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PREFEITURA
GARANTE NA
JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO
DE MERENDA
AOS ALUNOS

PLANO MUNICIPAL DE VACINAÇÃO
CONTRA O CORONAVÍRUS
A Secretaria Municipal de Saúde deu início as fases iniciais do
Plano Municipal de Vacinação. As vacinas estão sendo realizadas,
nesse primeiro momento, em proﬁssionais de saúde, idosos e
acamados.
Desde o dia 27 de janeiro, a Secretaria de Saúde está recebendo os
integrantes dos grupos prioritários para o atendimento feito pelas
equipes no espaço do antigo laboratório/PAM 8, das 8h até 12h e
das 13h às 20h.
Segundo a Secretária de Saúde, Neusa Abruzzi, a comumidade
pode acompanhar as atualizações sobre o cronograma de
imunização, encontre nosso site www.alvorada.gov.br ou nos
perﬁs oﬁciais da Prefeitura de Alvorada no Facebook e Instagram.
SINTOMAS: Se você apresenta sintomas leves, vá ate a UBS do
seu bairro. Se os sintomas forem mais fortes, procure um Centro de
Enfrentamento ao Coronavírus: Um localizado na
rua Wenceslau Fontoura, 240 - Sumaré e o outro na
rua Ceará, 35 - Bairro Maringá.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CIDADE
A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
(SEMSU) está realizando a limpeza e
manutenção em diversos espaços públicos.
Nos meses de janeiro e fevereiro, a SEMSU
realizou os trabalhos de manutenção e limpeza
em mais de 50 espaços públicos da cidade.
A SEMSU é responsável pelo aterro sanitário,
recolhimento de lixo, coletas seletiva e
orgânica, limpeza, iluminação pública, praças
e prédios públicos e Cemitério Municipal,
atendendo através do número 3044 8676.

Após o SIMA (Sindicato
dos Municipários de
Alvorada) entrar com
ação suspendendo
todas as atividades nas
escolas do município,
inclusive a de entrega
de refeições, deixando
sem acesso à única e
principal alimentação
de muitos alunos, a
Prefeitura de Alvorada
foi contraria a esta
decisão, e garantiu o
direito de oferecer
alimentação aos
estudantes, seguindo
todos protocolos
sanitários estabelecidos
pela justiça.
As Escolas Municipais
retomaram a
distribuição de
refeições, no horário das
11h às 13h, de segunda a
sexta, onde estão sendo
seguidos todos os
protocolos de saúde,
como distanciamento
social e higienização.
Todos os alunos
matriculados na Rede
Municipal de Ensino têm
direito à refeição
escolar.
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MAIS EMPREGOS PARA ALVORADA

Desde março de 2020,
a pandemia do novo
Coronavírus nunca
esteve tão presente
como agora.
O Brasil segue batendo
recordes de mortes
diárias, e aparentemente
as pessoas ainda não
entenderam a dimensão
que essa doença está
tomando.
A população é parte
importante no processo
de reversão dessa
situação, e o ponto de
partida é a
conscientização de que
agora não é o momento
de realizarmos grandes
reuniões, festas, visitar
as pessoas que você
gosta, ou qualquer coisa
do tipo.
Temos que frear o vírus,
diminuindo seu contágio,
e isso só é possível com
a tua ajuda, então não te
aglomera, só assim
sairemos o mais rápido
possível desta fase difícil.
Alvorada conta contigo
para que isso aconteça
o mais breve possível.

Mais uma empresa de grande porte abriu suas portas em
Alvorada. Em dezembro, a rede Max Center, inaugurou o Jumbo,
loja que funciona no modelo atacarejo (atacado e varejo).
O empreendimento localizado na Av. Zero Hora, 1234, conta com
450 vagas de estacionamento, farmácia, academia, CRVA, e outras
atividades comerciais, gerando mais de 500 vagas de empregos
diretos e indiretos. O local tem 3,5 mil m², de área construída e um
ambiente de convivência e alimentação integrada com uma praça
ao ar livre revitalizada em parceria com a Prefeitura.

NOVA PONTE DA GLEBA

As obras de duplicação da nova ponte Nova Gleba,
que ligam Alvorada a zona norte de Porto Alegre, estão em fase
de conclusão. A nova ponte beneﬁciará milhares de moradores
que se deslocam pela via diariamente.

AÇÕES PREVENTIVAS GARANTEM
SEGURANÇA AOS TRABALHADORES
Os bons resultados da Operação Alvorecer, realizado
diariamente pela Guarda Civil Municipal de Alvorada,
abriram espaço para que mais uma ação preventiva aos
assaltos a passageiros fosse implantada.
A Operação Entardecer é realizada em paradas de maior
movimento, nos horários que o trabalhador retorna para sua
casa. As ações preventivas com o mapeamento das paradas
com maior índice de ocorrências de assaltos e a presença da
GCM, aumentam a segurança da população e traz resultados
positivos para o município.

www.alvorada.rs.gov.br
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MUNICÍPIO FORTALECE PRODUÇÃO AGRÍCOLA EM ALVORADA
A família dos agricultores Paulo Ricardo e Vanessa Santos
trabalha há 8 anos produzindo ﬂores comestíveis em
Alvorada. Eles desenvolvem um projeto de agricultura
familiar recebendo orientação técnica da EMATER/RS.
Hoje os mais de 50 tipos de plantas produzidas, são
distribuídas em restaurantes e confeitarias de Porto Alegre
e Viamão por meio da CEASA, no Mercado Público da
capital, casas de religião na região metropolitana e, já
receberam pedidos de São Paulo e Portugal.
No ﬁnal do ano passado, o Prefeito, José Appolo assinou a
minuta do contrato da continuação de prestação de
serviços entre o Município e a EMATER/RS. A meta deste
trabalho é trazer novidades que promovam o
desenvolvimento rural de forma rentável, sustentável e
consolidando a tecnologia como meio de integração e
monitoramento visando o aperfeiçoamento do setor
produtivo.

VIRADA CULTURAL ABRE ESPAÇO DE
DIVULGAÇÃO PARA ARTISTAS LOCAIS
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DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS
SOBRE CORONAVÍRUS

3411.6981 guarda municipal
A Secretaria Municipal de Cultura,
Esporte e Juventude realizou dia 19 de
fevereiro, a primeira edição da Virada
Cultural. O evento apresentou artistas
locais de diversas áreas, em formato
diferente do habitual, através de uma
transmissão no Facebook oﬁcial da
Prefeitura de Alvorada, em tempos que
os artistas não podem fazer aquilo que
mais gostam, levar alegria, sonhos e se
apresentar nos palcos da vida.
A transmissão mostrou
38 apresentações, entre danças,
músicas, poesias, cinema, teatro e
artesanato, tudo isso produzido por
artistas que compõem o cenário
cultural de Alvorada.
Conforme o Secretário da SMCEJ,
Jefferson Teixeira, está sendo planejada
a segunda edição da Virada Cultural.
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RUAS PAVIMENTADAS MELHORAM
QUALIDADE DE VIDA DOS ALVORADENSES

A Prefeitura de Alvorada por meio da Secretaria de Obras e Viação está realizando, por
todo o município, obras que melhoram a qualidade de vida dos moradores.
O cronograma de obras de pavimentação de 63 ruas, que se iniciou em agosto de
2020, segue atendendo diversas regiões da cidade, como é o caso do bairro
Americana, nas ruas PP9, PP10, PP11, PP12, PP13, Rua H e Estocolmo.

PRRT

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO
E REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

REGULARIZE SUAS PENDÊNCIAS DE IPTU, ISS, ALVARÁ, CEMITÉRIO
E DEMAIS DÉBITOS COM O MUNICÍPIO DE ALVORADA.
NÃO PERCA ESTA OPORTUNIDADE ATÉ 28/08/2021

Desde o dia 1º de março de 2021, de acordo com a Lei Municipal 3456/2021, você pode
pagar suas dívidas junto ao Município com descontos de até 80% nas multas e nos juros.

