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Apresent
ação
Mão de obra abundante e qualificada, localização privilegiada,

Acredito que é por meio da educação e do trabalho que Viamão

áreas com o metro quadrado mais acessível da Região

irá crescer nos próximos anos de forma organizada e próspera.

Metropolitana de Porto Alegre, grande potencial para o

Para isso, os viamonenses estão sendo preparados e têm

desenvolvimento agropecuário, turístico, industrial e comercial.

condições de atuar em diversos setores. A Prefeitura está

Essas características, certamente, podem ser utilizadas para

fazendo a sua parte e, a partir de uma reforma administrativa,

apresentar Viamão, cidade que tenho a honra de administrar.

possibilita maior agilidade à tramitação de projetos, de novos

Contudo, penso ser importante acrescentar ações recentes

investimentos e núcleos de negócio. Além disso, modernizou

do poder público que tornam esses potenciais ainda mais

o transporte, a assistência à saúde e a educação para a melhoria

atrativos para quem quiser se estabelecer no município:

da qualidade de vida da população. O restante ficou por conta

incentivos fiscais com isenção de até 100% dos impostos

das vocações e inúmeras potencialidades de Viamão, sendo

municipais, possibilidade de redução da alíquota do ISSQN

uma das mais visíveis o turismo, que pode ser incrementado

para até 2%, permutas de áreas, entre muitos outros.

nos seus belíssimos parques e lagoas que se estendem por
100 quilômetros de costa de água doce.

A população, que, em sua maioria, trabalha em Porto Alegre
por falta de oportunidades, está tendo a possibilidade de

Nesta publicação, pretendemos demonstrar, resumidamente,

qualificação profissional e aper feiçoamento nas várias

através de números, fatos e fotos, a realidade e o potencial de

instituições de ensino profissionalizante e tecnológico aqui

Viamão. Apresentamos nossos cinco polos que se encontram

instaladas.

em expansão – o Turístico, o Tecnológico, o Industrial, o
Agropecuário e o Imobiliário. Temos a convicção de que, com

O Instituto Federal de Educação e o Parque Científico e

muito trabalho e boas oportunidades, conseguiremos alcançar

Tecnológico da PUCRS (Tecnopuc), recém-implantados em

a melhoria das condições sociais da nossa gente e o

Viamão, reforçam a vocação da cidade para abrigar um polo

desenvolvimento das empresas que hoje atuam no município

de desenvolvimento tecnológico e de educação profissional.

e das novas que aqui se instalarem, gerando, assim, novas

Além destes, a formação dos nossos trabalhadores pode também

ocupações e mais renda aos viamonenses.

ser feita através de cursos da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS) e convênios que a Prefeitura mantém

É esta a parceria que estamos oferecendo. Sejam bem-vindos!

com o SESI, SESC, SENAC, Fecomércio, entre outros.
Valdir Bonatto
Prefeito

Parque de Itapuã
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Viamão, a
terra das

Oport
unidades

Junto à Capital e às principais cidades da Região

Com quase 1.500 quilômetros quadrados de área urbana e

Metropolitana e interligado a importantes rodovias

rural repleta de belezas naturais preservadas, vem desenvolvendo

estaduais e federais, Viamão oferece condições únicas

vários tipos de turismo, como ecológico, rural, de negócios e

para investimentos. O município vem concretizando

esportivo. Na área rural, o município se destaca na produção

um processo de modernização e profissionalização

de alimentos, especialmente o arroz, e sua bacia leiteira é

da sua mão de obra que o fará saltar, nos próximos

considerada a mais importante da Região Metropolitana.

anos, para excelentes indicadores de desenvolvimento
e qualidade de vida. Com uma série de possibilidades

Para acelerar o crescimento econômico e o desenvolvimento

a serem explor adas, mão de obr a abundante e

social de Viamão, a administração local trabalha, de forma

qualificada, geografia privilegiada, reservas naturais,

articulada, com os governos federal, estadual e a prefeitura

terra fértil, água, energia elétrica e eólica far tas,

de Porto Alegre em vários projetos. Desse modo, a população

Viamão está pronto para receber investimentos em

também está recebendo atenção especial com melhorias no

diversos setores.

atendimento de suas necessidades, como transporte coletivo
integrado, sistema de saúde modernizado e atendimento

Com o custo mais acessível de metro quadrado da região,

ampliado nas creches. Para seguir avançando, é fundamental

é o maior município da Região Metropolitana, e também

que a Prefeitura também cuide de seus moradores e tenha

o mais antigo. A Prefeitura vem proporcionando uma

capacidade de lhes oferecer serviços qualificados.

série de leis de incentivo que estão sendo colocadas à
disposição dos investidores para acelerar a liberação

Além de ser uma terra de oportunidades para investir, Viamão

de licenciamentos, orientar os empreendedores e oferecer

também é um excelente lugar para morar. O clima, a localização

condições para atrair mais empresas para o município.

e a beleza natural têm atraído empresários do setor imobiliário
que estão construindo condomínios para as classes média e

6

A população, que trabalha, em sua maioria, em Porto

alta, como o Buenavista, o Condado de Castella, o Ecovillage

Alegre por falta de opor tunidades, está tendo a

e o Goufe, entre outros. Além de contar com um variado comércio

possibilidade de se aperfeiçoar nas várias instituições

local, os moradores poderão usufruir, em breve, de dois shopping

de ensino profissionalizante instaladas em Viamão, como

centers que serão construídos na cidade. E terão, também,

o Instituto Federal de Educação (IFRS) e o Parque

mais conforto e rapidez nos deslocamentos com a ampliação

Científico e Tecnológico da PUCRS (Tecnopuc), UFRGS,

do acesso à Capital, sendo, inclusive, construídas faixas

SESC, SENAC, Fecomércio, entre outros.

exclusivas para ciclistas.

Vista aérea do município de Viamão
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Números

Principais

População estimada (2013)

250.028

Área da unidade territorial

Extensão territorial

Área rural

População em 2010 (Dados do Censo)

1.494,017 km2

1.494,2 km2

do município

Densidade demográfica

239.384

159,91 hab./km2

Maior município da Região Metropolitana de Porto Alegre.

1.301,9 km2
A principal cultura é o arroz.
A produção de leite e de hortifrutigranjeiros também merece destaque.

Localização estratégica

Distante cerca de 20

quilômetros de Porto Alegre.

Viamão tem ligação com a ERS

040 (que dá acesso ao Centro e às praias do Litoral).

ERS 118 (estrada que liga Viamão à BR 116 em Sapucaia do Sul,
atravessando os municípios de Esteio, Cachoeirinha, Gravataí, Alvorada).
Free-Way (BR 290).
O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre,
fica a aproximadamente 25 quilômetros do município.
A região da Serra
O Litoral, a 100

gaúcha situa-se a pouco mais de 60 quilômetros.

quilômetros.

Altitude da Sede

111 m

Fontes: IBGE e Prefeitura de Viamão
8
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Histórico

Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição

Um município

Viamão foi um dos primeiros núcleos de povoamento

setembro). Ela formava, juntamente com Triunfo, a

do Estado (formado por lagunenses, paulistas, escravos

Comarca Abrilina e manteve-se como vila até 1841,

e portugueses). A partir de 1752, chegaram os primeiros

quando, após a expulsão definitiva dos farrapos, voltou

casais de imigrantes açorianos, que desembarcaram

à sua condição anterior.

na região de Itapuã. Esses açorianos foram os mesmos
que colonizaram a região do Porto dos Casais, a atual

Patrimônio Histórico

capital do Estado. Além de Porto Alegre, a população

A Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição é o principal

de Viamão originou cidades como Santo Amaro, Triunfo,

marco da cidade. Foi construída graças a um gesto

Rio Pardo, Taquari e as cidades do Litoral Norte. Os

religioso de um estancieiro, Francisco Carvalho da Cunha,

habitantes primitivos foram os índios mbyá-guaranis

em 1741. Além da Igreja Matriz, Viamão possui muitas

e caingangues. A data de fundação do município é 14

outras construções e ícones históricos, em sua maioria

de setembro de 1741. Nesse mesmo ano também foi

no perímetro central: o Antigo Teatro e Tribunal de Justiça

dado início à construção da Capela Nossa Senhora da

(1930), Cine Ideal (1920), Antigo Hotel Sica (que serviu

Conceição – atual Igreja Matriz de Viamão.

de quartel dos Federalistas em 1893), o Prédio da Casa
Rural (1938), a Escola Setembrina (1914), o Café da Praça

Quando começou a Revolução Farroupilha, em 1835,

com acervo fotográfico, além de casas no entorno da

logo os rebeldes perceberam a importância estratégica

Prefeitura (Praça Júlio de Castilhos) e do Largo Adonis

de Viamão. Próximo de Porto Alegre, o local era ideal

dos Santos, entre muitos outros.

para sitiar a Capital. Além disso, a partir de sua base
em Itapuã, os farrapos podiam impedir as comunicações

Entre seus aspectos históricos, Viamão tem destacada

entre a Capital e a cidade de Rio Grande pela Lagoa

participação na Revolução Farroupilha. Os vestígios

dos Patos. Diante dessas condições, foi em Viamão que

deste período estão espalhados em diferentes pontos

Bento Gonçalves se instalou em 1836 para, em diversas

do município. Esta identificação rendeu a Viamão o

oportunidades, cercar a Capital, em uma sucessão de

carinhoso apelido de “Setembrina dos Farrapos”, sendo

intervenções repetidas até 1841. Em reconhecimento

uma das localidades com maior importância no contexto

pelo apoio que recebiam na cidade, os farrapos elevaram

da maior revolução dos Gaúchos. Como legado, ficou

Viamão à condição de vila. Isso aconteceu em 1838,

uma profunda identificação com o Tradicionalismo, o

quando o município foi rebatizado como Vila Setembrina

que originou um grande número de Centros de Tradição

(em homenagem à data de início da Revolução – 20 de

Gaúcha (CTGs).

farol de itapuã

interior da igreja Nossa senhora da conceição
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igreja dos navegantes

Nat
ureza

exuberante é caminho para
o desenvolvimento turístico

Com extensa área urbana e rural, Viamão possui imenso potencial

Há ainda o Parque Estadual de Itapuã, uma área de preservação

turístico e ecológico. Em 2013, a atual administração alterou

com 5.566 hectares. Neste parque, encontram-se algumas

o Plano Diretor de Viamão e criou leis de incentivos, de

praias que podem ser apreciadas, entre elas a Praia da Pedreira

cooperativismo e de parcerias público-privadas para fomentar

e a Praia das Pombas.

o desenvolvimento do turismo. Além de atrativos históricos e
culturais, o município dispõe de parques e praias – um total

De interesse ecológico, o município tem a Área de Proteção

de 100 quilômetros de costa de água doce. Os turistas costumam

Ambiental (APA) do Banhado Grande, o Refúgio da Vida

frequentar, principalmente, as praias do distrito de Itapuã, a

Silvestre Banhado dos Pachecos e as Reservas Particulares

Vila dos Pescadores, entre outras.

de Patrimônio Natural.

Além dos lagos e das lagoas, Viamão conta também com a

Com o objetivo de fomentar o desenvolvimento da atividade

represa Lomba do Sabão, uma das nascentes do arroio Dilúvio

turística de maneira sustentável, foi criado, em 2013, o Plano

(em uma divisa natural entre Viamão e Porto Alegre), e o arroio

Municipal de Turismo. Um dos principais itens desse Plano é

Fiuza. Em termos de parques, destaca-se o Saint-Hilaire, que

promover o desenvolvimento da atividade, respeitando os limites

possui 1.148,62 hectares, com um perímetro de 18.920,79 metros,

de uso dos recursos naturais e culturais de forma integrada

dos quais 240 hectares são destinados ao lazer e 908,62 hectares

com o Plano Municipal de Meio Ambiente.

são de preservação permanente.
Parque de Itapuã
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Morros
Viamão possui muitos morros, estando os de maior altitude no Parque de Itapuã. O
Morro do Coco encontra-se em um Setor de Proteção, localizado junto ao Guaíba,
próximo ao limite com Porto Alegre.

Parque Estadual de Itapuã
Este é o grande apelo do Turismo Ecológico, situado no Extremo Sul do município,

Ecológico
Turismo

abrangendo o Farol de Itapuã, construído em 1860 e que delimita o Lago Guaíba com
a Lagoa dos Patos. O Farol tem 17 metros de altura, e seu alcance é de 24 quilômetros.
No interior do parque situam-se nove praias, das quais três podem ser visitadas (Pombas,
Pedreira e de Fora). O parque possui também morros que oferecem vistas panorâmicas
para o Lago Guaíba e Lagoa dos Patos e possibilitam trilhas de variados graus de
atratividade e dificuldade. A Marina de Itapuã é um importante atracadouro junto à
Praia da Vila, tendo diversas embarcações destinadas à pesca, ao passeio e à prática
de esportes náuticos.

Banhado dos Pachecos
O Refúgio de Vida Silvestre Banhado dos Pachecos está situado na localidade de Águas
Claras. Com uma extensão de 2.560 hectares, o lugar apresenta diversidade biológica
relevante e a presença de espécies ameaçadas de extinção, particularmente o cervodo-pantanal. O complexo do Banhado Grande é apontado pela Secretaria Estadual do
Meio Ambiente (SEMA) como uma das áreas mais importantes para a conservação de
aves do Rio Grande do Sul – 250 espécies –, constituindo relevância mundial.

Lagoas
Viamão possui ainda algumas lagoas que merecem ser avaliadas quanto à sua inclusão
nos roteiros ecológicos ou mesmo como destino de visitação: Lagoa da Bonifácia,
perto da cidade de Capivari do Sul. A Lagoa do Mato tem acesso através da Estrada
Cel. Eduardo dos Santos Abreu, próximo ao Pontal do Abreu.

Parque Saint-Hilaire
Está localizado junto à Avenida Salgado Filho (ERS 040), próximo ao limite com Porto
Alegre (Paradas 33 e 34). É uma grande área verde aberta à visitação, inaugurada em
1947. O Parque está dividido entre área de Visitação e área de Preservação. Estima-se
que existam cerca de meio milhão de árvores nos domínios do Parque, dividindo-se
em vegetação Nativa e Exótica.
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Vista aérea do Farol de Itapuã
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Rural
Turismo

Viamão possui grande potencial para explorar o Turismo Rural,
pois conta com inúmeras fazendas e sítios de lazer que já se
encontram capacitados para receber visitantes, além de recursos
naturais com exuberante vegetação nativa, cursos d’água, lagos
e morros que compõem belas paisagens. Atualmente, está em
processo de implementação a chamada Rota das Especiarias,
a qual constitui um roteiro turístico abrangendo o Distrito do
Espigão. Esta região destaca-se pelos empreendimentos voltados
ao Turismo Rural e oferece variados atrativos, tais como:
hospedagem, campismo, refeições, passeios, trilhas, entre
outras atividades. Neste Roteiro, podem-se encontrar Adega,
Cachaçaria, Cervejaria Artesanal, Produção de Cogumelos,
Cultivo de Ervas Aromáticas, Café Colonial e Cabanhas.

Águas Claras
O Distrito de Águas Claras conta com muitos sítios e fazendas
que, uma vez adaptados para receber turistas, poderão
incrementar o Turismo Rural na região, fazendo a importante
combinação com os atrativos ecológicos nas proximidades.
Dentro do perímetro urbano, existem fazendas muito bem
estruturadas e que recebem visitantes nos fins de semana,
bem como para grupos escolares e encontros empresariais.

Itapuã
O Distrito de Itapuã também oferece amplas possibilidades de
explorar o segmento do Turismo Rural através de sua beleza
natural e produtos gastronômicos. A produção pesqueira
artesanal é um item fundamental no cenário turístico deste
Distrito, que conta, também, com pousadas, sítios de lazer e
muitos produtores rurais.

vista aérea da zona rural de Viamão
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Turismo

de eventos
e de negócios

A cidade de Viamão vem despontando como destino para o turismo
de eventos e negócios devido ao grande número de sítios de lazer,
os quais possibilitam a realização de Eventos Corporativos em contato
com a natureza. Destacam-se como locais preferenciais a Quinta da
Estância e o Vila Ventura, que, por sua vez, é referência em Hospedagem,
Centro de Treinamento e realização de eventos corporativos.
No Distrito de Águas Claras, encontra-se a Floresta Encantada Vô
Rangel, que oferece Experiências Vivenciais, podendo servir como
Colônia de Férias para empresas.

Autódromo Internacional
Outra atração turística do município é o Autódromo Internacional de
Viamão (Tarumã), que é um circuito tradicional do país. A pista tem
extensão total de 3.016 metros, com 11 curvas, de altíssima, média
e baixa velocidades, e um cotovelo em descida, a chamada “Curva

Autódromo Internacional de Viamão (Tarumã)

do Tala-larga”, que exige muita perícia dos pilotos.
Vila Ventura
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expansão

Caminho aberto
para a

industrial

núcleos de negócio. Com isso, o empresário não terá de esperar
até seis meses ou um ano para a obtenção de uma licença.

Para que Viamão acelere seu desenvolvimento e se consolide

Ao chegar à Prefeitura, o empreendedor já encontra respostas,

como polo de novas indústrias, especialmente as de tecnologias

como a zona onde poderá instalar sua empresa, o tipo de

limpas, a Prefeitura deu importantes passos para garantir

negócio que pode ser instalado em determinada área, além

agilidade na concessão de licenciamentos e incentivos a quem

de obter uma licença de viabilidade. Caberá à Secretaria do

aposta no potencial do município.

Meio Ambiente agilizar licenciamentos e estudos necessários
aos empreendedores.

O Plano Diretor foi reformulado e, entre as mudanças, permite
a ampliação de grandes empreendimentos junto aos polos

Em outra frente, o Executivo Municipal apostou na concessão

industriais consolidados (ERS 118 e BR 290). O aumento da

de incentivos como cedência de áreas, execução de serviços

região de orla, próximo ao Lago Guaíba e à Lagoa dos Patos,

de terraplanagem e isenção de impostos para empresas que

possibilita empreendimentos turísticos, condomínios náuticos

vierem a se instalar em Viamão. Os benefícios estão previstos

e zona portuária (passageiros e cargas), além de proporcionar

na Lei 4.109/2013, a qual se destina a atividades agroindustriais,

a exploração rural do ecoturismo e da mineração.

industriais, comerciais e de prestação de serviços. A lei contempla
ainda atividades voltadas à capacitação e à qualificação de

20

Contudo, para atender às demandas, a Prefeitura modernizou

empreendedores, empresários e trabalhadores, além de formas

sua estrutura, implementando as Secretarias de Gestão e do

associativas de produção e comercialização, tais como

Meio Ambiente. O objetivo é dar mais agilidade à tramitação

incubadoras, condomínios empresariais, fundações, cooperativas

de projetos e atrair novos investimentos, empreendedores e

e consórcios.

Pórtico de entrada de Viamão
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Estímulos
 E xecução no todo ou em parte dos serviços

de

 Política de apoio e incentivo
ao cooperativismo e associativismo
Busca estimular a geração de trabalho e renda e o desenvolvimento. De acordo com a lei,

econômicos

 Doação

condicional de terreno com

terraplanagem e infraestrutura necessários

ou sem edificações, necessárias à

à implantação ou ampliação pretendida.

realização dos empreendimentos
econômicos, os quais terão o ônus da

 Permuta

de áreas, desde que enquadradas nas

como organizações de relevante interesse público, podendo requerer benefícios, apoio financeiro
e firmar parcerias.

 Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas (PPPs)
Permitirá a captação de recursos para execução de projetos e geração de investimentos
provenientes do setor privado nacional e internacional em obras que implicarão na melhoria
de infraestrutura e crescimento de vários setores.

inalienabilidade e impenhorabilidade, o que
deverá necessariamente constar de escritura

E
 spaço do Empreendedor

pública, inclusive com cláusula de reversão

Situado na Secretaria de Gestão e Relações Institucionais, o local dispõe de consultores que

ao patrimônio público, caso a propriedade

podem ajudar a desenvolver planos de negócios de acordo com o perfil do empreendimento.

público municipal pelo período em que a empresa

não seja utilizada prioritariamente

O atendimento pode ser realizado de forma individual ou em grupo. A Secretaria de Gestão

cumprir com as finalidades previstas na lei.

para as finalidades previstas na lei.

também está habilitada a promover a rodada de negócios, encontro entre empresas compradoras

exigências da lei.
C
 essão

de uso de áreas pertencentes ao poder

Incent
ivos
 Isenção

de até 100%
dos impostos municipais,

 I senção

e fornecedoras, possibilitando a identificação e a criação de parcerias. O empresário que
necessita de um financiamento também pode receber orientações sobre as linhas de crédito
disponíveis para o seu segmento.

D
 istrito Industrial
Após a quitação da desapropriação da área que abriga o terreno do Distrito Industrial do

fiscais

anos, bem como a possibilidade

de taxas e emolumentos incidentes sobre a construção das

instalações.

P
 rorrogação

atividade-fim da empresa.

e selecionou novos empreendimentos para atuarem na região. A quitação da área, desapropriada
havia 22 anos, teve investimentos de R$ 2,1 milhões. A administração municipal também
os empreendedores terão infraestrutura e poderão dividir custos como os de segurança.

P
 otencial Mineral
do prazo para o recolhimento dos tributos municipais.

Viamão é rico em minérios e pedras ornamentais, como granito vermelho, e para a construção
civil (pedras de talhe, saibro e brita). Também é extraída argila para fabricação de cerâmica

de redução da alíquota do ISS
para até 2%, incidente sobre a

Cocão, a Prefeitura a desmembrou em 21 lotes, entregou escrituras às seis empresas instaladas

projeta a instalação de um condomínio industrial, a partir de um conceito inovador, em que

pelo prazo máximo de cinco
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cooperativas e associações sediadas ou com atuação no município passam a ser reconhecidas

 I senção

dos mesmos tributos à empresa contratada, com

relação à elaboração do projeto e execução da obra a ser realizada no município.

vermelha. As areias próximas à Lagoa dos Patos têm bom potencial para o emprego na
fabricação de vidro e esmalte cerâmico. O subsolo apresenta depósitos de carvão mineral.
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Infraest
rut
ura
Acesso rodoviário
Distante cerca de 20 quilômetros de Porto Alegre, Viamão tem ligação com a
ERS 040 (que dá acesso ao Centro e às praias do Litoral), à ERS 118 (estrada
que liga Viamão à BR 116 em Sapucaia do Sul, atravessando os municípios de
Esteio, Cachoeirinha, Gravataí, Alvorada) e à Free-Way (BR 290). Os sistemas
de telefonia, eletrificação e tratamento de água estão em expansão. O Aeroporto
Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, localiza-se a 25 quilômetros do
município. A região da Serra gaúcha fica a pouco mais de 60 quilômetros, e o
Litoral, a menos de 100 quilômetros.

Mais energia elétrica
Estão previstas a construção de duas novas subestações de energia elétrica,
Águas Claras e no JARI, e mais a reforma da subestação da Estrada do Cocão,
tendo a possibilidade de aumentar em 25% a capacidade de consumo.

Captação de energia eólica
Viamão está na rota das energias alternativas. Um parque eólico está instalado
no Pontal dos Abreus, com geração de 8 etapas de 10MW cada uma e linha de
transmissão com capacidade de 200MW.

Porto
Está em estudo a instalação de um porto, levando em conta o potencial com
os 100 quilômetros de costa de água doce e a sua localização estratégica entre
Porto Alegre e o Porto de Rio Grande.
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desenvolviment
o

Polo tecnológico,
uma rota para o

Está em expansão no município o polo de tecnologia. Para
estimular este segmento, a prefeitura implantou leis que

Parque Científico e Tecnológico da PUCRS (Tecnopuc)

possibilitam até 100% de isenção dos impostos municipais

Focado em contribuir para a formação de organizações com

pelo prazo máximo de cinco anos para novas empresas e a

um olhar global, o Tecnopuc conta com programa de softlanding,

redução de alíquotas de ISSQN – hoje variando entre 3% e

facilitando o acesso de empresas parceiras a países de interesse

5% – para 2%. Assim, instituições de renome no setor fixaram-

e colocando Viamão, definitivamente, no mapa da inovação e

se em Viamão, proporcionando o seu crescimento e o

do desenvolvimento. Atualmente o Tecnopuc possui parcerias

aperfeiçoamento da mão de obra local.

de internacionalização com 15 parques tecnológicos em 12
países. Da mesma forma, empresas estrangeiras têm apoio

Referência em pesquisa e inovação, em agosto de 2013 foi

para ingressar no mercado brasileiro.

Bruno Todeschini / Divulgação PUCRS

inaugurado o Tecnopuc Viamão, unidade do Parque Científico
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e Tecnológico da PUCRS no município. Preparado para receber

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio

companhias das áreas de Tecnologia da Informação e Comunicação,

Grande do Sul (IFRS) é outra importante conquista de Viamão

Ciências da Vida, Energia e Meio Ambiente, o Tecnopuc Viamão

na área de tecnologia. Trata-se de uma instituição federal de

também foca a Indústria Criativa ao sediar e investir no Centro

ensino público e gratuito, que oferece educação profissional

Tecnológico Audiovisual do Rio Grande do Sul, o Tecna. Criado

e tecnológica de excelência. Para viabilizar a sua instalação,

em 2011, através de parceria entra a PUCRS, a Fundacine e a

a prefeitura transferiu uma área de 40 mil metros quadrados

Secretaria Estadual da Cultura, o Tecna é prioridade do Tecnopuc

do município para a instituição. Quando estiver operando com

para os próximos anos e deve se transformar no cluster gaúcho

sua capacidade máxima, em 2015, o centro deve oferecer cursos

de audiovisual, movimentando toda a indústria do setor.

para 1,2 mil alunos em áreas como gestão, informática e
comunicação. Embora ainda não esteja funcionando em sua

O prédio do Tecnopuc Viamão tem área construída de 33 mil

totalidade, o Campus Viamão do IFRS já está atuando e festejou,

metros quadrados e está instalado em terreno de 15 hectares.

no final de 2013, a formatura de suas primeiras alunas. O curso

Considerando que a área é três vezes maior que a do Tecnopuc

de Auxiliar em Confeitaria do Programa Mulheres Mil marca a

em Porto Alegre, estima-se também triplicar a geração de

história do Campus, que entregou certificados a 85 mulheres.

empregos, chegando a mais de 15 mil pessoas envolvidas.

A formação teve a parceria da Secretaria Municipal de Educação.
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agroindúst
ria

Extensa área rural
impulsiona a

Importante motor da economia, a agricultura tem lugar

no campo e impulsionar negócios. Com 1.301,9

de destaque no desenvolvimento de Viamão e pode ter

quilômetros quadrados de área rural, o município tem

seus resultados potencializados. A cr iação de

no arroz sua principal cultura. Dados da Secretaria

agroindústrias irá qualificar a produção, gerar mais renda

Estadual da Agricultura apontam que 260 produtores
desse grão estão concentrados em três regiões: Boa
Vista , Capão da Por teira e Morro Grande, com
produtividade média de 7.100 kg por hectare. A área de
arroz ecológico, cultivado sem produtos químicos, já
ocupa uma área de 1.350 hectares.
A grande extensão de terras faz também com que o
cultivo de hortifrutigranjeiros e a produção de gado de
corte e de leite sejam ampliados. Produtores de frutas,
como pêssegos, que antes investiam na zona sul de
Porto Alegre, estão apostando na potencialidade do
município, com novos pomares.
O vasto potencial hídrico, evidenciado a partir do Aquífero
Guarani, que brota na região de Águas Claras, na Lagoa
dos Patos e no próprio Guaíba, em Itapuã, possibilita
que Viamão tenha condições de receber investimentos
e diversificar a produção, apostando nas culturas irrigadas
de hortifrutigranjeiros, flores e mudas de árvores,
estimular a piscicultura e, inclusive, receber uma indústria
de processamento de pescados.
zona agrícola de Viamão
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Fomento à diversificação
do agronegócio
Atualmente, Viamão tem a bacia leiteira mais importante da Região Metropolitana,
com produção de 45 mil litros de leite por dia. A pecuária de corte encontra-se
em expansão.
A capacitação de mão de obra para o setor também está garantida. O município
conta com a Escola Técnica de Agricultura, fundada em 1910, e que oferece
formação em técnico de agropecuária.

Piscicultura
A piscicultura, em tanques e açudes, é expressiva. A Fundação Estadual de
Pesquisa Agropecuária (Fepagro) conta com uma unidade de pesquisa em
piscicultura e ervas medicinais em Viamão e, ainda, desenvolve programas
fomentando a agricultura ecológica. Está sendo elaborado pelo município um
projeto que visa ao desenvolvimento da piscicultura nos próximos 20 anos.

zona de agropecuária de Viamão
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Viver

Um lugar
para

Condomínios residenciais diferenciados, que priorizam a qualidade
de vida e a segurança, estão atraindo para Viamão a população
de maior poder aquisitivo de toda a Região Metropolitana. Com
clima temperado, a cidade dispõe de vazios urbanos com belezas
naturais, boa topografia, geologia e infraestrutura plena, que vêm
atraindo empresários do setor imobiliário.
A proximidade com Porto Alegre, com as demais cidades da Região
Metropolitana e com o Aeroporto Salgado Filho também contribui
para conquistar quem valoriza o conforto e a segurança de morar
em um condomínio fechado em Viamão. Soma-se a isso a ligação
com a ERS 040 (que dá acesso ao Centro e às praias do Litoral),
à ERS 118 (estrada que liga Viamão à BR 116 em Sapucaia do Sul,
atravessando os municípios de Esteio, Cachoeirinha, Gravataí,
Alvorada) e à Free-Way (BR 290).
Os sistemas de telefonia, eletrificação e tratamento de água estão
em expansão em Viamão, sendo mais um atrativo para quem quer
residir no município. Além do variado comércio local, dois shopping
centers serão construídos na cidade, assim como o acesso à
Capital está sendo ampliado, inclusive com a construção de ciclovias.

vista aérea de condomínios residenciais
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Pioneirismo
na tecnologia 4G

Viamão é pioneira no país no uso da tecnologia 4G.
Lei municipal normatiza a instalação de estruturas de
suporte das estações rádio-base e equipamentos afins,
tornando-o apto a receber a quarta geração de telefonia
móvel. A tecnologia permite conexões à internet, através
de dispositivos móveis, com velocidade até dez vezes
superior às redes atuais. Uma estação da Vivo na
Estrada dos Caetanos, próximo ao Hotel Vila Ventura,
que hospedará a seleção equatoriana no seu Centro
de Treinamento, na Copa do Mundo 2014, entrou em
operação no segundo semestre de 2013.
O município foi também pioneiro na região e no país
ao aderir ao projeto-piloto da Fundação Telefônica
“Escolas Rurais Conectadas”. Foi firmada parceria
com a Fundação Telefônica, e a Vivo doou aos alunos,
funcionários e educadores da Escola Municipal de
Ensino Fundamental Zeferino Lopes de Castro, na
região da Pimenta, notebooks e tablets, conectando
todos à rede mundial. A capacidade de navegação
disponibilizada aos usuários – 54 GB – é a mais rápida
da América Latina.

Alunos da Escola Municipal Zeferino Lopes de Castro
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gente

Cuidados com
a nossa

À qualificação da mão de obra, soma-se mais uma série de
iniciativas da atual administração pública para garantir a
eficiência do trabalhador. O transporte público foi recentemente
alterado e modernizado. Agora, funciona de maneira integrada,
com pagamento de passagem única (bilhete eletrônico),
proporcionando amplo deslocamento por todo o município.
Também a assistência à saúde da população foi aperfeiçoada
com o cartão Viamão Saúde, através do qual podem ser agendados
pelo telefone consultas e exames médicos. Foi iniciada a
construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas,
tipo III, na Parada 36, que terá capacidade para mais de 450
atendimentos/dia. Houve ainda melhorias no Instituto de
Cardiologia Hospital de Viamão, ampliando a capacidade de
atendimento em 240 leitos. A primeira etapa, já concluída, incluiu
recepção, traumatologia, ortopedia e pediatria. A segunda fase
abrange a emergência adulta. A fim de qualificar o atendimento
básico nas unidades de saúde, foram criadas 22 Equipes de
Saúde da Família. A previsão é chegar a 35 equipes até 2016.
A infraestrutura social para o trabalhador oferece amplo acesso
a creches em Viamão, onde estão sendo construídas, atualmente,
mais 17 escolas infantis. Está previsto que até 2016 todas as
crianças a partir dos quatro anos de idade estejam matriculadas
nas escolas infantis municipais. A Prefeitura obteve, junto ao
Ministério da Educação, verbas para adequação das estruturas
arquitetônicas, espaços físicos e salas de recurso para promoção
da acessibilidade em 24 escolas. Ao total, o município oferece
60 escolas, onde estão matriculados 25 mil alunos.
Alunos da Escola Municipal Zeferino Lopes de Castro

36

37

Mobilidade

Investimentos
em

Para seguir avançando, Viamão conquistou recursos para importantes obras

de mobilidade urbana. Em setembro de 2013, o Governo Federal, articulado

com o Governo do Estado e a Prefeitura de Viamão, garantiu recursos para a

execução de alterações que irão beneficiar toda a comunidade. Entre elas, está
a construção do corredor de ônibus da Perimetral Metropolitana, com o sistema
BRT (Bus Rapid Transit), formado por ônibus de alta capacidade e que prevê
um serviço rápido e eficiente.
Está prevista a extensão de faixas laterais exclusivas para ônibus da Avenida
Bento Gonçalves, de Porto Alegre, até o Beco dos Cunhas, na Parada 46 de
Viamão, chegando até o Centro do município pela ERS 040. Milhares de passageiros
serão beneficiados por este melhoramento, principalmente nos horários de
pico. Os projetos estão incluídos no PAC (Programa de Aceleração do Crescimento)
da Mobilidade Urbana.
Outra importante obra será o alargamento da Avenida Protásio Alves, com a
implementação da faixa lateral exclusiva para os ônibus até o limite de Porto
Alegre com Viamão e Alvorada. A execução deste projeto também prevê a
duplicação da Estrada Caminho do Meio e Avenida Frederico Dihl (Estrada do
Cocão), desafogando o trânsito na região. Este eixo da mobilidade faz parte do
novo Plano Diretor viamonense.
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