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População não vacinada registra 
aumento no número de óbitos 

Representantes da empresa de 
transporte coletivo, assim como 
representantes dos bairros Tamoio, 
Santa Helena e Abegay participaram 
de uma reunião, na Câmara de Vere-
adores. O encontro, promovido pela 
Comissão de Transporte, proposta 
pelo vereador, Presidente da Comis-
são, Cristiano Viana, com a proposta 
de buscar alternativas para a questão 
que envolve o serviço prestado na 
cidade. 

Uma das reivindicações dos mora-
dores foi a implantação de uma nova 
linha de ônibus nestes bairros, no 
horário das 6h30, uma vez que os 
trabalhadores precisam chegar por 
volta das 7h no centro da cidade e a 
maioria não está conseguindo por 
conta dos atuais horários das linhas. 

Segundo Viana, a empresa aten-
deu a demanda e a nova linha já está 
funcionando desde esta segunda-
feira. 

O Diretor operacional da Empresa 
Nossa Senhora de Fátima, Clemilson 
Oliveira, falou das dificuldades eco-
nômicas e financeiras que a empresa 
está passando, em razão da pande-
mia da Covid-19, para uma prestação 
eficiente, adequada e com qualidade 

do serviço público de transporte cole-
tivo. Informou ainda que está dialo-
gando com o Poder Público Municipal 
para encontrar uma solução que 
venha a atender os anseios da comu-
nidade. 

Cristiano Viana disse que a ideia é 
continuar agendando reuniões com 
foco em encontrar uma saída, que 
atenda a empresa, que está enfren-
tando uma série de problemas, como 
a queda no número de passageiros, 
e, ao mesmo tempo, que os usuários 
do transporte sejam atendidos em 
suas necessidades em termos de 
transporte. “Estamos analisando e 
conversando também sobre a possi-
bilidade de uma ajuda por parte do 
Poder Executivo.” 

PRÓXIMOS PASSOS
Segundo o Presidente da Comis-

são Cristiano, os próximos passos 
será marcar um encontro com o Exe-
cutivo para ver quais as propostas e 
sugestões da  Administração Munici-
pal para melhorar a prestação de ser-
viço. Também será mantido contato 
com Jesmar Peixoto,  que cuida da 
parte da relação com os bairros, na 
Secretaria de Cidadania, assim como 

a empresa para realizar reuniões e 
ouvir a comunidade. Participaram do 
encontro da Comissão, o Diretor ope-
racional da empresa Nossa Senhora 
de Fátima, Clemilson Oliveira, verea-
dor e Relator da Comissão, Marcos 
Luza, Representante da Associação 
do Bairro Santa Helena, Jorge Alberto 
Oliveira Carpes, Representante da 
Associação do Bairro Tamoio I, Nadir 
dos Santos Almeida, Jurídico da 
Secretaria da Cidadania, Antonio Doli-
zete Pires Chaves, Coordenador de 
Relações Comunitárias da Secretaria 
da Cidadania, Jesmar Peixoto e a 
estagiária da Secretaria da Cidada-
nia, Bruna Cordeiro Dias da Costa.

De autoria do vereador Cristiano 
Viana, a comissão especial tem como 
objetivo discutir melhorias no serviço 
do transporte coletivo, prestado pela 
Empresa Nossa Senhora de Fátima, 
além de acompanhar as mudanças 
que estão sendo discutidas como um 
novo terminal de ônibus em Cruz Alta. 
A Comissão Especial tem como pre-
sidente, o proponente Cristiano Via-
na, e os vereadores Adir Pretto (PT), 
José Martins Taquara (PCdoB), Mar-
cos Luza (PDT), Zeca Amaral 
(REDE), Luirce Paz (PL) e João 
Augusto Telles (PP).

O aumento percentual de mais de 
500% no número de óbitos por Covid-
19 de pessoas mais jovens, na faixa 
etária entre 20 e 59 anos e, um pouco 
menor, na faixa dos 60 aos 69 anos, 
contabilizados pelos Cartórios de 
Registro Civil de Cruz Alta no mês de 
abril, o segundo pior desde o início da 
pandemia no município, são claros em 
apontar que a vacinação em massa 
da população é o  caminho para a 
crise de saúde pública causada pelo 
novo coronavírus.

Ainda aguardando o cronograma 
de vacinação para suas idades em 
Cruz Alta, a população mais jovem viu 
crescer os números percentuais de 
óbitos no último mês, mesmo quando 
comparados a março deste ano - o 
mês que registrou o maior número de 
mortes causadas pelo novo coronaví-
rus no Estado - e também em relação 
à média de mortes de sua faixa etária 
desde o início da pandemia.

Os dados constam no Portal da 
Transparência do Registro Civil

(https://transparencia.registrocivil.
org.br/inicio), base de dados abasteci-
da em tempo real pelos atos de 
nascimentos, casamentos e óbitos 
praticados pelos Cartórios de Registro 
Civil do País, administrada pela 
Associação Nacional dos Registrado-
res de Pessoas Naturais (Arpen-
Brasil), cruzados com os dados 
históricos do estudo Estatísticas do 

Registro Civil, promovido pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), com base nos dados dos 
próprios cartórios brasileiros.

MORTES ENTRE 30 E 39 
ANOS AUMENTOU 549%

Em Cruz Alta, a faixa etária que 
registrou o maior percentual de 
aumento em relação à média desde o 
início da pandemia foi a da população 
entre 30 e 39 anos, com aumento 
percentual de 549% nas mortes por 
Covid-19 em relação à média de 
mortes desta faixa etária desde o 
início da pandemia. A população de 20 
e 29 anos, também registrou cresci-
mento, de 100% no número de óbitos 
em abril na comparação com o 
período que vai de março de 2020 a 
março de 2021. 

Na sequência, a faixa etária que 
vai dos 40 aos 49 anos viu o aumento 
do número de óbitos crescer 247% em 
relação à média para esta faixa etária 
desde o início da pandemia. Outra 
faixa etária que registrou crescimento 
foi a de pessoas entre 50 e 59 anos, 
com óbitos aumentando 23% em 
relação à média desde o começo da 
pandemia. 

PERCENTUAL ENTRE OS 
VACINADOS DESPENCA

Ainda em crescimento, mas em 

patamares inferiores, a população 
entre 60 e 69 anos registrou aumen-
to de mortes de 35% em relação à 
média desta idade no período, mas 
com um aumento de falecimentos, 
passando de 13 em março para 5 
em abril. Nas demais faixas etárias, 
já vacinadas, o número de óbitos 
caiu em relação à média desde o 
início da pandemia, reduzindo 4% 
na faixa entre 70 e 79 anos, 58% 
entre 80 e 89 anos, e 45% na 
população entre 90 e 99 anos.

RIO GRANDE DO SUL 
O Rio Grande do Sul foi o terceiro 

Estado do Brasil com maior cresci-
mento percentual na faixa etária dos 
20 aos 29 anos, registrando aumen-
to de 101%, enquanto no país este 
crescimento foi de 38%. Já em 
relação à faixa etária dos 30 aos 39 
anos, o Estado esteve abaixo da 
média nacional, com 39%, enquanto 
o brasil teve crescimento médio de 
56% Já entre a população de 40 aos 
49 anos, o RS ficou acima da média 
nacional, com um aumento de 94%, 
frente aos 57% do País. Esse 
aumento de óbitos acima da média 
nacional também foi registrado nas 
faixas de 50 a 59 anos e 60 a 69 
anos, com 80% e 33%, respectiva-
mente, enquanto o Brasil apontou 
crescimento de 54% e 22%.

Comissão Especial reúne representantes 
da comunidade e empresa concessionária

- Percentual supera os 500% conforme dados 
do Portal da Transparência do Regional Civil -

- demanda de moradores por nova linha é atendida - 
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