


OBRAS NO
PARQUE DE
MáQUINAS
Pensando em melhorar as condi-

ções de trabalho dos servidores  
e na segurança, a Administração 

Pública de Xangri-Lá, através da Secre-
taria de Administração está realizando 
as obras de melhorias no parque de má-
quinas da prefeitura, na rua Rio Novo.

O pátio está sendo todo cercado com 
muros, e contará com um circuito de 
câmeras de segurança  além de uma 
nova guarita para os vigilantes do lo-
cal, banheiros com chuveiros e vestiá-
rios, femininos e masculinos, um refei-
tório, também está sendo construído 
um espaço para abrigar o arquivo mu-
nicipal.
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SEcREtARIA DE ADMINIStRAçãO
E SEcREtARIA DA fAzENDA

MUNIcÍPIO IMPlANtA OUvIDORIA

A ouvidoria municipal atenderá em 
tempo integral, via plataforma 
e-Ouv. O cidadão que desejar 

se manifestar deverá acessar a página 
oficial da Prefeitura e clicar no link Ouvi-
doria para ser direcionado a plataforma 
e-Ouv. A seguir deverá efetuar seu ca-
dastro (seu login será o e-mail cadas-
trado). Em seguida receberá um e-mail 
de confirmação do cadastro e ao clicar 
sobre esse link estará apto a acessar a 
plataforma e realizar sua manifestação 
(denúncia, reclamação, sugestão crítica 

e elogio).
Este cadastro realizado servirá para 

efetuar manifestações direcionadas a 
ouvidoria municipal e a todas as ouvido-
rias dos órgãos do poder executivo, le-
gislativo e judiciário, nas esferas muni-
cipais, estaduais e federais cujos entes 
tenham aderido a plataforma e-Ouv.

As ouvidorias têm o dever de preser-
var os dados pessoais dos cidadãos 
apesar de ser facultado ao usuário se 
identificar ou realizar sua manifestação 
anonimamente.

xANgRI-lá RENOvA fROtA

A prefeitura municipal entrega 
para a comunidade xangrilen-
se carros e máquinas que virão 

a beneficiar a todos em forma de ser-
viços. Os veículos citados são das se-
cretarais de Obras e Transportes (uma 

patrolha e duas capinadeiras); Fazenda 
(uma caminhonete S10); e Saúde (uma 
Spin, duas ambulâncias e uma doblô). 
É a Administração Pública Municipal se 
aparelhando para melhor servir seus 
munícipes.
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Em abril de 2019, reuniram-se na 
Secretaria de Planejamento os 
membros do CMDU - Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Urbano. 
Representando a Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB/RS), Dr. Luís Antô-
nio Longo; o Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo (CAU/RS), arquiteto e urba-
nista Rodrigo Colissi Alves; Conselho 
de Segurança Para a Comunidade de 
Xangri-Lá (Conseg), engenheiro civil 
Paulo César Vitt; Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
(CREA/RS), engenheiro civil Gilberto 

SEcREtARIA DE PlANEjAMENtO

REUNIãO DO cONSElHO MUNIcIPAl
DE DESENvOlvIMENtO URBANO

Germano Júnior; Associação dos Con-
domínios de Xangri-Lá (ACX), arquite-
ta e urbanista Bianca Germano Pereira 
Neto; Associação Central de Arquitetos 
e Engenheiros do Litoral Norte (ACAE/
LN), engenheiro civil Evandro Dadda; 
pela Prefeitura Municipal de Xangri-Lá, 
a arquiteta e urbanista Amanda Borges 
de Almeida, o biólogo Estevão Schwam-
bach e o presidente do Conselho, o se-
cretário de Planejamento.

Na pauta da reunião estavam assun-
tos relativos ao bom desenvolvimento 
do município.

NÚclEO DE tEcNOlOgIA URBANA
DA UfRgS INIcIA OS tRABAlHOS
DE REvISãO DO PlANO DIREtOR
DO MUNIcÍPIO DE xANgRI-lá

No início do mês de julho de 
2019, reuniram-se na Secreta-
ria de Planejamento de Xangri-

Lá: secretário de Administração Anilton 
Valnei de Aquino Jr., Franciele Aguirres, 
Neuza de Medeiros, Leandro Menuzzi 
Fernandes, Antônio Schimit Pinto, Ale-
xandre Cherutti, Hélvio Mello Jr., Este-
vão Schambach, Regina Norenberg, 
Luiza de Bitencourt Martins, Tamires 
Licória de Souza, Bárbara Toscani (re-
presentantes do município) e os profes-
sores Dr. Benamy Turkienicz e Guilher-
me Dalcin (representantes da UFRGS 
- Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul).
O professor Benamy realizou a apre-

sentação de um estudo elaborado pelo 
Núcleo de Tecnologia Urbana (NTU) 
referente a aspectos da região do Lito-
ral Norte do Estado do Rio Grande do 
Sul e explicou a proposta de trabalho 
do presente encontro. Destacou que 
o NTU está construindo uma base de 
dados do município, a partir de infor-
mações que estão sendo solicitadas 
às secretarias municipais. Apresentou 
estes dados na reunião e seguiu-se um 
debate acerca das percepções deste 
primeiro encontro.

A PREfEItURA MUNIcIPAl INIcIA AS OBRAS DO EcO PONtO

A prefeitura municipal, através de 
empresa licitada, iniciou no mês 
maio as obras do Eco Ponto 

(área de transbordo), localizado na Rua 
Rio dos Índios com a Rua Pedro Hygi-
no da Silveira, próximo ao Condomínio 
Malibu.

O Eco Ponto foi viabilizado para que 
a população tenha um local adequa-
do para a destinação dos resíduos da 
construção civil, resíduos de poda e re-
síduos sólidos urbanos volumosos (ge-
ladeira, fogão, armário, camas, entre 
outros). A população poderá descartar 
no local, até 2m² dia.

A implantação do Eco Ponto pretende 
melhorar a infraestrutura do aparelha-
mento físico do Município, para melhor 
e mais eficiente atendimento à socieda-
de nos aspectos sanitários e bem estar 
social, oferecendo opção de destino 
adequado aos materiais mencionados, 
que por vezes são dispostos inadequa-
damente em áreas verdes e terrenos 
baldios.

Com isso a Fiscalização Ambiental 
Municipal será mais incisiva e o cidadão 
flagrado lançando resíduos em locais 
públicos ou privados poderá sofrer san-
ções administrativas, com multas a partir 
de R$ 5.000 conforme Decreto Federal 
6514/2018 Art. nº 62 incisos 5 e 10.



Exemplo de incorporação destes ser-
viços é o registro eletrônico das infor-
mações dos pacientes atendidos nos 
postos de saúde. Este registro permite 
a construção de sistemas de apoio à 
decisão clínica que, se bem construí-
dos, contribuem para uma maior quali-
dade e segurança do paciente, permi-
tindo ações padronizadas e tornando o 
processo de tomada de decisões cada 
vez mais ágil.
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SEcREtARIA DE SAÚDE

MOvIMENtO ROSAzUl
OUtUBRO ROSA|NOvEMBRO AzUl

A Secretaria de Saúde sempre 
atenta a prevenção realiza anu-
almente o evento de conscienti-

zação e prevenção ao câncer de mana 
e câncer de próstata na Praça Municipal 
Ramiro Corrêa ou no Parque de Eventos 
Municipal, com stands informativos da 
Saúde onde é realizado coleta de cito-
patológico, requisição de mamografias 

SEcREtARIA DA SAÚDE
ADQUIRE O cARDIOvERSOR

Aquisição para utilização da emer-
gência do Pronto Atendimento 
24 horas. O cardioversor é um 

equipamento extremamente necessá-
rio para emergência e urgência de uma 
unidade de saúde. Esse dispositivo é 
capaz de salvar vidas e sua efetividade 
é muito elevada.

Esse equipamento faz com que um 
ritmo cardíaco elevado ou outros tipos 
de arritmia sejam convertidos em ritmo 
cardiaco normal.

60 cOMPUtADORES ADQUIRIDOS

com a aquisição de 60 computa-
dores pela Secretaria da Saúde 
foi dado o início do processo de 

informatização das unidades de saúde 
do município. A informática é ferramen-
ta utilizada de forma a agilizar a infor-
mação nas mais diversas áreas da saú-
de. O crescimento cada vez mais rápido 
da quantidade de dados processados e 
armazenados vem cada vez mais auxi-
liar os profissionais da saúde.

odontologia, tendo sua população aco-
lhida pela ESB da ESF Rainha do Mar.

São prestados serviços que englo-
bam promoção de saúde e prevenção 
de agravos, bem como atividades as-
sistenciais. As atividades assistenciais 
dividem-se em demanda espontânea, 
grupos prioritários e agendamentos e 

os atendimentos odontológicos contem-
plam procedimentos de urgência (alívio 
da dor e controle de infecções dentá-
rias), restaurações, limpezas, extrações 
dentárias, pequenos ajustes de pró-
teses, entre outros. Em muitos casos 
onde é necessário um atendimento es-
pecializado, são feitos encaminhamen-
tos para Porto Alegre, sendo o Hospital 
de Clínicas e a Santa Casa como algu-
mas das referências.

SEtOR DE ODONtOlOgIA

O Setor de Odontologia de Xan-
gri-Lá é composto por quatro 
Equipes de Saúde Bucal (ESB), 

constituídas por um cirurgião-dentis-
ta (CD) e um auxiliar de saúde bucal 
(ASB), todos funcionários concursados.

Os atendimentos odontológicos se 
dão ao longo de 40 horas semanais (8h 
às 17h, com interva-
lo das 12h às 13h) e 
são realizados em 4 
das 5 Unidades de 
Saúde. Na Estraté-
gia de Saúde da Fa-
mília (ESF) Centro a 
equipe odontológica 
é constituída pelo 
CD Lucas Eduardo 
Jardim e pela ASB 
Amanda Cristina 
Machado; Na ESF 
Figueirinha, a equi-
pe odontológica é 
composta pela CD Dieni da Silveira 
Teixeira e pelo ASB Charles Bernardi-
no Niederauer; A ESB do Guará conta 
com o CD Guilherme Ferreira Bassani e 
a ASB Camila Pereira de Fraga e a ESB 
da Rainha do Mar tem como integrantes 
a CD Rafaela Baumgarten Carneiro e a 
ASB Marilídia Manfio da Silva. A CD Vi-
viana Costa da Costa também faz parte 
do quadro de odontólogos do município. 
A Unidade de Saúde Marina não possui 

e, também, tem shows com brinquedos 
infláveis, ginástica, coffe break, lanches 
e feira orgânica para tornar o momento 
mais agradável.

Com essa mobilização muitas pessoas 
receberam informações e puderam tirar 
as suas dúvidas com os profissionais da 
saúde que estavam a disposição da co-
munidade. A prevenção é o melhor ca-
minho para se ter uma saúde ideal.



tarem o município na 8ª Conferência 
Estadual de Saúde:
 Usuário:
•	Jairo	Soares	Machado	(titular);
•	Maria	de	Lurdes	de	Azevedo	Machado	

(suplente);
•	Marilaine	de	Borba	Melo	(titular);
•	Marlete	Ribeiro	da	Silva	(suplente).
 Gestão|Prestador de serviço:
•	Bárbara	Santos	Toscani	(titular);
•	Adriana	Leal	(suplente).
 Trabalhador em saúde:
•	Fernanda	Badinelli	Martins	(titular);
•	Márcia	da	Cunha	Bandas	(suplente).
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SEcREtARIA DE SAÚDE

NOvOS vEÍcUlOS DA SEcREtARIA DE SAÚDE

v cONfERÊNcIA MUNIcIPAl DE SAÚDE DE xANgRI-lá

A5ª Conferência Municipal de 
Saúde de Xangri-Lá ocorreu no 
dia 12 de abril de 2019, na sede 

do Xangri-Lá Futebol Clube.
O evento contou com a presença de 

cerca de 100 pessoas dentre usuá-
rios do SUS, trabalhadores e gesto-
res, onde foram abordadas diversas 
discussões sobre a melhoria da saúde 
nos âmbitos municipal, estadual e na-
cional, havendo a elaboração de pro-
postas para os respectivos assuntos.

Juntamente ao evento, foram eleitos 
os seguintes delegados para represen-

A SAÚDE MAIS PRóxIMA DA cOMUNIDADE DE xANgRI-lá
Secretaria de Saúde
Telefones:
3689-0650 | 3689-2797 | 3689-3008
E-mail: sec.saude@xangrila.rs.gov.br
End. : Rua Rio Camisas, 636 - Centro

Posto de Saúde 24 Horas
Rua Rio Camisas, 626 - Centro
Fones: (51) 3689-2500
Funcionamento: 24 horas por dia, 7 
dias das semana.

ESf centro
Rua Rio Apucaé, 1223 - Centro
Fones: (51) 3689-0654
Funcionamento: 8h às 12h e das 13h 
às 17h de segunda à sexta-feira

ESf figueirinha
Rua Cisne Branco, 25 - Figueirinha
Fones: (51) 3689-5719
Funcionamento: 8h às 12h e das 13h às 
17h de segunda à sexta-feira

ESf Rainha do Mar
Rua Alexandrita, 999 - Rainha do Mar
Fones: (51) 3689-0670
Funcionamento: 8h às 12h e das 13h às 
17h de segunda à sexta-feira

ESf guará
Rua Protásio Marques da Rosa, s/nº
Fones: (51) 3689-1987
Funcionamento: 8h às 12h e das 13h 
às 17h de segunda à sexta-feira

ESf Marina
Av. A, s/nº - Marina
Fones: (51) 3689-0680
Funcionamento: 8h às 12h e das 13h 
às 17h de segunda à sexta-feira

Saúde Mental
Av. A, s/nº - Marina
Fones: (51) 3689-0680
Funcionamento: 8h às 12h e das 13h 
às 17h de segunda à sexta-feira
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SEcREtARIA DE OBRAS,
SERvIçOS PÚBlIcOS E tRâNSItO

Usado para obras viárias, calça-
das, passeios, praças e pisos, 
o pavimento intertravado é um 

moderno substituto dos paralelepípe-
dos. Este material tem sido cada vez 
mais escolhido e utilizado pelos enge-

nheiros devido a uma série de vanta-
gens.

De 2018 até o momento foram colo-
cados mais de 60.000m² de pavimento 
intertravado nas ruas de vários bairros 
dos município.

SEcREtARIA DE OBRAS E
tRANSPORtES INvEStE EM
PAvIMENtO INtERtRAvADO

Av. Parque Central

Av. Central - Noiva do Mar

Rua Rio Vacacaí

quivo físico;
•	Preservação do meio ambiente visto 

que uma folha de papel A4 necessita 
de 10 litros de água para ser produzida.
A utilização do procedimento online 

não tem nenhum custo adicional ao pro-
cedimento físico. A análise, emissão de 
pareceres e emissão de licenças é efe-
tuada por servidores da Prefeitura de 
Xangri-Lá. O serviço disponível nesta 
plataforma será de “Alvará de Aprova-
ção de Projeto Arquitetônico”.

SERvIçO ElEtRÔNIcO PARA
lIcENcIAMENtO DE OBRAS

A plataforma Aprova Digital é uma 
iniciativa da Prefeitura de Xan-
gri-Lá tornando o procedimento 

de licenciamento de obras 100% ele-
trônico. O objetivo é desburocratizar a 
administração pública e:
•	Ganhar	 tempo	 dos	 solicitantes	 ao	 se	

deslocarem à Prefeitura e reduzir as 
filas	de	atendimento;
•	Economia	aos	profissionais	em	impres-

sões a cada nova análise e economia 
de recursos públicos destinados à ar-

REcUPERAçãO ASfáltIcA DAS
PRINcIPAIS vIAS DO MUNIcÍPIO

O convênio entre os municípios 
constitui na confecção de mas-
sa asfáltica para a pavimenta-

ção das vias, o Concreto Betuminoso 
Usinado a Quente (CBUQ) está sendo 
produzido em Capão da Canoa e trans-
portado para Xangri-Lá, com prévio 

agendamento, para a recuperação das 
vias do município.

São 10.000m³ de asfalto que serão 
utilizados para a recuperação do asfalto 
da Avenida Paraguassu, rótulas e de-
mais ruas com asfalto que precisar de 
manutenção.
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SEcREtARIA DE OBRAS,
SERvIçOS PÚBlIcOS E tRâNSItO

DEPARtAMENtO DE tRâNSItO
REAlIzA PINtURA DAS
SINAlIzAçõES HORIzONtAIS 

Dentro da sinalização viária exis-
te a sinalização horizontal que 
utiliza-se de linhas, símbolos, 

marcações e até mesmo legendas pin-
tadas sobre o pavimento. E seu objetivo 
é	organizar	o	fluxo	de	veículos	e	pedes-
tres, controlando e orientando.

O Departamento de Trânsito realiza a 
manutenção das sinalizações horizon-
tais, além de substituir ou colocar novas 
quando necessário.

Manter o maquinário adequado 
e em condições de uso é um 
dos objetivos da administra-

ção pública, tendo essa convicação, 

tRAtORES PARA lIMPEzA

A pavimentação da Av. Interbal-
neários	 foi	 entregue	 no	 final	
de 2018. A prefeitura municipal 

viabilizou a construção das obras atra-
vés da lei nº 2025 de 25 de setembro 
de 2018, aprovada por unanimidade no 
Legislativo Municipal, que autorizou o 
executivo a receber em Dação de paga-

BlOcOS INtERtRAvADOS E cIclOvIA 
NA Av. INtERBAlNEáRIO DE AtlâNtIDA 

nhantes que realizam os seus exercí-
cios no local, para tanto é preciso man-
ter o local adequado.

A sinalização também é atualizada 
quando necessário.

lIMPEzA E MANUtENçãO DO
cAlçADãO à BEIRA-MAR DE AtlâNtIDA

A Secretaria de Obras, Ser-
viços Públicos e Trânsito 
realizou várias obras de 

recuperação da pavimentação 
no município. No total foram 
mais 32.000m² de recuperação 
de ruas com pedra irregular.

A recuperação de pavimentação 
irregular foram feitas nas ruas 
Quartzo (Rainha do Mar), Pedro 
A. Cabral (Arpoador), Quintino 
Bocaiuva (Arpoador), Osvaldo 
Barbosa (Arpoador), das Mar-
garidas (Noiva do Mar), Rio das 
Contas (Centro), 46, 47, Alame-
da Vila Velha, 51, Pércio Cappel 
Vogel e nas avenidas Norte (Noi-
va do Mar), Ana Paula (Noiva do 
Mar) e Renato Sirotsky

REcUPERAçãO DA PAvIMENtAçãO
IRREgUlAR NOS BAIRROS

novos tratores com carroção e tratores 
roçadeiras foram adquiridos para me-
lhor atender a demanda da limpeza de 
vias públicas e praças do município.

mento com benfeitorias na Av. Interbal-
neários, entre a Av. Central, de Atlântida 
e a RS-407, e ruas adjacentes totalizan-
do 13.888,26m² de blocos de concreto 
intertravados. Também foi concluída a 
calçada em blocos de concreto intertra-
vados percorrendo todo o trajeto da Av. 
Interbalneários.

Periodicamente o calçadão à bei-
ra-mar está sendo limpo e con-
sertado,	como	também	a	fixação	

das dunas e limpeza das mesmas.
O calçadão é muito utilizado por cami-



oito de seus livros. Durante a Feira, Co-
ronel fez visitas aos estudantes e parti-
cipou de todos os dias da programação 
do evento.

Um grande público se fez presente, 
além dos alunos da rede de ensino do 
município que prestigiaram e aproveita-
ram as apresentações teatrais e as pa-
lestras, que tiveram a oportunidade de 
adquirir livros por preços acessíveis.

professor Arquilau Romão, Emilia Ci-
priano, Kiara Terra, Julio Furtado, José 
Pacheco e Jorge Trevisol, assim como 
palestras com o Conselho Tutelar e Se-
cretaria da Saúde.

No encerramento, um break musical 
com o maestro Luciano S. Schirmer e 
o coquetel de integração Energias Re-
novadas do cheff Sandro Santos. Dias 
muito proveitosos para os professores 
do município.
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SEcREtARIA DE
EDUcAçãO E cUltURA

Ocorreu no início do ano, nas de-
pendências sociais da SABA, 
em Atlântida, a VI Jornada pe-

dagógica de Xangri-Lá, que teve seu 
salão lotado com os professores do mu-
nicípio. O evento teve início com um re-
quintado coffe break oferecido a todos 
antes das palestras começarem.

A Jornada teve em sua programação, 
durante os dois dias, diversas palestras 
com conferencistas de renome como o 

vI jORNADA PEDAgógIcA
DE xANgRI-lá

INvEStIMENtO EM vEÍcUlOS
E tRANSPORtE EScOlAR

AVI Feria do Livro de Xangri-Lá 
ocorreu entre os dias 28 e 30 de 
agosto de 2019. O evento foi no 

salão paroquial da Igreja São José (Av. 
Paraguassu, Praça Central, s/n - Cen-
tro), onde ocorreram palestras, shows, 
recitais e demais atividades.

O patrono foi o poeta, escritor e publi-
citário Luiz Coronel. O poeta distribuiu 
para as escolas municipais cópias de 

vI fEIRA DO lIvRO

ExPEDIENtE
 Prefeitura Municipal de Xangri-Lá
•	Endereço:	Rua	Rio	Jacuí,	854	-	Centro
•	Cep:	95.588-000
•	Telefone:	(51)	3689-0600
•	www.xangrila.rs.gov.br
•	Tiragem:	5 mil exemplares

•	Distribuição:	Município de Xangri-Lá
•	Diagramação	e	Impressão:	Jornal Matéria de 

Capa
•	Jornalista	Responsável:	Beto Rodrigues
•	Fotos:	Beto Rodrigues e arquivo da Prefei-

tura de Xangri-Lá

AMPlIAçãO DA EScOlA
MUNIcIPAl DE EDUcAçãO
INfANtIl RAINHA DO MAR

AEscola Municipal de Educação 
Infantil Rainha do Mar teve uma 
grande ampliação com a cons-

trução de três novas salas de aula, con-
juntos sanitários, cozinha, refeitório e 

lavanderia.
A escola passa a ter uma estrutura de 

uma escola moderna e de qualidade, 
podendo atender com melhores condi-
ções a sua comunidade escolar.
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SEcREtARIA DE
EDUcAçãO E cUltURA

fORMAtURA DO EjA

Em dezembro de 2018, ocorreu a 
formatura dos alunos do Ensino 
de Jovens e Adultos (EJA) e cur-

sos profissionalizantes do Senac da Es-
cola Municipal de Ensino Fundamental 
Major João Antônio Marques.

EScOlA MUNIcIPAl DE EDUcAçãO
INfANtIl SEMENtINHA

Em fase de acabamento a Escola 
Municipal de Educação Infantil 
Sementinha está chegando a 

sua conclusão e logo será entregue a 
comunidade.

São 1.763m² de área construída para 
melhor atender os alunos do municípios. 

O orçamento disponibilizado para a sua 
construção foi de R$ 1.937.195,96.

Salas de aula, refeitória, banheiros, 
biblioteca, pátio amplo, sala dos pro-
fessores, secretaria e toda a estrutura 
necessário para o bom funcionamento 
da escola.

cOBERtURA DA QUADRA DA
EMEf NAyDE EMERIM  PEREIRA

foi inaugurado esse ano a qua-
dra de esporte da EMEF Nayde 
Emerim Pereira, proporcionan-

do melhores condições para a prática 

AMPlIAçãO DA EScOlA MUNIcIPAl
DE ENSINO fUNDAMENtAl
MANOEl PREStES

AEscola Municipal de Ensino Fun-
damental Manoel Prestes está 
sendo ampliada, recebendo um 

novo prédio de 2 pisos. O custo da obra 
é de R$ 509.082.81.

Com o novo prédio a escola ampliará a 
quantidade de vagas no Distrito de Rai-
nha do Mar, também sendo melhorado 
as condições de ensino para os alunos 

e professores, e também melhorando as 
condições de trabalho de todos os fun-
cionários da escola.

Salas novas e amplas bem arejadas e 
iluminadas são algumas das melhoras 
com o novo prédio.

Toda a ampliação está sendo realizada 
com recursos próprios da Secretaria de 
Educação de Xangri-Lá. ço adequado.

Uma reivindicação antiga da comuni-
dade do Bairro Figueirinha que agora 
conta com essa ampla escola para alu-
nos de 0 a 5 anos.

EScOlA MUNIcIPAl DE
EDUcAçãO INfANtIl fIgUEIRINHA

AEscola Municipal de Educação 
Infantil do Bairro Figueirinha re-
centemente inicia seu funciona-

mento, vem recebendo as crianças do 
bairro com aulas regularmente em espa-

das aulas de Educação Física. Com a 
nova quadra construída os alunos serão 
atendidos independente das condições 
do clima.



lescentes, adultos, idosos e ainda 120 
crianças do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos e a Casa de 
Acolhimento.

As famílias foram selecionadas pela 
equipe técnica do CRAS, da mesma 
forma são beneficiados 29 agriculto-
res, sendo 13 mulheres, fornecendo 
22 itens que compõem as cestas, entre 
eles: feijão, mel, peixe, frutas, verduras 
e legumes. As cestas são entregues as 
famílias quinzenalmente.
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SEcREtARIA DE
ASSIStÊNcIA SOcIAl

cEStAS DO PROgRAMA DE
AQUISIçãO DE AlIMENtOS

cRAS PROMOvE cURSO DE MANIcURE

considerando as demandas atu-
ais e o mercado competitivo na 
área da beleza, torna-se neces-

sária a formação de profissionais quali-
ficados para atuar nesse segmento. O 
Centro de Referência da Assistência 
social (CRAS), através da Secretaria de 
Assistência Social, contratou um cur-
so de embelezamento de pés e mãos 
(manicure e pedicure) do Senac/RS, 
destinado à pessoas em vulnerabilida-
de social, que buscam se qualificar pro-
fissionalmente e melhorar as condições 
de vida da família.

O curso teve uma carga 
horária de 80 horas e as 
aulas foram intercaladas 
entre a sala de aula em 
Xangri-Lá e o Salão de 
Beleza do Senac em Tra-
mandaí, onde as alunas 
tinham contato direto com 
os materiais utilizados 
para esterilização e todos 

os equipamentos específicos para atua-
rem na área.

Foram selecionadas 15 alunas para 
esse primeiro curso, de acordo com o 
interesse e avaliação social. As aulas 
aconteceram 3 vezes por semana, elas 
receberam lanche durante a tarde e vale 
transporte para locomoção dentro de 
Xangri-Lá, além de ganharem o trans-
porte para as aulas que são ministradas 
em Tramandaí. Todas as alunas foram 
acompanhadas pela psicóloga do CRAS 
e estão incluídas no Cadastro Único.

Assistência Social, através da 
equipe técnica do Centro de 
Referência de Assistência So-

cial (CRAS), faz a entrega das cestas 
do Programa de Aquisição de Alimen-
tos (PAA) criado em 2003 pelo Governo 
Federal, para fortalecer os agricultores 
locais e fornecer alimentação saudável 
à população em vulnerabilidade social 
e insegurança alimentar.

Xangri-Lá atende 81 famílias, totali-
zando 347 pessoas entre crianças, ado-

2ª EDiÇÃO Da aÇÃO DO
PROgRAMA BOlSA fAMÍlIA

Aconteceu, na sede do Centro de 
Convivência no GTC 20 de Se-
tembro, a 2ª Ação do Programa 

Bolsa Família. Esta Ação é organizada 
pelo Comitê Gestor do Bolsa Família 
que é composto pelas Secretarias de 
Saúde; Educação e Cultura; e Assistên-
cia Social do município.

Cabe ao Comitê planejar e organizar 
ações comunitárias como esta, pois é 
uma das condicionalidades do progra-
ma Bolsa Família.

Além das atrações artísticas e cultu-
rais, este é um momento em que são 
feitas reflexões sobre a importância do 

cumprimento das regras junto as famí-
lias no que diz respeito a manter em dia 
as vacinas, a frequência escolar e a atu-
alização cadastral.

Neste ano foi ofertado a comunidade 
beneficiada do programa equipes de 
saúde bucal, onde receberam kits com 
escovas de dentes e orientações sobre 
escovações; o setor de enfermagem va-
cinou todos os presentes contra a febre 
amarela; a Secretaria de Educação e 
Cultura cedeu o transporte para a co-
munidade; e a Secretaria de Assistên-
cia Social organizou todo o espaço e os 
lanches para o evento.

OfIcINA DE cROcHÊ DO cRAS

Através do Centro de Referência 
de Assistência Social (CRAS) 
mulheres do grupo de convivên-

cia estão aprendendo a confeccionar 
mantas, meias, tapetes e artesanato na 
oficina	de	crochê.

O grupo aprende as técnicas no pe-
ríodo da tarde em uma das salas do 
CRAS.	Segundo	a	oficineira,	as	alunas	
recebem todo o material para a realiza-

ção dos trabalhos além de um saboroso 
lanche.

Após a conferência estadual, as pro-
postas seguem para a conferência na-
cional e por último chegam ao Ministé-
rio do Desenvolvimento Social para que 
sejam realizados os planos plurianuais 
e o planejamento de ações voltadas 
para a população idosa. Além disso fo-
ram escolhidos os delegados, também 
teve apresentação de oficinas de dança 
do SCFV dos idosos, apresentação das 
oficinas das crianças do SCFV. A confe-
rência é de iniciativa da prefeitura, atra-
vés da secretaria de assistência social e 
do Conselho Municipal dos Direitos do 
Idoso.

I cONfERÊNcIA DA PESSOA IDOSA

com o tema Desafios de Enve-
lhecer no Século XXI e o Papel 
das Políticas Públicas, a I Con-

ferência Municipal da Pessoa Idosa foi 
realizada no Bairro Guará. O encontro 
foi conduzido pela presidente do Con-
selho Municipal dos Direitos do Idoso 
(Comudi), Neusa Klein Rodrigues e 
demais membros do Conselho, junta-
mente com a Secretaria de Assistência 
Social, e teve a finalidade de debater e 
votar proposições e sugestões sobre 
políticas públicas para a pessoa idosa, 
que serão encaminhadas ao conselho 
estadual. 



tanto da caminhada quanto da corrida, 
receberam camisa em poliamida e me-
dalha de participação. Na corrida houve 
troféus na classificação geral e nas fai-
xas etárias para as 3 distâncias.

e premiar os campeões em cada moda-
lidade escolhida.

Com regras e regulamentos específi-
cos, foi realiza a 31ª Fecars. O Estado 
esteve representado, através das 30 
Regiões Tradicionalistas presentes no 
Parque de Eventos Pedro Nunes da Sil-
veira, nos dias 14 a 17 de março.

agradou a todos, com amplo espaço 
para estacionamento e a pista de zéri-
nho, que fizeram a alegria dos presen-
tes com várias apresentações.

A Secretaria de Turismo, Meio Ambien-
te, Agricultura, Esporte e Lazer vem ao 
encontro dos participantes em disponi-
bilizar um espaço que melhor comporte 
o evento.
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BEAcH tENNIS EM AtlâNtIDA

com mais de 220 duplas aconte-
ceu em fevereiro em Atlântida o  
Open Atlântida Beach Tennis. 

Duplas consagradas estiveram presen-
tes no evento que reunião um grande 
público.

fEcARS: tRADIçãO E cUltURA

AFesta Campeira do Rio Grande 
do Sul (Fecars) surgiu da ne-
cessidade de preservar os cos-

tumes, as tradições e o folclore do povo 
gaúcho, divulgar os hábitos próprios do 
povo do sul, integrar as diversas regi-
ões tradicionalistas do Estado, valorizar 
e demonstrar as habilidades campeiras 

1ª RÚSTiCa aZUL: UMa
cORRIDA PElO AUtISMO

No mês de Conscientização do 
Autismo (Abril Azul) a Prefeitu-
ra de Xangri-Lá e o Conselho 

Municipal dos Direitos da Pessoa Com 
Deficiência (Copede), em conjunto com 
Audax Eventos Esporti-
vos, realizou em Atlântida, 
com Largada e Chegada 
ao lado da Plataforma de 
Pesca de Atlântida, a 1ª 
Rústica Azul.

Cumprindo seu papel 
social, a prova destinou 
100% do valor arrecada-
do com inscrições para o 
fundo das pessoas com 
deficiência do município 
de Xangri-Lá.

Todos os participantes, 

DEMARcAçãO 
DAS áREAS DE 
SURf E PEScA

Em reunião com repre-
sentantes do Executivo 
municipal, da Secreta-

ria de Turismo, Meio Ambiente, 
Agricultura, Esporte e Lazer, da 
Associação dos Pescadores 
de Xangri-Lá e da Emater foi 
debatido sobre a sinalização 
das áreas demarcadas para 
surf e pesca, onde a sinaliza-
ção é fundamental para todos 
se guiarem para os locais per-
mitidos, evitando assim de o 
surf ocorrer na área de pesca 
e vice-versa, evitando assim 
os possíveis acidentes no mar 
e também não prejudicar os 
pescadores em suas rendas.

ENcONtROS DE MOtOS EM xANgRI-lá
SE tORNA tRADIçãO NO MUNIcÍPIO

A Extensa Programação agradou 
o público que marcou presença 
no Parque de Eventos de Xan-

gri-Lá. Os comerciantes que participa-
ram do evento saíram satisfeitos com o 
resultado, pois o público além de pres-
tigiar os shows e o encontro também 
consumiram.

O local utilizado, Parque de Eventos, 

O evento foi promovido com o apoio 
da Prefeitura de Xangri-Lá, através da 
Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, 
Agricultura, Esporte e Lazer.

fUtEBOl DE AREIA

Apraia de Atlântida recebeu no 
verão o Futpraia, um partida 
de futebol na areia com nomes 

consagrados dos futebol gaúcho.



O peão não laça para se divertir, mas 
porque é seu trabalho no campo, pre-
servando o jeito herdado dos pais, dos 
avós, e contribuindo assim para a con-
servação da memória de nossos usos 
e costumes, não somente nos livros de 
história, mas também de maneira vi-
vencial, no dia a dia. 

E mais uma vez a tradição gaúcha se 
fez presente no litoral, Xangri-Lá reali-
zou o IX Rodeio Crioulo Estadual (28 a 
31 de março), sendo sucesso de público 
e programações, provando que cultura 
e a tradição se mantém viva e latente no 
coração dos gaúchos.
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RODEIO DE xANgRI-lá
A cADA EDIçãO EStá MElHOR

Orodeio crioulo no Rio Grande do 
Sul é das mais importantes tra-
dições do convívio do gaúcho 

com o cavalo, com as suas manifesta-
ções culturais, com as suas artes, com 
a natureza. Essa manifestação cultural 
mantém viva a lida no campo, as músi-
cas, danças e a forte ligação do gaúcho 
com o campo.

Segundo Nairo Callegaro (presidente 
do MTG), o Movimento Tradicionalista 
Gaúcho não considera esporte as prá-
ticas de laço, gineteada, chasque e de 
rédeas, tão comuns por estes pagos, 
mas sim uma manifestação cultural. 

PlAygROUND NA PRAçA ANtÔNIO
cASSAcIA EM AtlâNtIDA

tendo como objetivo principal tra-
zer mais diversão e lazer para as 
crianças e, também, um espaço 

adequado para os pais levarem os seus 
filhos	para	usufruirem	um	dos	mais	be-
los espaços públicos de Xangri-Lá foi 
adquirido um playgroud com vários brin-
quedos que foi instalado na Praça Antô-
nio Cassacia no Centro de Atlântida.

quadras de vôlei e futebol; manutenção 
dos bancos de concretos quebrados e  
manutenção dos aparelhos de ginástica 
das academias ao ar livre.

Esse trabalho é realizado pela Secre-
taria de Turismo, Meio Ambiente, Agri-
cultura, Esporte e Lazer tendo como 
objetivo manter os espaços adequados 
para o uso dos moradores e veranistas 
o ano todo.

MANUtENçãO DAS PRAçAS
DE xANgRI-lá é cONStANtE

Os espaços públicos precisam 
periodicamente de manuten-
ção, ente eles: manutenção e 

reposição dos gramados dos campos 
de futebol; poda de árvores e limpeza 
em geral; manutenção das telas e alam-
brados (quando há), reforma e manuten-
ção dos parques infantis (playground); 
melhoria na iluminação das quadras e 
dos parques; reposição da areia nas 

EvENtO EStADUAl DE SKAtE

No mês de janeiro ocorreu a 4ª 
Etapa e Final da 2° Liga Lito-
ral Norte de Skate Street, que 

realizou-se na pista de skate localizada 
na Praça Ramiro Corrêa, no centro do 
Município.

O evento de alto nível do skate contou 
com a participação de 107 atletas de di-
versas cidades.

6ª COPa XangRi-Lá DE VOLEiBOL

A6ª Copa Xangri-Lá de Voleibol 
aconteceu em dois locais, giná-
sio de esportes da Escola Mun-

cipal de Ensino Fundamental Manoel 
Prestes, de Rainha do Mar, e no ginásio 
de esportes da Escola Municipal Major 
João Antônio Marques. A organização 
foi da Secretaria de Educação e Cultura 
e Secretaria de Turismo, Meio Ambien-
te, Agricultura, Esporte e Lazer.

14ª COPa LUiZ CaRLOS CORRêa

ACopa Luiz Carlos Corrêa de Fut-
sal se tornou tradição, chegando 
a 14ª edição, sendo esperando 

pelas equipes de futsal.
A partidas contam com um exelente 

público que lotam o ginásio. As equipes 
se preparam para participarem o que 
eleva o nível dos confrontos. A organi-
zação é da Secretaria de Turismo, Meio 
Ambiente, Agricultura, Esporte e Lazer.

gaúchos de todas as querências e uni-
los num único ideal que é vivenciar a 
tradição.

SEMANA fARROUPIlHA

O Parque Municipal de Eventos 
Pedro Nunes da Silveira foi 
todo preparado para receber 


