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EDITORIAL ■ SÃO LOURENÇO EM PAUTA

EDITORIAL

Palavra do Prefeito Rudinei Härter
Foi através do sentimento de ser
abraçado pelo aconchego natural do
interior, e da sede da evolução dos
moradores urbanos, que percebi em
um momento da minha juventude a
vontade de contribuir com o avanço
da nossa cidade.

Sempre digo que desejo utilizar estes quatro anos da minha vida para
me dedicar em prol de uma São Lourenço do Sul melhor e mais próspera.
Assim, utilizo deste espaço para resumir com palavras tudo que gostaria de dividir neste momento. Como
gestor desta cidade e representante
da população, esta que me concedeu
a oportunidade, procuro trabalhar
em nome dos interesses coletivos e
pelo bem comum. Faço o convite
para que façamos através desta revista uma retrospectiva do que construímos de positivo nos últimos meses,
e que fará diferença para todos nos
próximos anos. Estas páginas também são uma forma de manter a
relação governo-sociedade para dar
transparência nas ações que viemos
fazendo, infelizmente não há espaço
para destacar tudo que gostaríamos,
por isso, sempre orientamos para que
acompanhem os nossos portais oficiais de notícias, onde constam diariamente as novidades.
Podemos observar durante a leitura que todos os setores prosperam
significativamente, e os números

mostram estes resultados. Recebemos uma dívida herdada de R$ 38
milhões, e embora a dificuldade financeira que enfrentamos durante
estes meses que impossibilitou diversas ações, continuamos pensando
no futuro e no avanço da nossa cidade em diversos setores, que vocês
irão perceber no decorrer das páginas. Hoje, podemos agradecer por já
ter conseguido pagar R$ 14 milhões
destas dívidas, e sonhamos com o
momento em que ela termine, para
que possamos avançar ainda mais.
Torcemos por uma São Lourenço do
Sul em que prevaleça mais o desenvolvimento humano, a saúde mais
próxima do cidadão como viemos
fazendo, trazendo especialidades
para a nossa cidade; com mais segurança, transporte, educação, obras,
turismo, entre outros.

resultados, e nessa parceria em que
somamos força vamos construindo
um futuro cada vez melhor e digno
para os lourencianos, reafirmando
que sabemos o quanto ainda podemos fazer. Aquele jovem que desejou ser Prefeito, hoje vibra com as
conquistas do nosso Município e
com os destaques nacionais que repercutiram neste ano trazendo reconhecimento, como na área da saúde
e turismo. São Lourenço do Sul é
linda, e desejamos que seja apreciada de forma positiva por todos os
lourencianos e turistas que passam
por aqui, através da valorização da
qualidade de vida da população.
Desejo a todos uma boa leitura!

É com trabalho e planejamento
que viemos fazendo esta gestão de
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FAZENDA ■ SÃO LOURENÇO EM PAUTA

PRESTAÇÃO DE CONTAS COM O CIDADÃO

Pagos mais de 14 milhões dos 38 milhões
de dívidas herdadas

Receitas
arrecadadas

x

Despesas
realizadas

ANO 2017 - DE JANEIRO A OUTUBRO

*valores levantados até outubro de 2017
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Dos R$38.001.998,76 herdados,
ainda restam R$23.498.536,47
da dívida herdada à pagar.
O valor de 38 milhões da dívida herdada é real, está detalhado em nosso portal oficial, no link:
www.saolourencodosul.rs.gov.br/situacao-financeira.
Diante da relevância do valor para um Município de
cerca de 45 mil habitantes, foi necessário coragem e
determinação para empreender uma boa gestão.
Adotando condutas planejadas e sérias, realizamos
economias em diversos setores. Estas que possibilitaram
o pagamento parcial dos débitos, simultâneamente ao
atendimento dos serviços básicos.
A ordem cronológica de pagamentos instituída por
Decreto do Poder Executivo foi a ferramenta indispensável para atingirmos nosso objetivo.
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DE MÃOS DADAS COM O CIDADÃO

Aprovado, programa “De mãos dadas com
o contribuinte” facilita o pagamento de
dívidas do munícipe com a Prefeitura
O Poder Executivo, por meio de lei municipal, implantou o programa “De mãos
dadas com o contribuinte” que possibilita ao cidadão que tenha débito com o
município, várias formas de parcelamento e de descontos, tais como:

Pagamentos à vista

Pagamentos parcelados
Parcelamento em até
60 vezes - juros simples.

Pagamentos à vista

70% de desconto nos juros
e 100% na multa para
pagamentos até 60 dias.

Possibilidade de
compensação de créditos.

Parcelamento em até
30 vezes com 10% de desconto
nos juros e na multa.

50% de desconto nos juros e
50% na multa para pagamentos
até 120 dias.

Possibilidade de dação em
pagamento (desde que
comprovado interesse público).

Parcelamento em até
10 vezes com 20% de desconto
nos juros e na multa.

As instalações da Prefeitura Municipal (Rua Coronel Alfredo Born, 202) foram adaptadas com a criação de espaço
próprio para receber bem o contribuinte nas negociações.
A PROCURADORIA EM NÚMEROS

Confira os números e atividades realizadas
pela Procuradoria Geral Municipal
+ 2700

+ 1300

+ 2250

processos em carga

consultas jurídicas

memorandos

+ 2590

+ 720

+ 280

documentos analisados

requerimentos analisados

pareceres jurídicos

+ 315

+ 175

+ 80

ofícios

decretos

leis
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GABINETE ■ SÃO LOURENÇO EM PAUTA

AÇÕES DO PREFEITO

Depois de convênio assinado na Casa Civil,
draga chega à São Lourenço do Sul
Encontro na Casa Civil entre autoridades municipais e estaduais formaliza esta parceria.
O termo de cooperação assinado
visa o empréstimo de duas dragas
para o município. Este fato possibilitará a dragagem do Arroio São
Lourenço, auxiliando na prevenção
de eventuais inundações e alagamentos, trazendo uma maior tranquilidade para nossa população.
A superintendência dos Portos
já enviou a primeira draga para a
realização da 1ª fase dos trabalhos,
nos termos do projeto e licença ambiental emitidos pela SEPLAMA.

Draga em funcionamento no Arroio São Lourenço.

Construção de novo Campus da
FURG em São Lourenço do Sul

Audiências públicas realizadas em 2017
PPA: Plano Plurianual
LDO: Lei de Diretrizes Orçamentárias
LOA: Lei Orçamentária Anual
Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Participação Regional

São Lourenço do Sul está engajado nas causas regionais. O
Prefeito Rudinei Härter exerce a função de vice-presidente
da Associação dos Municípios da Zona Sul - AZONASUL, bem como da Associação dos Municípios Produtores
de Tabaco - AMPROTABACO contribuindo com a defesa
dos interesses da população não só de São Lourenço do Sul,
mas também de toda região.

O efetivo empenho entre proprietário, município e
FURG resultou na doação da área onde será implantado o novo campus da universidade. A visão de futuro
da gestão atual priorizou as ações de intermediação
para efetivar esta doação, bem como realizará obras de
infraestrutura (ruas de acesso e drenagem) que permitirão em breve o início dos trabalhos.

Ordem Cronológica recupera confiança

Com uma gestão arrojada e determinada, o Poder executivo implantou
a ordem cronológica de pagamentos,
tendo como principal característica
a impessoalidade.

A mesma permite a Fazenda Municipal o cumprimento de cronograma de pagamento, tanto da dívida herdada quanto do exercício
em curso.
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Os pagamentos são realizados de
forma clara e transparente, recuperando assim a credibilidade perante
seus fornecedores.

SÃO LOURENÇO EM PAUTA ■ DEFESA CIVIL | ADMINISTRAÇÃO

07

DEFESA CIVIL

A Defesa Civil realiza
resgate em situações
de risco

Atuações em períodos de cheias,
como na primeira semana de janeiro e em outubro de 2017, através
de isolamento, resgate de pessoas,
acolhimento e relatórios.

Qualificação do pessoal
Participação em cursos, como: Capacitar 2017 em Jaguarão e Porto
Alegre e capacitação para condução de embracação de estado,
junto à Capitania de Portos em
Rio Grande.

Relatórios deram
início a projeto
Começou com a Defesa Civil o estudo
e relatório das ruas que sofriam com
danos recorrentes da chuva, assim se
originou o projeto “Rua Mais Segura”.

Campanha do Agasalho
2017 foi um sucesso

As doações foram destinadas a famílias que foram identificadas pelos
serviços de atenção e através do cadastro único de programas sociais.
Essa proposta é para que as doações
fossem destinadas para quem realmente precisa.
Mais de 400 famílias foram beneficiadas com as doações entre interior
e cidade, inclusive os quilombos
Picada, Munjolo, Torrão, Coxilha
Negra e Rincão.
A organização foi da Prefeitura de
São Lourenço do Sul, por meio do
Gabinete da Primeira-Dama, Secretaria de Desenvolvimento Social
e Habitação e Defesa Civil.

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Realização de Processo Seletivo para
preencher 27 vagas para Agente
Comunitário de Saúde

O processo seletivo nº 01/2017 para o emprego de Agente
Comunitário de Saúde, foi conduzido pela empresa Premier Concursos, ganhadora da licitação, e mais de 600 pessoas participaram. Após foi realizado o curso introdutório,
que tratou de temas como: SUS, Estratégia de Saúde da Família, Rede de Serviços, Saúde Mental na Atenção Básica,
instrumentos do serviço, como fazer uma visita domiciliar,
planejamento, o que deve ser observado no ambiente da família, como fazer o cadastro, como preencher o formulário
do E-sus. Além destes temas também foi abordado a questão da vigilância em saúde, pois o ambiente muitas vezes é
transmissor de problemas.

Salário do Funcionalismo Público
foi pago em dia e 13º salário não foi
parcelado em 2017

Embora todas as dificuldades financeiras, a administração
vem mantendo em dia o pagamento do funcionalismo e
conseguiu proporcionar uma reposição salarial no ano de
2017. E a previsão é que o 13º seja pago em dia em 2017,
gerando uma economia com os juros de parcelamento de
aproximadamente R$600.000,00.

Valorizando o servidor

A atual administração optou por dispensar as empresas terceirizadas e valorizar os servidores concursados, nomeando até
agora no ano de 2017, 68 servidores e também assegurando
vagas para deficientes físicos. Houve também a redução de
12% dos Cargos de Confiança (CCs) na Prefeitura Municipal!
Além da redução de 17% de FGS.

Plano de Saúde

Plano Odontológico

Renovação municipal
com a Unimed, mantendo
o mesmo subsídio de 50%
do valor para o servidor e
para um dependente.

Realização de uma nova
licitação visando uma
melhora no atendimento
dos usuários do Plano
Odontológico.

Com uma eficiente gestão de
pessoal tivemos a economia
de R$4.954.579,89!

GESTÃO 2017-2020 | REVISTA SÃO LOURENÇO EM PAUTA

08

DESENVOLVIMENTO RURAL ■ SÃO LOURENÇO EM PAUTA

OBRAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO

Obras e manutenção na infraestrutura de
mobilidade no meio rural
Reparo e manutenção de estradas,
através de três equipes que priorizam as vias de maior circulação e
as principais vias de escoamento de
produção, rotas leiteiras, linha de
ônibus e de transporte escolar.
Uma equipe para construção,
reparo e manutenção de pontes,
pontilhões e limpeza e construção
bueiros. Pontes renovadas até o
momento: Santa Isabel, Santa Augusta, Arroio Grande, entre outras
que tiveram pequenos reparos.

Nas fotos, obras em bueiros, manutenção de estradas no interior do
município e renovação de pontes também no interior do município.

FISCALIZAÇÃO

COLABORAÇÃO DO CIDADÃO

SMDR realiza inspeção industrial e
sanitária no Município

Está em desenvolvimento o Plano
Municipal de Desenvolvimento Rural

O Serviço de Inspeção Municipal (S.I.M.) de São Lourenço do Sul foi criado, pela Lei 2204 de 1997, com a
função de realizar a fiscalização industrial e sanitária de
todos os produtos de origem animal.
Atualmente, estão cadastrados 23 estabelecimentos
onde são realizadas atividades de abate de bovinos, suínos, ovinos, aves além do processamento de embutidos,
queijo, mel e ovos.

Estão sendo realizadas consultas comunitárias rurais
em diversas comunidades. As reuniões contaram com a
participação das famílias e os diversos segmentos com
o intuito de realizar um levantamento de demandas,
sugestões e formulação de programas, como forma de
priorizar o uso de recursos, tanto financeiros como de
equipamentos e humanos, no desenvolvimento do mesmo, considerando os diferentes segmentos sociais e de
público, como por exemplo: agricultura familiar, quilombolas, agronegócio, pescadores, entre outros.
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RUAS: O CAMINHO DO POVO

Foram realizados investimentos em obras
de Drenagem Urbana
Pensando em diminuir a quantidade de ruas afetadas
pelas cheias, neste ano a Secretaria Municipal de Obras
Urbanismo além de trabalhar na desobstrução de bueiros, também realizou obras de drenagem urbana.
Podemos destacar a colocação de encanamento nas
seguintes ruas: Silveira Martins entre Mariz e Barros e
Av. Getúlio Vargas, na Rua Humaitá esquina com a General Osório - onde foi realizada a rede de canos até a
galeria, rua Alfredo Born esquina Mariz e Barros e também em frente ao Supermercado Jepsen na Rua Santos
Abreu onde haviam alagamentos frequentes.

Obras no Calçadão da Praia das
Nereidas foram concluídas

DIVISÃO DE TRÂNSITO

• Sinalização da Vila Esperança – Rua
Theodoro Porepp, ficando em sentido
único, proibindo entrada de caminhões e estacionamento somente
pela direita;
• Nova sinalização na Rua Álvares
Cabral, sentido único até a Rua Sony
Soares Corrêa;
Teve início e conclusão no fim de 2017 a recuperação do
calçadão da Praia da Nereidas, que foi destruído pela cheia
da Laguna dos Patos em outubro de 2015. Desde a trágica
cheia, o trecho aguardava obras de recuperação. Recursos
Federais haviam sido empenhados, mas não liberados. Foram constatas melhorias no calçadão após as obras, como a
adição de degraus e rampa de acesso à praia.

Recolocação de pavimentos de bloquete
na Rua Doca Serpa e no cruzamento entre
as Mariz e Barros e XV de Novembro.

• Estacionamento exclusivo para motocicletas, nos seguintes locais: Rua
Senador Pinheiro Machado esquina
com Mariz e Barros, Rua Marechal
Floriano Peixoto esquina Senador
Pinheiro Machado e Rua Júlio de
Castilhos esquina com a Rua Alfredo
Born;
• Retoques de Faixas de Pedestres e
nova faixa na Rua Senador Pinheiro
Machado;
• Colocação de várias outras placas de
sinalização pela cidade;
• Realizada a campanha Maio Amarelo, visando a conscientização sobre a
violência no Trânsito; e
• Feita a sinalização nos eventos realizados na cidade;
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PLANEJAMENTO E MEIO-AMBIENTE ■ SÃO LOURENÇO EM PAUTA

PRESTAÇÃO DE CONTAS COM O CIDADÃO

SEPLAMA planeja e
supervisiona diversas
obras para melhorar a
vida do cidadão
Obras são realizadas através dos Programas PAC e Pró
Transporte pela adminisração.
Melhorias na pavimentação da Rua Alte. Barroso, no Centro.

Obras no Pró Infância, no bairro Camponesa.

Pavimentação da Rua Dom Pedro, na Lomba.

Obras na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Canta Galo.

Pavimentação da Rua Mal. Floriano Peixoto, na Lomba.

Pavimentação da Rua Anchieta, na Praia.

Pavimentação da Rua Princesa Isabel, no Centro.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS COM O CIDADÃO

Asfaltamento da saída da cidade, Av. Nonô Centeno, Avenida.

Pavimentação da Av. Sony Soares Corrêa.

Pavimentação da Rua Bandeirantes, no bairro Medianeira.

Pavimentação da Rua Caramuru, na Barrinha.

Pavimentação da Rua General Osório, no Centro.

Pavimentação da Rua Teodoro Porepp.

Urbanização do
Distrito Industrial
As obras de urbanização de parte
da área do Distrito Industrial já
tem projeto técnico em análise no
BADESUL, onde temos aprovação
prévia de R$2.500.000,00 para
execução das obras.

O que é o Programa
de Pavimentação
Comunitária?
Programa de parceria da comunidade
com a Administração Pública para
pavimentação de vias urbanas nos
termos das Leis Municipais 2.796/2006
e 3.089/2009. Custo da obra: Beneficiários - 70% e Município 30%.

O que é o Programa
Pró Transporte?
Programa de pavimentação de vias
urbanas com circulação de transporte coletivo urbano, por meio
de financiamento com recursos de
R$18.000.000,00 do FGTS. Recursos: FGTS - 95% e Município - 5%.
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SOCIAL E HABITAÇÃO ■ SÃO LOURENÇO EM PAUTA

CONVIVER

O Centro de Convivência
da Pessoa Idosa atende
mais de 300 idosos
todas as semanas

CADÚNICO

Incentivo a Gestão
do Cadastro Único:
programas sociais mais
perto da população.
As ações de busca ativa para inclusão das famílias surpreenderam, de
janeiro a novembro.

Miss Zona Sul da Terceira Idade.

Com o foco no desenvolvimento de atividades que contribuam
no processo de envelhecimento
saudável, do fortalecimento dos
vínculos familiares, do convívio
comunitário, da prevenção de situações de vulnerabilidades e risco
social, as atividades deste espaço
tem por finalidade a prevenção
de agravos com relação a saúde,
família e comunidade. Conta com
diversas atividades lúdicas, sociais,
culturais, físicas e emocionais. Se
você tem mais de 60 anos, venha
participar conosco!
Destaques neste ano
Festa dos aniversariantes nos grupos,
onde é realizado um café solidário.
Regularizada a associação do
grupo, com eleição da nova diretoria, de acordo com o estatuto.
Retomado o Miss Zona Sul da 3ª
Idade, trazendo alegria contagiante
para nosso município. A candidata
lourenciana Loiva Araújo conquistou
o título de primeira princesa.

CREAS oferece vários
serviços, conheça
Os serviços ofertados nos CREAS
são desenvolvidos de modo articulado com a rede de serviços da
assistência social, órgãos de defesa
de direitos e das demais políticas
públicas. Somente esse ano mais de
250 atendimentos continuados as
famílias foram realizados e mais de
220 pessoas foram ao serviço em algum momento buscar orientações.

• 1150 famílias realizaram
atualização cadastral;
• 230 cadastros de novas famílias;
• 66 famílias que não recebiam
bolsa família passaram a receber;

Mais de 1520 famílias recebem bolsa família em São Lourenço isso gera renda
para comunidade de R$ 215.000,00
mensais, com média de recebimento
por família de R$ 141,00.
Com essa ação, o município
zerou a lista de espera no
Programa Bolsa Família.
Todas as famílias que
aguardavam por esse
benefício estão recebendo.

SEGURANÇA ALIMENTAR

São Lourenço do
Sul aderiu ao SISAN,
implantando o CONSEA
A administração municipal encaminhou projeto de lei, posteriormente aprovada por unanimidade
pelo legislativo - Lei nº 3.770, de
06 de outubro de 2017, para criar
o CONSEA - São Lourenço do Sul;
aderindo assim ao SISAN (Sistema
de Segurança Alimentar e Nutricional). O referido conselho tem
por objetivo primordial garantir o
direito humano à alimentação. A
idealização do CONSEA (Conselho
Municipal de Segurança Alimentar
e Nutricional) transcorreu de um
longo processo, quando culminou
com eleição e a posse dos membros
do CONSEA São Lourenço do Sul.
Agora o município poderá aderir a
programas de segurança alimentar
conveniando de forma direta com
governo federal e estadual.
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HABITAÇÃO

Habitação mais próxima
da população

A equipe de trabalho procura desenvolver nossas atividades de forma a atender à população quanto
a suas necessidades primordiais, de
maneira clara e objetivo. Até a data
de 30 de novembro, a Coordenadoria atendeu 2.180 usuários.
Através do setor de Serviço Social e
Administrativo, foi realizado a atualização cadastral junto aos moradores
do Loteamento Colina do Sol, Programa Minha Casa Minha Vida I (60
moradias) e Unidades aos atingidos
pela Enxurrada de 2011 (40 moradias)
totalizando 100 famílias.
Reunião com os moradores do
Loteamento Colina do Sol e Loteamento Camponesa I e II para tratar
de assuntos referentes às necessidades de interesse da comunidade, tais
como: coleta e acondicionamento
do lixo, pavimentação, iluminação,
segurança, lei de reparcelamento
dos débitos, entre outros.

CRAS
O CRAS é uma unidade de proteção social básica do SUAS, que
tem por objetivo PREVENIR a
ocorrência de vulnerabilidades e
riscos sociais. Engloba:
• O PAIF consiste no trabalho
social com famílias, de caráter
continuado, com a finalidade
de fortalecer a função protetiva das famílias
• O grupo de convivência Intergeracional para indivíduos com
faixa etária de 18 a 59 anos têm
por finalidade a prevenção de
agravos que possam provocar o
rompimento de vínculos familiares e sociais dos usuários.
• O Serviço de convivência de
adolescentes e pré adolescentes tem por foco a constituição
de espaço de convivência,
formação para a participação e
cidadania, desenvolvimento do
protagonismo e da autonomia
das crianças e adolescentes,
realizado a partir de encontros
semanais em grupo.
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CULTURA

Descobertas e oportunidades
através da educação

Aniversário de 133 Anos de
Emancipação Política de
São Lourenço do Sul

A SMECD trabalhou no ano de 2017, de forma responsável e comprometida
com a educação. Quando se fala em educação, devemos levar em consideração os
índices, tabelas e gráficos, os quais nos mostram o perfil educacional de cada município. Em consonância com esta busca, o ano de 2017 contou com as formações
pedagógicas que tiveram um olhar especial para esta proposta.
Durante o primeiro semestre realizou-se o diagnóstico das turmas
das nossas escolas, e a partir deste
pensou-se o plano de intervenção
pedagógica (PIP), ou seja, pensou-se o que cada turma necessita em
relação ao ensino aprendizagem.

Walter Thofehrn, ACI e Grêmio
Esportivo Lourenciano mais uma
vez não mediram esforços, recebendo e acomodando o público de
forma muito atenciosa. O evento
contou com a participação de aproximadamente 400 pessoas.

Este estudo culminou na criação
de um diagnóstico e um PIP a nível
de município, visando uma educação comprometida e de maior qualidade em 2018.
Pensando na qualificação dos
nossos profissionais da educação realizamos a V edição do Seminário
Qualidade e Compromisso com a
Educação de São Lourenço do Sul:
Vivências e Experiências Pedagógicas, espaço que foi inicialmente criado com o objetivo de proporcionar
formação continuada e permanente,
e em sua trajetória ultrapassou tal
aspecto configurando oportunidade
de divulgação das práticas de sala de
aula sendo muito importante para a
valorização profissional.

Escolarte e Escolartinho foram sucesso.

No ano de 2017 a SMECD inovou com o 1° Escolartinho, no qual
contou com a participação das Escolas de Educação Infantil junto
com o 13° Escolarte, tendo como
objetivo oferecer um espaço para
o desenvolvimento da criatividade
propiciando a vinculação da arte
com as vivências do dia-a- dia.

De 26 a 29 de abril de 2017 foi realizada extensa programação em
comemoração ao aniversário do
município com diversas atrações,
a Praça Central Dedê Serpa contou
com um grande público que prestigiou as apresentações artísticas e
culturais, exposição de fotografias
antigas, shows com artistas locais,
Feira Lourenciana de Agroindústria Familiar e Artesanato Rural,
teatro e muitos brinquedos para
agradar também o público infantil.

Realizada com sucesso,
no município de São
Lourenço do Sul, a 1ª
Conferência de Promoção
da Igualdade Racial

Qualidade em educação também
se faz a partir do momento em que
proporcionamos condições físicas,
para que as escolas possam atender
adequadamente os nossos alunos. Em
2017, várias ações foram realizadas
no sentido de oferecer um melhor
atendimento a comunidade escolar.
O V Seminário se realizou em várias
escolas do Município.

Durante o seminário foram apresentados 29 trabalhos, 9 palestras e 2
oficinas, alternadas com as mediações. As parcerias firmadas foram
garantia do sucesso do evento: As
Escolas Profª Marina Vargas, Nossa Senhora Estrela do Mar, Instituto

Escolas passaram por manutenção.

A Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial foi realizada em 30 de maio de 2017 e teve
como tema “O Brasil na década dos
afrodescendentes: Reconhecimento, Justiça e Desenvolvimento”. Foram discutidos quatro eixos sobre a
realidade das políticas públicas de
igualdade racial na atualidade.
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CULTURA: SUCESSO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM ECONOMIA

Festival de Bandas foi
um grande sucesso
O tradicional Festival de Bandas de São Lourenço do
Sul teve muita música, dança, arte e cultura. Foi uma
realização da Associação dos Amigos da Banda Musical
Municipal Luiz Carlos Colvara, juntamente com o Ministério da Cultura, com o apoio da Prefeitura de São
Lourenço do Sul, através da Coordenadoria de Cultura.
Realizado em 20 de agosto de 2017, na Praça Central Dedê Serpa, com a participação de mais de 20 bandas, algumas
da cidade e outras vindas de diferentes pontos do Rio Grande do Sul, que encantaram o público presente com suas
mais diferenciadas apresentações.
Chegada da Chama
Crioula no Município
Um dos maiores símbolos
do tradicionalismo gaúcho, a Chama Crioula,
chegou a São Lourenço do
Sul na manhã do dia 19 de agosto de 2017, marcando
o início das preparações para os Festejos Farroupilhas
deste ano. A Chama Crioula foi conduzida pelo Piquete
Cavaleiros do Sepé, em quase 500km e entregue ao Prefeito Municipal Rudinei Härter, pela primeira vez, em
frente a Coordenadoria de Cultura. A festividade contou com inúmeras apresentações de declamação, danças
tradicionais, música gaúcha, oficina de chimarrão.

Desfile de Cavalarianos
No dia 20 de setembro de
2017 foi realizado grandioso Desfile de Cavalarianos pelas principais
ruas da cidade, com o tema
“Farroupilhas: Idealistas, Revolucionários e Fazedores
da História”, que contou com a participação de CTG’s,
Piquetes, Entidades e Escolas, totalizando cerca de 600
cavalarianos, que reverenciaram o culto as tradições do
nosso Estado. A Coordenadoria de Cultura juntamente
com a Comissão Organizadora do evento, realizou reuniões preparatórias, regulamento do Desfile, inscrição
para todos participantes, colocação de pulseiras nos cavalos, tudo para viabilizar a exitosa realização do evento.

Semana de Aniversário
da Biblioteca Pública
Em homenagem aos 75
anos de história e cultura
da Biblioteca Pública Municipal Profª Elida Frömming Schild, de 21 a 24 de agosto de 2017, a Coordenadoria de Cultura promoveu intensa programação com
diferentes atividades. Na data do aniversário foi descerrada a Placa Comemorativa aos 75 anos da Biblioteca.
Participaram destas atividades cerca de mil crianças da
rede municipal, estadual e particular do município.
Fundação da AIA
Ocorreu no dia 25 de setembro, no Prédio da Coordenadoria de Cultura
de São Lourenço do Sul, a
fundação da Academia Internacional de Artes e Letras Sul-Lourenciana. A solenidade contou com show artístico de voz e violão, além de
declamações de poemas. A Academia seguirá o sistema
Francês e irá contar com 40 cadeiras, que será constituída
por personalidades locais, nacionais e internacionais.
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Seival da Música
Instrumental e Poético
Nos dias 27 e 28 de outubro de 2017 a Coordenadoria de Cultura atuou
como apoiadora na realização do Seivalzinho e do Seival da Música Instrumental e Poético que ocorreram no CTG Sepé Tiaraju. O
Seivalzinho foi um evento realizado com a participação
de alunos das escolas municipais, estaduais e particulares que destacou novos talentos artísticos instrumentais
e declamadores. Já o Seival recebeu mais de 300 poesias inscritas do Estado e também fora dele, com grande
participação de artistas de renome da arte gaúcha.
36ª Feira do Livro
Neste ano, 36ª Feira do
Livro de São Lourenço
do Sul aconteceu nos dias
6 e 7 de dezembro. A Patronesse foi a professora e
escritora Arita Martins Corrêa e o tema da feira foi:
“Ler é viver sua história ou reviver sua memória”.
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DESPORTO

Campeonatos Municipais
de Futebol da 1ª e 2ª divisão
tem economia de 200 mil

A realização dos Campeonatos Municipais de Futebol da 1ª e 2ª divisão tiveram
economia de R$ 200 mil com relação ao ano anterior, que teve um gasto no 1º
de R$ 132 mil e no 2º de R$ 108 mil, totalizando R$ 240 mil. O Campeonato
Municipal de 1ª Divisão iniciou em outubro de 2017, e segue até o próximo ano.

Foto: FlyUP

29º Concurso Municipal de Pesca
Realizado na fazenda Pérola Negra, o tradicional evento teve carreata, com premiação do melhor
carro ornamentado, concurso de
pesca, juntamente com o concurso
de mentiras de pescador.

Exposição “Memórias do
Futebol Lourenciano”
As Coordenadorias de Desporto e
Cultura e DECOM organizaram a
Exposição de Fotos “Memórias do
Futebol Lourenciano” em outubro no salão Paroquial da Igreja
Matriz. Com objetivo de reviver
a história do futebol. A exposição
agora se tornou intinerante.

2ª Taça ECSL de Futsal
A 2ª Taça ECSL de Futsal contou
com a participação de equipes das
categorias veteranos, livre e feminino. O campeonato foi realizado
pelo Esporte Clube São Lourenço,
em parceria com Prefeitura Municipal de São Lourenço do Sul.

XIX Lagoão de Futebol de Mesa
O campeonato contou com a participação de quase 100 botonistas
de diversos municípios gaúchos. A
realização do evento foi do Departamento de Futebol de Mesa do
Grêmio Esportivo Lourenciano,
com apoio da Prefeitura Municipal.

Escolas lourencianas
participaram do JERGS
Os jogos escolares do Rio Grande do Sul, etapa municipal São
Lourenço do Sul, integrou diversas modalidades, como o futsal,
atletismo, handebol, xadrez, tênis
de mesa e voleibol. Participam dos
jogos diversas escolas.

Campeonato de Futebol da 2ª
divisão
Viabilizado pelo incentivo dos
clubes que se disponibilizaram a
custear as despesas com a arbitragem. A realização será da Prefeitura Municipal, através Coordenadoria de Desporto, ACEL e clubes de
futebol participantes.

Campeonato Praiano
de Futebol de Areia

Marcando a temporada de verão com os jogos na quadra na Praia
ao lado do Largo Laura Abreu, neste ano o campeonato praiano
ocorreu em fevereiro e março. O 34º Campeonato Praiano de Futebol de Areia é realizado pela Prefeitura Municipal – Coordenadoria de Desporto, em parceria com o SESC/RS. Além do campeonato Praiano, a Coordenadoria de Desporto ainda ofereceu apoio
à Estação Verão SESC, promovendo diversas atividades.
GESTÃO 2017-2020 | REVISTA SÃO LOURENÇO EM PAUTA
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INOVAÇÃO EM SAÚDE

Cirurgia de Cataratas pela primeira vez na
história da saúde pública é realizada em
São Lourenço do Sul

Centro de Saúde São João da Reserva
passará a oferecer a possibilidade de
execução de Cirurgias de Cataratas.
Foto: FlyUP

mente 200km de distância. Ainda
estaremos dependendo de alguns
atendimentos em Pinheiro Machado, porém na medida que o hospital
estiver habilitado perante o Estado
poderemos ampliar esse número de
cirurgias, o qual é o objetivo.

A partir de chamamento público, em que o Centro de Saúde São
João da Reserva se habilitou, São
Lourenço do Sul passa a oferecer pela primeira vez na história
da saúde pública do município a
possibilidade de execução de 10
cirurgias de cataratas por mês.

Contando com um serviço de
qualidade dentro do nosso território, e pela proximidade oferecida,
evita assim que as pessoas com
dificuldade de locomoção, que possuem deficiência da visão, tenham
que se deslocar nas madrugadas
para um serviço de aproximada-

Está incluído no convênio o
atendimento de 120 consultas
médicas (mês) em atenção especializada de oftalmologia, atendimento de até 10 procedimentos de
facoemulsificação com implante
de lente intra-ocular dobrável para
tratamento de catarata e atendimento de até 400 exames. Já foram
realizadas com sucesso as primeiras
cirurgias de cataratas.

Implantação do Programa Criança Feliz
envolve equipe multidisciplinar

A Gestão Municipal tão logo que tomou posse, realizou todos os encaminhamentos
para a implantação do Programa Criança Feliz, para isto foi criado o Comitê Municipal através de decreto nº 4.582 do dia 10 de fevereiro, que consta com uma equipe
multidisciplinar que envolve: Desenvolvimento Social, Saúde, Educação e Gabinete.
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De imediato foi encaminhado também à confecção do plano
municipal, que visa objetivamente
planejar as estratégias necessárias
para conciliar este novo programa
com o Programa Infância Melhor
- PIM que já existe desde 2006, ou
seja, realizar o mapeamento das famílias que já tinham atendimento
dos visitadores PIM mas eram beneficiárias do Bolsa Família, para
que pudessem continuar em atendimento a partir de um cadastro, ao
mesmo tempo vendo novas famílias do Bolsa Família que ainda não
possuíam atendimento, para que a
partir desse mapeamento pudessem
contar com o visitador para desenvolver as atividades do programa
Criança Feliz.
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O plano prevê essa harmonia
entre os dois programas que tem
a mesma finalidade, promover o
desenvolvimento infantil. Atendendo famílias em vulnerabilidade social com crianças de até
36 meses de idade e com foco na
gestante.
O Município também realizou
um processo seletivo para contratação de 5 bolsistas/visitadores
para o projeto Criança Feliz, que
atualmente já atuam nas áreas pré-estabelecidas, e também de um
supervisor que é assistente social,
para dar o apoio técnico aos visitadores. Para realizar estas etapas,
foi efetivada a lei nº 3738 de 19 de
maio de 2017 para contração de
bolsistas/visitadores; e a lei número nº 3737 de 11 de maio de 2017
para contratação do supervisor.

São Lourenço do Sul foi destaque em vários eventos por ser o primeiro Município da Região Sul do
Estado a implementar efetivamente
o Projeto Criança Feliz, realizando
todas as etapas necessárias.
São 336 famílias, 324 crianças,
47 gestantes, destas 207 benefici-

SAÚDE MENTAL

INVESTIMENTOS

São Lourenço do Sul segue
inovando em Saúde Mental
A Rede de Atenção Psicosocial
de São Lourenço do Sul está completando 30 anos no próximo ano,
e nesta história na área de Saúde
Mental a nossa cidade é um exemplo para o Estado e também para
o País, pois somos o primeiro Município Gaúcho e o segundo brasileiro que criou uma alternativa
de atenção psicosocial aos doentes mentais, através da criação do
CAPS Nossa Casa em 1988.
Ao assumir a Administração Municipal neste ano, foi realizada uma
avaliação dos serviços instalados e
o que poderia ser criado no sentido
de atender o perfil epidemiológico
e as necessidades nessa área.
Assim vimos, através da coordenação de saúde mental, que teríamos duas frentes que poderíamos
implantar como inovações para
completar a rede de Atenção Psicosocial e celebrar os 30 anos de
forma positiva.

ários do bolsa família e crianças
beneficiárias da prestação continuada. Assim, percebemos que o
programa é concreto, possui toda
a sua estrutura para atender essas
famílias, conforme prevê a política nacional da Primeira Infância,
chamada de Criança Feliz.

Criação de 8 leitos
Um destes projetos será a implantação de 8 leitos para crianças e
adolescentes na área de saúde mental na Santa Casa de Misericórdia.
Se observa hoje que muitos adolescentes precisam da atenção de uma
equipe multiprofissional e precisam
de internação, esse público já é
atendido no local sem ter o credenciamento devido.
Há riscos de suicídios e agravos
sem ter um ambiente propício para
o atendimento. Atualmente quando
o adolescente é internado, se faz necessário fechar um leito duplo, para
poder receber o acompanhante, pois
este deve ficar próximo da família.
Os novos leitos já estarão preparados para atender o paciente e familiar.
Esse projeto já possui resolução
CIB 468/17, e foi aprovado no Conselho Municipal de Saúde (CMS).

• Revitalização da
Oficina de Geração
de Trabalho e Renda
- Lokomotiva, para
ampliar o número de
usuários que utilizam
a sua estrutura;
• Criação do Grupo
de Monitoramento
e Enfrentamento ao
Suicídio (GES);
• Criação do Grupo
de Trabalho para
Elaboração e
implantação do
Serviço Residencial
Terapêutico (GTSRT);
• Proposta de
Teleeducação e
Telemedicina em
Saúde Mental;
Assim, será o primeiro hospital
do Estado do Rio Grande do Sul,
fora o hospital público São Pedro, a
contar com uma Unidade Especializada para atender essa faixa etária.
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AINDA MAIS SAÚDE MENTAL

Projeto “Mãe Me Quer” é
único e não possui similar
O segundo projeto além de inovador,
é único e não possui similar, que é o
Mãe Me Quer, que tem como objetivo
propiciar uma unidade de acolhimento
para gestantes usuárias de drogas adolescentes e adultas. 90% das usuárias
de drogas estão em idade fértil, e o risco desta gestação em relação à própria
mulher e ao bebê estão comprovados
em diversos estudos.
Esse projeto terá inicialmente a
sua execução caracterizada como
uma unidade de acolhimento, já
que possui habilitação desde 2014
perante o Ministério da Saúde, porém não foi implantada.

O “Mãe Me
Quer” tem como
objetivo propiciar
acolhimento
para gestantes e
usuárias de drogas.
Pretende-se assim acolher as
pessoas que serão referenciadas
pelos Municípios da região, e futuramente talvez até do Estado, que
tiverem indicação para ficar um
período em abstinência e poder
cuidar da sua saúde e do bebê.
Este projeto também prevê que a
gestante referenciada, dependendo da
avaliação técnica, tenha que ficar um
período internada na Santa Casa para
desintoxicação, e tão logo ela esteja
em condições irá para essa unidade
de acolhimento, que será instalada no
Centro de Saúde São João da Reserva,
onde possui um espaço pronto para
fazer este atendimento.

Além disto terá uma equipe
na unidade e apoio da equipe de
saúde mental da Santa Casa e do
CAPS, que darão a supervisão e
acompanhamento ao trabalho.

A gestante
participará de
atividades lúdicas,
oficinas terapêuticas,
programas culturais
e educacionais.
Como vai funcionar?
A equipe de Atenção Básica da Boa
Vista e Boqueirão farão o acompanhamento do pré-natal, se houver
intercorrencia e essa gestante entrar em
trabalho de parto, ela será referenciada
para os hospitais da sua região que
fazem parto habitual e para o hospital
de Pelotas, se o parto for de alto risco,
sabendo que usuárias de drogas normalmente tem risco de ter parto prematuro, entre outros dificuldades que
necessitam de atendimento específico.
Na unidade terá atendimento psicoterápico e de atenção de
acordo com o projeto terapêutico
singular. Participará também de
diversas atividades lúdicas, oficinas
terapêuticas, programas culturais e
educacionais e acompanhamento
de enfermagem. Quando a paciente
receber alta, será referenciada novamente na comunidade de origem.

“Era um choro agudo,
penetrante, um
tanto desesperado,
se fosse possível
traduzi-lo a palavra
certa seria: socorro!”
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Ainda, está sendo planejado que
os visitadores do PIM/Criança Feliz
possam desenvolver um trabalho
com as gestantes mostrando a importância dos primeiros anos de vida
para o desenvolvimento do bebê.
O futuro do “Mãe Me Quer”
Destacamos por fim uma frase de
Marcelo Ribeiro do livro “tratamento do usuário de Crack”, que ressalta
que um bebê exposto a cocaína em
uma gestante adolescente, “era um
choro agudo, penetrante, um tanto
desesperado, se fosse possível traduzi-lo a palavra certa seria: socorro!”.
Assim, este projeto visa olhar
para o futuro de alguém que ainda
é invisível ao olhar e também para
esta gestante que precisa de acompanhamento de perto para proteger a sua saúde e a do bebê.

A marca do Projeto “Mãe Me Quer”,
projeto ousado que mostra que existem
alternativas para atender estas mães.

Todos olhares voltados para a
Pérola da Lagoa
São Lourenço do Sul terá os olhares do Estado e talvez até do Brasil
por ter tido a ousadia de dizer que
é possível criar alternativas para
atender um público que não tem
nenhum espaço de cuidado técnico
específico, com carinho e acolhimento, para que possa a gestação
transcorrer de forma saudável.
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INVESTIMENTO EM MEDICAMENTOS É DESTAQUE

Inaugurada
Farmácia
Distrital no
Município
Acreditando na importância de um
bom Sistema de Saúde, a gestão
municipal vem investindo em saúde
desde o início de 2017. Destacamos,
entre eles, a farmácia distrital.

Farmacêuticos responsáveis pela Farmácia Distrital.

A Farmácia Distrital foi implementada com o intuito de fornecer os medicamentos para os pacientes que residem em São Lourenço do Sul, com a
dispensação através do farmacêutico,
trazendo comodidade aos usuários e
aumentando a adesão ao tratamento.

As UBS continuarão entregando medicamentos da assistência farmacêutica
básica. Na Farmácia Distrital estarão
disponíveis para os usuários os medicamentos controlados, os quais até o presente momento só eram entregues na
Farmácia Central em turno único.

O principal objetivo da Farmácia
Distrital é melhorar a distribuição de
medicamentos e qualificar o processo de dispensação com assistência do
farmacêutico. Desde a inauguração a
procura de usuários vem crescendo,
beirando a 1000 atendimentos/mês.

Aumento do estoque
de medicamentos,
inicio do ano 5% para
atualmente 85%

Em 2017, até 30/11,
na Farmácia Central
foram realizados
29.602 atendimentos.

Envio de Kit de
Emergência para uso
nas Unidades Básicas
de Saúde

Encontro Estadual de
Atendimento Pré-Hospitalar:
SAMU Mental foi um sucesso

Durante os dois dias, o encontro,
além de abordar o atendimento
pré-hospitalar em saúde mental,
teve como principal produto a
regulação destas urgências e emergências, o mapeamento e a criação
de rede de apoio nas regionais,
grupo de trabalho e capacitação da
rede SAMU estadual. Cabe destacar o pioneirismo deste evento.

Nos dias 28 e 29 de Setembro, São
Lourenço do Sul foi sede do Encontro
Estadual de atendimento Pré Hospitalar - o “ SAMU MENTAL”.
O encontro foi um sucesso e
reuniu profissionais, gestores da
Rede de Urgência e Emergência
(RUE), Rede de Atenção Psicossocial e setores da rede intersetorial (Bombeiros, Policia Militar,
entre outros), onde foi possível
fazer uma discussão sobre os protocolos de atendimento e trocas

de experiências sobre a saúde
mental nos serviços de atendimento pré hospitalar.

Um dos momentos de maior
destaque foi a participação da
equipe do Núcleo de Saúde Mental
(NUSAM) do SAMU de Brasília.
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SAÚDE MAIS PRÓXIMA DO CIDADÃO

Foram criados dois novos ambulatórios
No primeiro ano desta gestão foram criados dois novos
ambulatórios, visando otimizar o atendimento em saúde
da população. Na foto ao lado, o Ambulatório de Feridas
Crônicas, um dos ambulatórios criados em 2017. Ambos
estão localizados na Unidade Básica de Saúde Central.
O Ambulatório de Feridas Crônicas, tem como objetivo
prevenir e tratar lesões em usuários portadores de feridas
crônicas, garantindo um atendimento qualificado e diferenciado por uma equipe multiprofissional. Os pacientes
são referenciados pelas Unidades Básicas de Saúde. O ambulatório atende uma média de 25 pacientes por mês.
O segundo ambulatório, de Pequenas Cirurgias, possui como objetivo realizar e otimizar a alta demanda de

patologias cirúrgicas de resolutividade à nível ambulatorial sem necessidade de internação hospitalar. Realiza
em média 20 atendimentos de pessoas por mês.

Exames de Ultrassonografia

Campanhas de Conscientização

Investimentos em Saúde Bucal

A SMS teve participação em campanhas com programação diferenciada
nas Unidades Básicas de Saúde. Além
de promover diversos mutirões de
engajamento, tais como: Setembro
amarelo, Outubro rosa, Novembro
Azul e Semana Municipal de combate ao Aedes Aegypti.

O governo vem promovendo a Saúde Oral da população, pensando em
ações de promoção e educação em
saúde, tais como: Projeto sorrindo
para o futuro do SESC e através da
criação do Programa Sorrir Mais.
Entre abril e agosto de 2017 foram
registrados 7784 atendimentos.

Novo serviço ambulatorial de
Neurologia na Santa Casa
O serviço oferece 60 consultas por mês
e 10 exames de eletroencéfalograma.

Organização na Central
Criação de 3 guichês no local de
atendimento, com fichas diferenciadas por cor. O setor engloba ainda autorização de AIHs e exames.
Descentralização do Cartão SUS
(Cartão Nacional de Saúde).

Obtenção de 10 Cadeiras de
rodas para uso nas Unidades
Básicas de Saúde

Em 06 de julho iniciaram os atendimentos para realização de dez tipos de exames de Ultrassonografia,
contratados em nosso município,
visando diminuir custos com o deslocamento de pacientes e aumentar
o conforto dos usuários, bem como
a agilidade no atendimento. São
ofertados 120 exames ao mês.
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O equipamento é indispensável
para os usuários com dificuldade
de locomoção.
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Investimentos e
recuperação da
frota da Saúde
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AINDA MAIS SAÚDE

• Compra de novos materiais para
Fisioterapia.
• Compra de uniformes e bolsas para
Agentes de Saúde. Investimento:
R$42.600,00
• Compra de novos Equipamentos de
Fisioterapia
• Compra de equipamentos de informática
para as UBS (em andamento)
• Compra de equipamentos de
informática para os CAPS (em
andamento)

A Prefeitura Municipal recebeu duas Chevrolet Spin
novas. Os veículos foram adquiridos por meio de pregão eletrônico. Foram recuperados também uma Nissan Livina de 2010 e uma Chevrolet Spin de 2015, que
estavam sem funcionamento e em condições precárias.
Estes quatro veículos, dos quais dois foram recuperados, serão usados pela Secretaria de Saúde para melhor
servir no transporte dos servidores desta Secretaria para
o desempenho de suas atividades de trabalho. Os carros
também serão utilizados para o transporte de pacientes
com mais segurança e conforto.

Novo marco da
Regulação Municipal

O sistema de regulação foi reestruturado na presente
gestão, visando um melhor atendimento aos usuários tanto no espaço físico, tendo sido centralizado em um novo
espaço, com acomodações (cadeiras), quanto à criação de
um sistema de distribuição de fichas, com cores diferentes de acordo com a demanda do usuário. A partir desta
reorganização pode-se constatar uma melhor resolubilidade da referida demanda e também uma integração das
equipes de trabalho.

No complexo de regulação são marcadas consultas e
exames de média complexidade via sistema informatizado (para os municípios de referência), ambulatorial
em neurologia, pneumologia, ecografias, pré-anestésico,
ginecologia, nutricionista, eletroencéfalograma, oftalmologia, traumatologia, nefrologia, endoscopia (referentes
ao município). Usuários são agendados através de contato
telefônico. Foi instituido em 2017 novas regulações, como:
regulação de cirurgia geral para acesso na Santa Casa local
e de cirurgia de catarada no CSSJR. Foram atendidos no
setor de regulação: 17.878 usuários e transportados 13.419
pacientes para os municípios de referência.

• Compra de tablets para Agentes
Comunitários de Saúde (em
andamento)
• Compra de uniformes para equipe
da SAMU (em andamento)
• Compra de uniformes para Agentes
de Endemias (em andamento)
• Reforma de 10 bicicletas dos
visitadores do PIM
• Reforma do prédio para a SAMU (em
andamento)
• Instituiu portaria nº 002/2017 que dispõe
sobre TFD - Transporte Fora do Domicílio
no âmbito do SUS.
• Instituiu portaria nº 003/2017 que dispõe
sobre TND - Transporte No Domicílio no
âmbito do SUS.
• Criação da lista REMUME com 183 itens,
dos quais 44 são para Saúde Mental.
• Apresentação de trabalho no
Congresso do Conselho de Secretarias
Municipais de Saúde – COSEMS/RS
• Foi destaque na Globo News, Histórias
do Futuro, como experiência exitosa o
PIM Quilombola.
• Entrega de uniformes, jaquetas e
mochilas para todos os ACS.
• Oferecimento de cursos de
qualificação para a Equipe do SAMU
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TURISMO

Irreverência no
Carnaval 2017
proporcionou
sucesso e economia

O Carnaval 2017 foi um grande sucesso, a Secretaria
Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, responsável pela organização do evento, promoveu reuniões
com todos os envolvidos, buscando realizar o Carnaval
da melhor forma possível para todos.

Destacou-se a pontualidade no
início dos desfiles pelo centro da cidade, bem como a redução dos custos
na execução do evento. Comparado
ao Carnaval anterior houve uma re-

Primeiro Seminário
de Experiências do
Turismo superou
todas as expectativas
de público
O 1º Seminário de Experiências
do Turismo, realizado pela Prefeitura Municipal de São Lourenço
do Sul através da Secretaria de
Turismo, Indústria e Comércio,
na busca constante pela parceria
público-privada e pela valorização
dos empreendimentos locais, promoveu uma excelente oportunidade para troca de experiências.
No decorrer do evento, empreendedores locais dos ramos de
Hotelaria, Gastronomia, Roteiros
Turísticos e Entretenimento dividiram suas experiências e desafios na
área do Turismo. Além dos empreendedores locais, contou-se também com a presença de painelistas
dos municípios de Pelotas, Morro
Redondo, Rio Grande e Gramado.
O Seminário foi muito enriquecedor no compartilhamento de experiências nos mais diversos segmentos do turismo local e da região e
na promoção das potencialidades
de São Lourenço do Sul.

dução de quase 50% nos custos operacionais de execução do evento. Este
ano, o Carnaval trouxe uma inovação
para os moradores e turistas, os trios
elétricos que animaram os foliões.

Turismo Rural conta
com três novos
empreendimentos
O interior do município conta
neste ano com três novos empreendimentos de turismo rural, que compõem o Roteiro Caminho Pomerano.
Em julho foi inaugurado o empreendimento “Memórias und Andenken”, em Quevedos (6º distrito.
O local é uma espécie de museu da
imigração pomerana, que recompõem os ambientes tradicionais de
outra época e reune memórias e
objetos dos imigrantes.
Já no mês de outubro foi inaugurado o empreendimento Sabores do
Sítio, na localidade do Sítio. O local oferece, aos visitantes, almoço e
café colonial, com deliciosos pratos
preparadas na propriedade, além do
contato com a natureza e o modo
de vida do interior.
No mês de novembro, o empreendimento “Plantas e Ervas”, na Coxilha do Barão, foi inaugurado. O local
oferece uma experiência única junto
à natureza e um workshop para a fabricação do “Maischnaps”, remédio
trazido pelos imigrantes Pomeranos.
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Além dos três trios elétricos que desfilaram na passarela do samba e na
praia, o Carnaval 2017 também contou com Blocos, Carros Humorísticos, Escola de Samba e Clubes Sociais.

As iniciativas tem o apoio da Prefeitura de São Lourenço do Sul, por
meio da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio e Sebrae, com
o objetivo de diversificar e incrementar a oferta turística local, fomentando, um dos segmentos do
turismo que demonstra elevado
potencial no município, o Turismo Rural. De acordo com o Sebrae
RS “a cidade tem sido destaque na
Zona Sul do Estado pelo surgimento de novos empreendimentos com
foco turístico rural”.
ECOSOL

Apoio à comunidade
gera renda

O Projeto Emancipar fomenta o
empreendedorismo e a emancipação
dos membros da Economia Solidária, incentivando a aproximação e a
formação de grupos independentes
em vários segmentos distintos.

A partir deste incentivo já existem dois grupos organizados no
município que promovem eventos com o apoio da Administração
Municipal, gerando emprego e
renda e proporcionando um espaço
de lazer diferenciado.
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Lançado o
inovador
aplicativo
São Lourenço
do Sul TEM
Com o aumento do uso das ferramentas digitais no mundo todo,
viu-se a importância de incluir a
promoção do turismo neste meio.
A tecnologia móvel está transformando as viagens. Os dispositivos
móveis tornaram-se um acessório
indispensável para os turistas, pois
permitem o acesso à informação de
maneira instantânea.
Assim criou-se o aplicativo São
Lourenço do Sul TEM, para proporcionar facilidades aos turistas e
também aos lourencianos. É um guia
virtual do município que permite
ao usuário ter informações sobre os

pontos turísticos, roteiros, agenda de
eventos, serviços turísticos e comércio em geral, sendo uma forma de
promoção de São Lourenço do Sul e
dos empreendedores locais dentro e
fora do município.
Dessa forma tem-se uma redução
de custos através da diminuição de
produção de material gráfico; forma mais sustentável de divulgação

do destino; maior alcance geográfico da promoção turística; possibilidade constante de atualização
das informações; possibilidade de
maior detalhamento das informações; possibilidade de um canal de
relacionamento com os turistas;
e acesso permanente e contínuo
às informações disponibilizadas.
O aplicativo está disponível nas
plataformas Andoid e iOS.

SALA DO EMPREENDEDOR

A Sala do Empreendedor é uma
iniciativa que deu certo, e está
cumprindo seu papel de impulso à
economia local
Como forma de agilizar o Processo de Formalização
das empresas no mês de junho a Secretaria da Fazenda
foi inserida na Sala do Empreendedor, que fica junto
à Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio. Desta
forma o processo não precisa mais ser tramitado entre
as Secretarias, fazendo com que um alvará seja emitido
em até 48 horas.
Entre os serviços prestados pela Sala do Empreendedor estão: Consultorias do SEBRAE, Posto de Atendimento da JUCIS/RS, Emissão de Alvará de Empresas,
Alvará para Táxi, Alvará pra Ambulantes e Alvará para
Autônomos, Baixas de Alvarás, Certidões de Lotação,
Consultas de Viabilidades e auxílio junto aos Certificados de Licenciamentos do Corpo de Bombeiros.

Na sala do empreendedor o MEI tem todo um atendimento especial onde pode ser auxiliado na abertura, alterações, formalização, declaração anual, emissão das DAS e
auxílio na emissão de Nota Fiscal eletrônica municipal.
A Sala do Empreendedor da Prefeitura de São Lourenço do Sul só neste ano, entre os meses de janeiro
e outubro, já efetuou mais de 2000 atendimentos e já
foram emitidos mais de 300 alvarás.
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