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DIA D

Com a meta de imu-
nizar 47milhões de 
crianças e adolescentes 
menores de 15 anos, 
aconteceu sábado, du-
rante todo o dia, o Dia 
D da Campanha Nacio-
nal de Multi vacinação 
organizada pelo Minis-
tério da Saúde em todo 
o Brasil. Em Tangará da 
Serra, somente cinco 
unidades atenderam o 
público alvo da cam-
panha, sendo: as USF’s 
do Jardim Presidente, 
Morada do Sol, Cohab e 
Goiânia, além da Clínica 
da Família, localizada 
no centro da cidade. De 

acordo com a enfermei-
ra responsável técnica 
da Vigilância Epidemio-
lógica, Juliana Herrero, 
a  ação tem por objetivo 
completar os esquemas 
de vacinação, visando 
atualizar a caderneta 
desse público como for-
ma de prevenção.

Ainda segundo Her-
rero, a procura foi bas-
tante significativa. “Ti-
vemos uma procura 
muito boa em todas as 
unidades. Todas estive-
ram bastante cheias e 
a maior procura foi dos 
adolescentes, que estão 
de parabéns, buscando 
se cuidar. Isso significa a 
preocupação e o amadu-
recimento desses jovens 
em se prevenir através 

das vacinas”, destacou.
Para aqueles que por 

algum motivo tenham 
perdido o Dia D, a cam-
panha segue nas unida-
des até o dia 20 de se-
tembro, sexta-feira. Em 
2016, o Brasil registrou a 
menor cobertura vacinal 
dos últimos dez anos, 
por isso, a meta do mi-
nistério é resgatar todas 
as crianças e adolescen-
tes não vacinados e, com 
isso, iniciar ou com-
pletar os esquemas de 
imunização. Em 2017, o 
Ministério da Saúde fez 
alterações no esquema 
de vacinas e, por isso, 
orienta os pais a irem 
aos postos de saúde para 
checar a caderneta de 
vacinação.
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Projeto de Tangará 
foi apresentado 
no Rock In Rio

DESTAQUEPOSITIVO

Com palestrantes renomados, workshop 
sobre gestão aconteceu em Tangará

Durante os dois dias 
de evento, os participan-
tes foram enriquecidos 
com vários assuntos, 
tendo a  oportunidade de 
sanarem muitas de suas 
dúvidas, uma vez, que 
foram vários os momen-
tos de conversas abertas 
ao público.

Na oportunidade, es-
teve presente o ex dire-
tor da Itaipu Binacional, 
que veio  para apresentar 
o Programa Cultivando 
Água Boa, que inclusi-
ve recebeu o prêmio da 
ONU de melhor progra-
ma de recursos hídricos.

Assim como o pro-
grama, Cultivando Água 
Boa foi reconhecido 
mundialmente, Tangará 
da Sera teve seu nome 
elevado na noite de sex-
ta-feira, 15, durante um 
dos maiores eventos do 
mundo, quando no palco 
central do Rock In Rio, 

teve um dos programas 
desenvolvidos no muni-
cípio apresentado. “Esse 
trabalho foi desenvolvi-
do em 2012 aqui na ba-
cia do Queima Pé. Ele 
trata da aceleração da in-
filtração da água da chu-
va, através da construção 
de drenos com bambu e 
pedra britada em manta 
geotêxtil, e o WWF Brasil 
selecionou esse trabalho 
para apresentar como 
exemplo das ações que 
vem sendo desenvolvi-
das de preservação do 
Pantanal, uma vez que 
estamos na cabeceira,  e 
que pode ser útil, sim-
ples e barato  e foi visto 
a nível mundial, levan-
do o nome de Tangará 
para fora”, frisou Décio. 
“É uma pena que se bus-
que fazer obras caras 
para tentar a solução dos 
problemas, e que não é a 
solução. Quando ações 
simples e baratas podem 
ser feitas e que dão resul-
tado”, reforçou.

Chamar a atenção da 
população para  a forma 
correta de descartes de pro-
dutos e embalagens, bem 
como criar consciência de 
cuidado e zelo e formar 
parceiros dispostos a lutar 
e mudar o mundo em que 
estão inseridos. Esses fo-
ram alguns dos objetivos 
do Workshop Sustentabili-
dade na Gestão de Recur-
sos Hídricos e Resíduos Só-
lidos, realizado em Tangará 
da Serra nos dias 15 e 16 de 
setembro.

De acordo com o  Pre-
sidente da instituição e 
organizador do workshop,  
Engenheiro Agrônomo Dé-
cio Eloi Siebert, o evento 
foi produtivo, embora não 
tenha encontrado respal-
do no poder público, bem 
como, dos alunos da área a 
que era destinado.

Durante os  dias do 
evento vários foram os pa-
lestrantes, que abordaram 
os mais variados temas, 
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A campanha segue nas unidades até o dia 20 de setembro

O evento foi uma promoção do Instituto Pantanal Amazônia de Preservação

chegando a contar, inclu-
sive,  com a presença  do 
ex diretor da Usina Itaipu. 
“O evento foi altamen-
te  positivo pelo nível das 
palestras que aqui foram 
apresentadas, conseguiu- 
se reunir palestrantes de 
diversas áreas, de altíssimo 
nível, inclusive o ex dire-
tor da Itaipu Binacional, 
que veio apresentar suas 

experiências para todos os 
presentes”, destacou o en-
genheiro.

O objetivo do evento 
foi apresentar e discutir 
temas ligados à gestão de 
recursos hídricos e de re-
síduos sólidos, de forma 
integrada. “Propusemos 
aqui,  tecnologias que 
viabilizem a destinação 
adequada dos resíduos 

sólidos perigosos em con-
formidade com a legisla-
ção vigente, assim como 
o processo da logística re-
versa de produtos inserví-
veis e embalagens”, frisou 
Siebert.

O evento foi uma pro-
moção do Instituto Panta-
nal Amazônia de Preserva-
ção – IPAC – e foi realizado 
no auditório local da OAB.

Adolescentes foram os que mais 
compareceram”, diz Juliana Herrero


