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VICE-PREFEITO RICARDO ALVES COMPARECE

À CERIMÔNIA DO DIA DO VEREADOR

No dia 01 de outubro, sexta-feira, o Vice-prefeito Ricardo Alves participou da homenagem aos Vereadores da Câmara Municipal de Eldorado do Sul. A data marca a comemoração
do Dia do Vereador e foi escolhida pois em 1828 o Imperador Dom Pedro I assinou a Lei que
define o papel de vereança no Brasil. O evento também marcou a colocação do quadro do
Vereador Fábio Leal na galeria de Presidentes da Câmara.

PREFEITO ERNANI COMPARECE A EVENTO

DE 1000 DIAS DO GOVERNO FEDERAL

No dia 01 de outubro de 2021, o Prefeito Ernani Gonçalves compareceu a cerimônia de
1000 Dias do Governo Federal, na agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em
Canoas. Subiram ao palco o Presidente do INSS, Leandro Rolim, o Ministro do Meio Ambiente,
Joaquim Leite, o Ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, o Senador, Luis Carlos Heinze, o Deputado Federal, Bibo Nunes, o Prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo e o Prefeito de Canoas,
Jairo Jorge. Também estiveram presentes os Prefeitos dos demais municípios gaúchos.
Durante a cerimônia, foi realizada a entrega do serviço INSS Digital, o qual possibilitará
aos contribuintes a solicitação de serviços como aposentadoria, benefícios, extratos, entre
outros, de forma on-line (do computador ou até celular), simples e prática. O Prefeito Ernani
assinou o Protocolo de Intenções entre o Município e o Governo Federal para o INSS Digital.
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OUTUBRO ROSA
UM TOQUE PODE MUDAR A SUA VIDA

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho (SMAST), por meio de sua Coordenadoria da Mulher e em parceria com a Procuradoria da Mulher da Câmara de Vereadores,
na figura da Coordenadora, Márcia Borges e da Vereadora, Daiane Gonçalves distribuíram
laços rosas e material informativo sobre a prevenção do câncer de mama ao Executivo e Legislativo, nos dias 04 e 05 de outubro.
A Vereadora Daiane Gonçalves destacou a importância do Outubro Rosa. "É muito
importante conscientizar as pessoas sobre o câncer de mama, já que é uma doença que contou
com mais de 60.000 novos casos no Brasil em 2020, número maior que a população de nossa
cidade, mas com o diagnóstico precoce é possível elevar as chances de cura."
"O câncer de mama vitima cerca de 18.000 pessoas no país ao ano e o autoexame é o
principal mecanismo para a descoberta precoce, o que aumenta em mais de 90% as chances
de cura. Apesar de ser um assunto mais voltado às mulheres, homens também podem ter a
doença" concluiu Márcia Borges.

PREFEITO ERNANI RECEBE RECORDISTA

PARALÍMPICO WALLISON FORTES
Em reunião no Gabinete, no
dia 05 de outubro, o Prefeito
Ernani Gonçalves recebeu o
atleta paralímpico Wallison
Fortes, recordista brasileiro
em atletismo de 200m e
400m. Também estiveram
presentes o Vice-Prefeito,
Ricardo Alves e o Secretário
de Educação, Gelson Antunes.
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SE TOQUE. ATENTE-SE PARA OS
SINTOMAS DO CÂNCER DE MAMA

O Outubro Rosa marca a luta contra o câncer de mama, doença que acomete às mulheres e em menor proporção os homens. O autoexame é uma das formas de detectar os sintomas de forma precoce e aumentar as chances de cura. Atente-se à:
- Caroços, normalmente indolores;
- alterações nos mamilos;
- pequenos nódulos sob os braços ou pescoço;
- saída espontânea de líquido de um dos mamilos;
- pele da mama avermelhada, retraída ou parecendo casca de laranja.

PRIMEIRA AULA DO CURSO
DE ARTESANATO NO DELTA DO JACUÍ

No dia 14 de outubro, aconteceu a primeira aula do curso de artesanato organizado pela
Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho (SMAST), no Centro Comunitário do Delta
do Jacuí, contando com a presença do Prefeito de Eldorado do Sul, Ernani de Freitas Gonçalves, do Vice-Prefeito Ricardo Alves, da Vereadora Daiane Gonçalves, da Secretária de Assistência Social e Trabalho Neusa dos Reis Gonçalves e da Adriana Vegas Diretora de Departamento
da SMAST, os quais deram as boas-vindas e desejaram bom proveito do curso às alunas.
O curso tem o objetivo de ensinar aos alunos como criar enfeites para festa, peso de
porta, tiaras, acessórios, bonecos, bolsas e roupas não só para passatempo mas também para
instigar a cultura empreendedora nos participantes.
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REALIZADA A 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA

PRESENCIAL PDDUA NO PARQUE ELDORADO

Na terça-feira, 19, aconteceu a Audiência Pública de apresentação da revisão do Plano
Diretor 2021, no Distrito do Parque Eldorado. O evento tem como objetivo criar a oportunidade para que os cidadãos anônimos de Eldorado do Sul possam debater importantes diretrizes,
juntamente, com os órgãos públicos sobre o desenvolvimento e o crescimento ordenado da
região.
A Audiência ocorreu de forma presencial e contou com a participação de Josimar Cardoso, Secretário de Planejamento; o Vereador Fábio Leal, a Engenheira, Carolina Capoani e a
Arquiteta, Deise Cristina.

ROTARY INTERNATIONAL E PREFEITURA CEDEM
ÁREA À BRIGADA MILITAR DO PARQUE ELDORADO

Na tarde de 19 de outubro, o Prefeito, Ernani Gonçalves, o Vice-prefeito, Ricardo Alves e o
Subprefeito, do Parque Eldorado, Delmar Nunes, participaram da última reunião do Núcleo
Country Club do Rotary International, após 12 anos de utilização do espaço que abrigou cursos
de informática, eventos natalinos destinados às crianças, almoços e reuniões rotarianas. O
espaço agora será utilizado pela Brigada Militar. “O Rotary defende os três pilares da sociedade: saúde, educação e segurança e com essa iniciativa estamos fortalecendo o pilar da segurança”, ressaltou o Governador Assistente, José Eurides Machado.
Às 15h09min, o Presidente do Núcleo, Luiz Carlos Bernhard, tocou o sino pela última vez,
marcando o final do encontro que teve à mesa o Prefeito, Ernani Gonçalves, o Governador
Assistente do Rotary, José Eurides Machado, o Comandante da B.M. de Eldorado do Sul,
Tenente Sadovski, Comandante da Região Centro-Sul, Coronel Padilha, Daniela Rocha representando a Acidesul e Rodney Mombach, Presidente do Guaíba Country Club.
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VICE-PREFEITO RICARDO ALVES REALIZA
PALESTRA EM REUNIÃO ALMOÇO DA ACIDESUL
No dia 18 de outubro, segunda-feira, o Vice-prefeito,
Ricardo Alves realizou uma palestra aos associados da
Associação Comercial e Industrial de Eldorado do Sul (Acidesul), durante reunião almoço realizada no restaurante
Minuano. Ricardo Alves, falou sobre os desafios da Administração Pública, tanto como Vice-prefeito como Secretário
da Fazenda em gestões anteriores, as perspectivas de
futuro para o Município e os incentivos para captação de
empresas para que gerem empregos na cidade.
Estiveram presentes o Prefeito Ernani Gonçalves, a
Secretária de Assistência Social e Trabalho, Neusa Gonçalves, o Secretário de Administração e Patrimônio, Rodrigo
Silveira, o Secretário de Transportes, Lodear Hahn (Dunga)
e a Secretária de Saúde, Juliana Carvalho. O Vereador Fábio
Leal representou a Câmara Municipal.

LIBERADA A LISTA DE

PROVADOS DO 6º PROCESSO

SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS

No domingo, 10 de outubro, foi aplicada a prova do 6º Processo Seletivo de Estagiários
realizada pela Secretaria de Administração e Patrimônio (Smad). O processo seleciona alunos
matriculados no ensino médio, técnico ou superior que inscreveram-se nos sites da PMES e
CIEERS, passaram por uma prova de conhecimentos gerais, matemática e português e foram
classificados de acordo com a nota e o cargo que se inscreveram. Qual tiveram:
490 inscritos;
265 alunos foram aprovados.
E serão chamados conforme às necessidades das Secretarias. A lista se encontra no site
do CIEERS. É aconselhado que os candidatos aprovados fiquem atentos ao e-mail cadastrado
e as publicações de chamamento da SMAD, para que não percam o prazo com a prefeitura e
consequentemente a vaga no estágio.
Acesse o link e confira a lista oficial no site do CIEERS: https://www.cieers.org.br/estudante/processosSeletivos
Ou no site da Prefeitura de Eldorado do Sul: https://www.eldorado.rs.gov.br/
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ATENÇÃO PARA WHATSAPP DA

VACINAÇÃO (51) 9 8065-2886

Olá Munícipe! Tá ligado no whatsapp da vacinação? É o (51) 9 8065-2886, o único o qual a
Secretaria Municipal de Saúde (SMS) entrará em contato com os pacientes para marcar vacina
de acamados, acompanhantes e conferência de dados referentes a vacinação contra covid-19.

Foto e texto: SES-RS

ELDORADO DO SUL TERÁ UM HOSPITAL MUNICIPAL

Em reunião com a Secretária de Saúde, Arita Bergmann, Na quinta-feira (21), a Secretária
de Saúde de Eldorado do Sul, Juliana Carvalho, apresentou a proposta de construção de um
hospital com 40 leitos clínicos e cirúrgicos no Município. O hospital também poderá oferecer a
especialidade de obstetrícia, sendo referência em atendimento materno infantil na região.
A secretária Arita Bergmann considerou a proposta de instituir um Hospital Municipal em
Eldorado do Sul muito importante e, totalmente, viável. Ela afirmou, ainda que “se o hospital
de Guaíba não abrir a maternidade, os esforços para essa implementação serão direcionados
para o futuro hospital municipal que será construído em Eldorado do Sul”.
A secretária Juliana disse que "o futuro Hospital municipal de Eldorado do Sul, que
poderá ter uma maternidade, é um sonho de muitos anos desse município, que está próximo
de se tornar realidade". A gestora de saúde municipal estava acompanhada de assessoras.
Também participaram da reunião as diretoras da SES/RS.
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16ª FEIRA DO LIVRO ONLINE DE ELDORADO DO SUL ENCERRA
COM UM ENGAJAMENTO TOTAL DE MAIS DE 13.000 PESSOAS

No dia 23 de outubro, foi realizada, a última live, da 16ª Feira do Livro de Eldorado do Sul,
realizada pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo (Smec)
coordenada pelo Secretário, Gelson Antunes Santos, o Diretor de Cultura, Vilson Larocca, Roselaine Vargas Bicca da Costa e a Bibliotecária, Josiene da Silva Niesciur. O evento foi transmitido
pela Assessoria de Comunicação (Ascom) da Prefeitura de Eldorado do Sul no canal do Youtube
e no perfil do Facebook.
Ao todo foram 05 lives, sendo acompanhadas por um total de mais de 13.000 pessoas.
As primeiras foram as que mais obtiveram público contando com cerca de 3.400 pessoas online
no Facebook e 400 no Youtube.
A Feira teve como atrações as apresentações de Milene Barazzetti, Rafahel Ramos, Roger
Castro, Rosane Castro, Wilian Fraga, A Trupe onde a Palavra se Diverte e teatro Luz & Cena.

ELDORADO DO SUL TERÁ UM HOSPITAL MUNICIPAL E PODERÁ
SER REFERÊNCIA EM ESPECIALIDADES CARENTES NA REGIÃO
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EXPOELDORADO RECEBEU CERCA
DE 300 PESSOAS NO SÁBADO 23
No sábado, 23 de outubro, aconteceu a
primeira edição da ExpoEldorado, no Ginásio
Eliseu Quinhones na Escola Municipal David
Riegel Neto, realizada pela Associação Comercial e Industrial de Eldorado do Sul (Acidesul)
com a parceria da Prefeitura Municipal. O
evento teve como finalidade apresentar os
associados da Acidesul para que conheçam os
produtos e serviços do empresariado de Eldorado do Sul, fomentando o comércio local. A Feira
contou com uma palestra do Treinador do
Master Mind, Gustavo Bozetti.
O Prefeito Ernani Gonçalves destacou: “é um orgulho saber que tanta gente quer investir e procura nossa cidade pra instalar sua empresa.” Além do Chefe do Executivo, o Vice-Prefeito Ricardo Alves, o Vereador Fábio Leal e o Presidente da Acidesul, Julio Cunha discursaram no evento.
— Graças aos empreendedores nós conseguimos aumentar a arrecadação da nossa
Cidade, e assim nós conseguimos prover serviços básicos à toda população, como saúde e
educação — ressaltou o Vice-Prefeito Ricardo Alves.
Após o evento Júlio Cunha, Presidente da Acidesul concluiu: “A Feira foi um sucesso, os
expositores foram unânimes em elogiar o evento e isto nos faz acreditar e ter pensamento
positivo para uma nova edição”.

SMOV SEGUE COM OBRAS NO IRGA E CHÁCARA
A Secretaria Municipal de Obras e Viação (SMOV)
segue com diversas frentes de trabalho em Eldorado do Sul.
Na sexta-feira, 22 de outubro, o Vice-Prefeito Ricardo Alves
e o Secretário de Obras Paulo Ricardo (Banana) conferiram
o andamento da pavimentação asfáltica da Estrada da
Arrozeira, na região do Assentamento do Irga, obra de
cerca de 1,4km. Também conferiram os trabalhos na Travessa 19-RA no Bairro Chácara.
“Após 30 anos de sua constituição, diversos manifestos e reuniões, finalmente conseguimos trazer o asfalto às
famílias aqui do IRGA, esse é um sonho antigo se tornando
realidade, trazendo mais qualidade de vida aos moradores
da região”, destacou o Vice-Prefeito Ricardo Alves.
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UNIÃO DE PODERES MUNICIPAIS RESULTA

EM HOSPITAL PARA ELDORADO DO SUL
Um sonho de Eldorado do Sul está prestes a se tornar realidade. O Município receberá
um hospital com cerca de 40 leitos clínicos e
cirúrgicos.
A união dos poderes Executivo e Legislativo
da cidade, com a captação de recursos por
parte da Prefeitura e repasse das emendas
impositivas da Câmara de Vereadores vai
viabilizar a construção do Hospital Municipal.
O novo hospital foi notícia em portais
como GZH do Grupo RBS, Jornal do Comércio
e Governo Estadual, quando a Secretária Municipal de Saúde, Juliana Carvalho apresentou a
proposta à Arita Bergmann, Secretária Estadual da Saúde, no dia 21 de outubro.
O Vice-prefeito, Ricardo Alves ressalta
seu orgulho com a ação “conseguimos prover
os recursos para esta importante construção e
isso nos deixa entusiasmados, mostrando que
esferas superiores do Governo acreditam em
nosso Município”, o Prefeito, Ernani Gonçalves,
relatou “esta é apenas uma das muitas ações
de Governo que mostram o quanto nossa
cidade está crescendo e nossa capacidade de
fazer bons investimentos para a população.”

Para a Secretária Juliana Carvalho “ Esse
hospital é resultado do trabalho de anos de
estudos de viabilidade e da confiança que o
Estado tem em nossa gestão. Vamos realizar o
maior sonho dos Eldoradenses.”
Após a elaboração do Plano Assistencial, o próximo passo é o Projeto Arquitetônico
e de Engenharia e posteriormente a Licitação
da Obra.

SERVIDORES MUNICIPAIS RECEBERAM
PROGRAMAÇÃO ESPECIAL NO DIA 28

Para comemorar o 28 de outubro, o Gabinete do Prefeito através da sua Assessoria de Comunicação e a Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio (SMAD) promoveram um
evento na Sede Administrativa de Eldorado do Sul. A celebração disponibilizou sessões de
massagem shiatsu e aulas de cuidados com a pele, mediante sorteio entre os colaboradores.

Pág. 2

Trabalhar e cuidar das pessoas é a nossa missão.

Trabalhar e cuidar das pessoas é a nossa missão.

EXPEDIENTE:
Produzido pela Assessoria de Comunicação
da Prefeitura de Eldorado do Sul (ASCOM)

Responsável Técnica

@prefaeldoradodosul
@prefeldoradodosul
(51) 9.8481.5982

Olívia Falcão - Reg.0019132/RS | CONRERP: 3415

Prefeitura de Eldorado do Sul

Projeto Gráfico e Diagramação

@Pref_Eldorado

Jacques Borges | Bruno Scarmocin | Paulo Santos

Texto

Olívia Falcão | Kainan Mews | Gabriela Mota

Imagens

Acervo ASCOM

@prefeldoradodosul
www.eldorado.rs.gov.br
PREFEITURA DE

ELDORADO

DO SUL

