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Casa na Rua Sen.
Salgado Fº, nº 710,

no centro de Getúlio
Vargas. Aceito carro

ou caminhonete.
Fone (54) 9.9111-7783

• Segunda-feira,
dia 20 de abril, o
município de
Ipiranga do Sul
completa
32 anos

Enfoque

• Getúlio Vargas entre
as cidades que

tiveram a arquitetura
influenciada pelo

estilo Art Déco,
ou arte decorativa

• Nomeado o 4º
bispo da Diocese
de Erexim. Padre

Adimir Antônio
Mazali deverá

assumir em julho

7pá
gi

na

Enfoque

• Getúlio Vargas:
comércio pode

abrir as portas e a
recomendação é
que todos usem

máscara protetiva

3pá
gi

na
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Dia 17 - Elias A. Karpinski,
Flávio Bonfada, Maciel Soccol,
Marilene K. Gauer (Estação),
Oscar Boff (Estação), Rafaela
Zorzetto, Rodinei Roberto
Biessek (Floriano Peixoto),
Simone Peruzzolo.
Dia 18 - Dionísio Morandini,
Giovana Posser, Neuri Roberto
Sberci (Estação), Rafael Car-
bone, Terezinha Lohmann (Ere-
bango).
Dia 19 - Conrado Ranzolin Fi-
lho (Passo Fundo), Gisele Pe-

Casamentos
Dia 20 - Luiz Anselmo e Elena
Maria Corazza.

ruzzolo, Larissa Paula dos San-
tos, Mara Rúbia Bispo Orth (Ser-
tão), Marlei Fátima Biazin da Sil-
va, Nauber Everaldo Feil.
Dia 20 - Ademir A. Centofante,
Almira Teixeira, Evandra Voloski,
Isadora Tonin da Costa, Leticia
Filippon, Lilian Pedrozza, Marli
Rigo Fiori, Roberto Bonalume.
Dia 21 - Airton Trindade Júnior,
Aldino Beledelli, Fabíola de Oli-
veira, Lírio Giaretta, Paulo Ro-
berto Hortência, Sandra Mara Ri-
belatto, Waldecir Tonial.

Dia 22 - Alcir Lima, Ariana Cris-
tina Nunes, Ednilson Lipke,
Emílio Dani Tagliari, Gustavo
Heatelon, Maria Zani Enricone,
Marilene da Silva, Vinicius
Deconto.
Dia 23 - Daniele Laiuna Cazar,
Elza Esberce, Luiz Rogoski,
Mara Borges, Murilo Comin.

Plantão nos dias 18 e 19, Nilva de Souza Giaretta

Fone: (54) 9.9963-9343

Conselho Tutelar de Getúlio Vargas

EDITAL DE CASAMENTO
EMIR BORGES WOLFFENBÜTTEL, oficial do Registro Civil das Pessoas

Naturais de Getúlio Vargas/RS, no uso de suas atribuições FAZ SABER que
habilitam-se para casar:

ELISEU ANTÔNIO ZANIVAN, brasileiro, solteiro, maior, empresário,
residente à rua Sargento Cesar Moreira, 60 e JULIANE FÁTIMA OZIMBOSKI,
brasileira, solteira, maior, analista de qualidade, residente e domiciliado à rua

Av. Santana, 311, Estação/RS.
DIONATAN JOSÉ VITALI, brasileiro, solteiro, maior, bancário e LUCIANA

MUSSO DE FREITAS, brasileira, solteira, maior, secretária administrativa,
residentes e domiciliados à rua Antonio Franklin da Silva, 121, Santo André,
nesta cidade.

Qualquer impedimento por ventura existente poderá ser oferecido na
forma e prazos legais, na Sede do Serviço.

Getúlio Vargas, 17/04/2020
Emir Borges Wolffenbüttel - Oficial

E as eleições municipais?
Os dirigentes partidários e os pré-candidatos ao executivo e

legislativo para as eleições municipais de 2020, devem estar
perdidos diante da profusão de notícias. No dia 03 de abril a TV
Senado noticiou: “... a pandemia do coronavírus poderá afetar
as eleições de 2020”. E segue: “... cena que deveria voltar a se
repetir este ano pode ser adiada para 2022”. No mesmo dia o
jornal Valor Econômico registrou: “Futuro presidente do Tribu-
nal Superior eleitoral  (TSE), o ministro Luís Roberto Barroso
admitiu que as eleições marcadas para outubro, podem ser adia-
das devido à pandemia do novo coronavírus”.

II
No início deste mês os ministros do STF admitiram que as

eleições pudessem ser transferidas de 04 de outubro para
dezembro, manifestando à contrariedade a tese do adiamen-
to do processo eleitoral. No dia 09 o presidente da Câmara,
deputado Rodrigo Maia (DEM) admitiu a transferência do plei-
to para dezembro. Especialistas advertem que o adiamento
das eleições não é tão simples. Eles apontam a necessária
aprovação de Proposta de Ementa a Constituição, um longo
processo que precisaria passar entre outros por uma Comis-
são Especial e consenso no texto, este último, considerado
muito difícil diante da composição da casa.

III
 Em curso o calendário eleitoral do Tribunal Superior Eleito-

ral, que pela complexidade deve dar muito trabalho aos
assessores jurídicos das executivas municipais dos partidos. Os
eleitores também precisam ficar atentos. O dia 06 de maio será o
último para o eleitor solicitar operações de alistamento, transfe-
rência e revisão. A contar de 30 de junho ficam vedadas as
emissoras de rádio e TV, transmitirem programas apresentados
ou comentados por pré-candidatos. Contratações, nomeações,
exonerações, entre outras medidas, ficam vedadas a contar de
04 de julho. Entre 20 de julho e 05 de agosto, os partidos devem
realizar as convenções destinadas a deliberar sobre coligações
e escolher candidatos a prefeito, vice e vereador.

# Diferentemente da elei-
ção de 2016, o município de
Sertão deverá três candida-
tos a prefeito.

# A coligação Sertão Rumo
ao Futuro, formada pelo MDB,
PSB, PSDB, PPS e PTB, ele-
geu com 2.881 votos Edson
Luís Rossatto (MDB) e Carlos
Antônio Bernieri (PSB), pre-
feito e vice-prefeito, respecti-
vamente.

# Já no primeiro ano da
gestão 2017 - 2020 as rela-
ções do prefeito e do vice-pre-
feito de Sertão, que pareciam
sólidas, se desgastaram.

# Repercutiu na comuni-
dade o recente pedido de de-
missão de Bernieri (Peninha)
do cargo de presidente do
Comitê da Defesa Civil do mu-
nicípio.

# O fato de não ter sido
convidado para uma reunião
dos integrantes do Comitê, no
gabinete do prefeito para tra-
tar sobre a situação de emer-
gência pela estiagem, azedou
ainda mais a relação.

# Nas convenções munici-
pais para a escolha dos

candidatos é tida como certa
a apresentação do prefeito
do MDB a reeleição.

# Os outros pré-candida-
tos que devem se submeter
aos convencionais de suas
agremiações para a majoritá-
ria é o atual vice-prefeito
Carlos Antônio Bernieri (PSB),
e o agrônomo Marcos Antô-
nio Gobbo (PP).

# Integrante da Câmara
de Vereadores em diversas
legislaturas, inicialmente pelo
PT, e até recentemente pelo
PP, Nelson Rogalski foi para
o MDB.

# Professor de Biologia
nas redes estadual e munici-
pal, Rogalski recebeu 405
votos em 2016, o 10º mais
votado, ficando na primeira
suplência.

# A filiação do professor
Nelson ao partido presidido
por Leandro Slaviero ocorreu
dentro do prazo legal para
poder disputar um cargo
eletivo no pleito deste ano.

# Sem a presença do pú-
blico em decorrência da
Covid-19, a Câmara de Ve-
readores de Getúlio Vargas
realizou sua sessão ordinária
na noite de quinta-feira (16).

# Na ordem do dia da ses-
são, presidida pelo Pastor
Domingo (PP), sete projetos
de lei do executivo, um proje-
to de decreto do legislativo,
e um pedido de informação e
outro de providência.

# A bancada do MDB solici-
tou informações sobre quais os
cargos que recebem adicional
de insalubridade, quais per-
centuais são pagos a cada
cargo e quais critérios são ana-
lisados para o pagamento.

# O projeto 034/2020 con-
valida a suspensão dos con-
tratos temporários de excep-
cional interesse público da
Secretaria de Educação, Cul-
tura e Desporto.

# O 035/2020 autoriza o
Poder Executivo Municipal a
efetuar a contratação de qua-
tro Agentes Comunitários de
Saúde, em caráter temporá-
rio de excepcional interesse
público.

# E ainda, o 038/2020 au-
toriza o Poder Executivo Mu-
nicipal a efetuar a contra-
tação de um Técnico de En-
fermagem, um Enfermeiro um
Farmacêutico, em caráter
temporário de excepcional
interesse público.

A vice-prefeita Maria Helena
Tonin (PPS), de Estação, está à

frente da administração desde
segunda-feira (13). A cerimônia

de transmissão de cargo ocorreu
no gabinete com a presença do

prefeito Humildes de Almeida
Camargo (MDB) e equipe de go-

verno. Ele deverá reassumir o
posto no próximo dia 25.
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O prefeito de Getúlio Vargas
encerrou o expediente de ontem
(16) com uma coletiva à impren-
sa. Maurício Soligo (PP) repas-
sou as determinações firmadas
na reunião do Comitê de Atenção
Covid-19, encerrada minutos an-
tes, e informou que o Decreto
Municipal poderá ser acessado
já nesta sexta-feira (17). A reu-
nião do Comitê foi necessária
devido ao pronunciamento do
governador Eduardo Leite e do
decreto que concede aos pre-
feitos uma flexibilização de acor-
do com a realidade local. Sendo
assim, o comércio de Getúlio
Vargas já poderá voltar a traba-
lhar com as portas abertas.

O decreto municipal contem-
pla também os restaurantes,
sendo que aqueles que optarem
por servir buffet, devem ter al-
guém para atender os clientes.
E essa pessoa deverá estar
usando todos os equipamentos
de EPIs necessários, além de
respeitar o distanciamento do
cliente com o buffet. Os merca-
dos devem dar especial atenção
a diminuir as filas. Assim como
os restaurantes, os bares, lan-
cherias e conveniências também
poderão abrir suas portas, sendo
que o funcionamento deverá
acontecer até às 22h. Todos es-
ses segmentos, incluindo o co-
mércio em geral, deverão respei-
tar as normas de higienização e
principalmente os 30% de sua
capacidade de acordo com o
PPCI da empresa.

A novidade fica por conta das
academias, que poderão voltar
a atender seus clientes. Mas o

A Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social está
priorizando a qualidade dos atendimentos e segurança dos bebês e
seus familiares. Com isso, suspendeu, temporariamente, o serviço
do Teste da Orelhinha. A medida é devido à pandemia do coronavírus
(Covid-19), conforme sugere o decreto estadual.

Segundo a fonoaudióloga Eliane Teresinha Scariot, responsável
pelo serviço em Getúlio Vargas, a Triagem Auditiva (TAN) também
conhecida como Teste da Orelhinha, tem como objetivo diagnosticar
alterações auditivas precocemente, e avaliar a integridade das células
ciliadas da cóclea.

O Ministério da Saúde e o Conselho Federal de Fonoaudiologia
sugerem que esse exame seja realizado até os três meses da

Decreto Municipal

Comércio abre as portas e a recomendação
é que o povo use máscara protetiva

Restaurantes, bares e academias também são contemplados

Secretária da Saúde, Graciele Possenti, e o prefeito Mauricio Soligo

Saúde

Suspensos temporariamente
os testes da orelhinha

O exame detecta alterações auditivas

Relatório do COE

- 37 pacientes com sintomas respiratórios, gripais, febre,
tosse.

- 80 em isolamento, sem sintomas, devido ao contato com
familiares ou por retorno de viagens.

- 04 que realizaram os testes, sendo que três foram negativos
e um ainda aguarda o resultado da H1N1.

- 120 pessoas estiveram em isolamento social.
- Hospital São Roque: Tem 18 leitos, com uma ala reservada

e outra preparada, caso seja necessário; e tem 05 respiradores.

permitido é 20% da capacidade
do seu PPCI. Lembrando tam-
bém da higienização dos apa-
relhos.

O prefeito Mauricio Soligo re-
comenda que todas as pessoas
devem usar máscara protetiva,
de tecido, ao sair de casa. “Isso
é proteção para você e para o
outro também”, frisou.

A secretária municipal da
Saúde, Graciele Possenti, que
é a coordenadora do Centro de
Operações Emergenciais
(COE), fomado somente por pro-
fissionais da área da saúde pú-
blica e também do Hospital São
Roque (HSR), apresentou um re-
latório sobre a atual situação da
Covid-19 no município (ver qua-
dro abaixo). Graciele reforçou a
importância dos grupos de risco,
principalmente os idosos, con-

tinuarem em isolamento social,
sem sair de casa. Sobre a más-
cara, a secretária frisou que é
preciso tapar todo o nariz e a
boca, não permitindo assim, que
sejam espalhadas gotículas.

O prefeito agradeceu a to-
dos, desde à comunidade aos
empresários, pois todos enten-
deram a importância das medi-
das tomadas até então. “Não te-
mos nenhum caso positivo em
Getúlio Vargas e acredito que is-
so seja resultado de todos os
decretos que tivemos”, disse So-
ligo. “É preciso controlarmos ain-
da as filas, não permitindo aglo-
merações de pessoas, e tam-
bém não podemos nos descui-
dar da higienização, que é um
bem para a proteção de cada um
de nós”, concluiu o prefeito Ma-
uricio Soligo.

criança. Em Ge-
túlio Vargas, es-
se serviço é rea-
lizado junto à
Unidade Básica
de Saúde (UBS)
São José.

A secretária
ressalta que as-
sim que os aten-
dimentos retor-
narem à norma-
lidade, a comu-
nidade será in-
formada.
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Pesquisa aponta a PC do RS
como a 3ª melhor do país

Estado

Cartórios retomam atividades
em regime de plantão

Medida estará em vigor até o dia 30 do corrente mês

Os Cartórios do RS estão abertos em regi-
me de plantão, por integrarem a lista de ativi-
dades essenciais aos brasileiros durante o
surto da pandemia da Covid-19 no país. É o
que determina o Provimento nº 95/2020 da
Corregedoria Nacional de Justiça, órgão na-
cional vinculado ao Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ) e que regulamenta as atividades
dos Cartórios no Brasil.

Poderão ser adotados regimes de plantões
à distância, que deverá ter duração de pelo
menos quatro horas, e plantões presenciais,
que deverão ter duração não inferior a duas
horas - em ambos os casos mantendo atendi-
mento por vias remotas não inferior a quatro
horas. A norma, que vigora até o dia 30 de abril,
também autorizou o envio de documentos di-
gitais aos cartórios, desde que seja possível a
comprovação da autoria e integridade.

De acordo com a norma nacional, a reco-
mendação é que apenas serviços urgentes
sejam feitos de forma física, evitando aglome-
rações. Desta forma, permanecem sendo prio-
ritárias a utilização dos serviços das centrais
eletrônicas de todos os tipos de cartório, com
uma série de atos que podem ser feitos de

forma online.
É possível solicitar segundas vias de certi-

dões de nascimento, casamento e óbito pela
internet, no portal www.crccidadao.com.br. Já
os serviços de registro de imóveis estão dis-
poníveis no portal www.cri-rs.com.br e permi-
tem os pedidos de certidões imobiliárias, além
de outras funcionalidades exclusivas, como a
visualização da matrícula (registro original do
imóvel). Os serviços dos Cartórios de Protes-
to estão disponíveis por meio do site
www.protestors.com.br no qual é possível con-
sultar, gratuitamente, CPFs e CNPJs, pedir
certidões e encaminhar dívidas a protesto.

Para acessar os serviços dos Cartórios de
Registro de Pessoas Jurídicas o usuário deve
acessar www.rtdbrasil.org.br. A plataforma
permite fazer o upload de documentos, reali-
zar assinatura digital, além do envio, acom-
panhamento e pagamento desse registro, de
forma 100% online.

Cuidados especiais - Os atendimentos
presenciais nos cartórios acontecem em re-
gime de plantão e seguem os cuidados de hi-
giene necessários. Entre eles, limitar a entra-
da de pessoas nas áreas de atendimento.

A elucidação de cri-
mes dentro de sua ju-
risdição é o principal
objetivo da Polícia Civil
(PC). A solução de até
32% dos casos é consi-
derada baixa; de 33% a
66% é média; e a partir
de 67%, taxa que se
assemelha a países
desenvolvidos, é consi-
derada alta e aceitável.
Pesquisa aponta o Top
5 dos estados bra-
sileiros com as melho-
res Polícias Civis.

A PC do Rio Grande
do Sul (PC/RS), que tem como chefe a delegada Nadine Tagliari
Farias Anflor (foto), é apontada em 3º lugar, ficando atrás ape-
nas de Santa Catarina (SC) e de Mato Grosso do Sul (MS). A
taxa de solução dos casos no Estado do RS é de 58,4%.

A Polícia Judiciária do Mato Grosso do Sul, que lidera o
ranking, chega a uma taxa de 73,2% de elucidação de crimes.
E a de SC, que está em 2º lugar, também apresenta uma boa
taxa de solucionamento, com 69,5%, índice considerado alto
e que se equipara aos países desenvolvidos.

O Top 5 se completa com São Paulo (SP), com uma taxa de
50,8%, e com Mato Grosso (MT), com uma taxa de 43,9%.
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Marcelo Souza coordenou uma campanha

interna entre os companheiros de Rotary Club

Getúlio Vargas. Os recursos financeiros arre-

cadados foram usados na compra de alimentos

doados à Ação Social Getuliense Nossa Se-

Na semana passada, antecedendo a co-

memoração da Páscoa, a Casa da Amizade,

de Getúlio Vargas, fez a doação de doces para

95 crianças da Escola Municipal de Ensino

O dia 19 de abril é uma da-

ta especial para os devotos

do Cônego Olejnik. Todo ano

é celebrada uma missa em

sua memória. E neste domin-

go não será diferente.

Em meio a esse momento

do novo coronavírus, a Covid-

19, foi necessária uma adap-

tação. A missa em homena-

gem ao Cônego será realiza-

da com as portas fechadas,

Casa da Amizade doa doces para 95 crianças

Tânia Maria Wavzeniak e a presidente Nelci Filippon, da Casa da Amizade,
entre a professora Monica Beledelli Pomorski, coordenadora pedagógica, e o

professor Marcelo Rodrigo Dall’Agnol, diretor da Escola Municipal 15 de Novembro

Rotarianos em ação

Fundamental 15 de Novembro, de Getúlio

Vargas. “Fizemos a Páscoa dessas crianças

um pouco mais feliz”, disse a presidente da

Casa da Amizade, Nelci Filippon.

nhora da Salete - Lar da Menina. Na foto abai-

xo, Marcelo Souza, o vice-presidente do Rotary,

José Carlos de Olveira, e João Luiz Vanzo, com

a presidente do Lar da Menina, Rita Todero,

Nariman B. Zambrzycki e Geni Bonalume.

Domingo tem missa

para o Cônego Olejnik

às 9h, mas transmitida pela rádio Sideral e também filmada.

Um painel com fotos das famílias será montado, para que

todos possam se sentir presentes neste momento de oração.

Para que isso aconteça, a comissão organizadora solicita que

uma foto seja enviada, por e-mail ou whatsapp, para a Foto

Balzan ou para a Foto Central, empresas parceiras nessa ação.

Foto Balzan - 3341-1553 | 9.9104-9116

fbalzanatendimento@gmail.com

Foto Central - 3341-1219 | 9.9685-5505

fotocentraldigital@brturbo.com.br

Solidariedade -  A Associação dos Devotos do Cônego

Olejnik e a Braspol lançaram, a poucos dias, uma nova cam-

panha. Desta vez o objetivo é colaborar com as pessoas em

situação de vulnerabilidade social e a meta é arrecadar pro-

dutos de higiene pessoal (sabão e sabonete). O slogan dessa

campanha é “pequenos atos podem gerar grandes resulta-

dos...”. As integrantes das duas entidades estão confeccio-

nando 1.200 máscaras de proteção, que serão entregues nos

kits, em função do momento que estamos vivendo no combate

à Covid-19.

Pontos de coleta: farmácias Artesani, Confiança, São

João, Unimed e Vidal; loja Rosa Fashion; e supermercados

Atacadão do Povo, CrisWan, Ideal, Karpinski e Sul Brasil.

Doação em espécie: contato pelos fones - loja Rosa Fa-

shion (9.9238-5728), Floricultura Flores e Cia (3341-1667),

Foto Central (3341-1219) e Janice Simioni (9.9905-9207).

Pronto
para usar

Menos
respingos

Pinta até
sobre mofo

Rua Dr. João Carlos Machado | Getúlio Vargas | 3341-3222

Pintar não

precisa ser

complicado.
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Nomeações do Papa para o Brasil

Erechim (RS) e Ruy Barbosa (BA)
com novos bispos

Padre Adimir Antonio Mazali deverá assumir a função em julho

Campanha do Agasalho

Sistema Fecomércio-RS inicia
ação mais cedo esse ano

Padre Adimir Antonio Mazali

Na quarta-feira (15), Fran-
cisco aceitou uma renúncia e
fez duas nomeações para o
Brasil. Na Bahia, o Pontífice
aceitou a renúncia da diocese
de Ruy Barbosa, apresenta-
da por dom André de Witte,
nomeando dom Estevam dos
Santos Silva Filho como novo
bispo. Já no outro extremo do
país, o Papa nomeou bispo
da diocese de Erechim, o Pe.
Adimir Antônio Mazali.

O Papa Francisco nomeou
bispo da diocese de Erechim,
no norte do Rio Grande do
Sul, o Pe. Adimir Antônio Ma-
zali, da Arquidiocese de Cas-
cavel/PR, até então pároco
da Catedral Nossa Senhora
Aparecida. A diocese gaúcha
estava vacante desde setem-
bro de 2019, quando dom Jo-
sé Gislon se despediu da co-
munidade, onde somou 7
anos de ministério episcopal,
para assumir a nova missão
confiada pelo Pontífice na ci-
dade de Caxias do Sul/RS.

Essa matéria sobre a nomeação do novo bispo para a

diocese de Erechim é de Andressa Collet, natural de

Erechim e graduada em jornalismo pela Universidade de Passo

Fundo (UPF). Há anos ela reside na cidade do Vaticano, em

Roma/Itália. Ela sempre lembra que iniciou sua carreira pro-

fissional através do estágio realizado com nossa equipe.

O Pe. Adimir Antônio Mazali, novo bispo eleito de Erechim/
RS, nasceu em 16 de maio de 1966 em Corbélia, Arquidio-
cese de Cascavel. Estudou Filosofia na Faculdade de Ciên-
cias Humanas “Arnaldo Busato”, em Toledo/PR (1989-1992),
e Teologia Patrística na Pontifícia Universidade Gregoriana,
de Roma, na Itália (1999-2001).

Em 5 de maio de 1992, Adimir foi ordenado sacerdote
para a Arquidiocese de Cascavel, onde desempenhou os
seguintes cargos: diretor espiritual do Seminário Menor São
José e promotor vocacional (1992-1999); vigário paroquial
do Imaculado Coração de Maria em Cascavel (1995-1996),
administrador paroquial de Nossa Senhora do Caravaggio,
também em Cascavel (1996-1999), administrador do San-
tuário Diocesano de Nossa Senhora da Salete em Braganey/
PR, reitor do Seminário Maior de Teologia (2002-2009), pro-
fessor do Centro Interdiocesano de Teologia de Cascavel
(2002-2004), diretor espiritual do Seminário Propedêutico
(2005-2006), professor (2005-2019) e diretor (2009-2019)
da Faculdade Missioneira do Paraná (Famipar), em Cas-
cavel, pároco de Nossa Senhora de Fátima, também em
Cascavel (2009-2016), e consultor da Pastoral Familiar em
nível arquidiocesano e da Regional Sul 2 da CNBB. Desde
2016, Pe. Adimir Antônio Mazali era pároco da Catedral Nos-
sa Senhora Aparecida de Cascavel, no Paraná.

Pe. Adimir da Catedral N.S.
Aparecida, de Cascavel

Currículo

A chegada da estação mais fria do ano é também uma opor-
tunidade para fortalecer a solidariedade e ajudar o próximo.
Neste ano será ainda mais necessário proteger a população
mais vulnerável de problemas de saúde, por conta das baixas
temperaturas.

Por esse motivo, o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac
inicia mais cedo a Campanha do Agasalho 2020, aprovei-
tando o momento de isolamento social para organização
dos armários, e deixar separadas roupas que não são mais
utilizadas. O mesmo está valendo para outros itens, como
cobertores.

É importante que as roupas estejam em boas condições de
uso e higienizadas, devido ao momento de combate à epidemia
pela Covid-19. Dessa forma, quando a rotina for normalizada
será mais rápido chegar a quem precisa.

“Seguimos com mobilizações em todo o RS e a nossa intenção
é estimular o olhar para o outro e, além de separar os agasalhos,
ajudar os mais próximos com atitudes, mesmo que simples, tem
muito valor neste momento”, comenta o presidente do Sistema
Fecomércio-RS/Sesc/Senac, Luiz Carlos Bohn.

Pontos de coletas estão nas sedes do Sesc e Senac

FOTOS: DIVULGAÇÃO AFR
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O Centro Universitário
Ideau (Unideau) segue com to-
das as atividades presenciais
suspensas nas suas quatro
unidades de ensino, como pre-
venção para evitar a disse-
minação da Covid-19. Medidas
estão sendo tomadas para
minimizar os efeitos e prejuízos
que estão surgindo.

As aulas presenciais estão
sendo substituídas por ativida-
des remotas das plataformas
online, em acordo com a por-
taria número 343/2020 do Mi-
nistério da Educação (MEC),
que dispõe sobre a substituição
das aulas presenciais, enquan-
to durar a situação de pan-
demia no país. Docentes e dis-
centes de todos os níveis de
ensino, dispensados da rotina
presencial, permanecerão em
contato seguindo as metodo-
logias do Guia de Estudo e do
Projeto de Aperfeiçoamento
Teórico e Prático (Patp), que
está dando sequência dos
conteúdos já planejados para
o semestre. A parte prática dos
conteúdos de cada disciplina,

Unideau

Sertão - A equipe da Secretaria de Assistência Social de
Sertão aproveitou os dias de isolamento para praticar ações
de solidariedade. Além de atender as pessoas em vulne-
rabilidade, contou com o apoio e colaboração de voluntárias
para fabricação de máscaras (foto). Foram fabricadas 577
máscaras faciais, que foram entregues para a Secretaria de
Saúde, onde foi dado o destino.

Aulas presenciais do Centro
Universitário seguem suspensas

A 2ª etapa de vacinação contra a gripe em Charrua foi
realizada ontem (16). As doses se esgotaram ainda de manhã.
Uma nova remessa de vacinas está prevista para chegar no
próximo dia 20.

Essa etapa, que vai até o dia 09 de maio, é destinada para
caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários,
adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas
socioeducativas, população privada de liberdade, funcionários
do sistema prisional, profissionais das forças de segurança e
salvamento, portadores de doenças crônicas não
transmissíveis e outros condições clínicas especias.

A 3ª etapa inicia no dia 09 de maio, e é destinada a
professores das escolas públicas e privadas, crianças de seis
meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, povos
indígenas, pessoas com deficiência física e mental, adultos
de 55 a 59 anos de idade.

É recomendado que antes de sair de casa para se vacinar,
ligar para a Unidade Básica de Saúde (UBS) e tirar as dúvidas
no telefone (54) 3398-1105.

Hospital Veterinário São Francisco está com plantão 24h por telefone

será desenvolvida no retorno
das aulas.

A instituição segue acompa-
nhando os desdobramentos e
atualizaçãoes sobre o corona-
vírus. Com isso, recomenda a
adoção das medidas de pre-
venção já conhecidas, e ainda
que todos permaneçam ocupa-
dos com leituras, estudos e
desenvolvendo as atividades
com comprometimento.

Também permanece fe-
chado o Centro de Especiali-
dades Odontológicas (Ceo),
mas todos os atendimentos

serão reagendados quando a
situação normalizar.

 O Hospital Veterinário São
Francisco, localizado na Li-
nha Gramado km 1 - campus
III, está atendendo com plan-
tão 24h em casos de urgência
e emergência. É necessário
o agendamento prévio pelo
telefone (54) 9.9144-4992.

Dúvidas ou esclarecimen-
tos devem ser feitos pelos
canais de comunicação: tele-
fone (54) 3341-6600 ou pelo
e-mail atendimento.gv@ide-
au.com.br.

Sideral 93.1
Fone: 334Fone: 334Fone: 334Fone: 334Fone: 3341-1-1-1-1-15541554155415541554

98 FM 98.1
Fone: 334Fone: 334Fone: 334Fone: 334Fone: 3341-1-1-1-1-30303030304242424242

Estação FM 103.1
Fone: 3337Fone: 3337Fone: 3337Fone: 3337Fone: 3337-----20052005200520052005

Acadêmicos recebem atividades pelo sistema Unimestre

Charrua

Nova remessa de vacinas
prevista para o dia 20

FOTOS: DIVULGAÇÃO AFR
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Prefeitura de Estação

Textos e Fotos: Assessoria de Comunicação
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VENDO - Um terreno

medindo 20 x 50 (1000 m²),

localizado à 50m da Unideau

em Getúlio Vargas. Fone

(54) 9.9609-9977.

VENDO - Uma chácara na Co-

munidade Santa Lúcia em Es-

tação, entre o Tonial Mudas e

Restaurante Estradão. Possui

4,5 hectares, frutas, fonte de

água, açudes, casa, galpões e

internet fibra óptica da Creral.

Fones (51) 9.9907-1688 e (54)

9.8418-8580.

ALUGO - Apartamento com três

quartos, localizado em cima da

loja Zanatelli, centro de Getúlio

Vargas. Fone: (54) 3341-1118.

LPM CARTUCHOS - Recarrega-

mos cartuchos e toners. Com-

pramos cartuchos vazios. Aten-

dimento à domicílio. Rua Afonso

Tochetto, 841. Fone: (54) 9.84-

14-3906 ou 9.9987-7123 (Mario

ou Lorna).

VENDO - Casa no centro de Ge-

túlio Vargas, na Rua Senador

Salgado Fº. Possui duas gara-

gens, três quartos, área de ser-

viço, duas salas, wi-fi, monito-

ramento, ar condicionado, para-

bólica, terreno fechado com

mais de 200 m². Preço à combi-

nar. Fone (54) 9.9111-7783. CHAVES - Chaves na hora, de

casa e automotivas. Junto à Vi-

draçaria MegaBox, próximo à

prefeitura de Getúlio Vargas. Av.

Firmino Girardello, 110. Fones:

(54) 9.9143-6585; e 9.9703-

0654.

DOAÇÃO - Adotei uma cachor-

rinha de rua e ela precisa de uma

caminha. Quem puder fazer a doa-

ção, entrar em contato pelo fone

(54) 9.9900-6591, Getúlio Vargas.

VENDO - Sorento 2014 comple-

ta. Modelo EX2, 2.4, câmbio au-

tomático, cor verde, seminova,

excelente estado de conser-

vação, 80.000 km, revisões até

70.000 km, kit multimídea com-

pleto, bancos de couro, GPS, câ-

mera de ré e sensor de estacio-

namento, ar condicionado, vidros

e travas elétricas, alarme, retro-

visores elétricos, volante e ban-

co com regulagem de altura,

freios ABS, air bag, computador

de bordo. Ipva 2020 pago. Fone

(54) 9.9995-2836.

VENDO - Corolla ano 2017, todo

original, 40 mil km, pelo preço

da fipe. Interessados entrar em

contato pelo fone (85) 9.8878-

5000.

LOCAÇÃO DE FERRAMENTAS
-Trabalhamos com locação de

ferramentas, andaimes, betonei-

ras, rompedores, furadeiras de

impacto, compactador de solo,

vibrador de concreto, moto bom-

ba. Av. Firmino Girardello, 110.

Fones: (54) 9.9143-6585 (Claro),

9.9703-0654 (Vivo), 9.8147-5617

(Tim). Junto à Vidraçaria Mega-

Box, próximo à prefeitura de Ge-

túlio Vargas.

Quer mandar sua

encomenda ou

carga com rapidez,

segurança e

pelo menor preço?

54.3341-3514 ou 54.9.8424-1018, com Fábio

Fone: (54) 3341-5001

Fone: (54) 9.9684-2492 - Getúlio Vargas

Anuncie no
ClassiRegional

(54) 3341-3201

A Secretaria da Saúde de

Estação informa aos seus mu-

nícipes, que a vacina da gri-

pe para os grupos da 2ª fase

teve início ontem (16) e vai

até dia 08 de maio.

Serão vacinados os seguin-

tes grupos: portadores de

doenças crônicas não trans-

missíveis e outras condições

clinicas especiais, caminhonei-

ros, motoristas de transporte

coletivo e portuários.

Em função de todo o cui-

dado que precisamos ter nes-

se momento, buscamos uma

forma diferente para aplica-

ção da mesma, sempre com

o objetivo de preservar a saú-

de de todos.

Como será feita a apli-
cação - as vacinas serão fei-

tas somente com agenda-

mento pelo telefone do Posto

2ª fase de vacinação da gripe

H1N1 iniciou ontem em Estação

de Saúde, número (54) 3337-

2367, evitando assim aglo-

merações. As mesmas depois

de agendada, serão aplica-

das no CTG Tropilha da Serra

de Estação.

Salientamos que por moti-

vo das vacinas continuarem

sendo enviadas pelo Ministé-

rio da Saúde em pequenas

quantidades, essa forma de

vacinação para os grupos ci-

tados, serão efetuadas so-

mente via agendamento,

assim conseguimos evitar

que nossos munícipes se

desloquem sem necessi-

dade até o Posto de Saúde.

Pedimos a compreen-

são e colaboração da nos-

sa população, lembrando

que dentro do prazo deter-

minado todos serão vaci-

nados.

Boletim coronavírus - A prefeitura juntamente com a Secretária da Saúde, informa

dados do coronavírus no município. Isolamento domiciliar por apresentarem sintomas do

coronavírus: 26 pessoas, saíram da quarentena: 25 pessoas e testes realizados: 1. Ontem

(16) foi realizado o 1º teste seguindo as orientações da Coordenadoria Regional de Saúde,

assim que a análise ficar pronta estaremos divulgando o resultado. Façam sua parte!

A Secretaria da Fazenda do Município de Estação infor-

ma que o decreto 1844 de 01 de abril de 2020, prorrogou o

pagamento da parcela única com o desconto para o dia 15

de maio.

Salientamos que cada contribuinte gere o Iptu para

pagamento online no site e faça o pagamento pelo aplicativo

de seu banco ou pague na Loja Claro.

Para emissão online acesse: www.pmestacao.com.br,

clique em serviços online http://sistema.pmesta-

cao.com.br:8090/sys530/); tributos e em seguida, 2ª via dam

Iptu. Feito esses passos, os dados que são solicitados são

os seguintes: CPF/CNPJ, Código do Imóvel (seencontra nas

guias de anos anteriores em dados do Imóvel). Para finalizar

clicar em emitir.

Confira o calendário completo.

Parcela única com 7% de desconto - 15 de maio.

1ª parcela - 15 de maio.

2ª parcela - 15 de junho.

3ª parcela - 15 de julho.

4ª parcela - 17 de agosto.

5ª parcela - 15 de setembro.

Em caso de dúvidas ou mais informações pelo fone (54)

3337-1166 com Fábio ou Rodrigo. A prefeitura está com

atendimento interno.

Iptu com desconto

prorrogado até 15 de maio
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COMUNICADO

O Clube Esportivo, Recreativo e Cultural Primeiro de Maio - CNPJ n°
90.170.150/0001-36 - COMUNICA que, em razão da Pandemia do Covid-19, não
realizará a Assembleia Geral Ordinária neste mês de Abril, como previsto do
Estatuto Social.

Quando a situação de calamidade pública do país permitir - que seja realizado
esse tipo de reunião - o Clube emitirá o Edital de Convocação da AGO. Getúlio
Vargas - RS, 13 de abril de 2020.

Conselho Deliberativo
Ulisses Forlin

Presidente

Um acidente de trânsito foi
registrado no início da noite de
terça-feira (14) na ERS-135,
entre Sertão e Getúlio Vargas.
A colisão entre um caminhão
e um automóvel VW/Polo ver-
melho, com placas de Sertão,
ocorreu nas três pistas após
o trevo de Sertão no sentido
a Getúlio Vargas.

Equipes do Corpo de Bom-
beiros e do Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência
(Samu) de Getúlio Vargas, e
ainda da Empresa Gaúcha de
Rodovias (EGR) de Coxilha
se deslocaram para o aten-
dimento.

O único ocupante do veí-
culo foi socorrido pela ambu-

Uma guarnição da
Brigada Militar efetua-
va patrulhamento de
rotina no município de
Floriano Peixoto, na
tarde de quarta-feira
(15). Por volta das
14h, eles avistaram
uma motocicleta sen-
do conduzida sem
placa de identificação.

Polícia

Caminhão e automóvel se
 envolvem em acidente na terça-feira
Colisão com grandes danos foi na saída do trevo de Sertão

Uma ação da polícia na
noite de quarta-feira(15) em
uma boca de fumo da rua

lância do Samu, e encaminha-
do para o Hospital São Roque
de Getúlio Vargas. Após a
realização de exames foi
constatado que a vítima teve
fratura em uma das pernas,
mas estava fora de perigo.

O acidente com grandes
danos, fez com que o cami-
nhão saísse da pista, mas o
motorista recusou atendi-
mento. O trânsito foi parcial-
mente interrompido até a do
socorro.

O veículo VW Polo ficou no acostamento até a retirada pelo guincho

Durante a noite do último
sábado (11), por volta das
22h30min, uma guarnição da
Brigada Militar, efetuava pa-
trulhamento de rotina na área
central da cidade de Sertão.
Na Rua Capitão Marciano P.
da Silva, os policiais realiza-
ram a abordagem de dois in-
divíduos em atitude suspeita.

Em revista pessoal em um
dos abordados foram encontra-

Homem é preso em flagrante
com entorpecentes em Sertão

das cinco porções de maconha,
e ainda foi verificado que o ho-
mem de 28 anos de idade,
constava em prisão domiciliar.

Diante dos fatos o mesmo
foi preso e encaminhado a
Delegacia de Polícia de Pas-
so Fundo, onde foi ouvido e
encaminhado ao Instituto Pe-
nal de Passo Fundo, local em
que permaneceu à disposição
da justiça.

Trio é preso em Erechim com armas,
coletes à prova de bala e camisas da polícia

Santo Onofre, no Bairro Pro-
gresso, em Erechim, resultou
na prisão de três homens

com armas,
munições e
camisas da
Polícia Civil.

O trio e
dois meno-
res, ao avis-
tarem a che-
gada dos po-
liciais, fugi-
ram para os
fundos, mas
foram surpre-
endidos pela
presença de
outros poli-
ciais e acaba-

ram sendo presos.
Com o trio de 19, 20 e 22

anos foram encontrados uma
pistola 9 mm, um revólver 38,
munição e camisas com logo-
marca da Polícia Civil gaúcha.

Na casa usada para a
venda de drogas, os policiais
também encontraram uma
balança de precisão, uma
porção ainda não fracionada
de cocaína, pesando 80 gra-
mas, R$ 500,00 em dinheiro
e sete aparelhos celulares.

Os indivíduos foram apre-
sentados pela Brigada Militar
na polícia judiciária, onde fo-
ram autuados em flagrante e
recolhidos ao Presídio Esta-
dual de Erechim.

  ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
  CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GETÚLIO VARGAS

Boletim Informativo Nº. 010/2020

COMUNICADOS

O Poder Legislativo de Getúlio Vargas está sempre ao lado da comunidade,
defendendo seus interesses e os representando. As próximas Sessões
Ordinárias serão realizadas nos dias 23 e 29 de abril, às 18h30min, na Sala das
Sessões Engenheiro Firmino Girardello, na Câmara de Vereadores. Em
conformidade com a Resolução de Mesa n.º 02/2020, de 13 de abril de 2020,
que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-
19 (Novo coronavírus) no âmbito do Legislativo Municipal, as próximas sessões
serão feitas com ausência de público.

Lembramos, também, que está temporariamente suspenso o atendimento
presencial do público externo na Casa Legislativa. O contato com o Poder
Legislativo poderá ser feito por telefone, através do número 54- 9 9635 6185,
ou através do e-mail: camaravereadoresgv@gmail.com

Para maiores informações acesse: www.getuliovargas.rs.leg.br

Getúlio Vargas, 15 de abril de 2020

Domingo Borges de Oliveira

Presidente

Apreensão de motocicleta
roubada em Floriano Peixoto

Os policiais efetuaram a
abordagem deste veículo, e
em consulta ao sistema in-
formatizado de dados foi
verificado através do chassi,
que a motocicleta Honda/
CG150 de cor prata, estava em

situação de furto/roubo (foto).
 Diante dos fatos, o con-

dutor de 19 anos de idade foi
preso e presentado na Dele-
gacia de Polícia de Getúlio
Vargas, onde foi ouvido e libe-
rado.

Objetos apreendidos durante a ação da polícia

As visitas nos estabelecimentos prisionais
do Rio Grande do Sul, seguem suspensas até
a próxima terça-feira (21), seguindo a Nota
Técnica nº1/2020. Essa suspensão pode ser
prorrogada, dependendo da situação da pan-
demia em território gaúcho e nas cidades que
estão localizados os presídios.

Além da suspensão das visitas, também
foram redobrados os procedimentos de pre-
venção a Covid-19, com higienização dos lo-
cais e uso de equipamentos de proteção indi-
vidual, para os policiais penais.

As determinações estão sendo adotadas,
tanto no trabalho realizado dentro dos esta-

Presídios do RS

Visitas seguem suspensas até terça-feira

belecimentos prisionais, quanto nas ações de
escolta fora dos limites dos presídios.

Os casos suspeitos estão sendo isolados, e
as celas estão recebendo esterilização e limpeza.

Presídio Estadual de Getúlio Vargas

FOTOS: DIVULGAÇÃO AFR



Getúlio Vargas,
              17 de abril de 2020 1111111111A FOLHA REGIONAL ESPORESPORESPORESPORESPORTETETETETE

As iniciativas de solieda-
riedade estão se multipli-
cando cada vez mais neste
momento, e no esporte não
tem sido diferente. Em apoio
a esses movimentos, as Gu-
rias do Grêmio do Alto Uru-
guai realizaram a doação de
151 cestas de Páscoa para
entidade assistêncial da re-
gião. A entrega foi no último
dia 09.

Essa campanha foi pen-
sada, levando em considera-
ção que nesse momento de
crise alguns pais, não estão
com condições de presentear
seus filhos na páscoa com
ovos e chocolates. As cestas
com chocalates, pirulitos, ba-
las bombons, e outros itens
foram entregues as crianças
que são atendidas diaria-
mente pelas entidades.

Para as integrantes do gru-
po, Bruna Trindade e Kalian-
dra Alves Dias, as ações mos-
tram a força do esporte fora

A Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) cance-
lou todas as atividades do calendário nacional de competi-
ções do automobilismo. A determinação vale para todas as
categorias, incluindo todas as provas do rali de velocidade,
em função da pandemia mundial do coronavírus (Covid-19).

Neste fim de semana (18 e 19) seria realizado o 20º Rally de
Estação. Como já foi divulgado, uma nova data será marcada.

A organização do Erechim Rally Brasil também anunciou a
suspensão do lançamento da prova, que aconteceria em breve.
A prova está marcada para acontecer nos dias 28 a 31 de
maio, mas está sendo estudada uma nova data.

Enquanto as provas não acontecem, a solidariedade tam-
bém é ressaltada, com a organização de doações de alimentos.
Em Erechim, os fãs da prova super-prime já podem adquirir
seu ingresso, com a doação de alimentos não perecíveis e
produtos de limpeza. Os pontos de troca são a sede do Mesa
Brasil, Sesc e Senac.

Gurias Gremistas do Alto Uruguai

Torcedoras realizam ação
beneficente de Páscoa para crianças
Mais de 150 cestas foram doadas para entidade assistencial

Futsal - A Academia Triques e Giacomazzi (TG), de
Getúlio Vargas, está com os treinos paralisados. Ela parti-
ciparia de três campeonatos pelas categorias sub 11, 13
e 15, que já foram cancelados, o Campeonato Regional
de Futebol de Base, 2ª Copa Atmosfera e a Liga Regional
de Futebol, onde iriam participar equipes da região do Alto
Uruguai e Planalto.

As Escolinhas de Futsal Mini-Craque, de Estação e
Getúlio Vargas, também estão com os treinos suspensos.
As equipes da categoria sub 7, 09, 11, 13, 15 e 17 partici-
pariam da 7ª Copa Norte de Futsal.

A volta dos treinos está prevista para quando for reto-
mada as aulas nas escolas.

AABB Comunidade - As atividades das turmas do
projeto da AABB Comunidade de Getúlio Vargas estão
suspensas. A retomada das atividades será divulgada ou
quando voltar as aulas.

Rali de Velocidade

Calendário de provas
foi paralisado pela CBA

Provas do 20º Rally de Estação seriam neste fim de semana

dos campos. “É muito gra-
tificante poder ajudar o pró-
ximo, as ações sociais são
muito importantes pra enten-
dermos mais sobre a realida-
de do próximo e me sinto mui-
to feliz por poder fazer isso
junto com amigas que o fute-
bol me proporcionou mostran-
do mais uma vez que é muito
mais que um simples jogo, time
ou esporte”, destaca Bruna.

Para Kaliandra, a ação tam-
bém é um incentivo para que
mais pessoas pratiquem o
bem. “A solidariedade e o fu-
tebol sempre andam de mãos
dadas. As ações representam
o amor que temos ao próximo.
Além disso, também é uma
maneira de estarmos incenti-
vando outras pessoas a esta-
rem tendo esse gesto ao longo
do ano”, disse.

Cestas com chocolates, pirulitos, balas e bombons foram entregues
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