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A consolidação
como principal
destino de
verão da região
A cada ano a movimentação de turistas
no verão cresce em São Lourenço do Sul
que teve uma temporada recorde no
veraneio 2017-2018, o que deve se repetir
em 2018-2019. Além das inúmeras belezas
naturais, uma extensa programação de
atividades foi preparada para turistas
e lourencianos, fortalecendo o setor
de turismo que é uma das principais
economias do Município.
A temporada 2017/2018 foi de vida nova
para a praia da Barrinha. A Secretaria
de Turismo, Indústria e Comércio,
além de parceira de instituições,
eventos e empresários, estimulou o
empreendedorismo na Barrinha. Recebeu
novos estabelecimentos e também
eventos organizados por grupos da
Economia Solidária nas noites de verão.
Uma das principais mudanças foi a
instalação, pela primeira vez, do Estação
Verão Sesc na Praia da Barrinha, que foi
aprovada pelo público. Da mesma forma
que o Show da Virada, com recorde de
público após a mudança de local. Outra
novidade foi o Paradouro Mais Verão SBT RS,
que oferece inúmeras atividades e atrações
culturais na praia das Nereidas.

Tanto a Estação Verão do Sesc quanto
o Paradouro Mais Verão SBT RS são
parceiros da Administração Municipal na
temporada de veraneio. Bem próximo,
o Container Verão+Esportes ofereceu
aulas de dança, quadras esportivas e
material para a prática de esportes aos
veranistas. Somaram-se a estas novidades,
atrações e eventos já consagrados como,
por exemplo, o Festival de Verão no
Largo Laura Abreu. São Lourenço do Sul
consolidou-se como o principal destino
turístico da região no verão.
Na virada de 2018-2019, a cidade
esteve lotada, com casas de aluguel,
hotéis, pousadas e o camping cheios,
movimentando também o comércio local,
gerando renda para os lourencianos que
empreendem nos setores de recepção
turística e comércio.

Desenvolvimento
do Turismo Rural
Além do fomento constante da
Associação Caminho dos Pomeranos,
a Secretaria foi parceira e fomentou
a realização de eventos do Caminho
Pomerano ao longo do ano para
fortalecer não apenas o roteiro turístico,
como também o turismo na chamada
baixa temporada. Para isso, foi realizado
o Festival no Rievelsback na Casa da
Schmier e também a Festa Junina
Pomerana no Sabores do Sítio.
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Show da Virada
tornou-se o maior
evento lourenciano
A mudança de local do Show da Virada
não só contribui com uma vida nova à
praia da Barrinha, como fez crescer o
evento. O Show da Virada tornou-se o
maior evento de São Lourenço do Sul e o
principal destino turístico de ano novo na
região sul do Estado.
Mais ampla, a praia da Barrinha

proporciona melhor visualização dos fogos
pelo público. Isso qualiﬁcou o evento e atraiu
visitantes que chegaram a 40 mil pessoas
para receber 2018, recorde até então.
Além do recorde de público, houve recorde
também nas praias, que estiveram lotadas,
bem como o Camping Municipal, durante
todo o ﬁnal de semana da virada 2017/2018.
A realização do Show da Virada é da
Prefeitura, através da Secretaria de Turismo,
Indústria e Comércio em conjunto com a
Associação Comercial e Industrial (ACI/CDL) e
Sesc/Fecomércio.
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O sucesso do
Carnaval que é
feito pelo povo
O Carnaval de São Lourenço do Sul
consolida-se a cada ano como o maior da
da região sul, quando a cidade é tomada
por turistas que se divertem com os
lourencianos em quatro dias de muita
irreverência, samba e alegria.
Em 2018, a folia foi um grande sucesso,
tanto na praia, quanto na passarela do
Centro da cidade. A programação na
praia foi ampliada passando a três tardes
com a Corte - formada pelo Rei Momo
João Tiele Garcia, a Rainha Luzia Soares
e as Princesas Yohana Vargas e Ester
Gonçalves - blocos, trios elétricos e os
carros humorísticos distribuindo humor

e diversão ao público. A ampliação da
programação na praia foi um teste,
amplamente aprovado por lourencianos e
turistas.
No Centro foram quatro noites com
a Corte do Carnaval lourenciano,
blocos, carros humorísticos, rainhas e
duquesinhas dos clubes sociais, trios
elétricos e Escola de Samba.
Participaram do Carnaval lourenciano
em 2018, três trios elétricos, cinco
blocos e grupos carnavalescos, quatorze
irreverentes carros humorísticos e a
Escola de Samba XV de Novembro. Estes
atrativos, em conjunto com as praias,
fazem de São Lourenço do Sul um
dos principais destinos do período de
Carnaval, desenvolvendo o turismo e a
economia local através do investimento da
Administração Municipal.
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Compartilhando
experiências e
unindo esforços

Aplicativo São
Lourenço do Sul
TEM foi premiado

O 2º Seminário de Experiências do
Turismo reuniu empreendedores locais
e visitantes, para o compartilhamento
de experiências bem sucedidas na área.
Além disso, objetivou apresentar novas
alternativas para o fomento da atividade
turística e da economia local nos mais
diversos segmentos do turismo.

O aplicativo São Lourenço do Sul TEM,
lançado em novembro de 2017, recebeu
em 2018 o Prêmio Projeto Inovador
2018 no 1º Fórum Binacional de Cidades
Digitais, realizado em Bagé. O aplicativo
tem mais de 1000 empresas e prestadores
de serviços lourencianos cadastrados
e funciona como uma grande guia de
serviços e turismo.

O Seminário teve painéis temáticos
sobre turismo e empreendedorismo,
eventos privados, cases de sucesso no
turismo e inovação e criatividade, além
de palestras voltadas ao trade turístico.
Participaram painelistas de São Lourenço
do Sul e dos municípios de Turuçu,
Barra do Ribeiro, Garibaldi e Três Coroas.
O evento teve também reuniões do
Conselho Municipal de Turismo (COMTUR)
e do APL Costa Doce.

Pensado para turistas e moradores do
município, o aplicativo São Lourenço do
Sul TEM apresenta um guia completo
dos atrativos turísticos do município,
hospedagem, gastronomia, roteiros
turísticos, comércio e serviços. O São
Lourenço do Sul TEM está disponível para
download nas plataformas Android e iOS,
nas línguas portuguesa, espanhola e inglesa.

Seminário regional
de turismo

Qualiﬁcação e
conhecimento
para desenvolver
empreendedores
A Secretaria de Turismo, Indústria e
Comércio desenvolveu ao longo de 2018
ações para oferecer conhecimento e
qualiﬁcação aos empreendedores, como
o Curso Boas Práticas – Setor Mesa ou
Distribuição, gratuitamente. Outra ação foi
a “1° Semana do Comércio e Serviços”. Ao
longo dos dias a Sala do Empreendedor
atendeu os empresários com orientações
e foi ainda realizada ainda uma noite com
palestras e painéis com temas diversos.
O Departamento de Economia
Solidária realizou rodadas de negócios
entre empresários locais e artesãos.
Foi também realizado o Seminário da
Mulher Empreendedora para incentivar,
potencializar o empreendedorismo e gerar
renda entre as empreendedoras.

São Lourenço do Sul realizou em
2018 um encontro regional para a
apresentação de um levantamento que
gerou o Relatório de Oportunidades para
o Desenvolvimento do Turismo na Região
Sul do Estado. Prefeitos, secretários e
lideranças de várias instituições de 16
municípios estiveram reunidos no Hotel
das Figueiras. O Sebrae realizou uma
radiograﬁa da região, através de uma
pesquisa desenvolvida pelo Instituto de
Pesquisa de Mercado da Unisinos. O foco
da pesquisa foi em analisar a qualidade
dos atrativos, os serviços e a infraestrutura
relacionados ao turismo, as iniciativas
empreendedoras da região, bem como
o potencial que pode ser explorado,
entre outras peculiaridades. Além disso,
identiﬁcar o perﬁl do visitante da região,
as potencialidades de cada município, o
que há e o que pode ser feito.
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Iniciou o
processo de
regulamentação
da Feira de
Produtores Rurais
A Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Rural (SMDR) deu
início ao processo de regulamentação
da Feira de Produtores da Praça Central.
O objetivo é aproximar agricultores e

população, permitindo a comercialização e
a compra de alimentos frescos e saudáveis,
garantindo a segurança alimentar,
valorizando e movimentando a agricultura
e a economia local.
Foram realizadas reuniões com
integrantes do Poder Público, feirantes e
demais entidades e instituições, onde foi
apresentado o Plano de Regulamentação
de acordo com a legislação vigente,
oportunizando um momento favorável
para discussão e esclarecimentos das
normas criadas.
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Deﬁciências na
Primeira Infância
foram tema de
seminário
Visando capacitar os Agentes
Comunitários de Saúde e os visitadores
do PIM e Criança Feliz, as Secretarias de
Saúde, Desenvolvimento Social e Educação
se uniram para a realização do seminário
“Conhecer para intervir, intervir para
incluir”, o que foi uma capacitação sobre
deﬁciências na primeira infância, e teve
como objetivo qualiﬁcar o olhar e ampliar
os horizontes para o conhecimento básico
sobre o que são as deﬁciências e como elas
se manifestam.

Criança Feliz e PIM
receberam 160 livros
Cento e sessenta exemplares de livros,
que serão utilizados pelos Programas
Criança Feliz e Primeira Infância Melhor,
foram entregues à comunidade. Os livros
foram adquiridos através de convênio com
o Banco Itaú.
As novas aquisições estão disponíveis
na Biblioteca do Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS), para uso dos seus
usuários e visitadores do Criança Feliz e
Primeira Infância Melhor (PIM).

Enfrentamento
à violência e
negligência na
Primeira Infância
O Projeto “É Preciso Falar... sobre violência
com relação a criança e adolescente” é
voltado às EMEIs, e cria espaço de diálogo
com quem cuida todos os dias das crianças e muitas vezes é o agente identiﬁcador
das situações de negligência e violência.

A capacitação teve carga horária de 60
horas, onde foram abordados temas como:
o que é deﬁciência, quais são os tipos,
inclusão na sociedade, encaminhamento
das pessoas com deﬁciência dentro da
rede de assistência do Município e a ética.

Município sediou
o Seminário
do Conselho
de Gestores de
Assistência Social
da Azonasul
O Seminário do Conselho de Gestores
da Assistência Social da Azonasul: Rede
de Proteção e suas interfaces, contou com
participação de mais de 150 pessoas.
Abordando assuntos como: políticas
estaduais para proteção da criança e do
adolescente, importância do controle social,
ações desenvolvidas pela Rede de Proteção
das cidades, Pacto Pela Paz, trabalho
infantil e enfrentamento da violência.
Foram articuladas e alinhadas ações dos
serviços públicos durante o evento.
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O Grupo Conviver
Com o foco no desenvolvimento de
atividades que contribuam no processo
de envelhecimento saudável, o Conviver
busca fortalecer os vínculos familiares
através do convívio comunitário
e 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 e
culturais, físicas e emocionais.

A beleza na Terceira
Idade, evidenciada
O 18º Miss Zona Sul da Terceira Idade,
reuniu grupos da Terceira Idade de várias
cidades da região que esbanjaram alegria
pelas ruas da cidade e também nos salões,
mostrando o porquê esta fase da vida é
chamada de ‘melhor idade’.
Após a maratona de avaliações foram
conhecidas as tituladas. A Miss Zona Sul da
Terceira Idade é Esther Perdomo Pasolius, do
grupo O Sobrado de Pelotas; a 1ª princesa é
Nilzabete Maria Nunes Amarante, do grupo
Hidráulica de Rio Grande; a 2ª princesa é
Maria Helena Vidal, do grupo Brilho do
Sol de Pelotas; a miss Simpatia é Eloiva
Nunes Lima, do GUMIRG de Rio Grande; e
a madrinha é Nilda Soeli Pereira Araújo, do
grupo União de Rio Grande.
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1ª Conferência
Municipal do Idoso
1ª Conferência Municipal do Idoso teve
como tema os “Desaﬁos de Envelhecer no
século XXI e o papel das políticas públicas
como estratégia na garantia dos direitos
da pessoa idosa”.
O evento contou com a participação
de autoridades, idosos do município
e integrantes do Grupo Conviver, para
debates que objetivam propiciar a
reﬂexão e a discussão sobre os desaﬁos
de envelhecer, debatendo ações
de promoção e defesa dos idosos
e as competências, compromissos
e corresponsabilidades dos órgãos
governamentais e dos demais atores que
atuam na promoção, proteção e defesa
dos direitos das pessoas idosas, entre
outros aspectos. A Conferência também
contou com apresentação do programa
Lazer na Terceira Idade, discussões,
apresentação de eixos temáticos, eleição
de delegados para a Conferência Estadual,
palestra e caminhada do idoso.
A Conferência foi realizada pela
Prefeitura, através da Secretaria de
Desenvolvimento Social e Habitação
e o Conselho Municipal do Idoso, com
participação do Grupo Conviver.

Campanha do
Agasalho 2018
A Campanha do Agasalho de 2018, teve
início em maio e se estendeu até ﬁnal de
agosto. Em 2018, a Campanha contou com
nove pontos de arrecadação espalhados
pela cidade. Foram recolhidos agasalhos no
Prédio Central da Prefeitura, Escola Nossa
Senhora Estrela do Mar, Escola Municipal
de Ensino Fundamental Marina Vargas,
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto,
Secretaria de Saúde e Supermercados da
cidade.
Sob o lema “#DesapegueComSoliedariedade”,
a campanha realizou a entrega de
agasalhos em comunidades carentes tais
como Igreja Nossa Senhora de Fátima,
Quilombo Picada, Centro de Referência
em Assistência Social (CRAS) Esperança,
Quilombro Rincão, Quilombo Torrão,
Quilombo Coxilha Negra, Comunidade
Navegantes, Comunidade Três de
Maio, Centro de Referência do Idoso,
Comunidade Santa Rita, Quilombo
Monjolo e Escola Municipal de Ensino

Fundamental Castro Alves.
Roupas, agasalhos, calçados e cobertores
novos ou usados em bom estado foram
distribuídos para famílias identiﬁcadas
através do CadÚnico pela Secretaria de
Desenvolvimento Social e Habitação,
garantindo assim que as doações fossem
destinadas a famílias em vulnerabilidade social.

O que é o CadÚnico?
O Cadastro Único Para Programas Sociais
do Governo Federal - CadÚnico - auxilia a
identiﬁcar famílias de baixa renda. Através do
CadÚnico, as famílias poderão passar a ser
incluídas em programas como Bolsa Família,
Tarifa Social de Energia Elétrica, Minha Casa
Minha Vida, Bolsa Verde, entre outros.
Podem ser cadastradas famílias com renda
de até meio salário mínimo por pessoa, com
renda total de até três salários mínimos,
pessoas em situação de rua e pessoas
que moram sozinhas também podem ser
cadastradas. Para se cadastrar, basta fazer
uma visita ao Centro de Referência em
Assistência Social (CRAS) ou a Secretaria de
Desenvolvimento Social e Habitação.
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Asfalto no acesso
principal à cidade
Foi concluída em 2018 uma das obras
mais aguardadas pelos lourencianos, o
asfaltamento da avenida Coronel Nonô
Centeno, quando a via de saída da área
central da cidade recebeu o asfalto.
O asfaltamento da via de entrada foi
concluído em 2012 e, desde então, as
obras na via oposta eram esperadas.
As obras de pavimentação foram
concluídas em setembro de 2018. Além
do asfaltamento, foi realizada a drenagem

pluvial em toda a extensão da avenida, e
também a pavimentação das calçadas
que receberam rampas de acessibilidade.
Ao contrário da outra pista, esta obra
recebeu maior atenção do governo que
fez um aditivo ao valor da obra, realizando
também o asfaltamento do acostamento
e dos cruzamentos da avenida.
Além disso, foi feita a sinalização total da
via, faixas de segurança foram instaladas
por toda a extensão da avenida, assim
como a travessia de ciclistas. Em frente
a Escola Municipal Marina Vargas foi
construído um redutor de velocidade para
dar mais segurança a comunidade escolar.
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Ações periódicas
para coleta de lixo
eletrônico
Periodicamente, a Secretaria de
Planejamento e Meio Ambiente realiza
em parceria com a empresa Natusomos,
coletas de lixo eletrônico em São
Lourenço do Sul. Estas ações ocorrem na
praça central Dedê Serpa, onde as pessoas
podem levar estes materiais, dando assim
a destinação correta aos equipamentos
que são altamente poluentes por
conterem, por exemplo, cobre, alumínio,
mercúrio e chumbo. Em uma das ações
realizadas em 2018, foram recolhidos mais
de 12 mil quilos deste tipo de lixo em um
dia.

Praias mais limpas
Lourencianos e turistas foram
recepcionados nas praias com
infraestrutura qualiﬁcada, preparada
no ﬁnal de 2018 para a chegada do
verão. As praias receberam limpeza, que
contemplou também a criação de novos
espaços de lazer. A Barrinha recebeu um
pergolado com bancos e deck através
da parceira do Município com o Fundo
Social Sicredi, que também revitalizou
o parquinho infantil ao lado deste novo
espaço de convivência. Outro pergolado
foi instalado na praia das Nereidas, além
de 62 novas lixeiras que foram colocadas
em todas as praias. O Município também
contratou através de licitação uma
empresa que, ao longo da temporada,
ﬁcou responsável pela limpeza das praias
e dos bairros de balneário, assim como o
Camping. O trabalho contempla a limpeza
das areias das praias com máquina que
recolhe até o micro lixo, muitas vezes
imperceptível ao olhar do veranista.
Os banheiros da Barrinha e das Ondinas
foram reformados para receber o público
na temporada, além dos banheiros
químicos instalados em vários pontos.
Outro investimento foi em qualiﬁcação
das ruas nas áreas de balneário, além
do início das obras de recapeamento
da avenida Getúlio Vargas, melhorando
o tráfego para os turistas e para os
lourencianos que dia-a-dia utilizam a via.

Rodoviária recebe
melhorias
A Rodoviária de São Lourenço do Sul
recebeu algumas melhorias em 2018,
como a reforma completa do calçamento
na área dos boxes, eliminando desníveis,
buracos e borrachudos. Além disso,
foram feitas melhorias estruturais, como
substituições de lâmpadas queimadas
da área externa e reformas nos banheiros
masculinos onde foram construídos novos
mictórios substituindo os antigos que
estavam precários.
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Cerca de 40 pontes
e 30 bueiros foram
reformado e
construídos
A Secretaria de Desenvolvimento
Rural possui equipe especializada na
manutenção e recuperação de pontes de
madeira no interior do Município. Cerca de
40 pontes e 50 bueiros foram construídos
e recuperados durante 2018.
Entre as obras, destacam-se a manutenção
e reconstrução de algumas pontes essenciais
para o escoamento das safras:

Aquisição de 46
pneus otimiza o
serviço da SMDR
Buscando qualiﬁcar o trabalho realizado
na zona rural do Município, foram
adquiridos 46 (quarenta e seis) pneus
para a Secretaria de Desenvolvimento
Rural. Os pneus estão sendo utilizados
no maquinário da Secretaria. Foram
adquiridos:
•
•
•
•
•
•
•

• Ponte da Sanga Coqueiro em
Espinilho;
• Duas pontes de 25 metros sobre o
Arroio Evaristo;
• Ponte da Sanga Keller em Santa
Augusta;
• Ponte sobre sanga na Estrada
Pinheiros;
• Ponte na Estrada do Pontal;
• Duas pontes em Taquaral;
• Ponte de 36 metros em Faxinal;
• Ponte sob a Sanga do Boi Morto em
Cerro Chato;
• Duas pontes na localidade de Bom
Jesus;
• Ponte em Fortaleza;
• Ponte em Cerro Chato; e
• Ponte em São João da Reserva.

4 pneus agrícolas de garra baixa;
4 pneus 900 R20;
2 pneus borrachudos;
20 pneus radiais borrachudos
tracionados;
4 pneus 175/70/13;
4 pneus 105/55/16; e
8 pneus 215/75 borrachudos.

O investimento total foi de R$55.734,00
(cinquenta e cinco mil setecentos e trinta e
quatro reais).
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Veículos
abandonados
foram recolhidos
Em 2018 a Prefeitura de São Lourenço
do Sul, através da Secretaria de Obras e
Urbanismo e Departamento de Trânsito
começou a recolher carros abandonados
na rua, atendendo a antiga reivindicação
da comunidade.
Inicialmente, a equipe identiﬁca veículos
em abandono colando um adesivo que
alerta o proprietário para a necessidade
de retirá-lo do local, dando prazo de 15
dias para isso. Caso contrário, é feito o
recolhimento ao depósito.
O proprietário tem então prazo de
90 dias para retirá-lo do depósito, ou o
veículo vai a leilão público. O recolhimento
de veículos e carcaças abandonados é
regulamentado através da Lei n.º 3.520, de
07 de agosto de 2014.
São considerados veículos abandonados

aqueles que ﬁcam pelo menos três dias
nas ruas da cidade, passando a serem
sujeitos a recolhimento.
Considera-se abandonado o veículo ou
carcaça que apresentar pelo menos uma
das seguintes características:
•

evidente estado de decomposição,
ainda que coberto com capa de
material sintético;

•

estiver obstruindo a manutenção e a
limpeza da via pública;

•

estar impossibilitado de
deslocamento com segurança pelos
próprios meios;

•

em visível mau estado de
conservação, carroceria com
evidentes sinais de colisão ou objeto
de vandalismo ou depreciação
voluntária (ex.: vidros quebrados,
pneus vazios ou furados);

•

oferecer risco à segurança dos
munícipes.
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Cidade mais
segura e acessível
para todos
Buscando construir uma cidade mais
acessível a todos, a Prefeitura construiu
várias rampas de acessibilidade no Centro
em 2018. Foram feitos rebaixamento de
meio-ﬁo e construídas as rampas.
Além das rampas construídas no Centro,
ruas que receberam pavimentação
pelo Pró-Transporte também contam
com acessibilidade, com pavimento de
calçadas, rampas e piso tátil. Estas obras
em 2018 somam cerca de 3,5 quilômetros.
As praias da Barrinha e Nereidas
também estão mais acessíveis. Nas duas
praias foram instaladas passarelas que
permitem pessoas com mobilidade
reduzida a chegar na água. A obra
foi realizada através de parceira da
Administração Municipal com a
Associação Comercial e Industrial (ACI/
CDL), atendendo proposição de vereador.
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Cruzamentos
de ruas foram
pavimentados
No ﬁnal de 2018, iniciou o trabalho
de pavimentação dos cruzamentos de
ruas, os chamados quadradinhos. Os
cruzamentos são áreas remanescentes
de obras de pavimentação realizadas
anteriormente e que não podiam
receber manutenção adequada através
do patrolamento, deixando as ruas com
intervalos esburacados e, em dias de
chuva, com lama. Os cruzamentos somam
mais de 3 mil metros quadrados.

Mais de
7km de ruas
pavimentadas
Entre os exercícios de 2017 e 2018 foram
pavimentados cerca de 7 quilômetros
na zona urbana de São Lourenço do
Sul. A pavimentação dos trechos foi
viabilizada através dos programas PAC
Pró-Transporte, Rua Mais Segura e
Pavimentação Comunitária.

PAC Pró Transporte
Programa do Governo Federal voltado a
ações de qualiﬁcação e pavimentação de
vias, inclusão social, à mobilidade urbana,
à acessibilidade e à salubridade.

Rua Mais Segura
O Programa Rua Mais Segura foi criado
pela Administração Municipal em 2017,
buscando levar a pavimentação às vias
e logradouros em declive ou aclive
acentuado. As áreas consideradas de
risco são deﬁnidas através de laudo da
Defesa Civil. No Programa, a Administração
Municipal ﬁca a cargo do material utilizado
e a comunidade com a mão de obra.

Centro Esportivo
é construído no
bairro Camponesa
O bairro Camponesa ganhará Centro
Esportivo Comunitário. As obras foram
iniciadas em julho de 2018 e seguem
em ritmo acelerado para levar o esporte
ao bairro. O Centro contará com uma
quadra poliesportiva e aparelhos de
ginástica ao ar livre. Calçadas com piso
tátil já estão sendo instaladas, garantindo
a acessibilidade ao local. A obra tem
custo de R$ 264.155,66, com recursos do
Governo Federal.

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. Nas obras de pavimentação
em parceria com os moradores, o
Município paga 30% do valor da obra,
enquanto que os beneﬁciários, 70%.
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MAPA DA

PAVIMENTAÇÃO
RUAS PAVIMENTADAS PELOS
PROGRAMAS PRÓ-TRANSPORTE,
RUA MAIS SEGURA E PAVIMENTAÇÃO
COMUNITÁRIA - DE 2017 A 2018
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Modernização e
reorganização para
agilizar cuidados
com a saúde
A Secretaria de Saúde de São Lourenço
do Sul está trabalhando com reorganização
e investimentos em modernização para
agilizar os cuidados aos pacientes. Para
isso, está implantando a informatização em
rede de todas as unidades, o que impactará
profundamente em agilidade e segurança
aos usuários e facilidade de gestão, tanto
para a Secretaria, quanto para as equipes de
atendimento.
O objetivo é organizar de forma
sistemática a rede de serviços de saúde
do município, reﬂetindo em melhorias
aos usuários. A rede possibilitará a
centralização das informações, a gestão
dos processos e relatórios, com gestão
conectada em tempo real interligando as
14 unidades de saúde, a própria Secretaria,
farmácia municipal, farmácia distrital,

os Caps e até os agentes de saúde que
utilizam tablets.
O sistema reúne as informações de cada
atendimento do usuário, seus exames e
procedimentos realizados, formando um
histórico que poderá ser conferido no
caso dele receber atendimento de outro
médico ou em outra unidade. Além disso,
cada encaminhamento feito em uma
unidade, como exames, procedimentos,
chegará a central de regulação em tempo
real, o que vai agilizar os processos e
reduzir o uso de papel.
Será também mais seguro ao usuário, já
que tudo estará online e digitalizado. Para
medicamentos, por exemplo, o médico
dará a receita já com o código de barras,
o que facilitará a retirada na farmácia,
agilizando o atendimento e facilitando
o entendimento. O trabalho iniciou com
as instalações da rede de Internet nas
unidades. Foram também adquiridos 48
novos computadores que somam-se aos
equipamentos já existentes. Todo este
sistema em rede já está implantado nas
UBS da cidade, UBS Cantagalo e Caps.
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Mais exames
gratuítos para
todos
O Município realizou chamamento
público para credenciamento de três
laboratórios. Com isso, houve aumento de
três mil exames ao mês, totalizando oito
mil exames mensais, aumento de 60%
com relação à situação anterior. São mais
de 120 tipos de exames oferecidos, desta
forma, com mais agilidade.
A forma de marcação dos exames
também foi alterada. Agora, o próprio
paciente faz as marcações diretamente
nos laboratórios. O objetivo é eliminar
o malote que era enviado por cada
unidade à Secretaria de Saúde que fazia
os encaminhamentos aos laboratórios,
até que tudo retornasse à Secretaria,
depois à unidade e ao paciente. Agora,
após a consulta o paciente recebe do
médico a solicitação de exame e vai até
o laboratório marcá-lo, o que tornou o
processo mais ágil.

Proﬁssionais
recebem uniformes
Em dois diferentes momentos, a
Secretaria de Saúde entregou uniformes
para os agentes de combate a endemias.
Os kits eram formados por jaqueta
impermeável, moletom, duas camisetas,
uma calça e um par de botinas. Além de
valorizar o trabalho dos agentes, é muito
importante para a identiﬁcação durante as
vistas. A equipe do Samu também recebeu
novos uniformes formado por jaqueta,
camiseta, macacão e botina. E para as
telefonistas da equipe jaqueta e camiseta.

mochila vermelha utilizada para todos os
atendimentos, pois neles estão todos os
aparelhos e materiais utilizados para primeiro
atendimento; capacetes de segurança
para socorrista tipo III, classe A, sendo
estes adquiridos pela primeira vez para ser
utilizado como equipamento de proteção
individual (EPI), de extrema necessidade
em acidentes de trânsito, espaço conﬁnado,
deslizamentos, entre outros.

Clínica especial
para atender as
crianças
A saúde dos pequenos ganhou um
espaço exclusivo em 2018, com a Clínica
da Criança, instalada junto à Unidade
Básica de Saúde Central. O espaço objetiva
dar um atendimento mais humanizado
aos pequenos usuários, com um ambiente
tranquilo e decorado com temas infantis,
além dos brinquedos. Tudo isso, cria
uma experiência de atendimento muito
melhor e acolhedora.
A UBS Central está se transformando
em uma pequena policlínica, pois
além da Clínica da Criança, também já
conta com os Ambulatórios de Feridas
Crônicas e Pequenas Cirurgias e também
com a Farmácia Distrital, que forneceu
medicamentos a mais de 10.000 (dez mil)
usuários em apenas um ano.

Também foram adquiridos mochila laranja
para armazenamento de medicações,
injetáveis, via oral e soros glicosado,
ﬁsiológico, riger lactato; mochila verde
para armazenamento de manutenção
de vias aéreas (ambus para ventilação,
máscaras laríngeas, cânulas de guedel);
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Município é
destaque estadual
em prevenção
e promoção de
Saúde Bucal
A área da Saúde no Município foi mais
uma vez destaque em 2018, desta vez
em nível Estadual. A Prefeitura recebeu
o “Troféu Destaque Sorrindo Para o
Futuro 2017”. A premiação ocorreu em
Porto Alegre, no Teatro do Sesc, durante
o “Encontro Anual de Coordenadores
do Programa Sorrindo Para o Futuro”.
O Programa Sorrindo Para o Futuro é
uma iniciativa do Sistema Fecomércio/
Sesc junto às prefeituras desde 2003. Na
ocasião, foram premiadas nove cidades
gaúchas, dentre elas, São Lourenço do Sul,
na categoria “Mais de 1000 alunos”.
Em São Lourenço do Sul a odontologia
preventiva vêm se destacando na área
da saúde pelos cuidados irem além
da estética. Os proﬁssionais têm a
responsabilidade de atuar na prevenção,
minimizando assim o risco das crianças
contraírem doenças bucais, atividades que
são desenvolvidas também em escolas.
Foi também realizada em 2018 a Semana
Odontológica, com uma serie de ações
para os proﬁssionais da área e também
para os estudantes, ﬁnalizando com
concurso de redação e desenhos sobre o
tema, além da escolha da ‘Criança Sorriso’,
valorizando assim os pequenos que
mantém cuidados com a saúde bucal.

Avança os trâmites
para criação do
“Mãe Me Quer”
O Ministério da Saúde aprovou no
final de 2018 a criação de uma Unidade
de Acolhimento Transitório Adulto em
São Lourenço do Sul. O projeto Mãe
Me Quer é uma iniciativa pioneira da
Secretaria da Saúde do Município que
objetiva atenção a mulheres gestantes
dependentes químicas. A Dra. Simone
Araújo, do Ministério da Saúde, visitou
São Lourenço para conhecer o projeto
e anunciou a aprovação. Ela visitou o
Centro de Saúde São João da Reserva,
onde a unidade será instalada.
O Mãe Me Quer objetiva dar atenção a
gestantes usuárias de álcool e drogas. Para
isso, uma área do Centro de Saúde São
João da Reserva foi destinada a criação de
uma casa de acolhimento, onde a gestante
poderá ﬁcar e montar seu quarto à espera
do bebê, como se fosse seu próprio
quarto. A ideia é que a gestante possa
se proteger e principalmente proteger o
direito da criança de se desenvolver na
vida intrauterina. Ela poderá escolher a
decoração do quarto conforme seu gosto,
tudo para deixá-la à vontade como se
estivesse em casa. Além de desintoxicar,
será estimulada a preparar a chegada do
bebê com amor.
A gestante entrará para este serviço
através de um Caps. Se for preciso passará
por internação na Santa Casa que conta
com atendimento especializado e depois
vai para a casa de acolhimento onde, além
de ter seu quarto, contará com todo o
acompanhamento pré-natal e da equipe
de psiquiatria do Centro de Saúde São
João da Reserva, além de suporte técnico
da equipe do CAPS, parto e período
puerperal. Para o funcionamento do Mãe
Me Quer, o Ministério da Saúde repassará
R$ 70 mil ao Município para a estruturação
da casa de acolhimento no Centro de
Saúde e montagem dos quartos. Além
disso, haverá um repasse mensal de R$ 25
mil para custeio. O funcionamento do Mãe
Me Quer deve começar ao longo de 2019.

22 - SAÚDE, EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SÃO LOURENÇO EM PAUTA EDIÇÃO II

Capacitação para
Unidades Básicas
Sáude mais limpas
Os proﬁssionais de higienização das
Unidades Básicas de Saúde (UBS),
receberam capacitação sobre a
importância da higienização e quais são
as consequências se não for realizada
adequadamente. Também foram
abordadas a importância do uso de
Equipamento de Proteção Individual (EPI)
e da higienização correta do ambiente

Obras nas unidades
de saúde
Duas unidades de saúde estão em obras.,
A UBS Santa Inês e a UBS Canta Galo.

Elas também foram orientadas sobre
como proceder para a limpeza correta nas
UBS, realizando a retirada de impurezas,
limpeza, enxague, desinfecção e
acabamento do serviço.
Foi debatido também o perﬁl proﬁssional
dos higienizadores, quais ações competem
ao serviço de limpeza.

São Obras de ampliação das unidades,
o que também qualiﬁcará o atendimento
aos pacientes.

Unidades Básicas
de Saúde e escolas
com água tratada
Cinco Escolas Municipais e seis Unidades
Básicas de Saúde (UBS) passarão a ter água
tratada. Em dezembro, o Município assinou
contrato com a empresa que venceu a
licitação, Lios Super Água. O contrato prevê
o tratamento de água nas Escolas e UBS.
Serão beneﬁciadas as Escolas Municipais
de Ensino Fundamental Francisco
Frömming, Germano Hübner, Rodolfo
Krüger, Sady Hammes e Martinho Lutero.
As Unidades Básicas de Saúde que
passarão a receber água tratada serão
Harmonia (4º distrito), Santa Tereza (3º
distrito), Canta Galo (7º distrito), Boa
Vista (6º distrito), Santa Inês (2º distrito) e
Coqueiro (5º distrito).

Novos Veículos
Em 2018, a Secretaria de Saúde adquiriu
três novos veículos, através de recursos
de emenda parlamentar. Os carros de
modelo Gol foram entregues para o Caps,
ESF Coqueiro e Atenção Básica Geral.
Cada veículo teve custo de R$ 48.300,00
(Quarenta e oito mil e trezentos reais).
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Mais de 10 mil
pessoas atendidas
na Farmácia
Distrital

O atendimento é completamente
realizado por farmacêuticos, prestando
assistência farmacêutica para o uso
correto da medicação. A Farmácia Distrital
funciona junto à UBS Central, e atende
das 14h às 19h.

Em julho e 2018, a Farmácia Distrital
Municipal completou um ano de
existência, contabilizando mais de 10
mil pessoas atendidas, fornecendo
medicamentos da Relação Municipal de
Medicamentos, possibilitando atender o
usuário em horário ﬂexível.

Uso Racional de
Medicamentos

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

O uso racional de medicamentos foi tema
de uma capacitação desenvolvida na UBS
Central para a população, visando alertar
os pacientes sobre a importância do uso
de medicamentos adequados para as suas
necessidades clínicas e em doses corretas.
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Milhões foram
repassados através de
auxílios, convênios
e outros repasses às
instituições de saúde
em 2018
Durante 2018, a Prefeitura de São
Lourenço do Sul repassou mensalmente
para a Santa Casa de Misericórdia, mais
de R$ 900 mil. Deste montante, R$ 201
mil são para o Pronto Socorro, incentivo
a obstetras, cirurgião, anestesista e ainda
para a coleta de resíduos da rede de
saúde. Parte deste valor foi superior ao
contratualizado, repassado pela Prefeitura
ao Pronto Socorro como complementação
em ajuda para enfrentar o déﬁcit da
instituição. Outros R$ 703 mil foram
repassados através de convênio, para
manter equipes de Unidades Básicas de
Saúde, saúde mental, Samu e o programa
Primeira Infância Melhor (PIM).
A Santa Casa também recebeu cinco
equipamentos médico-hospitalares
adquiridos através da Consulta Popular,
no ano de 2015 e conveniados em 2018
com o Município. Foram destinados R$
164.000,00 (Cento e Sessenta e Quatro Mil
Reais) para a compra de uma Incubadora
Neonatal, um Aparelho para Fototerapia,
um Cardioversor Portátil, um Cardioversor
e Desﬁbrilador Monitor Portátil e um
Monitor Multiparmétrico uso adulto
até neonatal com parâmetros de ECG,
respiração, oximetria, pressão não invasiva
e temperatura.
Também em 2018 o Município repassou
R$ 340 mil (Trezentos e Quarenta Mil
Reais) extras para a Santa Casa, conforme
acordo com a ACI/CDL e Câmara de
Vereadores, como forma de ajuda a
enfrentar a crise. Já o Centro de Saúde
São João da Reserva, localizado no interior
do Município, recebeu o repasse de R$
3.166,000,00 milhões (Três Milhões,
Cento e Sessenta e Seis Mil Reais) através
de empresas privadas e repassados ao
Conselho Municipal do Idoso (CMI).

Novos equipamentos
- O Ambulatório de Ginecologia,
junto à UBS Central recebeu um
novo colposcópio, um investimento
de R$ 5 mil (Cinco mil Reais), nova
mesa ginecológica e mesa auxiliar,
totalizando investimento de R$
1.060,00 (Um Mil e Sessenta Reais).
O Ambulatório também recebeu três
pinças fundamentais para que possa
aumentar o número de procedimentos
preventivos e para poder colher
material de biopsia.
- O Ambulatório de Pequenas
Cirurgias, recebeu um novo foco de
luz, no valor de R$ 330,00 (Trezentos e
trinta Reais).
- O setor de Vigilância Alimentar e
Nutricional recebeu oito balanças de
plataforma digitais, nove balanças
pediátricas digitais, três balanças de
plataforma portátil, três antropômetros
horizontais, uma balança para
cadeirantes e 16 ﬁtas antropométricas,
em investimento de R$ 16.091,90
(Dezesseis mil e noventa e um Reais e
noventa centavos).
- O Setor de Fisioterapia recebeu:
• 4 suportes para bolas de pilates;
• 1 balança para propiação;
• 1 bola feijão para pilates; e
• 1 exercitador de dedos.
O valor total da compra de
equipamentos foi de R$ 692,99
(Seiscentos e noventa e dois Reais
e noventa e nove centavos). O setor
também passou por outras melhorias
estruturais.
- O CAPS AD (Álcool e Drogas)
recebeu novos materiais para oﬁcinas
de artesanato e grupo de pesca para
terapias dos usuários. No total, foram
investidos R$ 2.266,00 (dois mil e
duzentos e sessenta e seis reais) em
materiais de costura e R$ 1.352,00 (um
mil trezentos e cinquenta e dois reais)
em materiais de pesca.
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Mental Tchê reﬂete
sobre avanços da
saúde mental

Trinta anos de
referência em
saúde mental

Nos dias 10 e 11 de maio de 2018 o
Galpão Crioulo do Camping Municipal
esteve lotado de pessoas de todo o Estado
para participar do Mental Tchê que teve o
tema “Sirvam nossas façanhas de modelo
a toda terra”, celebrando os 30 anos de
atenção à saúde mental em São Lourenço
do Sul. A programação contou com
painéis de diálogo e projeções a respeito
do trabalho da rede de atenção em saúde
mental do Município.

O Caps Nossa Casa completou em 2018
trinta anos de atendimento. Fundado em
1988, foi o primeiro Caps municipal no Rio
Grande do Sul, um serviço pioneiro que
humanizou o atendimento, principalmente
longe da realidade dos manicômios. Desde
sua fundação, mais serviços foram criados
no Município, formando uma rede de
atendimento psicossocial que é referência
para todo o Brasil. Os 30 anos da Nossa
Casa foram comemorados com uma série
de ações, como exposição de fotos dos
serviços de saúde mental, exposição de
banners e folders e a “Caminhada dos
30 anos da Saúde Mental: Pelo Cuidado
em Liberdade” que reuniu pacientes,
proﬁssionais, escolas e comunidade em
geral. Houve ainda Feira de Artesanato da
Saúde Mental na praça Dedê Serpa, um
Encontro Regional da Rede de Atenção
Psicossocial (RAPS) e almoço com
apresentações culturais.

Cerca de 1,5 mil pessoas participaram
do evento que, em sua programação,
propôs debate sobre a conjuntura dos
últimos 30 anos da Reforma Psiquiátrica,
relacionando aos 30 anos do Caps Nossa
Casa. Os avanços das gestões municipais
na área, a conjuntura das residência
em saúde, a saúde menta na infância
e atenção psicossocial também foram
discutidos.
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Ampliada a frota
do Programa Bolsa
Família
A Secretaria de Desenvolvimento Social e
Habitação - SMDSH recebeu, em julho de
2018, um novo veículo para a sua frota.
O carro, modelo Gol 2018, foi adquirido
através de um Pregão Presencial (57/2017)
no valor de R$40.898,00 (quarenta mil e
oitocentos e noventa e oito reais).
O veículo atende as demandas do
programa Bolsa Família.

Inclusão: Biblioteca
recebeu novos
livros em Braile
A Biblioteca Pública Municipal
Professora Elida Frömming Schild
recebeu novos livros em braile que se
somam ao acervo destinado às pessoas
com deﬁciência visual. A doação foi feita
pela Fundação Dorina Nowill Para Cegos,
de São Paulo. São novas obras sobre as
aventuras do detetive Sherlock Holmes.
A Biblioteca Municipal conta com um
acervo de quase 200 livros em braile,
com contos, crônicas, literatura infantil,
por exemplo. Todos estão disponíveis
gratuitamente aos leitores, dando assim
oportunidade de acesso à literatura a
este público.
Para fazer o empréstimo das obras do
acervo, o procedimento é simples: basta
fazer o cadastro com documento de
identidade e comprovante de residência,
passando assim a ter acesso gratuito ao
acervo de livros, tanto em braile quanto às
demais obras.
Além dos livros em braile, a Biblioteca
Pública Municipal Professora Elida
Frömming Schild tem acervo de mais de
33 mil livros, junto a Casa de Cultura.

Alimentos foram
distribuídos
gratuitamente
As atividades do PAA - Programa de
Aquisição de Alimentos (antigo Fome
Zero) se iniciaram em julho de 2018. O
Programa possui duas ﬁnalidades básicas:
promover o acesso à alimentação e
incentivar a agricultura familiar.
Para o alcance desses dois objetivos, o
programa compra alimentos produzidos
pela agricultura familiar e os destina às
pessoas em situação de insegurança
alimentar e nutricional. Foram
distribuídos alimentos da Cooperativa
Sul Ecológica (hortifrutigranjeiros) em
Comunidades Religiosas parceiras da
Administração Municipal.
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Feira do
Conhecimento
mostrou trabalhos
escolares
Temas diversos, curiosidades e estímulo
a reflexão. É um pouco do que se viu na
7ª edição da Feira do Conhecimento,
realizada pela Secretaria de Educação,
Cultura e Desporto - SMECD. No total,
16 escolas apresentaram trabalhos
com temas diversos, desde questões
ligadas a cultura local, passando por
saúde, meio ambiente, entre outros,
que chamaram a atenção do público
para alguns temas pouco conhecidos,
fazendo com que a SMECD avalie o
evento como extremamente positivo e
de grande sucesso.

Educação
lourenciana
reconhecida pela
UNESCO
Pela primeira vez na história, uma escola
da Rede Municipal de Ensino de São
Lourenço do Sul recebeu certiﬁcado da
UNESCO. A E.M.E.F. Francisco Fömming,
localizada no interior do Município foi
agraciada em cerimônia especial em
Salvador, na Bahia, em 12 de setembro.
O interesse da Escola em se inscrever
no PEA - programa da Unesco presente
em mais de 180 países - se deu após
a Administração Municipal, através
da Secretaria de Educação, Cultura
e Desporto, convidar a Relatora
representante da UNESCO no Estado para
realizar fala junto aos Gestores Municipais.
O PEA (Programa de Escolas Associadas)
é um programa que envolve escolas
públicas e privadas de todo o mundo que
tenham em comum a ênfase na formação
de valores como a Educação Sustentável,
a cultura da paz e o real sentido da
cidadania global.

Escolas receberam
novos colchões e
tatames
Criada nova turma
de pré-escola na
E. M. E. F. São João

Foram adquiridos 80 colchões e 100
tatames com investimentos de R$ 10 mil,
em recursos provenientes de um acordo
feito pelo Ministério Público em um
processo de crime ambiental, revertido em
recursos repassados para a Educação.

Foi implantada uma turma de pré-escola
da Educação Infantil (Nível I - II) na Escola
Municipal de Ensino Fundamental São
João. A turma, solicitada pela comunidade,
foi criada com o objetivo de fomentar o
processo de construção do conhecimento
nesta fase, quando o brincar e o educar
são fundamentais para o desenvolvimento.

Os itens recebidos são necessários para
manter o desenvolvimento do trabalho
junto às escolas de Educação Infantil.
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Feira do Livro
promoveu viagem
no tempo
A 37ª Feira do Livro de São Lourenço
do Sul ocorreu em novembro de 2018 na
praça central Dêde Serpa. Com o tema ‘A
história e sua memória’, a Feira teve como
patrono o escritor Felipe Kuhn Braun, autor
de 16 livros, a maioria deles com temática
da cultura alemã e a imigração. Além dele,
a Feira também recebeu outros autores
para lançamentos de suas obras nos dois
dias de evento.
Além das bancas dos livreiros, a Feira
contou com uma grande quantidade de
apresentações culturais, exposição de
artesanato da Economia Solidária e da
Associação de Artistas Plásticos e praça
de alimentação. Duratente a Feira, houve
também apresentação de trabalhos
desenvolvidos nas escolas ao longo do ano
e mostra do Caminho Pomerano.

Literatura na Rua
levou o acervo
da Biblioteca ao
centro da cidade
Em 2018 a Biblioteca Pública levou
parte de seu acervo ao centro de São
Lourenço do Sul, para ﬁcar mais próximo
da comunidade com o projeto “Literatura
na Rua”.
A partir de novembro, semanalmente,
uma banca foi montada no calçadão
da Rua Coronel Alfredo Born, onde a
população pôde se cadastrar como leitores
da Biblioteca Municipal, além de retirar livros.
Para isso, é preciso apresentar documento
com foto e comprovante de residência.

Concurso Literário
resgatou histórias
de Natal

A Cultura, em
Movimento

Para estimular a produção literária
entre os lourencianos de várias idades,
a Coordenadoria Municipal de Cultura
lançou o concurso ‘Natal em Conto’,
aberto a toda comunidade. O objetivo
era envolver a memória afetiva dos
participantes com a magia do Natal,
através de suas histórias.

O 1º Cultura em Movimento - Festival de
Folclore e Rodeio Artístico, reuniu cerca
de 700 dançarinos de toda a região Sul
do Estado. A programação contou com
apresentações de diversas etnias, entre
elas a alemã, pomerana, gaúcha e africana,
além de ballet clássico e contemporâneo.

O concurso teve três categorias: Infantil,
de 08 a 13 anos; Infanto-Juvenil, de 14 a
18 anos; e Livre, a partir de 19 anos sem
limite de idade. Poderam ser inscritas
histórias verídicas ou ainda contos ﬁctícios
relacionados ao Natal. Participaram do
“Natal em Conto” 96 histórias natalinas.
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Campeonatos
Municipais de
Futebol foram
realizados com
economia mais
uma vez
Os Campeonatos de Futebol da 1ª e 2ª
divisão foram realizados mais uma vez
com economia aos cofres públicos, se
comparados aos anos anteriores.
O E. C. Cantagalo foi o grande Campeão
da 1ª divisão. Enquanto que o vice foi o E. C.
São Lourenço. Na 2ª divisão, o Campeão foi
o E. C. Tudo Azul e o vice, Brooklin. Ambos
ingressaram na 1ª divisão no campeonato.

Resultados da 1ª divisão:
Bicampeão - E. C. Cantagalo
Vice-campeão - E. C. São Lourenço
3º Colocado - Grêmio Esportivo Lourenciano
4º Colocado - E. C. Botafogo
Equipe Disciplina - E. C. Palmeiras
Goleador - Fábio Alemão (08 gols)
Melhor Goleiro - Wagner Lüdtke (13 gols)
Atleta Destaque - Gabriel Lima
Melhor Técnico - Ardilson Lüdtke (Zeca)
Melhor Árbrito - Érico Andrade
Melhor Torcida - E. C. Botafogo

Resultados da 2ª divisão:
Campeão - E. C. Tudo Azul
Vice-campeão - Brooklin
3ª colocado - E. C. Santa Teresa
Goleador - Tiago Boiadeiro (06 gols)
Melhor Goleiro - Murilo Coitinho (04 Gols)
Equipe Disciplina - E.C. União da Harmonia.
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Transporte Escolar
é referência
estadual
Em 2018, a Administração Municipal
implantou no Município o Programa
Transporte Escolar 100% Seguro, que
visa garantir que toda frota utilizada no
transporte de crianças e adolescentes
estejam em conformidade com as
normas de segurança, conforto e
trafegabilidade juntamente com as
empresas terceirizadas. O programa, já no
seu primeiro ano, se destacou em segundo
lugar, junto à FAMURS, no 2º Prêmio de
Boas Práticas.
Mensalmente, cinco veículos que devem
passar pela vistoria são escolhidos através
de sorteio, sendo quatro terceirizados e um
veículo próprio da Administração Municipal.
As vistorias acontecem mensalmente, e
sempre deﬁnidas por sorteio.

Foto: CREA-RS
As vistorias são essenciais para que a
população e também o Executivo tenham
ciência das condições do transporte
escolar garantindo a qualidade e
segurança do mesmo. Tanto os ônibus
particulares, quanto os públicos são
tratados com o mesmo rigor nas vistorias.

Foto: CREA-RS
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Qualidade e
compromisso com
a educação

Escolartinho
mostrou a arte dos
pequenos
Arte e cultura produzidas pelos
pequenos alunos da rede pública
municipal encantaram o público que
prestigiou o 2º Escolartinho, realizado
pela Secretaria da Educação, Cultura
e Desporto. Neste ano, o tema do
Escolartinho foi: “O Rio Grande do Sul e a
preservação ambiental”, oportunizando
que desde cedo os pequenos alunos das
escolas de Educação Infantil reﬂitam e
aprendam sobre os cuidados com o meio
ambiente. Foram oito apresentações
das escolas de educação infantil Recanto
Feliz, Mundo Mágico, Tia Margarida, Turma
do Puff, Cantinho da Alegria, Mundo
Encantado, E.M.E.F. Castro Alves.

Ainda seguindo os moldes da edição
anterior, o Seminário Qualidade e
Compromisso com a Educação de São
Lourenço do Sul e Região: Vivências e
Experiências Pedagógicas foi realizado
no formato de Eixos Temáticos. Nos dois
dias de trabalho e estudo os proﬁssionais
participantes puderam optar entre os eixos
Cultura e Arte na Escola, Valorização da
Instituição Escolar, Reﬂexões e Práticas na
Educação Infantil e Práticas Motivadoras.
Um público de aproximadamente 300
pessoas participou do evento, sendo
que as inscrições para participação
como ouvintes se estenderam às redes
municipal, estadual e privada de São
Lourenço do Sul e região, sendo conferida
aos participantes certiﬁcação de 20 horas.

Jogos Olímpicos
bateram recorde
de participação
A 16ª edição dos Jogos Olímpicos
Municipais Dorval Dias Soares foi a maior
já realizada em número de participantes.
A E. E. E. M. Rodolfo Bersch foi a grande
campeã, com 192 pontos, a vice-campeã
foi a E. M. E. F. Castro Alves, com 60
pontos e a terceira colocada, E. M. E. F.
Germano Hübner, somou 58 pontos.
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Tradicionalismo
subiu ao palco no
33º Reponte
O 33º Reponte da Canção, realizado
em abril de 2018, contou com show de
abertura do Grupo Triopacito e shows dos
músicos como Daniel Torres e do pequeno
Thomas Machado, ganhador do The Voice
Brasil Kids 2017.
O Festival, que animou as noites do
Galpão Crioulo do Camping Municipal de
São Lourenço do Sul, foi um espetáculo com
muita música tradicionalista, valorizando
a cultura do Rio Grande do Sul através das
letras e ritmos. Foram mais de 700 músicas
inscritas para participar do evento, e apenas
16 classiﬁcadas para a ﬁnal.
O evento foi apresentado por Aninha
Pires e Cristiano Quevedo.Passaram pelo
palco nesta edição grandes nomes da
música gaúcha, como Cesar Oliveira e
Rogério Melo, Helmo de Freitas, Jari Terres,
entre outros.

Troféu Joãozinho Índio – melhor melodia:
Oito Baixos de Botão
Troféu Elvira Russo – Melhor arranjo:
Quarenta e Dois
Troféu Sergiomar Crespo Schild - Melhor Poesia:
Guapeando
Troféu Luis da Viola – Melhor interprete:
Pirisca Grecco (Quarenta e Dois)
Troféu Caixa Economica Federal –
Composição Mais Popular:
Só de Gaita e de Violão
Troféu Garibaldi – 3º Lugar:
Tempo de Outrora
Troféu Farroupilha – 2º Lugar:
Quarenta e Dois
Troféu Seival – 1º Lugar:
Guapeando
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