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COLINA SEGUE EM FRENTE
QUE VENHA 2010

Com criatividade, Prefeitura vence desafios
e fecha o ano mantendo investimentos
« MERENDA Cardápio tem carne,
legume, suco e até sobremesa.

« MAIS BONITA Praça Central vira

cartão postal e atrai a atenção de turistas

« EXEMPLO Colina ganha selo “Verde
e Azul” por investimentos ambientais
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lSão os próprios alunos que se servem
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lIdeia é levar novo paisagismo a todas as praças

SAÚDE PARA TODOS

lEstação de Tratamento de Esgoto
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Crianças aprendem a
fazer higiene bucal
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Prefeitura fornece creme dental e escova.

QUASE PRONTA: Nova escola no Jardim Santa Lúcia, que vai atender 120 crianças.

Cursos ajudam famílias a
complementarem renda

Alunos da Escola Técnica
Agrícola ganham nova ala
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FUNDO SOCIAL: São cursos de corte e
costura, manicure e padaria artesanal.

MAIS CONHECIMENTO, MAIS CHANCES DE
TRABALHO. Posto de Atendimento ao Traba-

lhador chega ao sexto ano como referência
para quem busca incentivo para investir
em um negócio próprio ou qualificação
página 16
para novas oportunidades.

Mais tempo na escola.
Menos tempo na rua.
página 14
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INFRAESTRUTURA: Ampliação permitirá
melhoria das condições de serviço.

ESPORTE: Projeto ensina Kung-Fu para
crianças em horário oposto ao escolar.

página 13

« INFRAESTRUTURA Prefeitura

constrói mega
obra de drenagem no Parque Débora Paro
l Objetivo é prevenir o local contra alagamentos provocados pelas chuvas.
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VOCÊ SABIA? Visite o novo site oficial da Prefeitura, que estreou no primeiro semestre deste ano www.colina.sp.gov.br.

Carta ao Morador

Saúde
Transporte de pacientes
é feito gratuitamente

Que venha 2010
l O Brasil — e o mundo — enfrentaram neste ano
uma forte crise financeira. Felizmente, em nosso país
seus efeitos foram bem menores se comparados aos
de outras nações. Mas eles existiram. Na maioria dos
municípios brasileiros, houve queda em duas das
principais fontes de arrecadação: o ICMS e o Fundo
de Participação dos Municípios. E é basicamente
por meio dessas receitas que os governos Federal e
Estadual enviam dinheiro para as cidades. Em Colina,
infelizmente, a situação não foi diferente. A torneira
fechou. Contudo, são nas dificuldades que se testa a
capacidade de reação da Administração pública. Com
l O prefeito Valdemir Antônio Moralles (Mi)
muito trabalho e dedicação conseguimos superar todos os obstáculos sem cortar nenhum tipo de investimento que fosse prejudicar o cidadão. É importante destacar o apoio que nossa cidade recebeu dos
governos Estadual e Federal. As obras e os projetos não pararam. Ao contrário. Colina manteve o
ritmo e conseguimos investir em todas as áreas.
Com criatividade e comprometimento com a Administração Pública, saímos fortalecidos da crise. Mas não estamos sozinhos. Expresso, junto com o vice-prefeito Ronaldo Daher, nossos sinceros agradecimentos à Câmara Municipal de Colina e seus vereadores e, também, a todos os funcionários públicos municipais, pelo apoio. Neste informativo, mais do que prestar contas do que
aconteceu neste ano, você também verá boa parte das ações que a Prefeitura está realizando na
cidade e, principalmente, como elas continuam melhorarando o dia-a-dia do povo colinense. Para
2010, a expectativa é grande. A economia brasileira deverá voltar a crescer e, quando isso acontece, todas as cidades ganham. Tudo indica que será um ano de mais emprego e mais investimento.
Em Colina, continuaremos a usar a criatividade — uma vocação que nós brasileiros conhecemos
bem — para seguirmos em frente.
Boa leitura e ótimo 2010 para você e sua família.
E X P E D I E N T E
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
Rua Antônio Paulo de Miranda, 466 – Centro
(17) 3341-9444 – FAX: (17) 3341-9443
CEP: 14770-000 – Colina (SP)
gabinete@colina.sp.gov.br
Prefeito Municipal VALDEMIR A. MORALLES
Rua Antônio Paulo de Miranda, 466 – Centro
(17) 3341-9442 / 9444 – FAX: (17) 3341-9443
prefeito@colina.sp.gov.br
Vice-prefeito Municipal RONALDO DAHER
Rua Antônio Paulo de Miranda, 466 – Centro
(17) 3341-9441 / 9444 – FAX: (17) 3341-9443
viceprefeito@colina.sp.gov.br
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Presidente: SÍLVIA HELENA GOMES MORALLES
Rua Antônio Paulo de Miranda, 314 – Centro
(17) 3341-8211
fscolina@colina.sp.gov.br
SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Secretária Designada ELIZABETE MILANI NEME
Rua 7 de Setembro, 606 – Centro
(17) 3341-1190 – FAX: (17) 3341-4631
educacao@colina.sp.gov.br
SECRETARIA M. DE PROMOÇÃO SOCIAL
Secretário e Gestor LUPÉRCIO N. ZANCHETTA
Rua José Marques de Oliveira, 84 – Centro
(17) 3341-9438 – FAX: (17) 3341-9439
assistentesocial@colina.com.br ou prosocial.
colina@uol.com.br
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Secretária Designada SADIA DAHER R. FERREIRA
Avenida Rui Barbosa, 75 – Centro
(17) 3341-9430 – FAX: (17) 3341-9433
smsaude@colina.com.br
SECRETARIA M. DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE
Secretário JACI SALIM PARO
Rua 13 de Maio, 351 – Centro
(17) 3341-9520
spma@colina.sp.gov.br

SEC. M. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Secretário LUCIANO MARIN SPEXOTO
Rua 13 de Maio, 366 – Centro
(17) 3341-9522
obras@colina.sp.gov.br
SEC. M. DE ESPORTES, TURISMO E LAZER
Secretário MARCELO PINTO NETO
Rua Antônio Paulo de Miranda, S/N – Recinto
Municipal
(17) 3341-2313
smecolina@uol.com.br
SEC. M. DE TRÂNSITO E TRANSP. URBANOS
Secretário ATHAIR LUIZ RODRIGUES
Rua 13 de Maio, 378 – Centro
(17) 3341-9523
smtransito@terra.com.br
SECRETARIA M. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Secretária DÉBORA M. S. SOARES DE OLIVEIRA
Rua Antônio Paulo de Miranda, 466 – Centro
(17) 3341-9440
juridico@colina.sp.gov.br
SECRETARIA M. DE MAT. E SUPRIMENTOS
Secretário OSNY CÉZAR PARO
Rua Antônio Paulo de Miranda, 466 – Centro
(17) 3341-9448
licitacoes@colina.sp.gov.br
SAAEC – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE COLINA
Diretor RICARDO APARECIDO CASAGRANDE
Rua 13 de Maio, 351 – Centro
Caixa Postal: 70
(17) 3341-9525
saaec_diretoria@colina.com.br
Gabinete do Prefeito
Chefe Rubens Pereira da Silva Júnior
(17) 3341-9442
gabinete@colina.sp.gov.br
Dep. de Compras, Almoxarifado e Licitações
Chefe Israel da Silva Nunes
(17) 3341-9448
licitacoes@colina.sp.gov.br

l São pacientes atendidos em
centros de referência como Rio
Preto, Catanduva, Ribeirão e
São Paulo.

Saúde faz prevenção e
orientação sobre a Aids

l No Dia Mundial, a Prefeitura
realizou uma série de atividades
de orientação para os moradores
e também em escolas.

Projeto Prevenção
de Câncer de Mama

Dep. de Transportes, Oficina e Limpeza Pública
Chefe Marcos Antônio Pereira
(17) 3341-2263
Departamento de Recursos Humanos
Chefe Cláudio Ribeiro da Silva Júnior
(17) 3341-9446
Departamento de Receita
Chefe Eugênio José Borges Donini
(17) 3341-9445
receita@colina.sp.gov.br
Departamento de Contabilidade e Orçamento
Chefe Paulo César Del’ Ângelo
(17) 3341-9449
contabilidade@colina.sp.gov.br
Central Municipal de Alimentação
Responsável Beatriz Martins Abdalla dos Santos
(17) 3341-3618
Dep. de Medicina e Segurança do Trabalho
Responsável Valquíria de Fátima Esteves
(17) 3341-9444 – Ramal 232
Tesouraria
Chefe João Paulo Basso. (17) 3341-9447

l A carreta móvel do Hospital
de Câncer de Barretos, onde
foram realizados um total de 240
exames de mamografia.

Projeto Prevenção de
Câncer de Colo Uterino

PROCON
Diretor Valter Cláudio Júnior
(17) 3341-9444
procon@colina.sp.gov.br
JORNALISTA RESPONSÁVEL:
THEREZA MÁRCIA PARO POLISELI
(TETÊ POLISELI) – MTB: 42. 983
Orientação: MARIA OLÍVIA ALLI PARO
Colaboradores: MÁRCIA ELOÍSA POLIZELLI,
MARIA INÊZ MORARE DOS SANTOS, UELINTON
DA COSTA.
Produção: pagina7.net
Fotos: VALTER CLÁUDIO JÚNIOR
www.colina.sp.gov.br

l 177 mulheres realizaram o
papanicolau gratuitamente, em
parceria com a Fundação Pio
XII, de Barretos.

VOCÊ SABIA? A maioria dos atendimentos referem-se a problemas que poderiam ser facilmente evitados.
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Saúde Pública Para Todos
Semana da Enfermagem
traz palestrantes ilustres

Prefeitura investe na infraestrutura e
no atendimento oferecido na saúde

Prefeitura promoveu cursos
de capacitação na Saúde

Objetivo é que paciente receba todos os cuidados
necessários, caso precise de atendimento médico.

l O tema deste ano foi “A
Enfermagem e o Exercício da
Cidadania”. O evento registrou
grande número de participantes.

l A capacitação foi para as áreas
de recepção e atendimento. 47
funcionários da rede municipal
participaram do curso.

Colina realizou Conferência
Municipal de Saúde

Vacinas protegem
crianças contra a Pólio

l O tema deste ano foi “SUSDesafios e Conquistas”. Os
participantes também fizeram
sugestões e reivindicações.

l Cursos para os funcionários, equipamentos para os médicos trabalharem, reformas e ampliações na estrutura. A Prefeitura mantém investimento capaz de melhorar a cada dia o sistema de saúde pública.
Nas quatro unidades (UBSs), os pacientes encontram atendimento
de pediatra, clínico geral, ginecologista/obstetra e enfermaria. Além
dessas especialidades, na UBS do Nosso Teto, o paciente também
pode ser atendido por dentista. Já na UBS Vila Fabri, há ortopedista
e psicóloga. A UBS São Sebastião conta com atendimento de fonoaudióloga e na UBS CDHU 2 o paciente também encontra dentista e
fisioterapeuta. O atendimento é feito por meio de agendamento.

Prefeitura intensifica
combate à dengue

l A campanha vacinou um total
de 1.040 crianças de Colina,
com até 5 anos de idade, contra
a paralisia infantil.

Vacinação contra gripe em
Idosos supera a meta

Projeto ensina higiene bucal às crianças

l Em Colina, o trabalho de
combate à dengue é periódico
e conta ainda com campanhas
educativas e apoio popular.

l Foram vacinados 1.937 idosos
com mais de 60 anos (ou 81%
do total) — a meta era vacinar
ao menos 1.910 idosos.

Prefeitura faz controle
de pragas urbanas

Vacinação contra a raiva
animal atinge meta
l Todas as crianças atendidas em escolas de educação infantil e
também nos projetos sociais ganharam o kit-escovação (escova e
creme dental) e aprenderam a fazer higiene bucal. Os pequenos
também assistiram a vídeos educativos.

l A Prefeitura fez a desinsetização da rede de esgoto residencial, contra baratas e escorpiões,
em 617 “bocas de lobo”.

l A campanha vacinou em Colina, 5.102 cães e 913 gatos que
vivem tanto na área urbana da
cidade, quanto na área rural.
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VOCÊ SABIA? Alunos que se alimentam todos os dias da merenda escolar estão protegidos contra a desnutrição infantil.

Educação de Qualidade para Todos
Alunos da Escola Agrícola
visitam Apae de Colina

Crianças do Jardim Santa Lúcia
e de bairros vizinhos terão
escola bem pertinho de casa

Quase 50 adultos são
alfabetizados em Colina

Enquanto os filhos crescem saudáveis, protegidos e
aprendendo, os pais poderão trabalhar com tranquilidade.

l Muita diversão e consciência
social, na Semana Nacional do
Excepcional. Uma prova de que
em Colina, há respeito por todos.

l Aqui, eles comemoram a Festa Junina. A alfabetização abriu
as portas de um novo caminho
para esses estudantes.

Prefeitura alegra alunos
com ovos de Páscoa

Visitas marcam Dia
Mundial do Meio Ambiente

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE: Um total de 120 crianças de Colina vão estudar aqui

l Um total de 2 mil ovos de
Páscoa foram distribuídos para
alunos de escolas municipais,
entidades e até para os idosos.

Famcol: a segunda melhor
de todo o estado paulista

l A nova escola está bem perto
de ser concluída. Ano que vem,
120 crianças começarão a estudar no local. A Prefeitura está
preparando a compra dos móveis
e equipamentos que os professores irão utilizar na educação das
crianças. A preocupação é de que
tudo tenha excelente qualidade.

A nova escola, construída com
recursos do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação,
também vai liberar 120 vagas em
outras unidades, permitindo que
a Prefeitura consiga atender mais
crianças. O compromisso da Prefeitura é que todas recebam atendimento de qualidade.

Merenda escolar em Colina tem carne, legume, suco e até
sobremesa; e o melhor: as crianças comem à vontade

l Alunos da rede municipal
conheceram vários projetos
ambientais desenvolvidos em
Colina e também em São Paulo.

Alunos têm aulas práticas
no Bosque de Ribeirão

lPara quem estuda pela
manhã, tem o café e o
almoço. Quem estuda à
tarde, também almoça e
ainda saboreia o lanche.
Cardápio é preparado por
nutricionista. São mais de
9 mil refeições por dia.
l Disputando o título com outras 25 fanfarras, os 110 integrantes da Famcol conquistaram
o vice-campeonato estadual.

Morador vê qualidade no
ensino da Escola Técnica

l Neste ano, o vestibulinho
para a Escola Técnica atraiu um
recorde de 256 inscrições de alunos que disputaram 70 vagas.

ORGANIZAÇÃO E QUALIDADE: São os próprios alunos
que se servem. Os cuidados com a higiene recebem atenção
especial. O cardápio é variado e cada um se alimenta em
mesas adequadas à sua idade.

Escola Técnica Agrícola prepara mais
de 350 alunos para um futuro melhor
l Aqui, os estudantes
têm tudo o que precisam
para aprenderem uma
profissão e conquistarem
sucesso na carreira. A
Escola Técnica Agrícola
São Francisco de Assis
é considerada um dos
melhores e mais bem
equipados centros de
ensino médio profissionalizante do Brasil.

REFERÊNCIA:
Ensino é reconhecido pelo Ministério da Educação.

l Os 45 alunos tiveram aulas
de educação ambiental e, com
isso, ajudaram Colina a obter do
gorveno o selo Verde e Azul.

Projeto mostra influência
africana na nossa cultura

l Os estudantes desenvolveram
várias atividades com base em
uma campanha fotográfica e,
assim, puderam aprender mais.

VOCÊ SABIA? Vagner Cotrim, ator do grupo Arte e Riso, apresentou a peça “Piquenique no Fronto”, em Ribeirão Preto.
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Educação de Qualidade para Todos
Artistas de Colina são
destaque em Mapa Cultural

Grupo de Dança de Colina faz
bonito e conquista título em
Festival realizado em Ourinhos

Alunos aprendem “inglês”
em curso rápido

Em Colina, todos os moradores — crianças, jovens,
adultos e idosos — podem participar de projetos culturais.

l Rogério de Araújo venceu a
etapa regional do Mapa Cultural
Paulista, na modalidade artes
visuais, desenho de humor.

l 15 estudantes foram beneficiados. Eles tiveram aulas 2
vezes por semana na Escola Hill
English School, em Colina.

Prefeitura vai reorganizar
transporte escolar gratuito

Professores passam por
capacitação cultural

COREOGRAFIA PREMIADA: Colina também ficou com o título de melhor coreografia

l Por isso, foi feito um recadastramento de todos os alunos que
precisam do transporte. O objetivo é melhorar o atendimento.

Curso do PET prepara 30
jovens para o mercado

l O grupo “Expressart”, composto por alunos da Oficina Cultural
da Escola Técnica Agropecuária,
fez bonito no Festival “Yalodê
Lattari”, realizado na cidade de
Ourinhos. O pessoal da categoria Jazz Juvenil conquistou o

primeiro lugar. Grupos de todo o
estado de São Paulo participaram
do evento. Os dançarinos de Colina foram supervisionados pelo
coreógrafo Guilherme Silva, que
ficou com o prêmio de melhor
coreógrafo do Festival.

Prefeitura atende mais de 4.300 alunos

l A palestra “O Estudo Analítico do Poema” foi ministrada
pela Oficina Regional Cultural
Cândido Portinari.

Coral Estrela Guia também
forma jovens cidadãos

l A rede municipal de
ensino atende hoje a
aproximadamente 4.300
alunos de vários períodos (creche, pré-escola,
ensino fundamental e
médio.
l Eles tiveram aulas sobre mar
keting pessoal, comunicação,
atitude empreendedora, atendimento ao cliente, entre outras.

Registros escolares estão
sendo informatizados

l Além de agilizar o atendimento e o trabalho dos funcionários,
a informatização deixa o arquivo
bem mais seguro.

BRINCAR E APRENDER: Além de investir na merenda
escolar, a Prefeitura também oferece todo o material
didático para o aluno, transporte escolar salas bem
equipadas.

Prefeitura avança com a construção
do Centro Cultural de Colina
l Quando
estiver pronto,
Colina terá um
espaço novo e
moderno para
a expressão e
difusão cultural, com um
teatro totalmente
equipado, com
capacidade para
400 pessoas.

l A Prefeitura de Colina prestigia o coral garantindo sua participação nos mais importantes
eventos da cidade.

630 estudantes de Colina
participam de formatura

l Todos participam. Para a Prefeitura, as já tradicionais formaturas marcam mais uma vitória
na vida escolar do alunos.
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VOCÊ SABIA? O Fundo Social desenvolve vários projetos que permitem atendimento imediato à população que mais precisa.

Fundo Social de Colina é atuante
Campanha do Agasalho
teve mais de 9 mil doações

Cursos de qualificação ajudam
a complementar a renda de
dezenas de famílias de Colina

Voluntárias produzem 500
fraudas geriátricas por mês

Mulheres têm a oportunidade de aprenderem um ofício
e, com isso, passam a investir em um negócio próprio

l As doações ajudaram 191 famílias colinenses. Foram distribuídos 9.814 peças de roupas e
também 90 cobertores.

l O trabalho, que é feito por
voluntárias da cidade, ajuda
idosos cadastrados na Secretaria
de Promoção Social.

Bazar das roupas gera
renda para alunas do curso

Bazar beneficente na Festa
do Cavalo de Colina

CURSO DE CORTE E COSTURA: Mulheres têm aulas práticas e teóricas

l As aulas do curso de corte
e costura produziram as peças
que foram vendidas no bazar. O
dinheiro foi dividio entre elas.

l Neste ano, o Fundo Social já
aplicou três cursos diferentes:
de corte e costura, manicure e
pedicure e padaria artesanal.
São várias semanas de aulas e os

cursos oferecem aulas práticas e
teóricas. Com os cursos, que serão ampliados em 2010, o Fundo
Social de Solidariedade ajuda a
fortalecer a renda familiar.

Novos equipamentos para
projetos sociais de Colina

Fundo Social faz doação
de lençóis para Hospital
Todos os cursos têm certificados

l Foram adquiridos fornos
elétricos, fogão, liquidificadores,
geladeira, processador, armários
e máquinas para bordado.

Terceira Idade representa
Colina no Jori e faz bonito

l Neste ano eles estrearam os 50
novos uniformes e apresentaram
na abertura a coreografia “Brasil
Mostrando a sua Cara”.

l O bom gosto na decoração fez
do bazar um dos mais concorridos da festa e o espaço registrou
ótimas vendas.

Curso de manicure e pedicure

Curso de corte e costura

Curso de padaria artesanal

Mais bonita do que nunca, Casa do Papai Noel é
atração em Colina e ajuda a reforçar tradição do Natal
l Mais do que uma atração
na cidade, a Casa do Papai
Noel de Colina virou evento
turístico. Na abertura deste
ano, uma multidão acompanhou a chegada do Papai
Noel.

BELEZA NOS DETALHES: O Presépio, uma
atração à parte na decoração desse ano, criado
pelo artista colinense Rogério de Araújo, que usou
material reciclável com muita criatividade e beleza.

l Foram doados 60 jogos de
lençóis para o Hospital José Venâncio e também para o Pronto
Atendimento Municipal.

Centenas de pessoas
prestigiam o Miss 3ª Idade

l O evento já virou tradição em
Colina e foi um sucesso, com
a participação de pessoas com
mais de 60 anos.

VOCÊ SABIA? A Secretaria de Promoção Social mantém um amplo atendimento por meio de dezenas de projetos em Colina.

7

Justiça Social de Verdade
Conferência reforça vínculo
entre usuários e entidades

Renda Cidadã beneficia
285 famílias de Colina

Em Colina, Centro de Projetos Sociais
protege as crianças dos riscos sociais
Menos tempo na rua, mais tempo aprendendo. São várias
as oficinas culturais de formação oferecidas às crianças.

l A 7ª Conferência Municipal
de Assistência Social debateu
com a comunidade as metas para
o atendimento social em Colina.

l Elas recebem complemento de
R$ 60,00 por mês e ainda participam de várias outras atividades de fortalecimento familiar.

Festa Junina do Centro de
Projetos Sociais encanta

45 alunos conhecem
Parque dos Dinossauros

l Mais de 100 pessoas viram a
apresentação das crianças, que
contou com decoração e pratos
típicos e a tradicional quadrilha.

l Eles integram projetos sociais
e foram a Monte Alto conhecer a
atração. Lá eles também viram o
jazigo da Menina Izildinha.

No “Amigas do Bem”, mulheres desenvolvem
trabalhos artesanais e ampliam renda familiar

l O projeto beneficia um grupo de mulheres que moram nos
bairros Nosso Teto e Vila Guarnieri. Desenvolvido pelo CRAS
(Centro de Referência da Assistência Social), as mulheres produzem e comercializam objetos artesanais.

A sede do CRAS, em Colina

As “Amigas do Bem” em atividade

PREPARANDO PARA O FUTURO: Protegidas, crianças têm oportunidade de aprender mais

l O Centro de Projetos Sociais (Super Center) atende mais de 130
crianças e adolescentes, que desenvolvem dezenas de atividades
culturais, educativas e de recreação. O objetivo é formar jovens cidadãos. Quem estuda de manhã, participa dos projetos à tarde e vice
versa. Lá, as crianças têm aulas de violão, dança, artesanato, artes
plásticas, computação e reforço escolar. No Super Center também
funciona o Pró-Jovem, que atende adolescentes com idades entre 15
e 18 anos.

Oficina de artes plásticas

Oficina estimula criatividade e concentração

Crianças durante aula de violão

Oficina de dança

Aulas de computação desde cedo

Adolescentes no Pró-Jovem

Colina debate projetos para criança em 8ª edição da
Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente

l Em conjunto com a comunidade, foram debatidas as ações, metas
e políticas públicas que buscam garantir o cumprimento dos direitos
de crianças e adolescentes.
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VOCÊ SABIA? Milhares de visitantes de outras cidades prestigiam Colina pela qualidade dos eventos promovidos pela Prefeitura.

Diversão e Lazer de Qualidade
CarnaColina: diversão e
alegria para a família

7 Cultural da Independência
encanta o público de Colina

32ª Festa do Cavalo de Colina se
consolida como “top” do Brasil
Prefeitura de Colina mantém tradição de “supershows”
numa das festas mais famosas do país.

l DJs, camarotes e praça de
alimentação foram as novidades
deste ano. A banda colinense
Jeito Atraente comandou a folia.

l Um show de civismo dado por
alunos de escolas e entidades
fizeram a diferença. O destaque
ficou para a Fanfarra Municipal.

Sucesso absoluto, 11ª Festa Country da Escola Técnica
Agropecuária Municipal atrai centenas de visitantes

JAMMIL E UMA NOITES: Megashow da banda que agitou o público do início ao fim

l Além dos shows, o evento também contou com palestras, variada praça de alimentação, casa noturna, parque de diversão, bazar e

a programação hípica esportiva,
que mais uma vez foi o ponto alto
da festa, atraindo a participação
de inúmeros competidores.

Show com Zé Ramalho

Show com Maria Cecília e Rodolfo

Show com a dupla Zé Henrique e Gabriel

Tradicional Cavalgada abre Festa do Cavalo

l A Prefeitura montou uma estrutura diferenciada, com o serviço
de garçons e um telão para todos acompanharem as apresentações.
Desfile de moda, dança e shows com as duplas “Wilson e Osvaldo” e
“Robson e Henrique” marcaram a programação.

Colina comemora aniversário
de 83 anos em grande estilo
l A Prefeitura
montou uma programação especial para os cinco
dias de festa.
Esporte, civismo
e entretenimento marcaram o
aniversário da
cidade, celebrado
no dia 21 de abril.

Brincadeiras educativas marcam
Dia das Crianças em Colina

Brincadeiras com a Oficina Cultural de Dança
O show à parte da Fanfarra Municipal

Os moinhos da Holanda

Festa da colônia portuguesa

Homenagem à imigração espanhola

Oficina de pintura no rosto

l Muita alegria e diversão para as crianças:
brinquedos infláveis,
passeios a cavalo e
charrete, brincadeiras
educativas, além da
distribuição de picolés,
pipoca, algodão doce,
suco e cachorro quente.

Passeios a cavalo

VOCÊ SABIA? A água que chega todos os dias à sua casa, contém flúor, substância que ajuda a prevenir a cárie.
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Abastecimento de Água
SAAEC amplia rede de água e esgoto no bairro Patrimônio
Foram construídos 800 metros de rede em várias ruas,
para garantir saneamento de qualidade aos moradores.
l Foram obras grandes, feitas
com recursos próprios da Prefeitura e por funcionários do
SAAEC (Serviço Autônomo de
Água e Esgoto de Colina). As
redes foram ampliadas em 800
metros, permitindo a ligação de
mais 100 pontos de água e esgoto. As obras, realizadas em ruas

do bairro Patrimônio — Rua
Luíz Bachini, Rua José Pedro
Daraya, Avenida 3 de Maio,
além de um trecho da Rua Esmeralda — levaram dois meses
para serem concluídas. Agora,
a Prefeitura irá realizar todo o
asfalto das ruas, assim como a
construção de guias e sarjetas.

Obra foi feita com recursos próprios...

... e realizada por funcionários do SAAEC

SANEAMENTO DE QUALIDADE: Foram feitas mais 100 ligações de água e egosto

Obra aumenta proteção à qualidade
da água do Nosso Teto e Vila Guarnieri

Construção
da Casa de
Química entre
os bairros Vila
Guarnieri e
Nosso Teto

l A Casa de Química em construção no Poço Tubular Profundo
que atende os Bairros Nosso Teto e Vila Guarnieri. A Casa abriga as
bombas dosadoras de cloro e flúor para tratamento da água. O reservatório beneficia cerca de 2 mil pessoas.

Casa de Química e poço artesiano concluídos nos bairros Nosso Teto e Vila Guarnieri

Poço Artesiano e Caixa d’ Água do Distrito
Industrial, localizado no bairro Nova Colina

Casa de Química e Poço Artesiano
que atende a Cohab I, CDHU I,
Jardim das Andorinhas e Mutirão

SAAEC investe na aquisição de
novos equipamentos, que buscam
aumentar a qualidade da água que
chega todos os dias até a sua casa
l A Prefeitura, por meio
do SAAEC, adquiriu novos
equipamentos para o laboratório, que já possui cerca de 10
aparelhos para as análises bacteriológicas e físico-químicas
da água.

Os equipamentos vão auxiliar
na análise de flúor, medir a
turbidez da água, a cor e ainda
fornecer outros parâmetros
importantes, garantindo a
qualidade da água que chega à
sua casa.
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VOCÊ SABIA? Investir em meio ambiente reduz o gasto com saúde pública. Isso porque elimina focos transmissores de doenças.

Meio Ambiente é Qualidade de Vida

Colina: 100% do esgoto tratado
Esgoto longe da cidade recebe tratamento adequado e, com isso, todos ganham — você morador fica mais
protegido de doenças e o meio ambiente não é degradado, preservando os recursos naturais de Colina

l O dia 2 de setembro de 2009
entrou para a história: a Prefeitura colocou em funcionamento a Es tação de Tratamento de
Esgoto. Isso significa que todo
o esgoto produzido na cidade
passa por um tratamento, que
livra a água de impurezas e outras substâncias químicas.
Mas a ETE também traz
benefícios econômicos para
Colina. Com o projeto, nosso

município ganhou o selo Verde
e Azul, do governo estadual e
se credenciou a receber novos
investimentos, sendo exemplo
de gestão ambiental.
A ETE é uma obra grande,
construída em uma área de 35
mil metros quadrados. Em sua
volta, a Prefeitura plantou até
agora 3 mil mudas de eucalípto, que irão formar uma barreira de proteção do ar.

MAIS QUALIDADE DE VIDA: Colina passou a fazer parte do seleto grupo de cidades que possuem 100% de esgoto tratado

A lagoa de tratamento

Foram plantadas 3 mil mudas em sua volta

Estudantes participam do plantio

Alunos conhecem o local

Prefeitura transforma Praça Central em cartão postal de Colina
l A Praça Dona Ignácia Junqueira de Toledo (Praça Central)
ficou de cara novo. Mais do que
descritos, os benefícios da obra
podem ser sentidos. A beleza do
local deixa os moradores com
orgulho de Colina e os visitantes admirados, quando passam
por aqui. Além de mais bonita,
a reforma deixou a Praça mais
segura. As plantas foram cuidadosamente selecionadas, e dão
equilíbrio ao local. Em breve,
outras praças da cidade também
passarão por reforma semelhante. Colina cada vez mais bonita.

Você se lembra como era
antes do paisagismo?

PAISAGISMO EDUCATIVO: As formas geométricas dos canteiros e a identificação das espécies com placas vão permitir que alunos tenham aulas práticas de educação ambiental.

VOCÊ SABIA? A separação do lixo para a Coleta Seletiva gera renda para um grupo de trabalhadores da Cooper Colina.
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Meio Ambiente é Qualidade de Vida

Investimentos dão a Colina
Selo Município Verde e Azul

Prefeitura ganha kit para
criação de viveiros

Cidade está credenciada pelo governo estadual a receber novos investimentos.
l Colina é hoje considerada
exemplo em investimento
ambiental. Com pontuação
de 84,46, nosso município
ganhou o selo Verde e Azul do
governo estadual. É um título
importante.
De um total de 650 cidade
que compõem o estado de São
Paulo, apenas 156 receberam
o título. Vale lembrar que em
2008, quando a Estação de
Tratamento de Esgoto ainda
não tinha começado a funcionar, Colina ocupava a posição
299. Hoje, estamos em 89º
lugar no ranking do Programa
Município Verde e Azul.
Outro ponto importante
dessa certificação é que Colina
passa a integrar o grupo de
cidades que terão prioridade
para receber novos investimentos do governo estadual.

l O kit, composto por vários
equipamentos, faz parte do “Projeto Reflorestar”, realizado pela
Açúcar Guarani.

Prêmio para alunos que
participam de projeto
ATENDIMENTO POPULAR: O Posto de Atendimento
ao Trabalhador de Colina

Acima, autoridades
exibem título concedido
pelo governo estadual a
Colina. Na foto ao lado,
o prefeito participa da
preparação válida pelo
Programa Município
Verde e Azul

l A Prefeitura sorteu 2 computadores para os alunos que
participaram da campanha de
material reciclável.

Coleta seletiva
nas escolas

Mais de 300 mudas
nativas, como guariroba,
palmeiras jerivá, pau-brasil,
ipê mirim, resedá e até
mesmo a acácia imperial.

Prefeitura
padroniza
paisagismo e
Colina fica
mais bonita

l Todos os alunos
das escolas municipais aprendem, desde
pequenos, a separarem os resíduos para
a coleta seletiva. O
ato ajuda a Cooper
Colina, a Cooperativa de Catadores que
comercializa os materiais reaproveitávies.

Prefeitura realiza paisagismo e
prédios públicos ficam mais bonitos

l Você já notou como vários pontos de áreas verdes da cidade
estão ficando mais bonitos? Então, isso é resultado de um trabalho feito pela Prefeitura que está padronizando todo o paisagismo
da cidade, incluindo também as praças. Várias espécies de árvores foram especialmente escolhidas. Agora, você também tem
que fazer a sua parte, ajudando a preservar as áreas verdes.
l Todas as obras realizadas pela Prefeitura Municipal de Colina
recebem o paisagismo. É o caso da nova escola de Educação Infantil
do bairro Santa Lúcia, onde foi plantado grama, manacá da serra, espirradeira, ipê branco e resedá. No Centro de Convivência do Idoso,
houve o plantio de grama esmeralda, mini-ixória vermelha, amarela
e branca, além de azaleias brancas.
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VOCÊ SABIA? O simples fato de jogar o lixo no lixo já ajuda na manutenção da cidade. Faça você também a sua parte.

Infraestrutura Urbana
Obra da sede da Polícia
Militar em ritmo avançado

Prefeitura amplia Escola “Maria
Luiza Toledo Guarnieri” e abre
mais vagas para os estudantes

Ruas e Avenidas sem
buracos e em ordem

Além de ganhar novas salas de aula, a Prefeitura também
vai construir uma passarela coberta para os alunos.

l Com mais condições de trabalho, a Polícia Militar poderá
reforçar o atendimento de segurança prestado à população.

l A Prefeitura mantém periodicamente a operação tapa buracos, dando mais segurança para
o tráfego de veículos.

3ª Idade ganha Centro de
Convivência do Idoso

Prefeitura mantém
limpeza periódica de
ruas e avenidas
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE: A escola atende um total de 234 estudantes

l Com a nova sede, o Grupo da
Terceira Idade de Colina terá um
local adequado para promover
várias atividades.

Prefeitura constrói galerias
para água das chuvas

l Com a obra, a Prefeitura vai
ampliar as vagas e suprir a demanda existente na Escola Municipal “Cel. José Venâncio Dias”.
A construção dará mais condições de trabalho para os professores e funcionários, além do

conforto para os 234 alunos que
estudam na escola todos os dias.
Estão sendo construídas novas
salas de aula e passarela coberta
(para as crianças se protegerem
da chuva) interligando o novo
anexo ao prédio já existente.

Prefeitura amplia prédio da Escola Técnica
Agropecuária Municipal de Colina
l A Prefeitura está
reformando, ampliando e
readequando o refeitório
e a cozinha, que terá uma
sala de pré-preparo dos
alimentos. A obra inclui a
construção de banheiros,
vestiário, sala para a engenheira de alimentos, frios,
despensa e área de serviço.

l Manter a cidade sempre
limpa é prioridade para a
Prefeitura. Além da retirada
de entulhos das vias públicas
e realizar a poda de gramas,
a limpeza deixa a cidade
mais bonita, evita e protege
os moradores contra doenças
provocadas por vetores.

ORGANIZAÇÃO E QUALIDADE: São os próprios alunos que
se servem. Os cuidados com a higiente recebem atenção
especial. O cardápio é variado a cada um se alimenta em
mesas adequadas à sua idade.

l A obra beneficia a população
dos bairros CDHU I, Jardim Andorinha e um trecho da Avenida
José Francisco Azedo.

Reforma deixa Rodoviária
melhor para passageiros

Refeitório também está sendo reformado

Reforma inclui salas de aula

Terrenos também ficam
limpos e sem mato

Prefeitura reforma e amplia Creche do Nosso Teto

l Além de a cidade ficar mais
bonita, obra beneficia motoristas
e passageiros de ônibus durante
o embarque e desembarque.

l A obra beneficia 80 crianças. Além da área de lazer coberta, a
reforma também incluiu a troca da rede de esgoto, reforços na fundação do prédio, remodelação da parte hidráulica e pintura.

l A limpeza também é feita
em terrenos e galerias, podas
de árvores, praças, coleta de
lixo e varrição de ruas.

VOCÊ SABIA? Além de a cidade ficar mais bonita, a manutenção adequada do município também valoriza os bairros.
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Nossa Cidade Bem Cuidada
Galerias no Parque Débora Paro
garantem o escoamento
da água em dias de chuvas

Obras valorizam Conjuntos Habitacionais
João Ademar Paro e Francisco Tornelli

l Moradores ganharam uma praça bem iluminada (com banheiros e
playground), além da calçada no passeio público.

Recapeamento asfáltico da Rua Luis Camargo

MÃOS À OBRA: Homens e máquinas trabalham na construção da galeria

l Em parceria com o governo estadual, a Prefeitura está realizando a
troca dos tubos por gabiões. São 100 metros de galerias, que recebem as águas das chuvas dos bairros próximos.

Ruas do Patrimônio vão receber asfalto
l A Prefeitura construiu
aproximadamente 1.800
metros de guias e sarjetas em
algumas ruas do bairro Patrimônio. As ruas beneficiadas
são Luiz Bachini, José Pedro
Daraya, Avenida 3 de Maio,
além de um trecho da Rua
Esmeralda.

em obra

depois

Recapeamento asfáltico da Rua Marechal Deodoro

antes

depois

Avenida José Francisco
Azedo ganha prolongamento,
sinalização e paisagismo
com Ipês Brancos

Posto de Saúde do bairro São Sebastião
oferece mais conforto para usuários
antes

l O prédio foi totalmente
pintado, passou por revisão
hidráulica e elétrica, troca de
telhas, mobília e ganhou nova
iluminação, além de outras
melhorias.
Prédio
tem
rampa de
acesso
para cadeirante

depois

Reforma da Praça D. Ignácia Junqueira de Toledo

Antes e
depois da
reforma
Obra incluiu reforma do coreto, do piso da Praça Matriz e a remodelação de todo o paisagismo
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VOCÊ SABIA? Quem pratica esporte alimenta o corpo e a mente. Em Colina, há vários projetos que você pode participar.

Esporte que Forma Cidadãos
Prefeitura implanta aulas gratuitas
de Kung-Fu que beneficiam 445
alunos, em horário oposto ao escolar

“Bom de Bola Bom na
Escola” agita estudantes

Campeonato de Som
Automotivo atraiu multidão

l Neste ano equipes de seis escolas disputaram o campeonato
de futsal. A escola “Ananias do
Nascimento” foi a campeã.

l O evento, realizado em parceria com a Apae, atraiu 5 mil
pessoas. Mais de 50 competidores disputaram as provas.

Estudantes aprendem valores importantes para a formação,
como disciplina e respeito, e passam mais tempo na escola.

No Campeonato Municipal Veterano
2009, Pedreira é a campeã
ORGANIZAÇÃO: Quem estuda de manhã participa das aulas à tarde e vice versa

l Em Colina, estudantes da rede
municipal, entre 6 e 12 anos
de idade, ganharam neste ano
a oportunidade de aprenderem
Kug-Fu, em horário oposto ao
escolar. Além de conhecerem um

novo esporte, o projeto permite que as crianças aprendam
valores como disciplina, postura,
hierarquia, respeito, tolerância,
além de melhorar o condicionamento físico e mental.

3ª Idade de Colina conquistou o
vice-campeonato do 2º Mini-Jóri

l A competição tem como objetivo ofercer atividades de lazer para
os idosos, permitindo a interação com pessoas de outras cidades.
Neste ano, a competição contou com 9 modalidades, disputadas pelas equipes de Colina, Monte Azul Paulista, Bebedouro e Guaíra.

Prefeitura leva escolinha de futebol para vários bairros
l O projeto
atende crianças e
jovens, com objetivo de estimular e fomentar a
prática do esporte
participativo.
Eles treinam no
campo de futebol dos bairros
Nosso Teto e Vila
Guarnieri, Pedreira e também no
Colina Atlético.

l Estádio cheio e um jogo emocionante decidido na prorrogação,
vale relembrar. Assim foi a final do Campeonato Municipal Veterano 2009 — o Mata o Véio, promovido pela Prefeitura. As equipes
da Pedreira e Garrafão empataram no tempo normal em 1 a 1. O
campeão saiu na prorrogação, quando a Pedreira, saiu-se melhor,
marcando mais um gol e vencendo o jogo pelo placar final de 2 a 1.
Para 2010, a Prefeitura já avisa: haverá novidades que vão apimentar
ainda mais a disputa entre as equipes.

VOCÊ SABIA? Os eventos esportivos de Colina também atraem milhares de turistas de vários estados para a cidade.
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Turismo que Aquece a Economia
Kung-Fu traz medalhas do
Campeonato Nacional

Projeto Equitação Educativa atende
cerca de 60 jovens entre 7 e 18 anos

Hipismo esportivo foi ponto
alto da Festa do Cavalo

Além de manter a tradição hípica em Colina, o projeto
utiliza o esporte para formar cidadãos e grandes estrelas.

l 11 atletas do Projeto Dragão
Branco representaram Colina,
em Ribeirão Preto. A equipe
conquistou 9 ouros e 2 pratas.

l A programação hípica esportiva da Festa do Cavalo foi o
ponto alto do evento, com vários
competidores participando.

Colina sediou etapa
de Mountain Bike

Copa Colina de Futebol
reuniu 700 atletas
ALTO NÍVEL: Muitos jovens despontaram em competições nacionais e até internacionais

l As aulas acontecem no Recinto Municipal, de segunda e sexta-feira. Desde sua fundação, há 7 anos, uma média de 250 a 300 jovens
já passaram pelo projeto, que também formou grandes estrelas do
esporte, como Tamires Pessim, que hoje trabalha no exterior para
um grupo árabe, César Augusto Pinto, Lucielli Querino Bastos, Ana
Paula Silva, entre outros.
l Colina sediou a 3ª etapa do
Campeonato Intermunicipal de
Mountain Bike em 2 categorias:
Ouro (45 Km) e Prata (35 Km).

Corrida Pedestre Regional
no aniversário da cidade

l Em sua 11ª edição, a copa
teve 32 equipes de São Paulo,
Minas Gerais, Goiás, Brasília,
Paraná e Mato Grosso do Sul.

CAMPEONATO VARZEANO 2009
PRIMEIRA DIVISÃO Bom Churrasco é tricampeão e Vila Cunha vice-campeã

l Durante as festividades de
21 de abril, a Corrida Pedestre
Regional contou com a participação de centenas de corredores.

Alunos do Projeto de KungFu ganham uniformes

l A Prefeitura entregou 25 uniformes, compostos por calça e
camiseta, aos alunos da Dragão
Branco de Li Tchuo Pa Kung-Fu.

A equipe do Bom Churrasco comemora o título

SEGUNDA DIVISÃO

O time do Vila Cunha conquista vice-campeonato

Rotatória é campeão e CDHU I vice-campeão

A equipe do Rotatória, campeã da segunda divisão

O time do CDHU I, vice-campeão da segunda divisão
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VOCÊ SABIA? Com os cursos de capacitação muitas pessoas decidem investir em seu próprio negócio.

Desenvolvimento da Economia Popular
Curso de Avicultura forma
20 jovens para o trabalho

Banco do Povo: há 6 anos gerando
emprego e renda para o trabalhador

Prefeitura incentiva criação
de cooperativas de trabalho

Trabalhadores têm acesso à microcrédito para investirem
em um negócio próprio e redução de impostos.

l As aulas utilizaram o sistema
de ensino adotado pelo Senar
(Sindicato Nacional de Aprendizagem Rural).

Telecentro atende mais de
400 moradores por mês

ATENDIMENTO POPULAR: O Posto de
Atendimento ao Trabalhador de Colina

l Cursos de capacitação, assessoria técnica e redução de impostos para quem quer investir
em um negócio próprio, programa de microcrédito. No PAT de
Colina é assim: a prioridade é
oferecer meios para que os trabalhadores possam decidir sobre
qual caminho querem seguir. O
resultado, porém, é um só: gerar
emprego e renda. Aqui, todos
têm a mesma oportunidade.

l Geração de renda: a Cooperativa de Recicláveis beneficia
20 famílias e a Cooperativa de
Costura mais 20 famílias.

20 moradores têm aulas
sobre Olericultura Básica

15 jovens
aprendem
técnicas de
jardinagem
l O curso teve
aulas teóricas e
prática. Os alunos
plantaram 227
mudas de várias
espécies na Praça
do CDHU 2. O
curso utilizou
o conteúdo do
Senar.

l Aqui, você acessa a internet
de graça, realiza pesquisas ou
mesmo utiliza os mais diversos
serviços públicos disponíveis.

Curso de capacitação em
ferrageamento de equinos

l Quinze jovens fizeram o curso
gratuito. Com aulas do sistema
Senar, eles aprenderam novas
técnicas para ferrar cavalos.

Curso ensina artesanato
em couro para 20 pessoas

l Com as aulas, os trabalhadores têm a oportunidade de investir numa atividade que é tradição
em Colina.

Curso prepara
o jovem para
o “primeiro
emprego”
l Conseguir o primeiro emprego não
é fácil. Por isso, a
Prefeitura de Colina
mantém um projeto
ajudando jovens a conseguirem o primeiro emprego. Neste ano,
18 adolescentes participaram do curso. O Programa “Time do
Emprego” também ajuda a quem está foram do mercado de trabalho há algum tempo, mas que precisa voltar a trabalhar.

Mais
conhecimento.
Mais chances
de trabalho
l A Prefeitura de
Colina também promoveu três tipos de cursos
diferentes, com 200
horas aulas, para que
trabalhadores fora do
mercado tenham mais
chances de encontrar
um novo emprego.

l Eles aprenderam a produzir
alimentos sem a utilização de
agrotóxicos. Os cursos foram
aplicados pelo Senar.

Curso mostra o poder da
união nas cooperativas

l 44 trabalhadores das cooperativas de Costura (foto) e de
Recicláveis ampliaram seus
conhecimentos com o curso.

