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Especial VS

Chuva causa 
alagamentos no 
fim de semana
Rio dos Sinos alcançou o nível mais alto do ano no 
domingo; Defesa Civil segue monitorando as cheias 

A abundante quantida-
de de chuva que caiu 
no fim de semana fez 

com que o Rio dos Sinos al-
cançasse 5,1 metros em São 
Leopoldo, na manhã de on-
tem, o seu maior nível em 
2020. Conforme o boletim 
divulgado pela Defesa Civil 
do Município, às 16 horas, a 
bacia diminuiu 2 centíme-
tros durante a tarde, encer-
rando o dia em 5,08 metros. 
Conforme o órgão, a tendên-
cia é que o rio siga baixando.

O casal Jonas Flores, 29 
anos, e Ana Paula Brandão, 
25, reside no final da Rua 
das Camélias e viu o pátio 
começar a encher de água 
na quinta-feira. “Não atingiu 
nossa casa, porque ela é alta. 
Por enquanto, está só no pá-
tio”, disse Jonas. No domingo, 
eles estavam na casa da mãe 
de Ana, na mesma rua, e fo-
ram até sua residência para 
buscar algumas coisas. Com 
galochas e usando macacão 
de borracha, eles passaram 
pela rua já com água quase 
pela cintura.

A previsão para hoje é de 
chuva fraca e isolada no pe-
ríodo da manhã apenas no 
extremo norte gaúcho. Na 
maior parte do Estado ha-
verá predomínio de sol com 
variação de nuvens devido 
ao avanço de uma massa de 
ar seco de origem polar.

*Colaborou: Priscila Car-
valho

Jean Peixoto*
jean.peixoto@gruposinos.com.br

Defesa Civil 
auxilia 
comunidade 
leopoldense
Com a previsão de 
tempo instável para os 
próximos dias, a Defesa 
Civil leopoldense 
está orientando as 
comunidades que 
residem em áreas de 
risco a desocuparem as 
casas e buscar abrigo 
seguro. Até ontem, 
duas famílias haviam 
deixado suas casas 
para se abrigarem 
em residências de 
familiares. Uma reside 
na Rua da Praia e a 
outra no loteamento 
São Geraldo, bairro 
Feitoria. As equipes da 
Defesa Civil seguem 
de prontidão caso 
a situação evolua 
e haja necessidade 
de abrigamento, 
utilizando locais na 
própria comunidade.

A Rua da Praia, no bairro Rio dos Sinos, ficou alagada

DIEGO DA ROSA/GES

A MetSul Meteorologia 
adverte para um novo 
quadro de enchentes 
nos vales neste início 
de semana. Segundo 
a MetSul, o Sinos não 
corre riscos no curto 
prazo, pois as águas já 
vêm baixando, e o pico 
da “onda de inundação”, 
que já passou por 
São Leopoldo e Novo 
Hamburgo, deve 
chegar a Esteio e 
Canoas.

Metsul alerta 
para repiques

Em São Leopoldo, 
quem precisar de apoio 
devido às cheias pode 
pedir aos Bombeiros 
pelo 193; à Defesa Civil 
pelo 153 ou pelo (51) 
2200-0633, ou 99327-
5609; ou 98924-
7852 para o Banco do 
Agasalho, no Ginásio 
Municipal Celso 
Morbach, Avenida Dom 
João Becker, s/n° sala 
14, ou pelo 3568-7176.

Contatos para 
emergências

Política
Thiago Padilha
thiago.padilha@gruposinos.com.br

Suspensão prorrogada

O Legislativo 
de São 
Leopoldo 
prorrogou a 
suspensão 

das atividades 
presenciais nos três 
prédios históricos da 
Rua Independência até 
o dia 20 em função do 
avanço da Covid-19 no 
Município e  consequente 
diminuição do número 
de leitos disponíveis no 
Hospital Centenário. 
Conforme o presidente 
da Câmara, vereador 

Júlio Galperim (PTB), a 
medida visa a segurança 
dos servidores e da 
população atendida. 
“Desde o início da 
pandemia estamos 
realizando todas as ações 
preventivas. Este grau 
de responsabilidade faz 
com que não tenhamos 
nenhum caso contraído 
dentro da Câmara. Vamos 
suspender por este curto 
período e, obviamente, 
faremos uma nova análise 
do cenário antes de 
retomar as atividades.”

Desde o início da pandemia, o Legislativo adotou todas 
as ações preventivas indicadas pelos órgãos de saúde. 
Além de suspender as sessões presenciais, a direção 
da Casa instalou dispencers de álcool gel no prédio, 
placas de acrílico para proteção dos recepcionistas 
e seguranças que ficam na entrada principal, exigiu 
o uso de máscaras de proteção, mesmo dentro dos 
gabinetes, e reforçou a higienização.

Medidas adotadas

Os servidores das bancadas do Progressista, MDB e 
PT que foram contaminados pelo novo coronavírus já 
concluíram o isolamento e são considerados curados 
da doença. Eles já estão aptos para retomar o trabalho, 
mas como a Câmara de Vereadores segue sem 
atividades presenciais até o dia 20, já estão atuando 
em home office.

Servidores recuperados

Em Portão, o vereador Diego Martins convida os 
secretários municipais Rodrigo Valente (Fazenda) e 
Fábio Beneton (Saúde) para comparecerem na Câmara 
para falar da situação financeira e acompanhar as 
medidas para evitar a propagação do coronavírus na 
cidade.

Finanças contra a Covid-19

Paranhana 
sobe e 
população 
se mobiliza

Igrejinha fez valer o título 
de Capital Estadual do 
Voluntariado. Na última 
semana, mostrou que 
o engajamento não se 
faz apenas em meio 
às comemorações da 
Oktoberfest. Enquanto 
o Rio Paranhana subia 
com a chuva insistente, 
crescia o receio das famílias 
em áreas de risco, mas 
a comunidade também 
dava as primeiras mostras 
da rede de solidariedade 
que estava por se formar. 
Ainda na madrugada, 
chegavam os primeiros 
donativos no espaço de 
apoio montado na sede da 
comunidade luterana. Já 
em São Sebastião do Caí e 
Montenegro, pelo menos 
158 pessoas continuavam 
em abrigos ontem devido 
a cheia do Rio Caí. As 
duas cidades decretaram 
situação de emergência na 
sexta-feira.

Região

Rodoviária 
hamburguense 
vira ponto de 
coleta
Durante o sábado e o 
domingo, a rodoviária 
de Novo Hamburgo foi 
o ponto de coleta de 
doações para famílias 
atingidas pela cheia do 
Rio dos Sinos. A ação 
foi promovida pela 
prefeitura em parceria 
com a Companhia 
Municipal de Urbanismo 
(Comur). A partir de 
hoje, a Secretaria de 
Desenvolvimento Social 
(SDS) fará a destinação 
do que material 
arrecadado. 
Para quem não 
conseguiu doar no final 
de semana, a SDS está 
recebendo doações na 
fábrica da cidadania, de 
segunda a sexta-feira, 
das 12 às 18 horas. O 
endereço é Rua México, 
466, Santo Afonso.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Pelo presente, conforme art. 5º do Decreto-Lei n. 201/67, notificamos o Vereador
da Cidade de São Leopoldo, Marcelo Amaro Buz (DEM), para que no prazo de 10
(dez) dias apresente defesa prévia, por escrito, indicando provas e/ou rol de
testemunhas, do processo da perda de mandato instaurado pela Portaria 4109. O
prazo de para a apresentação da defesa tem início no primeiro dia útil subsequente
ao segundo edital de notificação.
Informamos que a integra do processo vertente é juntado ao expediente n.
5767/2020, no sistema Legis (https://legis.camarasaoleopoldo.rs.gov.br/?sec=pro-
posicao&id=8056), da Câmara de Vereadores de São Leopoldo/RS, assim como
anexo na notificação pessoal e nas notificações enviadas pelo formato digital (e-mail
pessoal, e-mail institucional e whatsapp pessoal).
Salientamos que a representação do denunciado pode ser realizada por advogado
devidamente constituído nos autos do processo, que se encontram em formato
físico, disponível para carga e consulta no Departamento de Processo Legislativo
desta casa.

São Leopoldo, 07 de julho de 2020.
Vereadora Iara Cardoso,

Presidente da Comissão Processante.
Vereador Júlio Copstein Galperim,

Presidente da Câmara Municipal de São Leopoldo.

MARCELO MOREIRA DE CERQUEIRA, sob
CPF 094.834.137-88, residente no Conj.
Roraima, rua B , bl 22, ap 102, (Vila Militar),
Nossa Senhora das Graças - Canoas/RS,
comunica o extravio da Carteira Funcional
Órgão : Polícia Rodoviária Federal Matrícula:
2151581 Local provável da perda: próximo
à AV. HENRIQUE BIER, 3644 - PARQUE
MAUÁ, SÃO LEOPOLDO - RS.

São Leopoldo, 13/07/2020
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