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GRIPE A

Alinhamento de Vênus União repassa mais vacinas ao RS
e Júpiter pode ser visto
população. De acordo com a Secretaria da Saúde, cerca de 800
mil doses extras já foram repassadas para o Estado nas últimas
semanas.
No total, somando as doses
repassadas no período oficial da
Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe e as obtidas
posteriormente por meio de re-

manejos, estima-se que 3 milhões de gaúchos serão imunizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O secretário de Saúde de Santa Cruz do Sul, Edison
Rabuske, afirma que esta semana o município solicitou mais 5
mil doses. Por enquanto, Santa
Cruz tem cerca de mil doses em
estoque. ■

QUALIFICAÇÃO

Catadores recebem treinamento
A Rede de Educação Ambiental do Pardo (Redenção), vinculada ao Comitê Gerenciador da Bacia Hidrográfica do Rio Pardo,
juntamente com o Núcleo de Gestão Pública da Unisc, promoveu uma capacitação na
Cooperativa de Catadores e Recicladores de
Santa Cruz do Sul.
O encontro ocorreu na Usina de Triagem
de Resíduos Sólidos Urbanos, na última sexta-feira, e fo i ministrado pela supervisora da
Redenção, Cristiane Pires Cardoso, e a integrante do Comitê Pardo, Desiré Alves. O trabalho desenvolvido envolveu a confecção de
pufes com material reciclável. A ação integra o projeto Capacitação e Assessoria para
a Organização do Trabalho na Cooperativa
de Catadores de Santa Cruz. ■

Lula Helfer

Até amanhã, os gaúchos pode- nitidez. Há cerca de um mês, ourão ver os planetas Vênus e Jupi- tro alinhamento deixou próximos
ter e a estrela Aldebaran alinha- os planetas Vênus, Mercúrio, Sados no céu. Os três corpos celes- turno e Júpiter. O próximo deve
tes formam um triângulo equilá- ocorrer a partir do dia 21 de agostero quase perfeito, que pode ser to. Na próxima vez, serão Marte,
visto com mais nitidez no Esta- Saturno e a estrela Espiga, visído entre 5h30 e 6 horas.
veis ao anoitecer. Depois disso, é
O fenômeno só é visível pouco esperado um grande alinhamento
antes do amapara o dia 21 de
nhecer, justa- Os corpos celestes estão
dezembro.
Segundo o
mente do lado
presidente do
leste. Para ob- posicionados bem à
Núcleo de Esservá-lo basta esquerda da constelação
tudos Ufolóolhar, no horá- conhecida como
gicos de Sanrio determina- Três Marias
ta Cruz do Sul
do, para o ponto
(Neus), Rafaexato onde nasel Amorim, o
ce o Sol. Os corpos celestes estão posicionados evento que termina esta semana
bem à esquerda da constelação é, na verdade, um fenômeno recorrente. Por isso, a expectativa
conhecida como Três Marias.
O alinhamento está visível maior é para o final do ano. No
desde o início do mês. O topo do dia 21 de dezembro acontecerá o
triângulo é formado pela estrela, alinhamento previsto pelo calenenquanto os dois pontos da base dário maia, comumente associasão os planetas. O fenômeno é do ao fim do mundo. Amorim exvisível a olho nu, mas utilizando plica que praticamente todo o sisuma luneta ou binóculo é possí- tema solar se alinhará formando
vel visualizar mais detalhes com uma cruz. ■

O secretário estadual da Saúde, Ciro Simoni, informou na tarde de ontem que o Rio Grande do
Sul vai receber mais 200 mil doses de vacina contra a gripe A.
As doses serão remanejadas de
outros Estados. Ainda não existe previsão de quando as vacinas enviadas pelo Ministério da
Saúde estarão disponíveis para a

■ ■ Atividade

foi desenvolvida na usina da cooperativa

