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Rio Uruguai baixa em Itaqui após chegar a 9,01m
Segundo informou a Assessoria de Comunica-

 ção Social da Prefeitura de Itaqui, pico do ní-
vel do rio Uruguai chegou a 9,01m, às 4h45min da
terça-feira (10/5). Nível que provocou a remoção
de 14 famílias que residem em casas volantes para
lugares mais altos e seguros. Por precaução, o
Gabinete de Crise formado pela Defesa Civil, o
Gabinete de Gestão Integrada e as secretarias de
Desenvolvimento Social e Habitação, da Saúde, de
Obras e de Agricultura e Meio Ambiente, com o
apoio da Brigada Militar, Corporação de Bombeiros
e 1º Regimento de Cavalaria Mecanizado (1º RC
Mec), começou o trabalho de remoção das famíli-
as no dia 6. No dia seguinte, o rio atingiu a cota de
inundação (8,30m). “Antes da água chegar nas

Uso de máscaras no
Hospital São Patrício

O Hospital São Patrício de Itaqui lembra
que o uso de máscaras continua sendo

exigido dentro da instituição. Pensando no
bem da saúde de todos, reforçamos o

pedido para que não esqueçam da
máscara quando forem entrar no Hospital.

casas, a Secretaria de Desenvolvimento Social e
as Agentes Comunitárias de Saúde (ACS) já reali-
zavam o levantamento de dados e troca de conta-
tos com os moradores das áreas ribeirinhas. In-
clusive, em todas as ações, o prefeito Leonardo
Betin o vice-prefeito Clóvis Ravarotto Correa, esti-
veram presentes acompanhando a situação da
cheia e o trabalho do Poder Executivo”, informou a
Assessoria da prefeitura. Na medição das 7h da
quinta-feira (12), dia de fechamento desta edição
do Nossa Época, o rio Uruguai estava com 8,32m
acima do nível e continuava baixando. A Defesa Civil
de Itaqui e a Secretaria de Desenvolvimento Social
e Habitação seguem acompanhando as famílias
afetadas pela cheia do rio. Fotos: Juliano Cabral

Casas volantes, como a da foto, foram
removidas para lugares mais altos e seguros

Àrea portuária de Itaqui
ficou parcialmente inundada

IR 2022: contribua com os fundos municipais
O Conselho Municipal do Idoso (CMI) e o Conselho Municipal

 dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) pedem
àquelas pessoas que ainda não realizaram a declaração do Im-
posto de Renda de Pessoa Física (IRPF 2022) para que doem aos
fundos municipais: do Idoso; e da Criança e do Adolescente; no
momento de preencher o formulário. Para contribuir, no momento
de realizar sua declaração (somente na opção completa), o contri-
buinte pode optar por abater até 6% do imposto devido, em caráter
de doações de 3% para cada fundo. A declaração do Imposto de
renda deste ano poderá ser entregue até 31 de maio. Sua ação
solidária fará muita diferença na vida de crianças e idosos de Itaqui,
que vivem em situação de vulnerabilidade social

O Comando do Corpo de Bombeiros de Itaqui
lamenta o elevado número de trotes que
são passados via telefone 193, para o órgão
no município. Pedimos para evitar esse tipo de
atitude, pois enquanto estiver brincando com os
órgãos de segurança, alguém poderá necessi-
tar de ajuda. O Comando do Corpo de Bombei-
ros salienta ainda, que os números telefônicos
que passam o trote ficam armazenados no sis-
tema informatizado da instituição e os autores
dos trotes poderão ser enquadrado no Artigo Nº
340 do Código Penal: Falsa comunicação de
crime ou de contravenção, cuja a pena é de
detenção de um a seis meses ou multa.

Trote aos Bombeiros
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ

A Prefeita Municipal de Maçambará, visando à contratação de pessoal junto à Secretaria de Saúde,
amparada em excepcional interesse público devidamente reconhecido por intermédio da Lei Muni-
cipal n° 1.680/2022, com fulcro no art. 37, IX, da Constituição da República, e arts. 227 a 230 da Lei
Complementar Municipal n° 05/1998, torna pública a realização de Processo Seletivo Simplificado
para o preenchimento das vagas temporárias abaixo nominadas e pela remuneração.

EXTRATO DE EDITAL - PSS 04/2022.

Adriane Bortolaso Schramm
Prefeita Municipal

Quantidade Vagas
01
01

Função Temporária
Auxiliar de Saúde Bucal
Psicopedagogo

Carga Horária Semanal
40 horas
20 horas

Vencimento
R$ 1.586,40
R$ 2.227,69

A seleção se dará por análise de títulos conforme previsto no edital disponível no site, https://
macambara.rs.gov.br as inscrições são gratuitas, poderão ser feitas presencialmente ou por e-
mail a ser enviado para processoseletivomacambara@gmail.com até a data 20/05/2022.
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