
A TOCHA OLÍMPICA RIO 2016 
 

    A chama olímpica já percorreu 
mais da metade do roteiro previsto pelo 
Brasil afora. Mais de 200 municípios 
viveram essa emoção, dos 330 que  
receberão a tocha.  

Ao todo, o fogo olímpico será carregado 
por doze mil brasileiros em 20 mil km de 
rodovias e 10 mil milhas aéreas. A ideia é que 
o espírito olímpico leve a mensagem de paz, 
união e amizade de Norte a Sul do Brasil.  

Esse também é o momento de envolver 
os brasileiros nos Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos Rio 2016, além de mostrar a 
diversidade e a beleza do país para bilhões de 
espectadores em todo o mundo.  

Brasília foi o ponto de partida da tocha 
no Brasil, no dia 3 de maio. O revezamento só 
termina em 5 de agosto, no Rio de Janeiro, 
com o acendimento da Pira Olímpica na 
Cerimônia de Abertura dos Jogos. 

O design da Tocha 2016 remete ao 
solo, o mar, as montanhas, o céu e o sol, 
representados nas curvas do desenho e nas 
cores da bandeira nacional. 

 
 

Revezamento da Tocha Olímpica  
Briefing – Pelotas (RS) 

DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO  
 

Já no iníco do revezamento, haverá uma apresentação da banda do Exército. Estão previstas ainda 
apresentações do maestro Fernando Montini, do Concerto Orquestra Música pela Música, além de um 
Pocket Show com Grupo Tholl. Entre os carregadores, o destaque é Andréa Pontes, atleta paralímpica 
nascida em Pelotas, que disputa vaga na canoagem para os Jogos Rio 2016. (Fonte: Prefeitura Municipal). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   DADOS GERAIS 

Data: 06.07.2016 (quarta-feira) (( 

Início: 19h – 9° Batalhão de Infantaria 

Motorizado (Av. Duque de Caxias, n° 344) 

Término: 21h – Mercado Central (Praça 7 

de Julho, n° 179) 

Percurso: 8 km  

Condutores: 40 

 

 

 

                                                                                                                                                

 

  

 

Próximos Percursos da Tocha 

07/07 

São Lourenço do Sul, RS 

Camaquã, RS 

Guaíba, RS 

Porto Alegre*, RS 

08/07 

Canoas, RS 

Esteio, RS 

Novo Hamburgo, RS 

Gramado, RS 

Canela, RS 

Nova Petrópolis, RS 

Caxias do Sul*, RS 

09/07 

Bento Gonçalves, RS 

Torres, RS 

Sombrio, SC 

Araranguá, SC 

Criciúma*, SC 
*Cidades celebração 

 

www.brasil2016.gov.br 

www.rio2016.com 

 

População Pelotas: 342.873 habitantes (estimativa IBGE/2015) • IDHM: 0,739 PNUD/2013 • PIB: . 5.920.548 mil reais e per 
capita 17.353 • Prefeito: Eduardo Figueiredo Cavalheiro Leite - PSDB • Vice-Prefeito: Paula Schild Mascarenhas - PPS • 
Governador RS: José Ivo Sartori- PMDB • Vice-Governador: José Paulo Cairoli - PSD 

 
 

http://www.brasil2016.gov.br/
http://www.rio2016.com/
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INFORMAÇÕES SOBRE PELOTAS (RS) 

 Atletas na cidade: Rochele Jesus Nunes - Judô - prata no Pan de Judô Edmonton 2015 
e Graciele Herrmann – Natação - bronze no Pan de Toronto 2015 e prata em Guadalajara 2011. 
Ambas recebem o incentivo do Bolsa Pódio. (Fonte: Min. do Esporte) 
 

 Atrações turísticas: O turismo em Pelotas está diretamente ligado à história da cidade e 
do estado do Rio Grande do Sul. Também é um município muito conhecido pelos seus 
doces, pois recebe todo o ano a Fenadoce, Feira Nacional do Doce. O município, 
localizado na região Sul do estado, possui belezas naturais, como a Praia do Laranjal, 
além das cachoeiras Arco-íris e Paraíso. (Fonte: MTur) 

 

PRINCIPAIS INVESTIMENTOS FEDERAIS 

 

EM PELOTAS (RS) 

 Esporte 

 Bolsa Atleta – Sete atletas de modalidades olímpicas/paralímpicas nascidos na cidade são 
patrocinados. Investimento anual de R$ 88,8 mil. E dois atletas de modalidades não olímpicas 
nascidos na cidade são patrocinados. Investimento anual é de R$ 44,4 mil.  
 

 Bolsa Pódio – As seguintes atletas nascidas na cidade são patrocinadas. O investimento 
anual é de R$ 192 mil.  
 Rochele Jesus Nunes - Judô - prata no Pan de Judô Edmonton 2015 
 Graciele Herrmann – Natação - bronze no Pan de Toronto 2015 e prata em Guadalajara 

2011 
 

 Equipamentos – A cidade terá um CIE, modelo II. Obra não iniciada. Investimento do 
Ministério é de R$ 3,3 milhões.  

 

 Outros programas federais na cidade 

 

 Bolsa Família: 7.274 famílias atendidas pelo programa em 2016, com pagamento de 
um total de R$ 11,40 milhões. 

 

 Busca Ativa: 969 famílias foram localizadas pela Busca Ativa e incluídas no Cadastro 
Único até janeiro de 2016, passando a receber o Bolsa Família no município. 

 

 Minha Casa Minha Vida: Foram entregues 8.377 moradias até maio de 2016, de um 
total de 12.315 contratadas, somando R$ 1,1 bilhão em investimentos. 

 

 Mais Médicos: 44 médicos contratados pelo programa, com quase 152 mil pessoas 
potencialmente atendidas até junho de 2016. 

 
 Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE: Em 2015, 54.150 alunos de 161 

escolas de Pelotas participaram do programa, que recebeu R$ 2,8 milhões do governo 
federal. O PNAE garante recursos do Governo Federal para a oferta de merenda escolar 
gratuita e ações de educação alimentar e nutricional nas escolas públicas, contribuindo 
para o adequado desenvolvimento e aprendizagem das crianças. 
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 Caminho na escola: 11 ônibus novos foram adquiridos para o município, sendo cinco 
para a área rural e seis com acessibilidade. O Governo Federal ajuda, com esse 
programa, a renovar e ampliar a frota de veículos de transporte escolar para garantir a 
locomoção dos estudantes com segurança, especialmente nas zonas rurais. 

 Pronatec: Ao todo, 32.577 alunos se matricularam em cursos técnicos ou de 
qualificação profissional na cidade até março de 2016, sendo 13.915 em cursos de 
qualificação profissional e 18.642 em cursos de ensino técnico. 

 

 Educação Superior: 6.310 beneficiados pelo Programa Universidade para Todos – 
Prouni e 6.021 alunos atendidos pelo Fundo de Financiamento Estudantil – FIES até 
março de 2016. A cidade também registrou, até fevereiro de 2016, 123.511 inscrições no 
SISU – Sistema de Seleção Unificada, que democratiza o acesso às Universidades 
Federais nas vagas de ampla concorrência, nas políticas afirmativas de cada IES e na 
Lei de Cotas. 

 

 Ciência sem Fronteiras: Já foram concedidas 830 bolsas para cursos no exterior pelo 
programa para estudantes da cidade gaúcha. 

 

NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 Esporte  
 
 Centros de Iniciação ao Esporte (CIE) 
Rio Grande do Sul terá 13 CIEs, nas cidades de Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Canoas, Novo 
Hamburgo, São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Gravataí, 
Viamão, Santa Cruz do Sul e Uruguaiana, sendo que os municípios de Passo Fundo e 
Uruguaiana já iniciaram as obras. O investimento total é de R$ 45,4 milhões. 
 
 Pistas oficiais de Atletismo 
Em 2013, foi reinaugurada a pista de atletismo do Centro Estadual de Treinamento Esportivo 
(CETE), uma parceria com Governo do Rio Grande do Sul. O investimento do Ministério: R$ 1,4 
milhão. Está em construção a pista de atletismo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS). O Ministério está investindo R$ 8,2 milhões. Obra deve ser entregue em julho de 2016.  
 
 Bolsa Atleta 
No estado do Rio Grande do Sul, 386 atletas foram contemplados neste ano. O investimento 
anual é de R$ 5 milhões.  
 
 Bolsa Pódio 
O investimento anual é superior a R$ 1,1 milhão 
- Alex Douglas Pires (Atletismo Paralímpico) – prata no Mundial de Doha 2015 (1.500m); 
- Ana Luiza Busato (Vela) – 1º lugar em três etapas da Copa do Mundo em 2013 e 6º em Londres 
2012; 
- Anderson Freitas Henriques (Atletismo) – prata na Universíade de Kazan 2013 e 8º em 
Guadalajara 2011; 
- Fernanda Ryff Horn (Vela) – 1º lugar em três etapas da Copa do Mundo em 2013 e 6º em 
Londres 2012; 
- Geraldo Von Rosenthal (Tiro Esportivo Paralímpico) – bronze na Copa do Mundo Austrália 2015; 
- Graciele Herrmann (Natação) – bronze no Pan de Toronto 2015 e prata em Guadalajara 2011; 
- Jovane Guissone (Esgrima em Cadeira de Rodas) – atual campeão paralímpico (ouro em 
Londres 2012); 
- Luiza Guterres Oliano (Judô Paralímpico) – bronze no Mundial da Coreia do Sul 2015; 
- Maria Portela (Judô) – bronze em Toronto 2015 e bronze em Guadalajara 2011; 
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- Mayra Aguiar (Judô) – campeão mundial em 2014 e bronze nos Jogos de Londres 2012; 
- Roberto Alcalde (Natação Paralímpica) – ouro em Toronto 2015; 
- Rochele Nunes (Judô) - prata no Pan de Judô Edmonton 2015; 
- Wagner Francisco Cardoso (Atletismo) – 5º lugar Mundial de Revezamento Bahamas 2015. 
 
 Equipamentos 
- Judô: a Federação Gaúcha de Judô recebeu 329 placas de tatames, kits de placares e 
equipamentos do sistema de videomonitoramento. Equipagem é resultado de dois convênios do 
Ministério com a Confederação Brasileira de Judô no valor total de R$ 6,4 milhões para todos os 
estados do país. 
 
- Tiro com Arco: a Federação Gaúcha de Arco e Flecha recebeu alvos, arcos, flechas, miras, 
pontas e demais equipamentos da modalidade. Equipagem é resultado de convênio do Ministério 
com a Confederação Brasileira de Tiro com Arco, no valor total de R$ 1,1 milhão, para 11 
estados. 
 
- Ginástica: a Federação de Ginástica Artística, Rítmica, Trampolim, Aeróbica e Acrobática do RS 
recebeu vários equipamentos (colchões, traves, barras, trampolins, etc.), instalados no CETE. 
Resultam de convênio do Ministério com a Confederação Brasileira de Ginástica, no valor de R$ 
7,3 milhões, para 13 centros de treinamento no país. 
 
 Mais investimentos federais em Esporte 
 
- Uni LaSalle:  onv n o  om o   n  t   o  o    o te  e R      m    o  a a  o ma  o  e   
n   eo   e  ate o  a   e  a e  e v  e    anoa    o to   e  e    te o   a  a   o     e  a   a a 
do Sul) e um de excelência (Canoas). O convênio possibilitou compra de uniformes, 
equipamentos (pisos, materiais de informática e aparelhos de musculação) para os núcleos, 
contratação de profissionais e capacitação da equipe técnica. 
 
- Sala de musculação e piscinas da escola de Educação Física da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul 
Em 2013, R$500 mil em recursos federais foram investidos na compra de equipamentos de 
musculação e reforma das piscinas do Centro Olímpico da UFRGS. O recurso foi possível por 
meio de emenda parlamentar da deputada federal Manuela d'Ávila. 
 
- Laboratório de Pesquisa do Exercício - Lapex 
O Ministério do Esporte investiu R$ 1,5 milhão em 2011/12 para compra de equipamentos e 
manutenção do laboratório e programa de bolsas. 
  
- Núcleos do Esporte de Base 
Em 2004/05 foram investidos R$ 200 mil na compra de equipamentos para o Núcleo de Ginástica 
Artística e R$ 100 mil para o Núcleo de Lutas (Judô e Luta Olímpica) da universidade. 
 
- Programa Segundo Tempo 
Capacitação, Aprimoramento e Acompanhamento Gerencial e Pedagógico de coordenações e 
núcleos, desde 2008 até 2016: R$ 88,6 milhões 
 
- Projeto Referências 
Indicadores e outras referências para o Plano Nacional de Esporte de Alto Rendimento no Brasil, 
entre 2012 e 2018: R$ 16,9 milhões 
 
- Rede Cedes (Centros de Desenvolvimento de Esporte Recreativo e de Lazer) 
Estudos e pesquisas científicas e tecnológicas para o desenvolvimento do esporte social e de 
lazer, publicação de livros e outros conteúdos, entre 2015 e 2017: R$ 650 mil. 
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 Outros programas federais no Estado 

 
 Bolsa Família: 427.939 famílias atendidas, com pagamento total de R$ 774,66 milhões em 
2015. 
 
 Minha Casa Minha Vida: 220.769 unidades entregues até maio passado e 294.464 
contratadas, num total de R$ 24 bilhões em investimentos.  
 
 Saúde Não Tem Preço: Mais de 2,6 milhões de pessoas, entre hipertensos, diabéticos e 
asmáticos, beneficiados com medicamentos gratuitos desde 2011 até fevereiro de 2016, na 
rede conveniada. 
 
 Mais Médicos: 1.285 médicos em 381 municípios do estado, com 4,4 milhões de pessoas 
potencialmente atendidas. 

 
 Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE: Em 2015, 2,1 milhões de alunos 
de 8.211 escolas do Rio Grande do Sul participaram do programa, que receberam R$ 188 
milhões do governo federal. O PNAE garante recursos do Governo Federal para a oferta de 
merenda escolar gratuita e ações de educação alimentar e nutricional nas escolas públicas, 
contribuindo para o adequado desenvolvimento e aprendizagem das crianças. 
 
 Creches: 650 creches aprovadas e 334 concluídas. O Governo Federal garante recursos 
para que as prefeituras construam creches e pré-escolas, ampliando o acesso de crianças até 
5 anos à Educação Infantil. 
 
 Pronatec: 536.445 alunos matriculados até março último, sendo 396.983 em qualificação 
profissional e 139.462 em ensino técnico.  
 
 Educação Superior: 7.858 bolsas concedidas no âmbito do Programa Ciência sem 
Fronteiras até dezembro de 2015, em 38 municípios; 142.920 beneficiados pelo Programa 
Universidade para Todos (ProUni) e 150.367 alunos atendidos pelo Fundo de 
Financiamento Estudantil  (Fies) até março de 2016.  
 

 Segurança 

 Sistemas de Segurança 
 
O Ministério da Justiça já investiu R$ 20,2 milhões para treinar cerca de 10 mil policiais 
federais, rodoviários federais, militares e civis, em 481 cursos, totalizando 25.322 horas de 
aula. Além de levarem os conhecimentos adquiridos para a atividade policial, tais servidores 
também atuam como multiplicadores em suas unidades. Só em Porto Alegre foram 46 cursos, 
com um total de 3.168 horas para 921 profissionais. 
 
 Equipamentos 
 
O estado recebeu um Centro de Comando e Controle, com um painel formado por diversos 
monitores. Isso permitirá a tomada de decisões rápidas pelas equipes para dar resposta a 
emergências. Os computadores do centro estão protegidos em salas-cofre. Esses ambientes 
blindados resistem a altas temperaturas, umidade, gases corrosivos, incêndio, inundação, 
arrombamento, explosão e magnetismo. Possuem também no-breaks, ar-condicionado e 
gerador próprio de energia – equipamento que mantém computadores ligados por até 10 horas 
em caso de falhas, em um ambiente inviolável. 
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 Enfrentamento ao Crack 
Pelo Programa Crack, é Possível Vencer, foram entregues 13 bases móveis, 26 motocicletas 
“TR IL” ON/OFF RO D  26 veí   o  a tomoto e   o t  o  e an  60  âme a   e 
videomonitoramento, 600 pistolas de condutividade elétrica e 1800 espargidores de pimenta. 
1365 policiais foram capacitados. Investimentos totalizaram R$ 17 milhões. 
 
 Outros 
Foram investidos R$ 61,9 milhões no estado em projetos de reaparelhamento de laboratórios 
de lavagem de dinheiro e das instituições de segurança pública na faixa de fronteira, 
radiocomunicação, videomonitoramento e capacitação de profissionais de segurança pública, 
por meio das ações da Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras (SENASP). 
 
Investimentos de R$ 32,9 milhões no fortalecimento e descentralização das unidades de perícia 
criminal e capacitação de profissionais de segurança pública através do programa Brasil Mais 
Seguro. 
 
O Corpo de Bombeiros Militar do RS recebeu o investimento de R$ 731,3 mil da SENASP nos 
últimos 5 anos para a compra de 1 caminhão de combate a incêndios, 2 caminhonetas para 
salvamento, 2 desencarceradores hidráulicos e 18 equipamentos de proteção respiratória. 
 

 Turismo 

 Pavilhão da Fenavinho 
Com investimento de R$ 1,3 milhão do Ministério do Turismo, a ampliação do Centro de 
Eventos do Parque da Fenavinho, em Bento Gonçalves, trouxe mais conforto e facilidades para 
receber o maior evento vitivinícola do país: a Fenavinho Brasil. O evento visa integrar, 
comercializar e promover os vinhos e a cultura de todas as regiões produtoras brasileiras. É 
realizado a cada dois anos e recebe mais de 150 mil visitantes. 
 

 Cultura 

Lei Roauet: 371 projetos de captação efetivados, totalizando R$ 74.823.051,25 em recursos. 
 
O Ministério da Cultura possui 261 Pontos de Cultura e seis Pontões no Rio Grande do Sul, 
fomento no valor total de R$ 39,9 milhões sendo R$ 31,7 milhões de recursos federais e R$ 8,2 
milhões de contrapartida do estado e municípios.  
 

PAC Cidades Históricas – obras concluídas (R$) 

Porto Alegre 
Restauração do Mercado Público - Sinistrado (ETAPA 

CONCLUÍDA) 
6.500.000,00  

Jaguarão Finalização da restauração do Teatro Esperança 250.000,00  

 

PAC Cidades Históricas – obras em andamento (R$) 

Porto Alegre 
Finalização da restauração do Casarão da Pinacoteca 

Rubem Berta 
444.168,31  

Pelotas 
Execução do paisagismo da Praça Cel. Pedro Osório e 

travessias acessíveis 
1.087.157,26  

Jaguarão Restauração do Mercado Público Municipal                                                                                                                                                                                                                             4.499.866,44  

(Fonte: Governo Federal) 

 


