
VALE DO SOL11 ARAUTO    TERÇA-FEIRA
13 DE AGOSTO DE 2019

Gripe A faz vítima do Vale
Sem ter se vacinado, 
homem estava 
internado em hospital 
em Santa Cruz do Sul. 
É o primeiro caso de 
óbito na região

VÔLEI
Nesta quinta-feira, dia 15, 
às 19h45min, no Ginásio 
do Trombudo ocorre a 
terceira rodada do Cam-
peonato Municipal de Vô-
lei Misto. Enfrentam-se: 
|Pancadão x Formosa; 
|Sequelas x Comercial 
Hein;
|Drogaria Nova x Red Bull. 
Resultados da rodada do 
dia 8 de agosto:
|Pancadão 2x1 Drogaria 
Nova; 
|H’Lera 0x3 Sequelas; 
|Cipriano 0x3 Comercial 
Hein.

BOIA-FORTE FEST
Onze candidatas vão 
participar da 12ª Escolha 
das Soberanas de Vale 
do Sol, que acontecerá 
no dia 8 de novembro. 
As meninas serão apre-
sentadas oficialmente 
durante a 2ª Boia-Forte 
Fest, que vai ocorrer no 
dia 24 de agosto, a partir 
das 19h30min, no Giná-
sio de Pinhal Trombudo. 
Neste dia, também serão 
divulgadas as novidades 
do concurso deste ano. 
Durante a noite, será 
servido o prato típico do 
Município, a boia-forte, 
e terá baile animado 
pela Banda Destinu’s. 
As fichas para o jantar 
podem ser adquiridas na 
recepção da Prefeitura, 
com a comissão orga-
nizadora e com os inte-
grantes da diretoria do 
Ginásio de Pinhal. Ante-
cipados serão vendidos 
a R$ 15 e na hora custará 
R$ 17. Crianças de 7 a 12 
anos pagam R$ 8.

códIgO dE OBRAS
O Poder Legislativo de 
Vale do Sol aprovou a 
alteração no Código 
de Obras do município 
para atualizar a forma de 
aplicação dos autos de 
infração por descumpri-
mento de normas, simpli-
ficando e disciplinando 
a forma de atuação do 
Poder Público Munici-
pal. O auto de infração 
passará a ser emitido em 
três vias, permanecendo 
inalterado o prazo de re-
curso, dispensando o de-
pósito do valor da multa 
para fins de julgamento 
do recurso. 

A transmissão direta (pessoa a pessoa) é a mais 
comum e ocorre por meio de gotículas do indivíduo 
contaminado ao falar, espirrar ou tossir. A incubação 
da doença é de 1 a 4 dias e a transmissão ocorre, 
principalmente, entre as primeiras 24 até 72 horas da 
doença. Imunodeprimidos e crianças podem excre-
tar o vírus por semanas ou meses. As manifestações 
clínicas são de início abrupto com febre, tosse seca, 
dor de garganta, mialgia, cefaleia e prostração, carac-
terizando um quadro de Síndrome Gripal.

Municípios reforçam a importância da vacinação para proteger da gripe
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Um morador de Vale 
do Sol, que não estaria 
imunizado, é a pri-

meira vítima do vírus H1N1 
na região neste ano. Apesar da 
Secretaria Estadual da Saúde 
ter divulgado que se tratava 
de uma mulher, a vítima é do 
sexo masculino, corrigiu a Se-
cretaria Municipal da Saúde. 
Que reforça à população: tra-
ta-se de um único e não dois 
casos de óbito por gripe A. O 
morador, cuja identidade não 
foi revelada, estava internado 
em hospital em Santa Cruz do 
Sul e faleceu em 27 de junho.

Ao todo, 28 pessoas morre-
ram por gripe no Rio Grande 
do Sul neste ano. Dessas, 20 
foram provocadas por In-
fluenza A (H1N1). Além de 
Vale do Sol, as cidades que 
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INFLUENZA

AVISOS

Traçado na rua Syboldo 
Tesche é alterado

APROVADO

A Câmara de Vereadores 
de Vale do Sol aprovou, por 
unanimidade, a alteração do 
traçado da rua Syboldo Tes-
che, definido na Lei nº 523, de 
22 de abril de 2005.

O projeto foi de autoria do 
vereador Leonir Scherer, que 

justificou a necessidade para 
adequar o traçado conforme 
o seguimento da rua que 
vai em direção à localidade 
de Linha Bernardino, e não 
em direção ao arroio, como 
estava definido na legislação 
municipal.

Legislativo aprovou mudança para dar seguimento à rua
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registraram mortes por gripe 
no Estado foram: Canoas (2), 
Dois Irmãos, São Francisco 
de Paula, São Leopoldo, Sapi-
ranga, Três Coroas (2), Barra 
do Ribeiro, Guaíba, Porto 
Alegre (4), Capão do Leão, 
São Lourenço do Sul, Santa 
Maria, Gramado, Pinhal da 
Serra, Passo Fundo, Bagé, 
Alegrete, São Gabriel, Santo 

Ângelo, São Luiz Gonzaga, 
Santa Rosa, Panambi e Tra-
mandaí. Até agosto de 2018, a 

Secretaria Estadual da Saúde 
contabilizava 79 mortes por 
Influenza.

Na última sexta-feira, dia 
10, aconteceu a grande final 
do Campeonato Municipal 
de Canastra. O Bar Becker 
venceu a equipe do Neitzel 
por 9 a 6. Os três primei-

ros colocados receberam 
troféu e medalhas. O quar-
to colocado ganhou troféu. 
Campeão: Bar Becker; vice: 
Neitzel; 3° lugar: Blank; 4° 
lugar: SCE Trombudo.

Vencedores receberam premiação após disputa

Bar Becker vence canastra
ESPORTE
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