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  Cada um na sua casa, mas juntos 
na inclusão dos surdos. Esta é a 
situação dos intérpretes e profes-
sores de Libras do IFRS, que com-
põem a Comissão de Estudos Sur-
dos (CES) e que, desde o início da 
pandemia, estão realizando as 
traduções de notícias, posts das 
redes sociais e documentos insti-
tucionais relativos ao combate da 
Covid-19. Além disso, o grupo es-
tá realizando a tradução de cursos 
de educação a distância (EaD) que 
a instituição disponibiliza. 
  De acordo com a professora 
Quetlin Ester de Araújo, o traba-
lho está sendo desenvolvido a fim 
de assegurar o direito à acessibili-
dade linguística e de informação 
aos professores, alunos e comuni-
dade surda externa sobre ações e 
acontecimentos do IFRS. A força 
tarefa envolve todos os profis-
sionais da área de Libras dos cam- 
pi (efetivos, temporários e 
terceirizados).
  As traduções das notícias e do-
cumentos podem ser acessadas 
pelo canal do Campus Alvorada 
no YouTube. 
  Este informativo também está 
sendo traduzido. As versões em 
pdf e em Libras estão disponíveis 
no site do Campus Alvorada.

     O governo do Estado emitiu, no dia 9 de maio, o Decreto nº 55.240, sobre 
o modelo de distanciamento social controlado. Com isso, a retomada das ati-
vidades econômicas será definida por regiões de acordo com a situação de 
propagação do novo coronavírus (Covid-19) e a capacidade do sistema de saú-
de. Para tanto, o Rio Grande do Sul foi dividido em 20 regiões, que recebem 
cores de bandeiras conforme o risco de transmissão da Covid-19: amarelo, 
baixo; laranja, médio; vermelho, alto; e preto, altíssimo.
     De acordo com o governador Eduardo Leite, a proposta foi construída a 
partir de indicadores divididos em dois grandes grupos: propagação e capaci-
dade de atendimento na rede hospitalar da região. Ele ainda explicou que o 
monitoramento e as atualizações serão constantes, o que poderá implicar em 
reclassificação. Todas as informações podem ser acessadas no site 
https://distanciamentocontrolado.rs.gov.br
    A norma também prevê divisão setorial. Indústria e Comércio poderão 
funcionar obedecendo as regras e especificidades de cada região e setor. Se-
guem proibidas as atividades recreativas. O decreto torna obrigatório o uso de 
máscara em ambientes fechados coletivos, na proximidade com pessoas, em 
portarias de edifícios, transporte coletivo e lojas. O documento passa a valer a 
partir da segunda-feira (11 de maio).
Alvorada
       Com o decreto transitório estadual nº 55.220, publicado em 30 de abril, o 
município de Alvorada (Decreto municipal nº 59, da mesma data, último até o 
momento que trata do assunto), autorizou a abertura do comércio e serviços, 
observando a capacidade de lotação em 30%, o protocolo de segurança, como 
higienização constante, a proibição de aglomeração e o uso de máscaras, que 
também deve ser adotado no transporte público (ônibus, táxis e carros de 
aplicativos). 

     Desde o dia 29/04, a operação de viagens da Val (Viação Alvorada Ltda) 
passou a ser de 32% sobre a tabela anterior. A mudança foi uma decisão da 
Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana e da empresa de 
transporte em razão da redução do número de passageiros nos últimos anos, 
situação que se agravou com a quarentena. O objetivo é minimizar o impacto 
financeiro do sistema e garantir a manutenção mínima do serviço. Confira:
     - Linhas que continuam em operação de segunda a sábado: L103, C105, C201 
e C202
     - Domingos: L103
     - Linhas suspensas: C101, C102, C104, C106, C205, C206 e C207
     - Bairros afetados: São Pedro, Piratini, Duas Figueiras, Nova Alvorada, 
Salomé, Cedro, Americana, Intersul, 11 de Abril, Jd. Alvorada, Sta. Barbara, 
Porto Verde, Distrito Industrial
     Segundo informações da Prefeitura, como alternativa os usuários poderão 
utilizar ônibus da Soul e TM, além de vans escolares que, no período de 
suspensão das atividades de ensino, atenderão os bairros que tiveram as linhas 
suspensas. 

Transporte público em Alvorada

https://ifrs.edu.br/alvorada/wp-content/uploads/sites/17/2020/03/Portaria-n%C2%BA-040-%E2%80%93-Designar-a-Comiss%C3%A3o-de-Crise-COVID-19.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCMOrMC4IwFmNLEjmMk6zWrw
https://ifrs.edu.br/alvorada/institucional/comunicacao/informes-covid-19/
https://distanciamentocontrolado.rs.gov.br/
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