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Alvorada contará com delegacia da mulher em março

A

s políticas voltadas para as mulheres
sempre estiveram em destaque na
atual administração municipal e no
dia 08 de março deste ano mais uma ação se
consolida nesta área com a inauguração da
Delegacia Especializada em Atendimento à
Mulher. A delegacia ﬁcará na rua Salgado
Filho, 215, na região central, atuando em
casos de violência doméstica e familiar, entre
outros. Autoridades do governo estadual
devem participar da solenidade de
inauguração.
Alvorada vem ampliando as ações sobre
os direitos femininos e em 2013 aderiu ao
pacto nacional pelo enfrentamento à
violência contra as mulheres. A Secretaria de

Políticas para as Mulheres do governo
gaúcho vem fortalecendo as ações na cidade
junto à coordenadoria municipal de políticas
para as mulheres da secretaria dos Direitos
Humanos. Em março a coordenadoria deve
receber equipamentos como computadores,
impressoras, armários para melhor
estruturar o órgão e sua atuação junto à
futura delegacia. Índices de violência contra
as mulheres baixaram no ano passado em
relação a 2012 no município: ameaças
passaram de 1.040 para 971 em 2013;
lesões corporais reduziram-se de 710 em
2012 para 585 no ano passado. A
coordenadoria ﬁca na rua Porto Rico, 75;
telefone: 3411-2410.

Delegada Regional Adriana Regina da Costa
participou das tratativas para a
instalação da delegacia na cidade

Dia Internacional da Mulher: A Prefeitura vai realizar ações de cidadania, saúde, educação,
cultura, no dia 08 de março lembrando o Dia Internacional da Mulher. Além da inauguração da
Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher devem ocorrer na Praça João Goulart, na
parada 48, palestras sobre saúde e direitos femininos, atuação de unidade móvel da saúde
realizando coleta de exame preventivo do câncer de colo de útero, exames de glicose, pressão
arterial, teste rápido de HIV. As unidades básicas de saúde também realizarão na data, um
sábado, a coleta para exame de colo de útero. Na Praça Central devem ser distribuídos
preservativos masculinos e femininos, materiais informativos sobre saúde feminina, além de
ocorrerem apresentações artísticas.

Prefeitura auxilia moradores atingidos por temporal com granizo

A

Prefeitura e a Defesa Civil municipal atuaram
intensamento no auxílio aos moradores que
sofreram danos em suas residências devido ao
temporal com granizo que atingiu a cidade no dia primeiro
de fevereiro. Cerca de 2.500 residências foram atingidas.
Foram distribuídos 8 mil 860 metros quadrados de lona
para a população. Entre os bairros mais prejudicados
estiveram Nova Americana, Piratini, Umbu, Salomé, Maria
Regina, Tijuca. O temporal também foi registrado em outros municípios da região
Metropolitana como Gravataí, Cachoeirinha, Sapucaia do Sul e Novo Hamburgo.

Casa da Cidadania/ Loja Social é ampliada
A Casa da Cidadania, organizada pelo gabinete
da primeira-dama, foi ampliada e ganhou uma
nova sala onde serão ministrados cursos e
oﬁcinas. O espaço que abriga a Loja Social
também foi readequado para melhor atender a
população. A partir do dia 06 de março, a Loja
Social voltará a atender em seu horário normal,
de segunda à sexta-feira, das 09h às 12h e das
13h às 17 h.

Rua Wenceslau Fontoura, nº 126 - Nova Americana - Alvorada/RS

Dique: A Prefeitura realizou no dia 11 de
dezembro ato de apresentação do Termo de
Referência PAC Prevenção, do Governo do
Estado, que orienta as ações de combate aos
alagamentos na cidade. Em 10 de setembro
a administração municipal assinou com a
Metroplan termo de cooperação técnica para
prosseguimento do projeto de construção do
dique em Alvorada. O termo prevê a
colaboração e intercâmbio técnico entre a
Metroplan e o município para a realização de
anteprojeto de engenharia para as obras do
dique, de recuperação da bacia do rio
Gravataí e de mobilidade da região. O termo
ﬁrma um compromisso para o andamento do
projeto e promove unidade das gestões
administrativas de Alvorada, Viamão e Porto
Alegre para o desenvolvimento da proposta.
O anteprojeto viabiliza a licitação através do
Regime Diferenciado de Contratações
Públicas pelo regime de “contratação
integrada” da obra de intervenção referente
ao Programa de Aceleração do Crescimento 2
(PAC 2)- Mobilidade Grandes Cidades em
Alvorada.

