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MAIS QUALIDADE DE
VIDA PARA TODOS

Em 2011, Colina seguiu em frente, melhorando os serviços públicos e
ampliando os benefícios de uma cidade cada vez melhor para todos.
Mais qualidade para a

Mais qualidade para a

saúde

educação

Manutenção periódica da

infraestrutura

Mais investimento em

saneamento

Mais respeito ao

meio ambiente

Destilaria São José fortalece o

Mais oportunidade de

Mais famílias atendidas nas ações de

desenvolvimento

inclusão social

emprego e renda

Mais opções de

esporte e lazer

u Carta aos

moradores

Que 2012 seja um ano de realizações para todos
u Aqui me encontro mais uma vez

com a tarefa de prestar contas à
população colinense dos trabalhos
da administração no ano de 2011.
Agradecidos pela confiança
depositada por todos vocês no nosso trabalho, só temos a dizer que
nos dedicamos muito para realizar
obras e ações e errar o menos possível nas nossas decisões, pensando
sempre no bem comum.
Colina tem ido à frente de
outros municípios da região, não
apenas graças ao talento e à visão
dos administradores públicos,
mas também graças ao povo,
que permanece fiel aos ideais de
desenvolvimento, prosperidade e
empreendedorismo de uma gente
trabalhadora que luta e faz acontecer.
Como administrador, confio
na capacidade coletiva dos nossos funcionários e munícipes que
vêm transformando nossa querida
Colina para uma nova era de crescimento e desenvolvimento.
São muitos os desafios, e são reais, temos trabalhado arduamente
para superá-los, através do apoio e
da união de todos por uma cidade
mais próspera, justa e com igualdade social.
Entregamos à comunidade
obras de pequeno e grande cunho,
mas todas importantes para
atender à nossa população com
qualidade.
Neste informativo, vocês poderão observar que os investimentos
foram em todos os setores, obedecendo um cronograma de trabalho
e planejamento, permitindo melhorar o atendimento aos munícipes,
nosso público alvo, a quem devemos todo respeito.
Mas, não poderíamos deixar de
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lado os funcionários, nossos aliados
em todo esse trabalho, que dedicam-se para a melhoria de todos os
serviços prestados pela administração à comunidade colinense.
Dessa forma, concedemos, com
autorização legislativa, benefícios
ao funcionalismo municipal, tais
como:
l Plano de saúde, por meio de
convênio entre o Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais, o
Grupo Santa Casa e a Prefeitura que
subsidia 75% do valor pago;
l Qüinqüênio, benefício estendido ao funcionalismo, exceto do
magistério, que inclui 5% dos rendimentos dos funcionários efetivos
concursados a cada período de 5
anos trabalhados, desde que em
pleno exercício laborativo;
l Reposição salarial de 5% a
partir de 01/01/2011;
l Sexta parte, benefício concedido aos funcionários do magistério, autorizado pelo legislativo,
aos profissionais que exercem
atividades de docência ou suporte
pedagógico, quando o servidor
completar 7.300 dias letivos, o valor
corresponderá à 1/6 dos proventos
do mesmo.
As expectativas para 2012 são
as melhores possíveis. Tudo indica
que será um ano de mais emprego
e investimento.
Colina continuará destacando-se
pelo desenvolvimento planejado e
a realização de obras importantes
para a nossa economia.
Em 2012 teremos dois importantes empreendimentos
habitacionais que permitirão a
construção de aproximadamente
500 moradias, sendo um conjunto
pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano)

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 ANA HELENA G. DEZOLT
Avenida Rui Barbosa, 75 – Centro
(17) 3341-9430 – FAX: (17) 3341-9433
smsaude@colina.com.br
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
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

e outro pelo Programa Minha Casa,
Minha Vida, do Governo Federal.
Desde a instalação da Cia.
Energética “São José” (2003) – Usina
de Açúcar, Co-geração de Energia
e Destilaria de Álcool, do Grupo
Guarani, houve um déficit habitacional, já que tivemos um aumento
significativo na geração de empregos, que deverá ser acentuado
agora com o início da produção do
etanol, onde estima-se a criação de
mais empregos.
Outra grande conquista para o
município em 2012 será a realização do Ensino a Distância – EaD,
com os cursos de Administração,
Ciências Contábeis e Pedagogia,
autorizados pelo MEC, com as aulas
presenciais no pólo de Colina, na
EMEF “Cel. José Venâncio Dias”,
fruto da parceria com a Unirp de
São José do Rio Preto, dando oportunidade aos jovens de Colina e
região conquistarem o tão sonhado
certificado do ensino superior.
Não é por acaso que nossa
cidade vem avançando nas diversas áreas: saúde, educação, esporte, lazer, meio ambiente, etc. Na
saúde pública investimos na
infraestrutura das Unidades
Básicas de Saúde, capacitação de funcionários,
aquisição de equipamentos
e trabalhos constantes em
prevenção.
No esporte, nossos
atletas representam honrosamente o nosso município;
nossas crianças e adolescentes estão em contato
com a prática esportiva, por
meio dos projetos esportivos, além dos centros
comunitários nos bairros e
campos de futebol.
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Na educação, nossas crianças estão estudando em escolas
melhores, com menor número de
alunos por sala de aula, graças às
constantes obras de reformas, ampliação e construção de nova unidade escolar, sem falar do ensino
técnico profissional de qualidade.
Para fomentar a prática artística,
está em construção, com recursos
próprios, o Centro Cultural.
Outro setor que recebeu atenção especial foi o meio ambiente.
Colina possui 100% do esgoto
tratado nas duas estações de tratamento do município. Conseguimos
reflorestar várias áreas e proteger
nascentes de rios. Também cuidamos para manter nossa cidade limpa. Melhoramos o asfalto nas ruas e
avenidas, sinalização vertical e horizontal, captação de águas pluviais
e mantivemos os investimentos na
manutenção dos serviços.
Por isso, não há dúvida que
2012 será um “divisor de águas”
para Colina, haja visto que um
município forte é sinônimo de um
país fortalecido.
Feliz 2012 e boa leitura!

Valdemir A. Moralles — “Mi”
Prefeito Municipal
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u Capacitação

para o trabalho

Mais de 20 cursos capacitaram 440 trabalhadores
para o mercado de trabalho em Colina, em 2011
u Os cursos foram promovidos pelo Posto de Atendimento ao Trabalhador, aplicados e
certificados pelas mais respeitadas instituições de ensino
profissionalizante do país.

Veja a relação de cursos
promovidos em 2011
Em parceria com o Senar
(Serviço Nacional de Aprendizagem Rural)
- Rédeas
- Orquídea
- Aplicação de agrotóxicos
com tubo
- Aplicação de agrotóxicos
com barras
- Casqueamento e Ferrageamento
- Doma
- Eletricista
- Pedreiro (segundo ano)
- Empresário rural
- Operação motoserra
- Ovinocultura
- Processamento
de carne de
ovinos
- Turismo rural

- Processamento de carne
suína
- Seleiro
- Tratorista
Em parceria com o Senai
(Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial)
- Modelagem
Via Rápida Emprego,
em parceria com o
Governo Estadual
- Assistente administrativo
Em parceria com o Senac
(Serviço Nacional
do Comércio)
- Auxiliar de cozinha
- Salgadeiro
- Informática

Parceiros SENAC, SEBRAE, SENAI e SENAR
Curso de Orquídea

Curso de Ovinocultura

Time do Emprego preparou jovens e
adultos para o mercado de trabalho
u Participaram da
primeira turma do Programa Time do Emprego
23 alunos. Foram 12
semanas de encontros de
preparação para voltar
ao mercado de trabalho.
Eles aprenderam técnicas
de postura, entrevista,
vestimenta e receberam
orientações sobre as
dinâmicas de grupo que
vêm sendo adotadas
pelas empresas em seus
processos seletivos.

Internet móvel de alta
velocidade em Colina

Referência para o
Trabalhador
u O PAT é um posto de atendimento
gratuito, que busca
novas oportunidades de trabalho e,
ao mesmo tempo,
oferece grande
quantidade e diversidade de serviços à
população.

Colina na coordenação
regional do Procon

u Através do PAT, jovens realizam entrevistas para
vagas em empresas de Colina e Região

Banco do Povo u Em 2011
foram atendidos 120 empreendedores, com empréstimos que
somaram R$ 600 mil, a juros
baixos de 0,5% ao mês.

Telecentro Comunitário

Micro Empreendedor
Individual (MEI)

Posto de Atendimento
ao Trabalhador (PAT)

Carteira de Trabalho

Habitação u 1.800 mutuá-

u É o trabalhador que atua
por conta própria e que se
legaliza como pequeno empresário. Este ano foram formalizados 72 empreendedores.
u A Telefônica/Vivo trouxe
para Colina o acesso a internet
com a tecnologia 3G, mais
uma ferramenta importante.

u Valter Cláudio Júnior, do
Procon de Colina, foi reeleito
Coordenador Regional, que
atende à 19 cidades.

u Em 2011, foram emitidas
360 carteiras de trabalho
pelo PAT.

u 400 moradores foram atendidos por mês, num total de
4.800 atendimentos realizados
em 2011.

u 480 pessoas deram entrada
no Seguro Desemprego. Outras
600 pessoas foram encaminhadas para o trabalho. O PAT
realizou 5.580 atendimentos.
rios da CDHU e COHAB foram
atendidos, com transferências
de documentos e orientações.

u Educação

e Cultura

Escola Cel. José Venâncio Dias
é pólo de ensino à distância
u Colina é um pólo de
Educação à Distância.
Em 2012 oferecerá os
cursos de Pedagogia, Administração de Empresas
e Ciências Contábeis. Os
cursos terão aulas presenciais, com a tutoria de um
professor, no pólo de Colina, na EMEF “Cel. José
Venâncio Dias”, fruto da
parceria com a Unirp de
São José do Rio Preto.

ETAM realiza 2a Feira de
Implementos Agrícolas

u Realizada em parceria com
a empresa Tracbel, a feira
atraiu a presença de aproximadamente 300 produtores.

Colinenses são
beneficiados com
Curso Técnico em
Agroecologia
u O curso é aplicado em
parceria com o Centro Paula
Souza. São 1.500 horas/aulas
gratuitas. Colina é o 6º pólo
de Agroecologia e o 2º do Estado e figura entre os únicos
dois pólos que oferece estrutura para as aulas práticas.

Estudantes da Venâncio
ganham aula de kung fu

Alunos da Lamounier
tem aula de informática

u O laboratório de informática da Escola “Lamounier de
Andrade” também foi totalmente reestruturado.

Prefeitura distribui
2.200 ovos de Páscoa

Eleição dos membros do Conselho do Fundeb

Reunião do Conselho Municipal do Fundeb

u Agora as aulas do “Projeto
Kung Fu na Escola” são realizadas na quadra coberta e com
arquibancada.

u Alunos da Educação Infantil,
do 1º ao 5º ano, de projetos
sociais e entidades Apae e Asilo
São José receberam os ovos.

Obras melhoram Escola
Ananias do Nascimento

Prefeitura investe na
merenda escolar

Reunião do Conselho Municipal de Cultura

Reunião do Conselho de Alimentação Escolar

Conselhos garantem
participação e dão
transparência à
gestão dos recursos
da Educação e Cultura
Reunião do Conselho Municipal de Educação

u Em construção a cobertura,
instalação de iluminação e
reforma completa na quadra
poliesportiva.

u Compostos por membros da sociedade civil, os conselhos municipais garantem a participação da comunidade
na gestão dos recursos da Educação, Cultura e Merenda
Escolar, e ajudam a melhorar a aplicação dos recursos.

u O cardápio feito por nutricionista conta com frutas,
verduras, legumes, carnes e
vários outros nutrientes.

u Educação

e Cultura

Prefeitura divulga os estudantes
contemplados com bolsa na Unifeb
u A Prefeitura anunciou
em dezembro os 8 formandos do Ensino Médio/Profissionalizante da Escola
Técnica Agropecuária Municipal “São Francisco de
Assis”, selecionados para
a bolsa de estudo integral
nos cursos de Agronomia
e Zootecnia da Unifeb
(Centro Universitário da
Fundação Educacional de
Barretos).
O Convênio de Cooperação Técnico Pedagógico
entre a Prefeitura e a Unifeb
existe desde o ano de 2006.

48

alunos da ETAM já
foram beneficiados
pelo programa de
bolsas de estudos
desde 2006.

Escola Keila Gomes da
Silva Garcia é reformada

Nova Escola do bairro
Jardim Santa Lúcia

u Inaugurada em fevereiro, a
Escola “Profª. Maria Ap. Zanette de Camargo” atende 120
crianças até os 5 anos.

Escola José Venâncio
passa por melhorias

Ganharam a bolsa para o
curso de Agronomia

Ganharam a bolsa para o
curso de Zootecnia

u Paloma H. da S. Libório
u Nathália Paro Muniz
u Lays Drubi Brait
u Gabriel de Paula Batista

u Débora S. Fernandes
u Heloísa Ap. dos S. Maia
u Nadime A. M. S. Lima
u Augusto Pereira da Silva

Escola Técnica Agropecuária
Municipal “São Francisco de Assis”
é referência no Estado de São Paulo

u A escola ganhou área de
serviço, passarela coberta e
rampas de acesso, elevador
panorâmico e quadra coberta,
entre outras melhorias.

Escola Henrique Ernesto
Paro é reformada e ampliada

u A reforma, com recursos próprios, permitiu a ampliação do
espaço construído em um terço,
melhorando a infraestrutura.

u Com menos alunos por
sala, o ensino melhorou: o
IDEB saltou de 4,7 para 5,8 na
avaliação do MEC.

Escola Antonio Daher
passa por reforma

Escola Suzel Polizeli Milani
passa por reformas

u Com recursos próprios, está
sendo ampliada, reformada e
construindo a quadra que será
coberta e iluminada.

u Entre 2010 e 2011, a Prefeitura entregou a reforma
, ampliação e readequação do refeitório; cozinha; sala
de pré-preparo de alimentos; construção de sanitários;
reforma do vestiário dos alunos; sala para Engenheira de
Alimentos; sala de frios e uma despensa; troca de piso e
pintura geral, obras realizadas com recursos próprios.

u Com recursos próprios, a Prefeitura está investindo na cobertura, iluminação, reforma da quadra,
ampliação do muro e construção
de mais 2 salas de aula.

u Educação

e Cultura

Encantadora e
talentosa, Cia. de
Dança Expressart
ganha destaque
regional
u A Jovem Cia. de Dança Expressart tem ganhado destaque
na região e colecionado vários
títulos nas participações em
concursos e festivais. A equipe
colinense reúne-se periodicamente para a realização de
ensaios, que acontecem três
vezes por semana. Composta,
atualmente, por 75 estudantes
de várias unidades escolares
da Rede Municipal de Ensino,
está em atividade desde 2006.

Cia. de Dança vai para
a fase final do Mapa
Cultural Paulista
u Com a coreografia “Lamento Sertanejo”, os 20
componentes venceram a
fase regional, disputada
em Orlândia. A final deverá acontecer no primeiro
semestre de 2012.

Professora também na
final do Mapa Cultural

FAMCOL é bicampeã do Paulista de Bandas e Fanfarras

u A professora Diva Maria
Dechen J. Franco classificou-se
com a crônica “Amanhecer na
Roça: Meninos, eu vivi!”.

Apresentação teatral
marca volta às aulas

u O evento foi realizado na
quadra coberta da Escola “Cel.
José Venâncio Dias”, inaugurada pela Prefeitura.

u O título foi conquistado em setembro,
em Presidente Prudente, na categoria
Fanfarra Simples
Marcial Juvenil. Criada
em 2005, a corporação possui hoje 110
integrantes na faixa
etária de 7 e 19 anos.

Destaque em concurso
de Auriflama
u Na categoria fanfarra
simples marcial juvenil, a
FAMCOL consquistou o 1º
lugar nos três quesitos em
julgamento: baliza, corpo
coreográfico e musical.

u Esporte,

Turismo e Lazer

Kung Fu conquistou 11
medalhas no Nacional

Na festa de 85 anos de
Colina, esporte é destaque

u Foram 6 medalhas de ouro,
2 de prata e 3 de bronze. Reginaldo G. de Souza recebeu
troféu de melhor combate.

Vôlei Feminino de
Colina tem evolução

u As meninas de Colina integram a escolinha de formação
da Prefeitura e participam de
várias competições.

Ranchão é a equipe
campeã do Veterano

Cohab 2 e Cecília:
campeões em 2011

u Fortes emoções marcaram a partida final do
Campeonato Municipal de
Futebol Veterano, vencido
pela equipe Ranchão que
jogou com a Pedreira, na
prorrogação em jogo emocionante. Como prêmio,
as duas equipes, campeã e
vice, receberam medalhas
e troféus. O Campeonato
contou com a participação
de 8 equipes: Pedreira;
Patrimônio; Unifera; Vila
Guarnieri; Casa Brasil;
Ranchão; São Bento e
Garrafão.

u O Campeonato Municipal de Futsal “Bom de
Bola, Bom na Escola” foi
novamente um sucesso.
O campeonato teve 12
equipes, com uma média
de 200 participantes. Na
Fraldinha, a Cohab II foi
a campeã seguida pela
Cohab I, Nosso Teto e Colégio Cecília Meirelles. No
Pré-mirim, o título ficou
com o Colégio Cecília Meirelles, seguido da Escola
“Cel. José Venâncio Dias”.
Em 3o ficou a Cohab II e
em 4o o Nosso Teto.

u Na festa dos 85 anos de Colina, a programação esportiva mereceu destaque por atrair um grande número de pessoas, sucesso
absoluto. Jogos de futsal, provas de Motocross, Corrida Pedestre
Regional, final do 1º Turno do Campeonato Municipal de Futebol Veterano, o esperado jogo de futebol entre a Seleção Histórica do Colina Atlético contra a Seleção Máster de São Paulo e as
homenagens aos diretores, funcionários e atletas que jogaram no
Colina Atlético, entre 1950 à 1977, marcaram o evento e encantaram o público presente.

Plantio de feno no
Recinto Municipal
u A Prefeitura, por meio
da Secretaria Municipal de
Esportes, Turismo e Lazer
realizou o plantio de feno no
Recinto Municipal, para a
alimentação dos cavalos do
Projeto Municipal de Equitação Educativa.

u Esporte,

Turismo e Lazer

Prefeitura dobra número de vagas do Projeto de
“Equitação Educativa” para antender mais alunos
u Para a ampliação do “Equitação Educativa”, a Prefeitura
contratou mais um instrutor,
permitindo a ampliação do
número de vagas de 60 para
120. Além do coordenador
e instrutor, Euripedes Cézar
Rodrigues, o Liu, o projeto
conta agora com os serviços
de Roberto Luiz da Silva, o
Robertinho. As aulas são realizadas no Recinto Municipal
às segundas, terças, quintas e
sextas-feiras.

Seleção Brasileira de Hipismo treinou
em Colina para o Pan-Americano
u Colina recebeu em setembro a Seleção
Brasileira de Hipismo, que veio treinar para
os jogos disputados em Guadalajara, no
México. Além da prova treino, foi realizada
competição hípica internacional de Concurso
Completo de Equitação. A elite do Hipismo
Nacional esteve presente no evento, cuja organização foi a cargo da Federação Paulista
de Hipismo e Haras Cedro de Colina.

Bom Churrasco e Paz: campeões do Varzeano 2011

Novos projetos implantados em 2011

Basquete u A nova

escolinha atende hoje 128
crianças e adolescentes,
que aprendem basquete em
horário inverso ao escolar.

Tai Chi Chuan u As aulas
acontecem na Praça Central, na quadra da Praça do
Nosso Teto, nas praças São
Sebastião e Cohab II.

Atletismo u Uma
u A equipe do Bom Churrasco conquistou a 1ª divisão do Campeonato Municipal Varzeano 2011, promovido pela
Prefeitura. É o quinto título seguido da
equipe, que neste ano venceu os dois turnos
do Campeonato. Também em dezembro,
saiu o vencedor da 2a Divisão do campeonato. A
final foi entre as equipes Paz e Os Mulekes. Num jogo bastante
disputado, o Paz levou a melhor, vencendo por 1 a 0, conquistando o título e o retorno à 1ª Divisão.

professora de Educação Física orienta
os praticantes de
caminhada no Parque
Débora Paro, 2 vezes
por semana. Esta ação
da Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer visa
o incentivo à prática
esportiva saudável com
acompanhamento.

Visita ao Templo u O

grupo de praticantes de “Tai
Chi Chuan” visitaram, em
2011, o Templo Zu Lai” na
cidade de Cotia.

u Festividades

Carnaval: matinês
registram bom público

34ª Festa do Cavalo bate recorde
de público dos últimos 3 anos
Fernando e
Sorocaba

Almoço da Cavalgada

u As quatro noites e dois matinês, mais uma vez, animaram
os foliões de Colina na mais
popular festa brasileira.

Provas hípicas
Grandes Shows

Daniel

Victor e Leo

Sucesso absoluto na
festa dos 85 anos

Capital Inicial

Edson

Festa Country repete
o sucesso de público

Jovens são dispensados
do Serviço Militar

Público no Parque

Fogos iluminaram o céu
de Colina no Ano Novo

u Durante a cerimônia realizada na cidade,193 jovens receberam o Certificado de Dispensa de Incorporação.

“Dia da Alegria” agitou
crianças de Colina

u Seleção histórica do Colina
Atlético e a seleção Máster de São
Paulo, atração esportiva na Semana do Aniversário da Cidade.

Com sorteio de
prêmios, “Setembro
Universo Criança”
celebrou o civismo
u Colina celebrou a Independência do Brasil com
programação especial,
visando lazer e entretenimento à população, promovendo os talentos artísticos
da cidade, além da comemoração cívica e incentivo à
atividade física.

u A 13a Festa Country reuniu
famílias e jovens por meio
do lazer e reforçou a cultura
colinense.

u O espetáculo no Parque
Débora Paro foi marcado pela
magia, encantamento e o desejo de um ano ainda melhor.

u A Festa teve cachorro quente,
pipoca, sorvete, brincadeiras
educativas, passeios à cavalo e
charrete e brinquedos infláveis.

Evento da Guarani inaugura destilaria de etanol

u A unidade industrial São
José gera emprego e progresso,
mostrando a força da indústria
colinense para o Brasil.

u Fundo Social

de Solidariedade

Fundo Social de Colina
homenageou crianças

Emoção marca o Concurso
de Miss e Mister 3ª Idade

u 3 mil crianças participaram do “Dia da Alegria”, que
contou com a realização do
Fundo Social.

u Montada na Praça Central,
a “Casa da Páscoa” foi atração — o coelhinho distribuiu 5
mil ovinhos para a criançada.
u Mais do que um concurso, uma festa
que homenageou o vigor e o exemplo
de quem tanto contribuiu para o progresso da cidade. O concurso Miss e
Mister 3a Idade foi novamente um espetáculo de beleza e simpatia. 16 candidatos
— 11 mulheres e 5 homens —
concorreram ao título.

u Várias peças de roupas de
cama, banho e cortinas foram
doadas para a Comunidade
Terapêutica Terra Santa.

Campanha do Agasalho
ajuda famílias colinenses

“Casa da Páscoa”
recebeu muitos visitantes

Colina nos Jogos
Regionais do Idoso

u 3ª Idade “Amigos para
Sempre”, no JORI, em Porto
Ferreira. Os 40 atletas disputaram em 13 modalidades.

Projeto “Mão na Massa” ajuda na renda
familiar u As alunas — atendidas por vários projetos

sociais — aprenderam novas técnicas no preparo de
massas caseiras, que foram atração na Cantina do Fundo Social, pela primeira vez presente na Festa do Cavalo.

Casa do Papai Noel
encanta as crianças

Bazar do Fundo Social
é sucesso na Festa
do Cavalo u O público
u Em 2011 foram doados 300
kits de roupas para a Campanha do Agasalho, beneficiando
diretamente 1.500 pessoas.

Colina no Fundo Social
do Estado de São Paulo

u Colina participou do encontro regional do Fundo Social
de Solidariedade do Estado,
realizado em São Paulo.

adquiriu os souvenirs, artigos de cama, mesa,
banho e bordados, além
de saborear deliciosos
doces e salgados.

u A inauguração da decoração natalina da Praça Central
contou com apresentações
artísticas e culturais à noite.

Mais verbas para o
Fundo Social realiza
Fundo Social de Colina cinco cursos

u Um convênio como Fundo Social do Estado permitiu a ampliação do projeto
“Mão na Massa” na cidade.

u São os cursos: Manicure
e Pedicure; Padaria Artesanal; Projeto Mão na Massa;
Corte e Costura; e Bordado.

u Iluminação levou espírito
natalino em avenidas, trevos
de acesso à cidade e Terminal
Rodoviário.

u Promoção

Social

Promoção Social tem
curso de capacitação

Atividades do CRAS com
grupos de convivência

u Direcionado à equipe de
profissionais da Promoção
Social, o curso visou melhorar
os serviços prestados à cidade.

Alunos do PETI vão ao
Parque do Peãozinho

u As peças foram feitas pelas
integrantes dos projetos sociais. Os objetivos são: melhorar a renda e a auto-estima.
u O trabalho desenvolvido pelas integrantes dos grupos de
convivência eleva a auto-estima das mulheres e, aos poucos,
o trabalho dos mesmos trarão reflexos positivos na sociedade.
As integrantes dos grupos realizam no mês de junho a Feira do
Artesanato. A Prefeitura apóia e investe em capacitação e geração de renda para que a população colinense possa ampliar seu
orçamento familiar.

u O passeio em Barretos animou os alunos do Programa
de Erradicação do Trabalho
Infantil — PETI.

PETI comemora
tradicional Festa Junina

CRAS realizou a Feira do
Artesanato e Cachecol

1ª Conferência Regional
para Mulheres em Colina

u O evento, ocorrido em setembro, reuniu 8 cidades da região
no debate de políticas públicas
para o atendimento à mulher.

8ª Conferência Municipal debate propostas
para a Assistência Social u Profissionais e pessoas

CREAS atua na proteção
social à família

atendidas pelos projetos sociais debateram a consolidação do Sistema Único de Assistência Social e a valorização dos profissionais que atuam na área.

u Os alunos do projeto PETI
participam de várias atividades durante o ano em horário
oposto ao escolar.

Conselho Tutelar com
novos membros

u A escolha aconteceu através
do voto dos moradores. Os
novos conselheiros tomaram
posse no dia 29 junho.

u O CREAS — Centro de
Referência Especializado de
Assistência Social atua no
fortalecimento da família.
Sede do CREAS

Sede do Conselho Tutelar

Sede da Casa da Criança

Famílias participam de “dinâmica de grupo”

u 381 famílias beneficiadas pelo Renda Cidadã, projeto promovido através do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), realizam reuniões mensais e recebem bolsa de
R$ 80,00 por mês para o complemento da renda familiar.

Colina se envolve na
Campanha do Agasalho

u Famílias de Colina deram
um exemplo de solidariedade
com a doação de peças arrecadas pelo grupo da 3a Idade.

u Meio

Ambiente
Prefeitura faz
reflorestamento
para recuperação
de nascentes,
córregos e APPs

u O reflorestamento ampliou
a proteção de nascentes e áreas de Proteção Permanente
em vários pontos de Colina,
beneficiando vários bairros da
cidade (Jardim Santa Lúcia,
Jardim Débora, Jardim Primavera, Cohab I e SEAC). No total, 16,2 mil mudas de árvores
nativas foram plantadas numa
área de 9,79 hectares. A proteção também beneficiou as sub-bacias do Ribeirão do Turvo e
Ribeirão das Palmeiras, pertencentes à Bacia do Baixo Pardo
Grande, além das margens do
córrego José Venâncio, entre
a Represa do Parque Débora
Paro e a Rodovia Brigadeiro
Faria Lima.

Lançada Cartilha no
Dia do Meio Ambiente

u A “Cartilha de Arborização
Urbana” está sendo distribuída
gratuitamente na Secretaria de
Planejamento e Meio Ambiente.

Reflorestamento da ETE u A Prefeitura fez o reflorestamento em áreas do entorno com a
finalidade de recuperar nascentes, córrego e APPs (Áreas de Preservação Permanentes). Foram
plantadas mais de 1.600 mudas, com investimento superior a R$ 26 mil.

Reflorestamento do Jardim Débora u Foram plantadas 8.835 mil mudas nativas. Prefei-

tura e Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO) investiram R$ 97 mil, no reflorestamento
da área, considerada de Proteção Permanente.

Reflorestamento do Jardim Santa Lúcia u Projeto promoveu o reflorestamento de área
próxima ao Distrito Industrial I e ao sistema de lazer do Jardim Santa Lúcia. Com recursos do
FEHIDRO, foram plantadas 6,5 mil mudas nativas.

Colina assina
convênio Mina D’Água

u Autoridades participaram
da assinatura do convênio de
proteção ambiental, realizada
em São Paulo.

Projeto Mina D’Água u O Projeto tem como objetivo promover a recuperação e preservação
de nascentes situadas em mananciais de abastecimento público, bem como a redução de desmatamento, proteção ambiental e conservação das remanescentes florestais.

u Meio

Ambiente

Ações da Secretaria de Planejamento
e Meio Ambiente no ano de 2011
u A Prefeitura realizou também diProjetos desenvolvidos
versos projetos de reflorestamento, em
áreas distintas, com a finalidade de
u Defesa Civil, Projeto de
u Pavimentação asfáltica da
recuperar nascentes, córregos e APPs
Recuperação da Ponte de tubo
Vila
Guarnieri;
(Áreas de Preservação Permanentes). A
Armco — Estrada Municipal
u Recape no Jardim Nova
cidade possui 100% do esgoto tratado
CLN 070;
Colina;
desde 2010 e está licenciando atividades u Reforma da EMEI do Patrimônio; u Diagnóstico do SAAEC e
de impacto ambiental local e atividacontrole de perdas no abasteu Reforma e ampliação Escola
des industriais de pequeno porte, que
cimento público;
da Nova Colina;
antes eram realizadas pela CETESB em uReformadaEscoladaCOHABII; u Parecer de viabilidade
técnica para Implantação do
u Reforma da Escola do NosBarretos. A Secretaria de Planejamento
Conjunto Habitacional Colina
so
Teto
e
Vila
Guarnieri;
emitiu 5 Licenças Prévias, de Instalação
D, Rodovia Renê Vaz de Almeiu
Ampliação
da
Unidade
Básie Operação para a instalação da torre de
da ao lado dos bairros Nosso
ca de Saúde do CDHU II;
telefonia móvel, torre de internet via ráTeto e Vila Guarnieri;
u Obtenção de Outorga do
dio e para a Cooperativa de Catadores. Barramento e Desassoriamenu Acompanhamento da aproToda retirada de espécie arbórea rea- to do Lago do Parque Débora
vação do projeto do Colina
lizada pelo município, em caso de extre- Paro;
D junto ao GRAPROHAB e
ma necessidade, para se fazer melhorias u Galeria CDHU II até Avenida CDHU;
u Parecer de Viabilidade
José Francisco Azedo;
ou ampliações em obras públicas são
Técnica para Implantação do
u
Projeto
do
CEREA
(Centro
compensadas em área pública, localiConjunto Habitacional Colina
de
Recuperação
do
Alcoólazada no Sistema de Lazer do Conjunto
E, bairro Patrimônio.
tra), no bairro Jardim Santa
Habitacional Henrique Ernesto Paro
Lúcia;
(Cohab I).

Alunos fazem passeio
ambiental à Estação
de Tratamento de
Esgoto de Colina
u Estudantes aprenderam
sobre a importância do
tratamento dos dejetos
orgânicos para a preservação do meio ambiente e
dos mananciais.

Colina foi uma das primeiras cidades do Estado a aderir ao projeto
de proteção de mananciais com fins de abastecimento público
u O projeto concilia atividades de preservação com geração de renda, principalmente no meio
rural. Colina integra o rol de 21 municípios inclusos na fase piloto do Projeto. O convênio prevê o
repasse de verbas através do FECOP (Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição), para
as Prefeituras, que se encarregarão de remunerar os proprietários das áreas beneficiadas.

Passeio no Horto
Florestal de Bebedouro

u O passeio permitiu aos
alunos conhecerem na prática
as lições aprendidas em sala
de aula.

Instalação de empresas
fica mais ágil e fácil

u Colina está entre as 21 cidades do Estado que aderiram ao
Programa de Licenciamento
Ambiental Municipalizado.

Vistoria e inspeção:
Arborização Urbana

u Toda poda e supressão de
árvores no município, segue
orientação técnica de engenheiro agrônomo e florestal,
de acordo com a Lei nº. 2017,
de 22/09/1997, que “disciplina
a arborização no município de
Colina”.

u Saúde e

Qualidade de Vida

Saúde trabalha ações
com gestantes

UBS da Vila Fabri ganha
atendimento noturno

Saúde realiza projeto
de humanização

u Gestantes recebem todas
as orientações e acompanhamento médico para terem uma
gestação saudável.

u Além de capacitar os profissionais, o objetivo também foi
melhorar o atendimento prestado à população da cidade.

Unidades de Saúde
ganham identificação

Alunos ganham creme
dental e escovas

u As placas orientam os
pacientes a encontrarem mais
rapidamente os locais para o
atendimento.

Desinsetização elimina
perigos de vetores

u A desratização e desinsetização ajudam a eliminar
roedores, escorpiões e baratas
presentes nas redes de esgoto.

80% dos idosos foram
protegidos da gripe

u A campanha ultrapassou a
meta ao vacinar 1.916 pessoas
idosas com idades a partir dos
60 anos.

u A Prefeitura implantou horário diferenciado para a realização
de exames preventivos de Câncer de Colo Uterino (Papanicolau).
A cada quinze dias, a unidade fica aberta (das 17h às 20 horas)
para atender as mulheres que trabalham e não dispõe de tempo
durante o dia, para a realização do exame. Diariamente os exames são realizados gratuitamente nas demais UBSs do município, obedecendo a um cronograma elaborado pela Secretaria de
Saúde. O atendimento noturno foi implantado pela Prefeitura
como forma de intensificar as ações preventivas deste tipo de
Câncer.

Saúde distribui glicosímetros para diabéticos

u A Secretaria de Saúde entregou gratuitamente kits contendo glicosímetro e
insumos — lancetas e fitas — para portadores de Diabetes.

Combate à Dengue u A Prefeitura intensificou o combate à dengue por meio de visitas diárias casa a casa,
ações educativas, exibição de vídeos e distribuição de
panfletos nas escolas e entidades, além de arrastão de
limpeza em terrenos baldios, prédios públicos e casas.

u Saúde Bucal: em 2011
foram distribuídas cerca de 2,7
mil escovas de dentes e 500
unidades de creme dental.

Conferência debate
“Atenção Básica”

u O objetivo foi avaliar os
problemas e as conquistas do
setor e propor sugestões para
vencer os desafios.

Funcionários ganham
novos uniformes

u 15 funcionários das Vigilâncias em Saúde foram beneficiados. Setor também ganhou
um Termonebulizador.

u Saúde e

Qualidade de Vida

Prefeitura realiza teste
da Orelhinha em bebês

Pronto Atendimento foi
reformado e ampliado

Prevenção de Câncer de
Mama e de Colo Uterino

u O exame é realizado uma
vez por mês no Centro de
Saúde e ajuda a identificar e
prevenir doenças auditivas.

u Campanhas preventivas
alertaram mulheres sobre a
importância da prevenção e
realizou exames.

Prefeitura investe na
capacitação de servidores

Palestras sobre
DST/Aids na escola

u Prefeitura implantou o NEP
(Núcleo Municipal de Educação Permanente) em Saúde
para capacitação de servidores.

Trabalho garante
instalação de lixeiras

u Ação da Prefeitura fez com
que comerciantes da cidade
instalassem lixeiras para cidade ficar mais limpa.

Ação de prevenção
na Usina “São José”

u A Prefeitura entregou as obras de reforma,
ampliação e pintura geral do
Pronto Atendimento Municipal,
que recebeu o nome do saudoso médico colinense “Dr. Manoel Palomino Fernandes”. O local ganhou
dependências específicas para atendimento à população, como
sala de urgência, curativo, inalação, repouso entre outras.

Saúde promove ação no
Parque Débora para celebrar
Dia Mundial da Saúde u A ação “Tarde Saudável”

promoveu caminhada, aferiu a pressão arterial, identificação de Índice de Massa Corporal dos participantes.

u Os alunos da Escola Lamounier de Andrade assistiram as palestras de prevenção
sobre DST/Aids.

Saúde participa de encontro sobre Leishmaniose

u Funcionários participaram,
em Ribeirão Preto, da Jornada
Técnica sobre Leishmaniose,
promovida pela Sucen.

Vacinação protege
crianças contra a pólio

Colina realizou
Semana da
Enfermagem
u Parceira Prefeitura e usina leva ações educativas de
prevenção aos funcionários de
campo da empresa.

u Evento debateu o
tema “Atuando com
ciência e arte e redescobrindo valores”, e
reuniu diversos profissionais da área.

u 98,57% das crianças receberam a vacina contra a Paralisia
Infantil; Campanha superou a
meta de 95%.

u Serviço Autônomo

de Água e Esgoto

Rede de Água do Distrito
Industrial I é ampliada

Rua Assad A. Daher ganha
ramais de rede de esgoto

u Ampliação garante mais
capacidade de oferecimento
de água potável para empresas
instaladas no distrito.

Servidores participam de
capacitação em Franca

u Servidores do SAAEC participaram do Curso de Fluoretação, realizado pela SABESP,
na cidade de Franca.
u Nova rede vai
melhorar a eficiência do sistema
que transporta o
esgoto da cidade
para a ETE.

ETE da Vila Guarnieri
é analisada

SAAEC adquire novos
uniformes para equipe

u Coleta periódica de amostra
para análise de esgoto da ETE
da Vila Guarnieri garante a qualidade do serviço de tratamento.

u Ano novo, uniforme novo.
Todos os servidores que atuam
no SAAEC ganharam uniformes novos.

Prefeitura amplia rede
no Parque Débora Paro

Haste de escuta e
geofone mecânico

u Construção da rede de
coleta de esgoto interligando
as Alamedas 1 e 2 do Parque
Débora Paro.

Servidores do SAAEC
passam por capacitação

u 14 servidores participaram
do curso de processamento e
controle de qualidade de água
potável de poços subterrâneos.

Operação tapa-buraco SAAEC u Reconstituição da
massa asfáltica sobre os reparos realizados pelo SAAEC
em várias ruas da cidade.
Novos equipamentos
modernizam e dão
mais qualidade ao
trabalho u Os equipa-

mentos são: uma Cortadora de Piso de Concreto/
Asfalto e um Compactador de Solo, adquiridos
em janeiro de 2011. Os
equipamentos facilitam o
trabalho do SAAEC e garantem mais qualidade no
resultado final.

Máquina Compactadora de Solo

u Aparelho ajuda a identificar
com precisão pontos de vazamento de água e esgoto nas
redes subterrâneas.

Poço da Nova Colina
passa por limpeza
Máquina Desobstruidora de Esgoto

Máquina de cortar asfalto

u Para a limpeza do poço, o
SAAEC utilizou um sistema de
compressão, que agilizou e deu
mais eficiência ao trabalho.

u Serviço Autônomo

de Água e Esgoto

Represa e dreno do
Burrinho são limpos

Avenida Angelo M. Tristão
ganha rede de esgoto

Bomba do Poço da
Cohab II foi reparada

u Limpeza faz parte do
trabalho de manutenção feito
periodicamente pelo SAAEC
no Burrinho.

u Retirada para reforma do
motor da bomba submersa do
Poço Artesiano do bairro da
Cohab II.

Córrego José Venâncio
passa por limpeza

Veículo reforça
frota do SAAEC
u Cosntrução de um trecho de 100 metros da rede de esgoto na Avenida Ângelo
M. Tristão, pela calçada da linha férrea.

u O SAAEC também realizou
a limpeza completa do Córrego José Venâncio, eliminando
entulhos e sujeira.

u Veículo transferido ao
SAAEC foi recuperado para
atender os trabalhos do setor
de tratamento de água.

Limpeza e instalação de
“T” na ETE do Retirinho

Reparos na rede da
av. Antenor J. Franco
u Construção de rede de

abastecimento de água
no Jardim Universal.
u O SAAEC realizou o trabalho de limpeza e instalação de
“T” na Estação de Tratamento
de Esgoto Retirinho, para a
eliminar odores.

Reflorestamento no
entorno da ETE Retirinho

u O reflorestamento amplia
a proteção ambiental à Estação de Tratamento de Esgoto
Retirinho.

u Construção de redes

e ramais nas Ruas 11
e 12 da Vila Guarnieri.

u SAAEC fez reparos na rede
de abastecimento de água
potável da Avenida Antenor
Junqueira Franco.

Limpeza da ETE da
Vila Guarnieri
u Limpeza realizada na
Estação de Tratamento de
Esgoto da Rodovia René
Vaz de Almeida, que atende os bairros Vila Guarnieri e Nosso Teto.

Durante a limpeza

Eucaliptos são usados
em reflorestamento
Antes da limpeza

A limpeza pronta

u Plantação e cultivo
de eucalipto para reflorestamento da ETE do
Retirinho.

u Trânsito e

Transportes

Respeito ao cidadão: Prefeitura regulariza
estacionamento e cria vagas preferenciais nas ruas
u Atendendo à legislação de
trânsito, a Prefeitura regularizou e sinalizou vagas de estacionamento preferencial para
idosos e portadores de necessidades especiais nas principais
ruas e avenidas do centro: ruas
7 de Setembro, 13 de Maio,
Alfredo Simões de Campos
Filho e Avenidas Rui Barbosa,
Dr. Manoel Palomino Fernandes, Expedicionário Roberto
Marcondes, Ângelo Martins
Tristão e na Praça Central.

Prefeitura adquire máquina que agiliza e dá
mais qualidade à pintura de sinalização viária
u Com o objetivo de revitalizar a sinalização horizontal
das vias da cidade, a Prefeitura
adquiriu uma máquina de
demarcação viária. A aquisição
do equipamento contribuiu
para o aumento do rendimento e da qualidade dos serviços
prestados de sinalização, dentre os quais a pintura de faixas
de pedestre, faixas tracejadas
e contínuas, divisão de fluxo
de tráfego, pintura de faixas de
retenção, segundo normas do
Código Nacional de Trânsito.

Trânsito mais
seguro para alunos

Prefeitura investe na
sinalização viária

u Pintura de solo ajuda a
orientar motoristas, motociclistas e também os pedestres.

Centro da cidade u A manutenção e o trabalho de melhoria do trânsito são feitos em etapas. Nas primeiras, foram
construídas rotatórias em locais estratégicos, instaladas
placas de orientação, regularizadas vagas preferenciais nas
ruas para idosos e portadores de deficiências, implantadas
mão única de direção em várias ruas e realizadas a pintura
de solo em frente às escolas do município.

u Foi realizada sinalização horizontal nas escolas
do município. O objetivo é
alertar os motoristas para
que reduzam a velocidade
quando passarem em frente às escolas, garantindo
mais segurança, especialmente na entrada e saída
dos estudantes.

u Obras e Serviços

Urbanos

Reforma da
Escola
Antonio Daher
u A Prefeitura está realizando
na Escola “Antônio Daher”,
Cohab II: ampliação de área
coberta; ampliação dos sanitários; construção de mais
uma sala de aula; construção
de lavanderia e almoxarifado;
adequação da despensa existente; e construção da quadra
poliesportiva com cobertura e
iluminação.
u Quadra da Escola Antônio Daher construída, recebendo cobertura e iluminação

Escola Ananias do Nascimento recebe melhorias
u A quadra da
escola do bairro
Nosso Teto ganhará cobertura,
iluminação e será
totalmente reformada, permitindo
proteção às crianças nos dias de sol
forte ou de chuva.
A obra está em
andamento.

Reforma da Escola Suzel Polizeli Milani
u A escola do
bairro Nova
Colina está
recebendo cobertura, iluminação
e reforma da
quadra poliesportiva, ampliação
do muro existente
e a construção de
2 salas de aulas
com área coberta.

Reforma da Escola Keila Gomes Garcia em fase final
u Escola do
bairro Pedreira
foi ampliada,
ganhou lavanderia, almoxarifado,
varanda coberta,
banheiro para o
maternal, sala de
brinquedos, muro,
alambrado, acessibilidade e outras
melhorias.

Escola Cel. José Venâncio Dias foi reformada
uA Prefeitura
construiu área de
serviço; almoxarifado; passarela
coberta; rampas
de acesso; elevador panorâmico; reformou e
cobriu a quadra
poliesportiva e
construiu arquibancadas.

Reforma da Escola Henrique Ernesto Paro
u A escola
recebeu reforma
e ampliação, com
a construção de
três salas, almoxarifado, sala dos
professores, pátio
coberto, reforma
da sala da Direção e pintura
interna e externa
do prédio.

u Obras e Serviços

Urbanos

Prefeitura
assina convênio
para a construção
de casas
u Convênio com a CDHU
garante a construção de 140
casas populares, destinadas às
famílias que ganham até três
salários mínimos. Empreendimento irá diminuir o déficit
habitacional e será realizado
em área perto dos bairros Nosso Teto e Vila Guarnieri.

Escritura Definitiva do
CDHU I u Os moradores

que quitaram o financiamento de suas casas, já
podem solicitar a escritura
definitiva de seu imóvel.

Construção de galerias para drenagem de águas
Prefeitura constrói Centro Comunitário e reforma
pluviais na Rua João Pedro Paro (Estrada Boiadeira) campo de futebol na Vila Guarnieri

u A Prefeitura concluiu a construção de rede de galeria para
águas pluviais na Rua João Pedro Paro, na Rua José Pedro
Daraya e na Avenida Dr. Moacyr Vizzoto, que receberam recapeamento asfáltico num total de 9.200 m2.

u A Prefeitura está concluindo as obras
de construção de um Centro de Convivência
Social e a reforma do Campo de Futebol na Vila
Guarnieri, que atenderá também aos moradores do Nosso Teto.

Colina adquire caminhão para auxiliar
na prestação de serviços urbanos

Sede do Centro de Referência de Assistência
Social (CRAS) está em construção

u Adquirido pelo convênio Estado/Município, através da Secretaria de Meio Ambiente/FECOP, o veículo é utilizado nos
serviços urbanos e na melhoria da infraestrutura do município,
na criação da consciência ambiental, com a coleta de materiais
reciclados e galhos de árvores oriundos de poda.

u Prédio está sendo construído no bairro Cohab I. São 130
m2 de área construída, que contará com varanda coberta,
recepção, sala de espera, sala de atividades, copa, dois sanitários sendo um masculino e outro feminino, além de mais
duas salas.

u Obras e Serviços

Urbanos

Cemitério Municipal recebe reforma, pintura e informatização
u A Prefeitura
Municipal de
Colina, por
meio da Secretaria de Obras e
Serviços Urbanos, realizou
melhorias no
Cemitério e Velório Municipal,
tais como: pintura e reforma,
e implantação
da informatização do sistema.

Combate à dengue:
caixas tampadas

Estradas
rurais
sempre
em ordem
u A recuperação das estradas municipais rurais é constante. As melhorias visam
oferecer segurança aos moradores dos sítios e fazendas
e garantir boas condições de
trafegabilidade para o escoamento da produção.

Operação “tapa-buracos” ajuda a manter a
segurança no tráfego de veículos e pedestres

Prefeitura constrói caixa de drenagem para a
captação de águas das chuvas na René Vaz de Almeida

u A Prefeitura realizou a recuperação da pavimentação asfáltica
de diversas ruas e avenidas dos bairros São Sebastião, Vila Grêmio, Jardim Simões, Jardim Santa Lúcia, Patrimônio, Cohabs 1,
2 e 3, Jardim Primavera, Pedreira, Nosso Teto, Vila Guarnieri e
região central.

u A Prefeitura construiu uma caixa de drenagem para a captação de água das chuvas na Rodovia René Vaz de Almeida. O objetivo foi garantir a segurança de motoristas. Com a obra evitou-se o acúmulo de água garantindo mais tempo de vida útil ao
asfalto, impedindo a sua danificação e o surgimento de buracos.

u Obras e Serviços

Urbanos

Prefeitura reforma e amplia
Centro Comunitário do CDHU 1
u A reforma e ampliação do Centro
Comunitário do
CDHU 1, proporcionou a troca
de vitrôs e portas,
revisão e reparos
nas redes elétrica
e hidráulica, reforma dos sanitários,
colocação de pisos
e revestimentos,
melhorias no telhado, reparos gerais,
pintura interna e
externa e execução
do projeto de paisagismo.

Nova Colina ganha praça, centro comunitário e reforma do campo

u A Prefeitura está construindo uma praça, que conta com passeio público pavimentado, bancos
de concreto, playground e iluminação, umbcentro de convivência social (centro comunitário) e
fazendo a reforma do campo de futebol no bairro Jardim Nova Colina. Recentemente também foi
realizado o recapeamento asfáltico e a sinalização viária nas ruas do bairro.

Ampliação do Fundo Social

u As obras vão melhorar a infraestrutura do local que abriga os
projetos Padaria Artesanal e “Mão na Massa”.

Serviços Urbanos e
SAAEC ganham
caminhão pipa

u Equipado com um canhão
que lança jatos d’água a uma
distância de 60 metros, é
utilizado nos serviços urbanos,
SAAEC e pode até combater
incêndios.

Praça na av. José Francisco Azedo u A obra, localizada
próxima ao Galpão do Agronegócio, conta com passeio público
pavimentado, bancos, playground e iluminação.

u Obras e Serviços

Urbanos

Centro
Cultural
no Parque
Débora
Paro
u O Centro Cultural
terá biblioteca; salas
de pequenas apresentações e palestras;
área de exposições;
anfiteatro para 345
lugares, na parte
interna do prédio e
um teatro de arena
para espetáculos ao
ar livre, além de salas
para administração.
O município contará Construção do estacionamento do Centro Cultural u O local terá capacidade para
com um espaço apro- atender 122 veículos e contará com vagas específicas para deficientes, área destinada ao estaciopriado para atividades namento de ônibus e atenderá, não só aos usuários do Centro Cultural, mas também do Pelotão
culturais e de lazer.
da Polícia Militar, Fórum e a população que pratica atividade física no parque.

Parceria entre Prefeitura, Grupo Guarani
e DER pavimenta acesso à Usina São José

Poda de grama nos canteiros centrais das avenidas
deixam Colina mais limpa e mais bonita
u A manutenção da limpeza
é constante para manter a
infraestrutura do município
e oferecer mais qualidade de
vida à população.

u Foram 900 metros lineares
de pavimentação na Rodovia André Garcia Camacho,
realizados sem ônus para a
Prefeitura.

u Obras e Serviços
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Recape
mantém
trânsito
em ordem
e deixa
cidade
mais bonita
Prefeitura realizou
recapeamento
asfáltico na região
central da cidade
u No centro da cidade, os
seguintes pontos foram beneficiados: Germano Bizarro;
Jaime de Mello Nogueira;
Adriano Augusto Cabral;
Alfredo Simões de Campos
Filho; Assad Abrão Daher;
Dr. Oscar de Gões Conrado e
a Avenida Rui Barbosa. As melhorias tiveram como objetivo
garantir a segurança, o conforto, a qualidade de vida, melhorar a infraestrutura e contribuir
para a manutenção da limpeza
pública nos locais.

Recape beneficia ruas
do Jardim Nova Colina
u Foram realizadas melhorias nas Ruas 1; 2; 3; 4; 5;
6 e na Alameda 1. Tanto o
recapeamento da área central
quanto o do Jardim Nova
Colina são obras importantes, do ponto de vista estético
e das condições de tráfego.

Av. José Francisco Azedo
recebeu melhorias
u A Prefeitura fez o recape no
prolongamento da Avenida.
Os serviços incluíram o plantio
de grama esmeralda no canteiro central e mudas de Ipê
branco em toda sua extensão.
Nas laterais (taludes), foram
plantadas mudas de grama da
espécie Batatais.

