid-19. A ad-
vocacia que, em função da sua faixa etária, priorizar 
a vacina Covid-19 e ficar impossibilitada de receber 
a dose da vacina da gripe deverá aguardar novas 
orientações da CAA/RS.

Advogados vacinados 
contra a Gripe (H1N1)
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