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Projeto OktoberTag é opção para conhecer 
Santa Cruz do Sul e a 35ª Oktoberfest

Emissão de alvarás fica mais fácil

Ônibus vão trazer visitantes do OktoberTag      

vAnESSA BRITO

Um dia na cidade da 
Festa da Alegria. Essa é a 
proposta da grande novi-
dade da 35ª Oktoberfest, 
que acontece de 9 a 20 de 
outubro, em Santa Cruz 
do Sul. O Projeto Okto-
berTag, uma parceria da 
Coordenação Executiva 
com a Viação União Santa 
Cruz e Pantur Turismo, 
tem por intuito facilitar 
o acesso ao município e 
promover suas atrações tu-
rísticas na época da maior 
festa alemã do Rio Grande 
do Sul. A iniciativa, que 
acontece nos dois sábados, 
dias 12 e 19 de outubro, vai 
permitir que visitantes de 
Porto Alegre, Santa Maria 
e Caxias do Sul conheçam o 
município, seus principais 
pontos turísticos e ainda se 
divirtam na Oktoberfest.

Conforme a vice-presi-
dente da 35ª Oktoberfest e 
diretora da Viação União 
Santa Cruz, Sônia Schuh, 
o projeto é uma oportuni-
dade para as pessoas visi-
tarem a festa e, ao mesmo 
tempo, conhecerem um 

Sair da era do papel e in-
gressar de vez no mundo di-
gital. É isso que a Prefeitura de 
Santa Cruz do Sul está fazendo 
ao criar uma ferramenta para 
modernizar e desburocratizar 
o processo de emissão de al-
vará sanitário e de alvará de 
localização e funcionamento 
para empresas e profissionais 
autônomos. É o chamado 
alvará digital, lançado no dia 
13, no Palacinho da Praça da 
Bandeira.

Santa Cruz do Sul estará en-
tre as primeiras prefeituras do 
Estado a contar com um instru-
mento que permite ao cidadão 
efetuar o procedimento em 
poucas horas, desde a entrada 
do pedido junto à Secretaria 
Municipal de Fazenda (Sefaz) 
até a emissão do documento. 
Antes o empreendedor pre-
cisava ir até a Sefaz com toda 

a documentação impressa – o 
que poderia significar algumas 
centenas de folhas - para dar 
encaminhamento ao processo. 
A exceção é o alvará sanitário, 
que depende da fiscalização in 
loco e portanto ainda seguirá 
levando mais tempo para ser 
emitido.

Como explicou o chefe do 
Setor de Divisão de Concessão 
de Alvará de Funcionamento, 
Tiago Pires, a prefeitura recebe 
por ano cerca de 5 mil proces-
sos de alvará, o que resulta em, 
no mínimo, 10 mil atendimen-
tos presenciais. 

A construção da nova fer-
ramenta envolveu mais de 
um ano e meio de trabalho 
conjunto entre a equipe do 
Setor de Divisão de Concessão 
de Alvará de Funcionamento e 
a equipe do Departamento de 
Tecnologia da Informática. As 

vantagens advindas, segundo 
Tiago, vão desde a redução 
de tempo para a emissão do 
alvará – que de um dia para o 
outro passará a poucas horas 
-, até a economia com mate-
riais como papel e tinta. O 
protocolo digital poderá ser 
utilizado por todos os tipos de 
empresas e por profissionais 
autônomos. Através do siste-
ma, o empreendedor poderá 
solicitar seu primeiro alvará, 
renovar, alterar dados, baixar 
e buscar informações sobre o 
andamento do processo. 

A qualquer hora, é possí-
vel acessar o site e efetuar o 
procedimento. O retorno será 
dado sempre no seguinte dia 
útil. Após entrar no portal, é só 
clicar sobre o botão Empresas, 
depois em Central de Alvarás, 
e, por último, em Protocolo 
Digital de Alvarás.

pouco mais sobre Santa Cruz 
do Sul e suas belezas. “O 
projeto é fruto de uma grande 
parceria com a proposta de 
viabilizar a locomoção das 
pessoas que têm o anseio de 
vir até a Oktoberfest e não 
sabem como ou não podem 
vir de carro”, destacou ela. 
Sônia explica que os passeios 
serão com transporte em veí-
culo turismo e com diversas 
atrações, como degustação 
da culinária alemã, city tour 
panorâmico e ingressos para 
Oktoberfest e Baile Típico no 
Pavilhão Central.

ITINERáRIO 
As saídas acontecem nas 

duas datas, 12 e 19 de outubro, 
de Porto Alegre, às 12 horas, 
no Haudi Park em frente a 
Estação Rodoviária; de Caxias 
do Sul, às 10h30min, no Posto 
Sim em diagonal com a Casa 
de Eventos Chardonay - rua 
20 de Setembro esquina com 
rua Vereador Mario Pezzie, 
passando por Lajeado, com 
parada no Shopping Lajeado 
(BR 386) para almoço/lanche 
e embarque dos passageiros; 
e de Santa Maria, às 12 horas, 

de um baile típico no Pavi-
lhão Central. No dia 12 de 
outubro, a participação no 
show de Fernando e Soro-
caba é opcional e depende 
da disponibilidade para a 
compra de ingressos para o 
espetáculo. O retorno está 
previsto para ocorrer duran-
te a madrugada.

PACOTE
O investimento no pacote 

do passeio por pessoa, que 
inclui todas as atrações e 
mais seguro viagem e guia 
especializado, é R$ 160 para 
pagamento à vista em di-

nheiro ou R$ 170 parcelado 
em 1+3 vezes com cartões 
de crédito ou Banricompras. 
Para realizar a viagem é 
necessário documento de 
identidade original (RG, 
CNH, CTPS). Os menores 
de 16 anos que não estejam 
acompanhados dos pais ou 
responsável legal, somente 
com autorização registrada 
em cartório. Mais informa-
ções pelos telefones (51) 
3719-9200 ou (51) 3371-9500 
(Porto Alegre), (55) 3222-
3186 (Santa Maria) e (54) 
3229-1045 (Caxias do Sul). 

na Catedral Metropolitana - 
Avenida Rio Branco 823. A 
chegada em Santa Cruz do Sul 
está prevista para as 14h30min, 
momento em que os visitantes 
descem para fotos junto aos 
bonecos Fritz e Frida, no trevo 
de acesso ao município. 

O itinerário segue para 
o Parque da Gruta, onde o 
grupo será recepcionado para 
uma degustação de boas-vin-
das, com direito a cucas varia-
das, linguiças e outros pratos 
da culinária alemã, bem como 
cada pessoa receberá um 
caneco de chope. Por volta 
das 16 horas, está previsto o 
início do city tour, que passará 
por pontos turísticos como 
Catedral São João Batista, 
Parque da Santa Cruz, San-
tuário Schoenstatt, Centro de 
Cultura Francisco José Frantz, 
Monumento ao Imigrante 
Alemão, Igreja Evangélica de 
Confissão Luterana, Túnel 
Verde, entre outros. 

A previsão de entrada 
no Parque da Oktoberfest 
é para as 18h45min, com 
tempo livre para curtir as 
atrações da festa e participar 

Diante do número de pes-
soas diagnosticadas com sífilis 
apenas neste ano em Santa 
Cruz do Sul, a Secretaria 
Municipal de Saúde (SESA) 
chama atenção para a im-
portância dos cuidados para 
evitar a doença. Entre janeiro 
e o início de setembro, foram 
registrados 128 casos. Embo-
ra o número seja inferior ao 
constatado no mesmo período 
de 2018 - quando foram 187 -, 
a situação preocupa.

A coordenadora do Centro 
Municipal de Atendimento 
à Sorologia (Cemas), enfer-
meira Micila Chielle, afirma 
que falta cuidado quanto 
às formas de prevenção da 
doença. “A sífilis pode ser 
adquirida por via oral, é pre-
ciso proteção. De forma geral, 

as pessoas não estão usando 
preservativos.” 

Das 128 pessoas diagnos-
ticadas neste ano, apenas 
sete contraíram sífilis ainda 
durante a gestação. 

Em Santa Cruz do Sul, o 
tratamento está disponível 
em todos os postos de saúde 
e no Cemas. Entretanto, Mi-
cila chama atenção para as 
desistências dos pacientes. 
“Os motivos são diversos. 
Falta de consciência da gra-
vidade da doença, falta da 
cultura do autocuidado ou 
porque a medicação é injetá-
vel e dolorosa”, conta. Para 
evitar o problema, ela destaca 
a conscientização sobre a 
importância do uso de pre-
servativo e de uma conduta 
sexual responsável. 

PROTEÇÃO

Saúde reforça atenção 
para a sífilis em Santa Cruz


