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Multas a partir de segunda

Caminhada atrai para a prevenção do câncer de mama

Município vai ativar 
as cinco lombadas 
eletrônicas da 
ERS-409. Velocidade 
máxima é de 40 
quilômetros por hora

Lombada da Roberto é uma das que vai multar

VERA CRUZ

OUTUBRO ROSA

Quem trafegar acima 
da velocidade per-
mitida em ao menos 

cinco pontos de Vera Cruz a 
partir desta segunda-feira vai 
sentir no bolso o peso da infra-
ção. Na transição de domingo 
para segunda-feira, a partir 
da meia-noite, entrarão em 
funcionamento as cinco lom-
badas eletrônicas instaladas 
na ERS-409 e que permitem 
a velocidade de até 40 quilô-

ARQUIVO ARAUTO

LUCIANA MANDLER

SOCIEDADES I
As Sociedades Prima-
vera Augusta Vitória, 
Sempre Avante e Bolão 
União avisam os sócios 
que domingo, dia 27 de 
outubro, vão no Centro 
Cultural 25 de Julho, 
em Santa Cruz do Sul. 
Ônibus às 12h15min, de 
Vera Cruz passando por 
Cipriano, Fim da Linha, 
Nacional até o local da 
festa.

SOCIEDADES II
As Sociedades Mista 
Unidos, Rosa Branca, 
Centro Ecumênico e 
Victória avisam que do-
mingo, dia 27 de outu-
bro, vão para a festa 
no Parque da Oktober, 
em Santa Cruz. Saída 
de ônibus às 12h30min, 
passando nos lugares 
de costume.

SOCIEDADES III
A Sociedade Bolão 
União de Dona Josefa, 
com sede no Nacional, 
promove um encontro 
de Sociedades no dia 3 
de novembro. A recep-
ção das Sociedades será 
a partir das 13h30min e 
após uma reunião dan-
çante. Na animação, a 
banda Acordes de Ouro.

JOGO DE BOLÃO
A Soc iedade Mista 
Sempre Avante avisa 
as sócias que sábado, 
dia 26 de outubro, ha-
verá jogo de bolão na 
Sede Comunitária 7 de 
Junho, com início às 
13h30min.

AVISOS

metros por hora. O início da 
operação foi possível graças 
à conclusão dos trâmites que 
esbarravam no processo de 
municipalização da rodovia, 
concluído recentemente.

Atualmente, o único equi-
pamento que autua no mu-
nicípio fica na rua Ernesto 
Wild, próximo à Comercial 
Tipuanas, que afere a velo-
cidade no sentido Kopp/
Centro, permitindo que os 
veículos trafeguem em até 
50 quilômetros. Segundo o 
Departamento de Trânsito, 
somente no primeiro semes-
tre deste ano, por exemplo, 
foram mais de 200 autuações 
neste local. 

As lombadas que começam 

a multar na segunda estão 
instaladas na localidade de 
Rincão da Serra, próxima à 
Agromilho (controle nos dois 
sentidos); na rua Roberto 

Gruendling, em frente à Mor 
Distribuidora (apenas no sen-
tido Vera Cruz/Santa Cruz); 
e na rua Intendente Koelzer 
(ambos os sentidos).

“Faz o autoexame, apal-
pando. Com delicadeza, pro-
curando. No espelho você vai 
olhando. Não fique aí à toa, 
essa dica é muito boa”. Foi 
ao ritmo da paródia feita com 
a música Prepara, de Anitta, 
que um grupo de mulheres e 
alguns homens iniciaram as 
atividades alusivas ao Mo-
vimento Outubro Rosa, na 
Praça José Bonifácio, em Vera 
Cruz, na manhã desta quinta-
feira, dia 24.

Antes de partirem para a 
3ª Caminhada, percorrendo 
algumas ruas da cidade, com 
intuito de conscientizar sobre 
a importância do autoexame 

Participantes vestiram rosa e foram para as ruas 

e do diagnóstico precoce do 
câncer de mama, o grupo 
dançou, se alongou e ouviu as 
orientações da ginecologista 
e obstetra Ana Paula W. Oli-
veira. “As mulheres precisam 
estar atentas. Ao perceber 
qualquer alteração na mama 
ou no bico do seio precisam 
procurar o seu médico”, orien-
ta. “Também não é preciso ter 
medo. Nem todo caroço é um 
tumor ou é maligno. Mas é 
importante que o diagnóstico 
seja precoce”, enaltece.

PREVENIR É MELHOR 
DO QUE REMEDIAR
Esta foi a primeira vez que 

a aposentada Glaci Rodrigues, 

de 58 anos, participou da ativi-
dade, acompanhada do grupo 
de ginástica do Município, do 
qual participa. “As mulheres 

precisam se conscientizar mais 
e fazer o autoexame. Saúde é 
fundamental e a prevenção é 
o melhor remédio”, completa.


