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Uma cidade melhor
e mais bonita

Prefeitura acelera o ritmo, investe em todas as áreas do
setor público e Colina cresce de forma equilibrada.

Com trabalho, se vence desafios
l Não há dificuldade que não
se supere com trabalho, trabalho e trabalho. Esse é o principal exemplo que a Administração Pública Municipal está
mostrando para Colina. Neste
ano, nossa cidade continuou
avançando.
Foram obras nos mais
diversos setores. As crianças
estão estudando em escolas
melhores, mais bem equipadas
e cada vez mais respeitando
as necessidades dos que mais
precisam.
Na saúde pública, também
seguimos investindo na infraestrutura das unidades básicas
e também na capacitação dos
funcionários. Tudo isso tem
permitido melhorar o atendimento dedicado ao morador
que busca — e merece — ser
atendido com qualidade, carinho e atenção.
Também cuidamos para
manter nossa cidade limpa e
em ordem. Melhoramos o asfalto nas ruas e avenidas, a sinalização e ainda vários outros
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investimentos que vão proteger
os moradores dos pontos mais
vulneráveis, do acúmulo de
água provocado pelas chuvas.
Mas também temos trabalhado no sentido de investir
no potencial do trabalhador.
Sim, todos temos uma vocação
e quando descobrimos qual
é, nosso caminho para transformá-la em emprego e renda
é bem mais fácil. Afinal de
contas, trabalhar no que a gente
gosta nos torna mais felizes
e produtivos. Nesse sentido,
promovemos vários cursos de
capacitação e aperfeiçoamento
profissional para os trabalhadores de Colina. E foram cursos
aplicados com a ajuda das
instituições mais respeitadas do
Brasil, como o Sebrae, o Senai
e o Senar.
A cidade também precisa
de cultura e lazer. Mesmo com
dificuldades, conseguimos,
com o envolvimento de muitos
funcionários da Prefeitura, promover festas e eventos belíssimos, principalmente durante o
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aniversário de 84 anos da nossa
Colina.
No Esporte, nossos atletas
representaram honrosamente
nosso município. Em vários
outros projetos, crianças da
cidade estão aprendendo com a
prática esportiva a serem novos
cidadãos, mais conscientes de
seu papel na sociedade.
Também mantivemos os
investimentos para melhorar a
qualidade da água que chega à
sua casa. Isso é importante porque estamos garantindo água
de qualidade não somente para
nós, mas também para nossos
filhos, netos, bisnetos...
Mas um outro setor que
mereceu atenção especial foi
o meio ambiente. Em 2010,
Colina deu mais um passo importantíssimo na preservação
do meio ambiente. Conseguimos reflorestar várias áreas que
antes estavam desprotegidas. E
isso é importante porque, além
de transformar nossa cidade
como exemplo para outros
municípios, também estamos
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protegendo a sua saúde. Sim,
porque está mais do que provado: em cidade que investe
no meio ambiente, as pessoas
ficam menos doentes.
Este informativo mostra um
pouco do trabalho que realizamos nesse ano. Um trabalho
que contou com a união de
todos os funcionários públicos.
Um trabalho que é resultado da
dedicação e do amor que temos
por nossa cidade e pelas pessoas que aqui vivem.
Feliz Ano Novo e boa
leitura!

Valdemir A. Moralles (Mi)
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Parceria melhora trabalho e fortalece
Cooperativa de Costura de Colina

Curso de Artesanato,
Sementes e Bijuterias

Prefeitura disponibiliza 17 máquinas de costura e Galpão
para que trabalhadoras possam desenvolver atividade.

l Vinte moradores de Colina
aprenderam a nova função e
tiveram a oportunidade de melhorar a renda doméstica.

Curso ensina Aplicação
de Agrotóxico

l Elas poderão utilizar os equipamentos e o local durante um período de 12 meses. Além disso, a
Prefeitura também promoveu uma série de cursos para as cooperadas em parceria com o Sebrae e
com o Senai. A parceira foi aprovada pela Câmara de Vereadores.

l Ministrado pelo Senar, 12
participantes aprenderam a
aplicar agrotóxico com pulverizador de Barras.

Cavaleiros participam de
curso de Rédeas

Curso forma novos
empreendedores

20 moradores participam de curso de
Processamento Artesanal de Pães

l 15 colinenses participaram
das aulas promovidas pelo Senar e Sindicato Rural Vale do
Rio Grande.

l Em parceria com o Sebrae,
curso Aprendendo a Empreender, voltado à área empresarial,
beneficiou 30 moradores.

Turismo Rural é tema de
curso para produtores

Curso Sangria
de Seringueira

l Promovido pela Prefeitura, em parceria com o Senar, curso
ensinou a confeccionar mais de 20 tipos diferentes de pães.

l Curso, ministrado pelo Senar
e pelo Sindicado Rural Vale do
Rio Grande, beneficiou munícipes e produtores rurais.

“Juntos Somos Fortes”
capacita trabalhadores

Curso de eletricista
forma trabalhadores

l Com associativismo, o
curso promovido pelo Sebrae
beneficiou 19 cooperados da
Costura e 25 de Recicláveis.

l Promovido pela Prefeitura em parceria com o Senar,
o curso contou com a participação de 20 moradores.

l Em parceria com o Senar,
o curso beneficiou 20 moradores e contou com aulas
práticas e teóricas.

Etam realiza mais um
Almoço no Campo

Prefeitura reforma e amplia Escola
Técnica Agropecuária Municipal

l Mais de 260 pessoas participaram do evento. No cardápio,
pratos preparados com alimentos frescos e de boa qualidade.

Mais de 7 mil uniformes
novos são distribuídos

l Foram duas peruas kombi
0km, que vão permitir mais
agilidade e segurança no transporte da merenda escolar.
l Prédio ganhou sala de pré-perado de alimentos, sala para Engenharia de Alimentos, sala de frios, dispensa, banheiros para funcionários, além da reforma do refeitório, cozinha e vestiário dos alunos.

12ª Festa Country agita
alunos da Etam

l Cada estudante ganhou duas
camisetas. O uniforme ajuda
a identificar o aluno dentro da
escola e também fora dela.

Encontro de Capacitação
para Educadores

Cozinha Piloto ganha
novos veículos

l Evento foi realizado em
dois ambientes cobertos e
contou com a participação de
cerca de 2 mil pessoas.

Concurso de Redação
mobiliza estudantes

Projeto “Mãos Juntas”
na creche do Patrimônio

l Iniciativa contou com a
participação de crianças e
educadores.

l Os alunos escreveram redação sobre a “Semana Estadual
da Água”. Os vencedores ganharam um kit de material.

Merenda escolar ganha
21 caixas térmicas

Escola Técnica Agropecuária sedia
exposição inédita de implementos

l Evento realizado na Etam
contou com a participação de
mais de 300 profissionais que
atuam no ensino público.

l Assim, a Secretaria de Educação ampliou a segurança e
a higiene da merenda escolar
transportada para as escolas.

Cine Mais Colina traz
filmes de qualidade

Estudantes ganham
2.700 Ovos de Páscoa

l Projeto promove sessões
semanais gratuitas de cinema
para a população. O primeiro
filme foi Central do Brasil.

l Mostra, intitulada “Mega Evento Massey Ferguson”, teve como
objetivo a valorização da Escola, já que o evento reuniu cerca de
200 produtores rurais de Colina e região e expôs cerca de 15 tratores. A Tracbel, parceira na iniciativa, ministrou uma palestra voltada
aos estudantes da escola.

l Os ovos de páscoa foram
preparados com chocolate de
qualidade, pelos funcionários
da Cozinha Piloto.

Escritora Madalena
Brásica lança livro

Merenda escolar de qualidade
para quase 4.000 estudantes

Creche Patrimônio tem
Festa do Dia das Mães

l Lançamento do livro “O Plantador de Sonhos” contou o apoio da
Prefeitura e a presença de autoridades municipais e convidados.

l Mães dos alunos foram
homenageadas por professores e funcionários em todas as
creches.

Educação implanta
“Kung Fu na Escola”

Etam ganha tanques
de resfriamento e
ordenhadeira de leite

l Projeto que já atende quatro escolas municipais, agora
beneficia também os alunos da
Escola Lamounier de Andrade.

Workshop aborda meios
digitais e culturas locais

l A merenda escolar é produzida pela Central Municipal
de Alimentação Engenheira
“Katia Tornelli”, conhecida
como Cozinha Piloto. O trabalho dos funcionários atende
todas as normas de higiene e
conservação.

Oficina Municipal
de Dança é
premiada em festival

l Alunos foram premiados
com R$ 1.500,00 pela melhor coreografia juvenil.

l O equipamento, instalado
em área coberta anexa ao curral, diminui o tempo gasto na
ordenha e aumenta produção.

Etam ganha máquina
extratora de sucos

Fanfarra Municipal de Colina fica
em 2º em Concurso de Bandas

l Evento reuniu 24 pessoas e
contou com a parceria da Oficina Cultural Cândido Portinari e
debateu o avanço tecnológico.

l Equipamento permite o
beneficiamento mecanizado
das frutas produzidas na Escola
Técnica Agropecuária.

Escola Lamounier de
Andrade é municipalizada

Prefeitura sorteia mais
um computador

l Rede municipal de ensino
passa a contar com mais 800
estudantes de 5ª à 8ª séries sob
responsabilidade da Prefeitura.

l Evento foi realizado na cidade de Pindorama. Todas as participantes concorreram entre si, sem divisão de categoria. FAMCOL
ganhou ainda o 1º lugar nos quesitos Baliza e Corpo Coreográfico.
No quesito Corpo Musical, ficou em segundo. O vice-campeonato
garantiu à FAMCOL prêmio de R$ 2 mil. Ao todo já ganharam
R$ 4.820,00 em premiações e cachês.

l A aluna Letícia Gabriela
Paulo da Silva, da Escola Municipal “Profa. Suzel P. Milani”
foi a sorteada.

Prefeitura promove melhorias em
escolas da rede municipal de ensino
Obras na Escola Municipal “Henrique Ernesto
Paro” visam diminuir quantidade de alunos por
sala de aula, permitindo que o professor aumente seu tempo de dedicação a cada estudante
l Escola Municipal “Cel. José
Venâncio Dias” com reforma e
ampliações em andamento.

l Escola Municipal “Keila Gomes da S. Garcia”: ampliações
e reforma em andamento.

l Prefeitura está construindo duas salas de aula, uma biblioteca, um almoxarifado, sala dos professores e um pátio coberto. O investimento vai melhorar as condições de trabalho dos funcionários e
aumentar o conforto dos alunos (em andamento).

Reforma na Escola Lamounier de
Andrade melhora a infraestrutura

Conselhos Municipais de Educação e Cultura

l Conselhos atuantes fiscalizam e prestam contas dos recursos
liberados pelo PNAE, FUNDEB e outros.

Prefeitura consegue micro-ônibus para alunos
l Obra melhorou as condições das áreas interna e externa da
escola, com a substituição dos pisos, outras reformas e pintura.

Antes da
reforma

l O veículo, enviado pelo Governo do Estado, tem capacidade
para transportar 31 alunos com segurança e tranquilidade.

18 equipes participaram
do Campeonato de Futsal

Projeto de Equitação Educativa
recebe doações de equipamentos

Prefeitura faz reforma
do Recinto Municipal

l Na final, em junho, a competição foi vencida pelo “Arsenal” e o vice-campeonato ficou
com o “Contatto”.

l Foram reformadas as Pistas de Salto, Laço e Tambor
e construídos novos piquetes
para os cavalos.

Campeonato de Som
Automotivo de Colina

Campeonato Estadual
Aberto de Kung Fu

l Em sua 4ª edição, o evento
realizado em junho atraiu bom
público e contou com competidores de toda a região.

l Os equipamentos estão sendo utilizados nas aulas de hipismo, que atendem cerca de 60 crianças e adolescentes. As doações foram feitas por um grupo de cavaleiros e amazonas de
Franca, São Carlos, Ribeirão Preto e Araraquara, que ficaram
emocionados ao conhecer a iniciativa. Eles doaram 75 itens entre botas, luvas, rédias, celas, cabeçadas, mantas e barrigueiras.

Colina na abertura da
Taça EPTV de Futsal

l Na abertura, a apresentação
do Projeto Municipal de Equitação Educativa ganhou prêmio
por originalidade.

Projeto “Dragão Branco”
é 3º no Circuito Paulista

Cavalgada da Providência Santíssima
reuniu 33 comitivas da região

Moradores fazemTai Chi
Chuan em praça pública

l As aulas acontecem toda
quarta, às 7h, na Praça da
COHAB 2. Projeto incentiva a
prática de exercícios físicos.

l Em sua 26ª edição, a competição reuniu 18 cidades paulistas e 4 mineiras. Colina foi a
campeã com 39 medalhas.

l Circuito Paulista de Kung Fu
que ocorreu em Orlândia e contou com 24 cidades paulistas e
4 mineiras. Colina ficou em 3º.

Colina sedia 3ª edição do
Mountain Bike Trip Trial

l Evento, em sua 3ª edição, aconteceu no dia 4 de julho, e
contou com a participação de aproximadamente 600 cavaleiros
e amazonas. Eles fizeram um percurso de 10 km e percorreram
as zonas rural e urbana.

l Com a participação de cerca
de 170 competidores, os atletas
percorreram 40 kms da zona
rural do município.

Em grande estilo, Campeonato
Municipal Veterano reúne 9 equipes
Patrimônio foi o campeão, seguido do vice Viracopos. População prestigiou a competição, torcendo pelas equipes de Colina que, mais uma vez, deram show de bola

Bom Churrasco é tetra
do Vazeano 2010

l Patrimônio conquista título
da segunda divisão. As duas
divisões contaram com 16
equipes disputando os títulos.

Sebrae-Barretos
fala sobre turismo

l Seminário apresentou os
resultados de um estudo do potencial turístico de Colina, em
especial do Turismo Rural.

EPTV grava quadro
“Prato Fácil” em Colina

l Apresentado por Fernando
Kassab, programa usou o belo
cenário da Praça da Matriz de
Colina.

l Jogadores do Patrimônio comemoram o título da competição deste ano, que contou com a participação dos times: Casa Brasil, Brejo Limpo, Pedreira, Patrimônio, Santa Lúcia, São Bento, Unifera,
Viracopos e Vila Guarnieri. Evento promovido pela Prefeitura busca valorizar atletas da cidade.

Aniversário de 84 anos tem shows,
esporte, cultura e desfile cívico

l Colina celebrou seus 84 anos em grande estilo. A programação promovida pela Prefeitura mesclou eventos esportivos,
artísticos, culturais e cívico. Shows, prova de MotoCross e o
tradicional desfile no dia 21 de abril foram o destaque.

Mais de 150 atletas disputam Corrida de Pedestre
21 de Abril, em comemoração aos 84 anos de Colina

l Os atletas de 13 cidades da região percorreram 14 km de
prova, divididos em dois trajetos: de 4 e 10 km. Cinco colinenses foram destaque na prova e ganharam premiação especial.

Veteranos jogam contra
Seleção Master Paulista

l Partida entre Veteranos de
Colina e master do Corinthinas
aconteceu em comemoração
aos 84 anos de Colina.

Colina participa do Campeonato da Juventude

l Atletas da equipe colinense que representaram o
município no Campeonato
da Juventude.

Tradicional prova de MotoCross agitou
a comemoração dos 84 anos de Colina

Colina é premiada por projetos de
estímulo ao empreendedorismo

l Evento foi novamente um sucesso. Movimentou o turismo e festejou aniversário da cidade em grande estilo.

l Cerimônia de entrega aconteceu em São Paulo. Das 130
inscritas, Colinaficou entre as 13 que receberam o “Selo Prefeito
Empreendedor 2009/2010”, pelo mérito dos projetos que desenvolve no município.

Fundo Social promove “Bazar”
durante a Festa do Cavalo de Colina

l 84 anos teve shows para os mais diferentes gostos: axé, sertanejo,
pop rock, baladas e flash back.

MotoCross também agitou
7 de Setembro em Colina

l Na semana da Pátria, Prefeitura promoveu provas de MotoCross,
eventos cívicos, artísticos, culturais e esportivos. A competição de
motos contou com a participação de 80 pilotos.

l Com peças de artesanato
dos mais variados tipos
e gostos, criadas pelas
colaboradoras do Bazar
desenvolvido pelo FSS, a
população colinense conferiu bordados em toalhas,
panos de prato, artefatos
de decoração, chaveiros,
camisetas, bonés e outros
souvenirs e materiais.

Terceira Idade, Ordem Demolay e alunos da
Etam se únem por Campanha do Agasalho

3ª Idade de Colina fica
em 2º no Mini Jori

Mutirão da Solidariedade coletou doações de cobertores que ajudaram
dezenas de famílias carentes a enfrentarem os dias de frio deste ano

l Competição reuniu Olímpia,
Barretos e Monte Azul Paulista
nas modalidades de dama, dominó, malha, bocha e truco.

Fundo Social solicita
lençóis para o Hospital

l A solicitação foi feita ao
FUSSESP. O Hospital recebeu
vários jogos de lencóis com
fronhas.

l Grupo da 3ª Idade “Amigos para Sempre”, Ordem Demolay e
alunos da Escola Técnica Agropecuária Municipal “São Francisco
de Assis” na coleta de agasalhos, em Colina.

Novidade em 2010, Casa da Páscoa
foi a atração que animou a garotada

l Casa da Páscoa na Praça Central atraiu grande público e
coelho distribuiu centena de ovos para as crianças.

Concurso da Rainha da Festa do
Cavalo mantém tradição de beleza

l Em uma noite de luxo e
beleza, os jurados escolheram Rainha, Princesas e Miss
Simpatia da 33ª Festa do
Cavalo de Colina. Evento,
que mantém tradição do mais
importante evento da cidade,
contou com a presença de
autoridades e grande público.
Isabela Sedenho Facchina foi
eleita Rainha; Nataniéli de
Paula Righeti, 1ª Princesa;
Thaís Pereira Paro, 2ª Princesa e Ana Flávia Sales da
Silva, Miss Simpatia.

Evento teve ator
Rafael Almeida

l Rafael fez apresentação
musical, participou do juri e
prêmiou as candidatas com
brindes doados pelo comércio.

Projeto social “dá o peixe, mas
também ensina a pescar”

Projeto gratuito ensina
alunos a tocar violão

Projeto “Amigas do Bem” beneficia integrantes dos programas Bolsa Família e Renda Cidadã. Com atividade complementar, elas tem a oportunidade
de aprender ofício.
l Alunos do Curso de Violão
se apresentam em vários eventos, como no encerramento do
Curso de Turismo Rural.

CRAS promove
trabalho com idosos

l Curso de Decopagem para as famílias do Projeto Amigas do Bem 1 e 2. O 1º grupo está formado
há 2 anos, por 15 mulheres que moram nos bairros Vila Guarnieri e Nosso Teto. O 2º grupo, mais
recente, está formado por mulheres de 7 famílias que vivem em diversos bairros de Colina.

l O trabalho teve início no 2º
semestre de 2010. Finalidade é
prestar assistência para a qualidade de vida e a autoestima.

Colina faz 6ª Conferência
da Assistência Social

Centro de Convivência
do Idoso tem atividades

Oficina de Violão usa prática cultural
para promover cidadania

l Evento ocorrido em julho
debateu o aperfeiçoamento do
atendimento social prestado à
população da cidade.

l Grupo da 3ª Idade “Amigos
Para Sempre” de Colina participam de várias atividades
durante o ano.

Conselho da Criança
promove encontro lúdico

“Amigas do Bem” têm
atividades manuais

l Em maio, o Conselho da
Criança e do Adolesnte promoveu encontro lúdico, que
abordou os 20 anos do ECA.

l Desenvolvida pelos alunos
do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil),
a Oficina de Violão beneficia
crianças entre 7 a 14 anos.
No Dia do Cliente, a turma se
apresentou na Caixa Econômica Federal. Premiados com
brindes, os jovens músicos
receberam elogios dos funcionários e clientes do banco.

l Tricô e crochê são alguns
dos trabalhos manuais feitos
pelo grupo, que realizou bazar
social no CRAS.

Calçada Ecológica integra passeio,
arborização e paisagismo

Contribuição para coleta
seletiva gera premiação

l O sorteio, realizado duas vezes por ano, premia alunos que
mais colaboraram com a coleta
seletiva.

Colina no Projeto
Município Verde e Azul

l A inauguração, ocorrida em 8 de julho,
marcou o lançamento do “Projeto Reflorestar
Educa-Ação Verde Azul” no Pólo Regional da
Alta Mogina, com o plantio de 130 mil mudas.

Parque Débora Paro, orgulho dos colinenses

l Em 2010 a prioridade foi
Educação Ambiental, Coleta
Seletiva e Arborização Urbana.
Colina sediou encontro.

Prefeitura realiza
licenciamento ambiental
l Convênio permite fazer
licenciamento de atividades
industriais de pequeno porte e
impacto ambiental local.

Alunos visitam Estação
de Tratamento de Esgoto

l Atividade desenvolvida no Dia
Mundial do Meio Ambiente e da
Ecologia, abordou tema “Ação
local, por uma causa global”.

Paisagismo deixa Colina
melhor e mais bonita
l A Prefeitura vem realizando a remodelação do paisagismo nas praças públicas,
ruas, avenidas e rotatórias,
embelezando a cidade,
padronizando as espécies
e promovendo a preservação ambiental. Estão sendo
plantados pau-brasil, ipê
jardim, palmeiras, resedás,
ipê branco e outras espécies
ornamentais.

Reflorestamento revitaliza Parque
Débora Paro, Distrito e lagoa

Colina fez 4ª. edição da
Conferência das Cidades

l O tema de 2010 foi: “Cidade
para todos e todas com gestão
democrática, participativa e
controle social”.

Defesa Civil também foi
tema de conferência

l A Prefeitura realizou o reflorestamento em várias áreas consideradas de proteção permanente,
aumentando a proteção ambiental a córregos e
nascentes. No distrito industrial foram plantadas
6.500 mudas de árvores nativas. Outras 9.717
mudas foram plantadas em nascentes e áreas de
proteção de córregos.

l Evento debateu “Prevenção
e assistência humanitária: fundamentos para a organização
da defesa civil brasileira”.

Semana Estadual da
Água tem exposição

Desfile teve espaço para
meio ambiente

CPFL doa mudas de árvores para Colina

Professores passam por
capacitação ambiental

l A exposição no mês de março, percorreu escolas, bancos e
comércio e abordou o uso consciente dos recursos naturais.

l Cooperativa de Reciclagem
e Secretaria de Meio Ambiente participaram do Desfile de
Aniversário de Colina.

l Doação contribuiu para a
conscientização e também para
o projeto de ampliação da área
verde do município.

l Professores da rede municipal de ensino durante capacitação, ocorrida em julho, na
Escola Técnica Agropecuária.

Jardim Moleiro ganha
encanamento novo

Ruas da Vila Guarnieri
passam por melhorias

SAAEC instala alambrado no Poço do Grêmio

Depois das obras, ruas receberam pavimentação
asfáltica e construção de guias e sarjetas

l Obra no Jardim Moleiro

l O novo alambrado vai proteger a área do poço. O SAAEC
também reformou a Casa de
Química.

SAAEC mantém serviço
de atendimento 24h

SAAEC constrói Casa de
Química na Cohab 2

l Serviço atende a chamados
de urgência e emergência e pode
ser solicitado a qualquer momento pelo telefone 3341.4993.

l A Prefeitura de Colina, por meio do SAAEC (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), realizou as obras de derivações de água e
esgoto em algumas ruas do bairro Vila Guarnieri.

l A Casa de Química foi construída em março de 2010, para
a realização da dosagem de
cloro e flúor da água.

SAAEC faz limpeza de
reservatório de água

Empresa Tigre promove
Curso de Saneamento

Oito pontos ganham hidrômetros

l O Reservatório semienterrado da Vicinal Renê Vaz de
Almeida foi esvaziado para
limpeza completa.

l São eles: Poço do Grêmio, Poço Cohab 2, Poço Av. Antenor Junqueira Franco, Plantão do SAAEC na Rua Tiradentes, Poço do Recinto Municipal, no bairro Patrimôneo e no
Jardim Moleiro.

l O treinamento, feito em Colina, foi dedicado a servidores
que atuam nos serviços de água
e esgoto de várias cidades.

Manutenção na Casa de
Bombas Renê V. Almeida

Hidrômetro garante
outorga para novo poço

SAAEC já tem máquina
para cortar asfalto

Casa de Bombas garante
abastecimento de água

l Para garantir a qualidade da
infraestrutura, o SAAEC fez
manutenção e pintura na Casa
de Bombas do Reservatório.

l Com o equipamento, o
SAAEC poderá explorar do
lençol freático para captação
e abastecimento de água.

l Novo equipamento melhora acabamento e facilita
trabalho de ligação das
redes de água e de esgoto.

l Reforma da Casa de Bombas do Reservatório da Vicinal
Renê Vaz de Almeida melhora
o abastecimento de água.

Humanização da saúde
é tema de curso

Colina intensifica combate a dengue
com plano de ação diversificado

l A realização de cursos junto
à toda equipe que atua na
Secretaria de Saúde tem sido
importante para o atendimento.

Prevenção contra o
câncer para mulheres

Centro Odontológico e
Laboratório melhoram

l O Centro Odontológico e o
Laboratório foram reformados,
melhorando as condições de
trabalho e atendimento.
l Equipe de Vetores da Saúde, em parceria com a Secretaria de
Obras e Serviços Urbanos, realizou um mutirão de limpeza em
terrenos baldios. Denominado “Bairro Limpo, Cidade Limpa
— Colina contra a Dengue”, o mutirão recolheu um total de
616 sacos de 60k de lixo, como sacolas plásticas, garrafas peti,
entre outros. O mutirão foi realizado em todos os bairros. A
Secretaria orienta para que a população mantenha os cuidados
e jamais descarte lixo em terrenos baldios.

UBS do Nosso Teto
recebe reforma geral

l Em parceria com a Fundação Pio XII, mulheres fizeram
preventivos contra o câncer de
mama e de colo de útero.

l As melhorias facilitam o
acesso e descentralizam o
atendimento de saúde pública
oferecido à população.

Curso busca melhorar
atendimento na Saúde

Agentes comunitários
ganham novos uniformes
l Agentes recebem treinamento de combate a dengue.

l Mais de 3.800 imóveis
foram visitados no arrastão.

l Os funcionários que atuam
na Secretaria de Saúde participaram do curso de capacitação
sobre Humanização.

Campanha da Pólio atualiza carteirinha de vacina

l Ocorrida em junho, a primeria etapa de vacinação imunizou crianças menores de 5 anos
e aplicou vacinas em atraso.

l O uniforme identifica o profissional, facilitando o acesso
às residências. 31 agentes receberam os uniformes.
l Prevenção contra a dengue
também é tema de aula.

l Eliminação dos criadouros
do mosquito da dengue.

l Prefeitura fez campanhas para mobilizar a população.

Saúde promove controle
contra insetos

l A Secretaria de Saúde fez
a desinsetização da rede de
esgoto urbana para o controle
de baratas e escorpiões.

Vacinação contra a gripe suína
(H1N1) protegeu colinenses
Moradores de várias idades tomaram a vacina que foi aplicada nas unidades de Saúde e empresas da cidade. O objetivo foi aumentar a proteção contra a nova gripe.

l A campanha foi realizada em todo o Brasil e a Secretaria de Saúde desenvolveu um
esquema especial para o atendimento de pacientes na cidade durante o surto da doença.

Saúde recebe equipamentos para a Vigilância

Gestantes recebem orientações de
profissionais sobre o período gestacional

Campanha avalia saúde
bucal em idosos

l A entrega dos equipamentos
aconteceu no encontro do Cerest
(Centro de Referência em Saúde
do Trabalhador) em Bebedouro.

l Depois de tomarem a vacina
contra a gripe, os idosos passaram pela avaliação preventiva
de um dentista.

Entrega de óculos
contempla paciente

Idosos são vacinados
contra a gripe
l O grupo de gestantes recebe acompanhamento, dicas e
orientações de uma equipe multiprofissional sobre como
cuidar da própria saúde e da saúde do bebê. O encontro tem
como tema: Sinais e Sintomas da Gravidez e do Parto.

l O programa de Órteses e
Próteses vem atendendo a população com a distribuição de
aparelhos.

l A campanha, aplicada pela
Secretaria de Saúde, também
realizou exame preventivo
contra o câncer bucal.

Ruas e avenidas ganham nova sinalização

l A Prefeitura, por meio da
Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Públicos,
realiza a sinalização de solo
e placas, em ruas e avenidas
do município. O objetivo é
melhorar as condições do
tráfego de veículos, motocicletas, bicicletas e pedestres,
bem como oferecer mais
segurança para motoristas e
pedestres.

Novas rotatórias com sinalização
melhoram tráfego de veículos

Motoristas são orientados sobre novas
regras para o transporte de crianças

l Dois trechos ganharam rotatórias:
Avenida Dr. Manoel
Palomino Fernandes com a Avenida
Ângelo Martins
Tristão e Avenida
Rui Barbosa no
cruzamento com a
Avenida Expedicionário Roberto
Marcondes.

l A orientação se baseou na Resolução do Conselho Nacional de
Trânsito, em vigor desde maio. A nova determinação busca aumentar a segurança de crianças a partir do uso do “bebê conforto” ou
“conversível”.

Novos veículos renovam
a frota da Prefeitura

l A Prefeitura de Colina
adquiriu veículos e maquinários 0 km: uma pá
carregadeira; duas peruas
kombi; uma ambulância e
dois micro-ônibus. Melhores condições de trabalho
para os funcionários e
economia de manutenção
para a Prefeitura.

Bairro Nova Colina ganha Centro
Comunitário e reforma do campo

l A Prefeitura vai
reformar o vestiário,
o campo de futebol
e concluir a construção do Centro
Comunitário. As
melhorias vão promover o convívio
social à população,
com mais segurança, lazer, entretenimento e esporte.

Prefeitura constrói asfalto, guias e sarjetas na Vila Guarnieri

“M

l A Rua 10 e alguns trechos das Ruas 11 e 16 receberam guias,
sarjetas e pavimentação asfáltica. No total, foram pavimentados
cerca de 2.486,45 m2 e 590,20 metros lineares de guias e sarjetas.

oro aqui
há 2 anos
e afirmo que, com o
asfalto na rua, tudo
melhorou. Antes era
muita poeira, barro
e sujeira. Agora,
não. Temos muito
mais conforto”,
afirmou o morador Evair Gaspar
Estavan.

Prefeitura leva asfalto, guias e
sarjetas para o bairro Patrimônio

Creche do Nosso Teto ganha mais
área para futura ampliação

l A Prefeitura
concluiu as redes de
abastecimento da
água e coletora de
esgoto, fez a terraplenagem, construiu
guias e sarjetas,
pavimentação asfáltica e sinalização
viária, melhorando
a infraestrutura do
bairro Patrimônio.

l A Prefeitura realizou a ampliação
da área da Escola Municipal de
Educação Infantil
“Vereador José
Ângelo de Souza”,
que atende cerca de
80 crianças. A próxima etapa deverá
ser a ampliação do
prédio da escola.

Prefeitura recupera pavimento
asfáltico do bairro CDHU 2

Polícia Militar ganhou nova sede,
construída em local próprio

l O recapeamento
em todas as ruas do
Conjunto Habitacional Francisco
Tornelli (CDHU 2)
teve como objetivo
a recuperação de
22.976 m2 de pavimento e a realização de sinalização.

l A Prefeitura inaugurou, em julho, a Sede do 2º Pelotão da 4ª
Companhia do 33º BPMI (Batalhão da Polícia Militar do Interior).
A corporação não possuía prédio próprio. A obra foi realizada para
assegurar um local apropriado, seguro e que ofereça maior qualidade aos serviços da Polícia Militar prestados à comunidade.

Vicinal Engenheiro Luiz Sebastião Piai é recapeada

l A obra foi viabilizada por
meio do Programa “Pró-Vicinais”, do Governo Estadual.
A vicinal é responsável pelo
acesso da população à Rodovia Brigadeiro Faria Lima. Os
serviços incluíram terraplenagem, asfalto, canaletas para
a captação de águas pluviais,
guias e sinalização viária
(horizontal e vertical).

Prefeitura reforma guias e realiza
plantio de gramas na Rui Barbosa

l A Avenida Rui
Barbosa, uma das
principais da cidade
ganharam novo
visual e paisagismo
e ficou mais bonita.
A Prefeitura trocou
as guias do canteiro
central e plantou
grama esmeralda,
de 1ª qualidade.

Parque Débora Paro ainda mais
bonito com o novo calçadão

l O calçadão foi
construído ao longo
da Av. Cel. Antenor
Junqueira Franco.
Foram 2.200 m2 de
construção. Além
de deixar o local
mais bonito, os
moradores ganharam mais uma
opção para realizar
caminhada.

Obras promovem revitalização do
Terminal Rodoviário de Colina

Bairro Nova Colina receberá
construção de praça

l A inauguração
aconteceu em
janeiro. A reforma
deixou o local mais
bonito e melhorou
as condições de
trabalho dos funcinários. O projeto
contou com equipamentos de acessibilidade para pessoas
com deficiência.

l A nova praça
está sendo feita
em parceria com
o Ministério do
Turismo. Contará
com passeio público pavimentado,
bancos de concreto,
playground, além
de iluminação
pública.

Centro de Convivência do Idoso
permitiu mais conforto à 3ª Idade

Prefeitura faz recapeamento de
várias ruas do Jardim Simões

l A inauguração
aconteceu em
janeiro. Localizado
no Parque Débora
Paro, o prédio foi
construído em parceria com o Governo Estadual e deu
aos idosos um local
apropriado para a
realização de várias
atividades.

l AA obra foi
realizada em duas
etapas e foram
recapeados 5.190
m2 de asfalto. Além
do recapeamento,
as ruas receberam
sinalização vertical
e horizontal e em
algumas esquinas
foram construídas
canaletas.

Avenida Dr. Moacyr Vizzoto e Rua João Pedro Paro
ganham galerias pluviais e asfalto

l A Prefeitura realizou a construção de 490 metros lineares de rede de galeria para captação de águas pluviais
na Av. Dr. Moacyr Vizzoto e Rua João Pedro Paro, mais
conhecida por Estrada Boiadeira. Construiu também o
recapeamento asfáltico na Avenida e em parte da Rua
João Pedro Paro. A nova galeria absorverá as águas que
descem da Estrada Boiadeira e do bairro Patrimônio,
sendo possível reduzir o volume de água e barro na Av.
Dr. Moacyr Vizzoto e Rua 7 de Setembro na época das
chuvas, preservar o pavimento e evitar prejuízos materiais ao patrimônio público.

Centro Cultural ganha amplo estacionamento, esquadrias
metálicas para a colocação de vidros e melhorias

l O estacionamento foi projetado para atender 122 veículos, com
vagas reservadas para pessoas com deficiência, gestantes e idosos.
O local também ganhou obras complementares. A área destinada ao
estacionamento de ônibus atenderá os visitantes do Centro Cultural, do Pelotão da Polícia Militar, os usuários do Fórum, Centro de
Convivência do Idoso e a população que pratica atividade física no
Parque Débora Paro. Serão construídos asfalto, passeio público, guias
e sarjetas, sinalização vertical e de solo, iluminação, além de paisagismo, com plantio de grama e espécies de árvores adequadas.

l Com as obras do
estacionamento e de
engenharia em andamento, Prefeitura
adquire 345 poltronas para o anfiteatro
do Centro Cultural
por meio de processo licitatório.

Prefeitura beneficia Escola Municipal
Lamounier de Andrade com reforma
l A Prefeitura reformou o prédio
da Escola Municipal Lamounier
de Andrade. Além das obras internas e externas, também foram
realizadas obras também na Rua
Antonio Junqueira Franco, em
frente da escola, que beneficiarão o Hospital José Venâncio e o
Pronto Atendimento Municipal,
localizados na Praça Lamounier
de Andrade. Com os investimentos, a Prefeitura melhorou o atendimento da escola e do hospital,
contribuindo para infraestrutura e
acessibilidade do Pronto Atendimento Municipal, que antes enfrentava problemas na época das
chuvas. A Rua Antonio Junqueira
Franco teve seu asfalto totalmente reconstruído, novo paisagismo
e rotatória. Na escola, a reforma
trocou o piso das 11 salas de aula
o telhado e as instalações hidráulicas também foram melhorados.
O prédio ganhou rampas de
acesso para pessoas com ne-

cessidades especiais e ainda a
construção de calçadas externas
na Rua José Marques de Oliveira, troca de portões, reforma dos

Na escola, foram reformadas as 11 salas
de aulas; o Hospital e o Pronto
Atendimento tiveram o acesso melhorado

muros, construção de alambrados, estacionamento e de pinturas
interna e externa. O Hospital José
Venâncio e o Pronto Atendimen-

to Municipal ganharam área de
estacionamento, acesso exclusivo
para a entrada e a saída de ambulâncias, entre outras melhorias.

Galerias garantem escoamento das chuvas no Parque Débora Paro

l A Prefeitura concluiu a construção de galerias para o escoamento da água das chuvas no Parque Débora Paro. A obra também
canalizou uma nascente existente
no local. Com isso, a Prefeitura
preserva a nascente e garante que
o Parque Débora Paro, um dos
cartões-postais de Colina, receba
as águas pluviais da parte alta da
cidade.

Investimentos melhoram bairros Nosso Teto e Vila Guarnieri

l O Conjunto Habitacional Nosso Teto e o bairro Vila Guarnieri estão
recebendo investimentos em várias áreas — educação, esporte, saúde e
infraestrutura urbana. Em andamento estão a construção de uma Praça
Pública, Centro Comunitário e a reforma do Campo de Futebol. A Prefeitura concluiu o recapeamento de algumas ruas do bairro Vila Guarnieri e as reformas dos prédios da UBS (Unidade Básica de Saúde)
“Sydnei Ferreira da Costa” e da Escola Municipal de Educação Infantil
“Vereador José Ângelo de Souza”, que atendem aos dois bairros.

