#EMEF Farroupilha

Esta revista é mais do que simplesmente uma prestação de contas. É um ato de transparência
com o dinheiro público, informando a vocês, cidadãos viamonenses, o destino dos recursos da
Prefeitura de Viamão. São dezenas de obras, programas e investimentos realizados dentro de um

FAZER GESTÃO EM EDUCAÇÃO

planejamento estratégico que pensa a cidade a curto, médio e longo prazo. Um projeto de ges-

É MUITO MAIS DO QUE APENAS

tão não se faz da noite para o dia e, desde 2013, a cidade vive um novo momento, com trabalho
sério, transparente e que mostra resultados.

CONSTRUIR, REFORMAR OU AMPLIAR ESCOLAS. É PENSAR NA

Mas, sabemos que ainda há muito a ser feito.

CONSTRUÇÃO DE CONHECIMEN-

Em tempos de crise, fazer gestão de escassos recursos requer um controle rigoroso, cumpri-

TO, PENSAMENTO CRÍTICO E PRE-

mento de metas e produtividade e, principalmente, um olhar apurado sobre as necessidades

PARAÇÃO PARA A VIDA DE NOSSOS

priomordiais de nossa população. Em nossos canais de contato com os cidadãos, diariamente,

#EMEF Lauro Pereira Rodrigues

MAIS DE 25 mil alunos.

temos um termômetro destes anseios. Em nenhuma outra época, a Prefeitura de Viamão esteve
tão aberta, tão acessível, seja pelas redes sociais, pelo portal transparência e agora também pelo

aliando inovação e tecno-

aplicativo Mobb. Estamos preparados para os novos tempos. Estamos preparados para juntos

logia ao ensino das discipli-

fazermos ainda mais por Viamão.

nas, as 62 escolas municipais

Conheça as obras realizadas, leia sobre as perspectivas para 2018, debata, sugira, dê sua opi-

#EMEF Doutor Glênio Peres

contam com mais de 1.500 edu-

nião. Este documento é um compromisso de que continuaremos trabalhando para fazer a gestão

cadores em constante atuali-

da cidade, superando crises e dificuldades, com muito trabalho e dedicação.

zação e formação.
os temas atuais também são

Um excelente ano de 2018 aos viamonenses.

abordados em projetos interativos que engajam os adolescentes

na

discussão

#EMEF Presidente Getúlio Vargas
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#EMEF Evaldo Maia dos Santos
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viamão moderniza
ensino e vira
referência
#EMEF São Jorge

#EMEF Padre Réus

#EMEF Professor Paulo Freire

#EMEF Santa Cecília

#EMEI Cisne Branco

#EMEF Nossa Senhora da Conceição

#EMEF Brasília

#EMEF Jardim Outeiral

O Projeto Aurora tem como meta inovar as práticas pedagógicas, onde cada escola pensa juntamente com seu grupo os desafios e busca soluções para melhorar a sua realidade. Cada escola
possui um mediador, um professor volante, e horários previstos para planejamento referente ao projeto de inovação. O processo para iniciar o projeto
começou em 2015 e selecionou as escolas que já
possuíam uma semente de inovação.
Em 2017 o Projeto Aurora teve a participação
de 2.900 alunos, 175 professores, e nove escolas,
que são: EMEF São Jorge, EMEF Jardim Outerial,
EMEI Cisne Branco, EMEF Santa Isabel, EMEF Presidente Getúlio Vargas, EMEF Frei Pacífico, EMEF
Felisberto da Costa Nunes, EMEF Jerônimo Porto,
EMEF Zeferino Lopes de Castro. Sendo que em
2017 aconteceu o lançamento de mais três, que
irão fazer parte do grupo, em 2018: EMEF Guerreiro Lima, EMEF Dom Diogo de Souza e EMEF
Frederico Dihl.

talento, conhecimento e criatividade
Quem disse que cuidar do planeta é só
assunto de gente grande? Em Viamão, essa
abordagem, com a construção de soluções,
acontece desde a educação infantil. São mais
de 60 problemáticas e soluções simples, aliadas ou não à tecnologia. A diferença realmente está na união dos estudantes ao propor intervenção numa comunidade. Os problemas e
as soluções encontradas puderam ser conferidos na III Mostra Municipal de Ciências, que
aconteceu nos dias
11 e 12 de julho.

cola foram selecionados nas Feiras de Ciências e os autores explicaram os seus projetos.
Enquanto alguns se preocuparam com
a utilização de 100% das frutas e legumes,
aproveitando as cascas, outros produziram
hortas a partir de materiais reciclados, bem
como confecções de brinquedos e jogos com
lixo seco. Captação de energia renovável, sistema espacial, mostra de arte das escolas Aurora (inovadoras), entre outras experiências.

Cada uma das
62 escolas da rede
municipal
esteve
presente, divulgando seus projetos
sustentáveis.
Os
trabalhos representativos de cada es-

#EMEF Castelo Branco
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as temáticas da
adolescência
em discussão
#EMEF Professor Barreto Viana

#EMEI Santa Cecília

#EMEF Monteiro Lobato

#EMEF Vinte de Setembro

cultura acessível para alunos
e comunidade viamonense
Foram quatro dias de muita cultura, conhecimento, diversão e entretenimento. Sete escritores
realizaram bate-papos e interagiram com o público. Houve contação de histórias, shows musicais
infantis, teatro infantil, oficina de dança, sarau, teatro adulto, performance circense e shows regionais
e nacionais.
Mais de dez mil pessoas prestigiaram alguma
atração da Feira, como os dez estandes de vendas
de livros e obras literárias e os quatro estandes de
projetos executados em parceria com a Secretaria
Municipal de Educação, como o Cultura na Escola
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(parceria com a Secretaria Municipal de Cultura),
Sorrindo para o Futuro (Sesc), Conecturma (Aondê
Educacional) e Auroras (Instituto Tear de Inovação
e Fundação Telefônica).
A 13ª Feira Literária aconteceu de 22 a 25 de
novembro junto à Praça Cônego Bernardo Machado, em frente à Igreja Matriz Nossa Senhora da
Conceição, e teve como tema “Linguagem e Diversidade”. A Patrona da Feira foi a professora da
língua portuguesa, educadora e empresária, Sônia
Göelzer. E o escritor homenageado, nesta edição,
foi Moacyr Scliar.

Em 2017, a Prefeitura lançou o Projeto Galera
Curtição, destinado a estudantes das escolas da
rede pública do município. Executado pelas secretarias municipais de Educação e de Saúde, o projeto tem por objetivo discutir questões relacionadas
à violência, uso abusivo de álcool e outras drogas
e Infecções Sexualmente Transmissíveis.
O Galera Curtição segue as diretrizes do programa Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE), e propõe uma série de atividades lúdicas que abordam
as seguintes temáticas: educação sexual e reprodutiva, gênero, sexualidade e diversidade sexual,
prevenção de HIV/AIDS, uso abusivo de álcool e
outras drogas, violência e bullying. Ao todo, 52 escolas, 4.850 alunos e 236 professores participaram
do Galera Curtição.

prevenção no
trânsito que
salva vidas

A Prefeitura de Viamão e a Fundação Thiago
Gonzaga celebraram compromisso para “Vida
Urgente Viamão”. A ação, realizada em maio,
na EMEF Farroupilha, marcou o início da 4ª
Semana Mundial de Segurança no Trânsito da
ONU no Brasil. Viamão foi a única cidade, além
de Brasília, em que a OPAS/OMS esteve presente. Durante a semana foram realizadas ações
de educação e conscientização junto às escolas
e à sociedade.
Já em setembro, cerca de 260 estudantes e
professores participaram da tradicional Marcha pela Paz no Trânsito, que busca alertar
as pessoas a ter consciência no trânsito. Isso
engloba motoristas, motociclistas, ciclistas e
pedestres.
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Programa é
destaque nacional
em congresso

atenção especial
para os futuros
viamonenses

Por meio de uma mostra interativa, a Secretaria de Saúde também vem desenvolvendo, desde 2016, um trabalho de destaque. O Tô Dentro
tem como objetivo potencializar os participantes
como multiplicadores das informações divulgadas, promover o teste rápido para HIV como estratégia de prevenção, distribuir e ensinar o uso
correto dos preservativos masculino e feminino,
além de dialogar com os adolescentes e a população em geral, a respeito de estratégias de gerenciamento de risco de infecção do HIV e outras
IST’s.

A qualificação do pré-natal nas unidades básicas de saúde tem garantido um parto tranquilo no Instituto de Cardiologia Hospital de Viamão, a partir de um acordo entre a Secretaria
Estadual de Saúde, o Hospital de Viamão e a
Prefeitura Municipal, para que aumentasse o
número de partos no município.

#Unidade Básica de Saúde São Lucas

mesmo com diminuição dos
repasses na área da saúde por
parte dos governos estadual
e federal, os investimentos
continuam. Foi entregue a

#UBS Vila Elsa/Em andamento

nova UBS São Lucas, implementado aumento do horário do
Caps II AD Nova Vida até às 21
horas, de segunda a sexta-feira; e realizado mutirão da
Saúde para agilizar atendi-

#UBS Pró-Morar/Em andamento

mentos médicos.
A Campanha de Combate ao

#UBS Augusta/Em andamento

A iniciativa surgiu em dezembro de 2015, quando a Prefeitura de Viamão assinou o protocolo de
enfrentamento à doença, juntamente com outros
14 municípios do Estado, considerados prioritários
devido ao alto índice de casos. Entre os compromissos da declaração está o alcance das metas 9090-90 do Programa Conjunto das Nações Unidas
sobre HIV/AIDS (Unaids).

#CAPS e UAI/Em andamento

Em 2017, o Tô Dentro teve três dias de exposição, com a participação de 580 adolescentes e
83 pessoas do público em geral. Viamão também
levou para Curitiba a experiência e a metodologia
desenvolvida na cidade. Desde o seu lançamento,
o Tô Dentro se tornou referência para diversas cidades e, agora, para outros Estados também. No
Paraná, em dois dias, a exposição recebeu 430 visitantes.

mosquito Aedes Aegypti está
ganhando reforço das escolas para multiplicarem as
ações preventivas nas comunidades. Também aconteceu a
ampliação de oferta de serviços na área de especialidades
de saúde, no Centro de Especialidades, ao lado da Secretaria Municipal de Saúde.
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Toda terça-feira, o Hospital recebe as gestantes que entraram no terceiro trimestre, encaminhadas pelas unidades de saúde. A visita
inicia com uma recepção pelas equipes administrativas, médica e de enfermagem. Depois, é
mostrado às futuras mamães onde elas devem
chegar para dar entrada à maternidade e quais
os próximos passos, até o nascimento do bebê.
Todas as parturientes têm direito a um acompanhante na hora do parto. Esta pessoa vai fazer a
sua internação e acompanhar a gestante durante todo o trabalho de parto.
O programa iniciou em maio de 2017 e, desde então, desenvolveu as seguintes ações:
n Cadastrou 1.372 gestantes no sus pré-natal,
na atenção básica
n 7.877 consultas de pré-natal
n Gestantes marcadas para visita hospitalar: 97
gestantes acima de 36 semanas de gestação
n O número de partos no Hospital de Viamão,
de fevereiro a dezembro de 2017: 757 partos
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#Av. Costa Gama/Augusta

#Est. Refúgio do Guerreiro/
Lomba do Pinheiro

#R. Oswaldo Gomes
de Oliveira/Augusta

#R. Alexandre Braga/Krahe

#Av. Figueira/Jardim Itapema

#R. Augusto Braget/Krahe

#R. Barão do Belém/
Santa Isabel

#R. Câncio Gomes/Tarumã

#Bérico Bernardes/São Tomé

#R. Ceará/Monte Alegre

#R. José Carlos Ferreira/
Santa Isabel

#R. Edson Wanderlei
Machado/Paraíso

#Estrada da Branquinha/Florescente

#R. Goiás/Monte Alegre

#R. João Pedro
Bom/Santa Isabel

#R. José de Anchieta/Krahe

#Estrada Rancho Alegre/Águas Claras

#R. Mato Grosso/
Monte Alegre

#R. Moisés Bonetti/
Santa Isabel

#Rua N/São Cristóvão

OS INVESTIMENTOS NOS CUIDADOS COM A CIDADE NÃO PARAM
DE CRESCER. por todas as regiões são obras de pavimentação, canalização, iluminação, patrolamento e reparos
na infraestrutura de viamão.
somente no ano de 2017 foram mais de 30 ruas pavimentadas, com investimentos de
mais de R$ 15 milhões em recursos do caixa municipal.
na

augusta,

as

amplas

obras do viver augusta continuam avançando, com o revestimento de arroios e construção de pontes projetadas
para resolver o histórico problema de alagamentos da região.
outro destaque é o asfaltamento da ligação entre as
rodovias ers 118 e ers 040.
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#R. Paraíba/Monte Alegre

#R. Pernambuco/Monte Alegre

#R. Raul Cabral de
Menezes/Tarumã

#R. Recreio/Santa Isabel

#Rua S/Jardim Viamar

#Rua Saara/Augusta

#Rua Gioconda/Augusta

#Rua Nadir Garcia Feijó/Elsa

#Rua Luanda/Augusta

#Rua Sergio Cardoso/Elsa

obras de prevenção contra enchentes
e novas moradias avançam
#R. Sergipe/Monte Alegre

#R. Tapuias/Índio Jari

#R. Veranópolis/Cecília

nova ligação entre 118 e 040

#Trav. Domingues/
Santa Isabel

#Av. Lisboa/Jardim Lisboa
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A terceira fase de pavimentação do circuito que liga a
ERS 118 à ERS 040 sem passar pelo centro de Viamão
está em finalização. O asfaltamento da rua João Carlos
Viale Dias, no bairro Tarumã,
vai ligar o trecho já pavimentado com a avenida Mendanha, desafogando o centro
da cidade e agilizando o deslocamento de quem precisa
acessar a ERS 040 vindo da
região do Autódromo.

Iniciado em 2014, o Viver Augusta está mudando a cara da região. Estão sendo realizadas obras
de revitalização e de prevenção contra enchentes,
como a construção de pontes, revestimento do
arroio, recapeamento de algumas vias, e o complexo habitacional, para onde 345 famílias serão
realojadas, até o segundo semestre de 2018. Um
investimento de 53 milhões de reais.
O canteiro de obras da Augusta está cada vez
mais transformando a vida dos moradores e trazendo mais segurança para eles.
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castração chega
às escolas
e bairros

ações integradas
garantem bons
resultados

Começou no dia 8 de junho, o projeto “Coman no Bairro”. O lançamento aconteceu na
Semana do Meio Ambiente e o bairro escolhido para o início do projeto foi o São Tomé. As
escolas identificam as famílias que estão em situação de vulnerabilidade e que possuem cães
ou gatos, que por situações financeiras, ainda
não conseguiram esterilizar os animais e passam o cadastro para a Coordenação Municipal
de Atenção aos Animais (Coman). De 15 em 15
dias, a unidade móvel da Coman vai até uma
escola para buscar os animais e levá-los para a
castração.

A Semana Municipal de Meio Ambiente de
Viamão foi realizada de 6 a 9 de junho, na Praça
Júlio de Castilhos, no Centro, junto à Prefeitura.
Ao longo da semana, foram realizadas diversas
atividades educativas e culturais. Entre as ações
desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Meio
Ambiente (Smma), ocorreram entrega de mudas,
exposição fotográfica, orientação de separação
correta do lixo, oficina de compostagem, apresentação artística, oficina de artesanato reciclado, feira de doação de animais, visita ao galpão de reciclagem da Coovir, e lançamento da Feira Orgânica
do município.

A Coman também executa o projeto “Nossos amigos os animais”, onde a equipe faz visita
às escolas da rede pública e particular e ministra palestras sobre posse responsável, identificação de maus tratos e formação de tropa de
elite mirim de atenção aos animais. Durante os
dois primeiros anos, foram capacitados cerca
de 2.600 alunos. Em 2017, foram capacitados
mais 2.400 alunos, totalizando 5 mil estudantes.
Juntas, estas duas iniciativas atingiram a marca
de 1.200 castrações, evitando o nascimentos de
milhares de animais.

Desde o o dia 22 de junho, a Feira é realizada
todas as quintas-feiras, durante o dia, na Praça Júlio de Castilhos. Ali, são comercializados alimentos
da agricultura familiar de Viamão

centro da
juventude traz
cursos gratuitos

O Centro da Juventude, que faz parte do Programa de Oportunidades e Direitos da Secretaria
da Justiça e dos Direitos Humanos, foi inaugurado
em outubro, no complexo do Instituto Ana Jobim,
na parada 36. O Centro da Juventude é financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e tem como proposta ampliar a oferta de
serviços socioeducacionais, formação profissional,
esportes, promoção de valores e cultura de paz.
São oferecidos cursos profissionalizantes gratuitos, nos dois turnos, de gastronomia, beleza e
estética, assistente administrativo e informática
básica, além de oficinas de música, dança, esporte, reforço escolar e leitura, no turno inverso ao
escolar.
O Centro da Juventude tem por objetivo desenvolver o protagonismo de jovens entre 15 e 24
anos e a sua formação como liderança, promovendo a convivência comunitária. É um espaço público onde haverá também ações para promover inclusão social e reduzir os índices de criminalidade.

câmeras na santa
isabel e novas viaturas

Estão sendo instaladas 20 câmeras de videomonitoramento na região da Santa Isabel que
irão reforçar a segurança dos moradores, dando
sequência ao trabalho iniciado em 2015, quando o Centro do município recebeu a instalação
dos 20 primeiros equipamentos. Com tecnologia de última geração, as câmeras possuem ângulos de visão em 180º e 360º, potencializando
o trabalho da Brigada Militar, em conjunto com
os funcionários da Vigilância Municipal. O novo
quartel da Brigada Militar, obra que está em
processo de conclusão na parada 36, também
terá acesso às imagens captadas pelas câmeras
em tempo real.
Três novas viaturas estão sendo adquiridas,
ampliando o trabalho da Patrulha Escolar. Diariamente nossos Vigilantes percorrem as escolas e unidades de saúde, zelando pelos alunos
da rede municipal e pelo patrimîonio público,
que é de todos.

Desde sua criação, em fevereiro de 2015, a
Coman já realizou mais de mil vistorias vindas
de denúncias de maus tratos e abandonos, pelos canais oficiais da prefeitura.
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dança, LITERATURA
E teatro envolvem
alunos E POPULAÇÃO

n Mostra de Dança: a Secretaria de Cultura realizou a II Mostra de Dança, com 64
trabalhos apresentados, 440 bailarinos, 25
grupos, com aproximadamente 2 mil pessoas prestigiando os espetáculos.
n Oficina de Teatro: para crianças e adolescentes, com o objetivo de despertar a
criatividade e o potencial artístico, além de
promover a socialização, a criatividade e capacidade de expressão corporal dos alunos.
n Cultura na Escola: o projeto iniciou em
18 de abril e consiste na visita guiada de uma
escola ao Departamento de Memória Cultural, localizado junto ao Centro Municipal de
Cultura e Esporte. No projeto, 5.280 alunos
das escolas municipais e estaduais visitaram
o museu e os pontos históricos e turísticos
do município.
n Festival de Teatro Estudantil: A Cultura também promoveu o 5º Festival Viamonense de Teatro Estudantil, com espetáculos
adultos e infantis, onde recebeu grupos teatrais de diversas localidades do Estado.
n Projeto Troca-troca: em 2017 a prefeitura também lançou o Projeto Troca-troca
de Livros, um local permanente para incentivo à leitura, na Praça Júlio de Castilhos, no
Centro.
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Oficinas gratuitas
movimentam a
galera

n Oficinas: A Secretaria de Esporte e Lazer oferece, durante o ano, diversas oficinas, a alunos
de diferentes idades, no Ginásio Municipal e
nos núcleos, dentro das comunidades. Confira
os números e fique ligado nas redes sociais da
Prefeitura para participar.
n	Balé: 116 alunos
n Futsal: 45 alunos
n Vôlei: 18 alunos
n Ginástica para melhor idade: 80 alunos
n Karatê: 45 alunos

centro de referência de
atendimento à mulher

Viamão agora possui um Centro de Referência
de Atendimento à Mulher em Situação de Violência (CRM), , que foi inaugurado no final de dezembro de 2017. O local acolhe e auxilia as mulheres
vítimas de qualquer tipo de violência, tanto física
como psicológica, no município de Viamão.

NOVO CRAS MARTINICa
é inaugurado

n Caminhada orientada: 20 alunos

ações de prevenção e
cuidados com a vida

n Redutores de velocidade: controles
eletrônicos de velocidade, radares móveis e
controle de avanço de sinal vermelho estão
aliados à segurança e à educação no trânsito. Em locais em que há a presença desses
redutores de velocidade, o índice de acidentes está diminuindo. O que está em jogo é a
valorização da vida.
n Balada Segura e displays: também
aconteceu a implantação da Operação Balada Segura em Viamão, e a instalação de
displays. A ação qualifica e proporciona mais
segurança aos motoristas que trafegam pelas vias.

n Vila Elza – Ginástica: 14 alunos
n Viamar – Balé: 25 alunos – Futsal: 36 alunos –
Ginástica: 20 alunos
n Residencial Figueira – Balé: 16 alunos

Programa de
Aquisição Alimentar

n São Lucas – Ginástica: 12 alunos
n Clube de Mães Santa Isabel – Ginástica: 36
alunos
n Associação Mãos Dadas – Ginástica para melhor idade: 45 alunos
n Paróquia Santa Isabel – Ginástica para melhor idade: 12 alunos
n Augusta – Ginástica: 28 alunos
n	Jari – Ginástica: 24 alunos
n Planalto – Ginástica: 12 alunos
n Clube de Mães da 040 – Ginástica: 6 alunos
n Castelinho – Futebol: 28 alunos

No segundo semestre aconteceu a inauguração do novo CRAS São Tomé Martinica. A unidade
agora possui um espaço mais amplo, onde atende e acolhe toda a comunidade que frequenta o
CRAS da Martinica, como as pessoas que moram
na Florescente, na Universal, São Tomé, Planalto, e
Beco dos Cunhas.

Para enfrentar a fome, a pobreza e, ao mesmo tempo, fortalecer e valorizar a agricultura
familiar, a Prefeitura assinou o termo de adesão ao Programa de Aquisição Alimentar (PAA).
Para valorizar o produtor rural e levar alimentos
a quem precisa, o programa utiliza mecanismos
de comercialização que favorecem a aquisição
direta de produtos de agricultores familiares ou
de suas organizações, estimulando os processos de agregação de valor à produção.
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marco histórico para
o transporte coletivo

A inédita licitação do transporte coletivo
municipal já está em vigor. Gradativamente as
melhorias vão ser sentidas pela população. Os
antigos ônibus amarelos estão sendo substituidos pelos brancos com detalhes em azul, com a
marca do Lig-Lig, no novo sistema de transporte da cidade.
Novas paradas de ônibus e monitoramento
por aplicativo são algumas das novidades que
estarão em implantação em 2018. Fique atento
também às novas regras de isenção, que ampliaram para todos os alunos do município que
se encaixem nos requisitos de acesso gratuito.

salários em dia e
valorização funcional
O planejamento de gestão permitiu suportar a grave crise por qual passam as finanças de
todos os municípios brasileiros. A Prefeitura de
Viamão manteve salários e pagamentos a fornecedores em dia.
O funcionário público se sente respeitado,
produzindo mais e gerando melhores serviços
para a população. Também estão previstas diversas formações para a qualificação do servidor
público que deseja crescer no plano de carreira.
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cidade limpa

Um projeto que acredita em uma Viamão limpa,
livre de doenças ocasionadas pelo descarte irregular e acúmulo de lixo, que incentiva a separação
correta e a reciclagem como alternativa para a geração de emprego e renda no município.
Além de cada um realizar a sua parte, para participar do projeto o cidadão também pode fazer
denúncias de depósitos irregulares de lixo, através
do aplicativo CidadeMOB, que pode ser baixado
na “Play Store” ou “Apple Store”, através desses
passos:
n	Baixe o APP
n Faça o Cadastro
n Clique em “Cidade Limpa”
n Selecione Denúncia
n Anexe Foto/Vídeo
n E gere seu protocolo
A Lei Municipal de Limpeza Urbana em Viamão
(Lei 4.384/2015), foi criada para determinar o grau
de responsabilidade do cidadão pelo destino correto do lixo gerado, além de ampliar a atuação da
fiscalização ambiental, que agora pode multar os
infratores que descartam lixo e entulhos em áreas públicas ou terrenos baldios. Cuidar do lixo é
responsabilidade de todos e, agora, também é lei.
Todos juntos para termos uma cidade limpa.

