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Carta aos moradores

Mais quatro anos de
progresso e muito
trabalho pela frente
u Chegamos ao final de mais

um ano de trabalho, conquistas
e realizações de várias propostas
e compromissos firmados com a
população de Colina.
É com muita satisfação que venho prestar contas de tudo aquilo
que foi desenvolvido, no decorrer
de 2012, em todos os setores da
Administração Municipal.
Vocês poderão observar que em
todos os segmentos, o Executivo
atuou investindo recursos próprios ou através de parcerias com
os Governos Federal e Estadual,
para oferecer infraestrutura,
saneamento básico, água de qualidade, formação continuada da
equipe de profissionais, respeito
ao meio ambiente, humanização
na saúde, desenvolvimento social,
modernização e fortalecimento das práticas pedagógicas na
educação quer seja em relação
aos recursos físicos quer seja nos
humanos. Políticas públicas levando investimentos necessários
a todos os bairros do município,
melhoria da malha e sinalização
viárias.
Obras de grande, médio e
pequeno porte foram realizadas,
sempre com planejamento e acima de tudo muito respeito com o
dinheiro público, que foi utilizado
com critérios e cautela, buscando

a redução de gastos para que os
recursos pudessem ser revertidos em benfeitorias importantes
para atender às necessidades do
município.
A educação, por exemplo, recebeu atenção especial. O número
de matrículas na rede municipal
aumentou; entretanto, o número
de alunos por sala de aula foi
reduzido. A cidade superou as expectativas do MEC no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica): o ensino evoluiu
da média 4,7 em 2005 para 5,8 em
2009. As treze unidades escolares
da rede municipal receberam
investimentos constantes por
meio de ampliações, reformas,
adequações no layout das fachadas, paisagismo, playground,
laboratórios de informática e de
ciências, e quadras poliesportivas cobertas. Para oferecer uma
merenda escolar de qualidade, a
Prefeitura investe anualmente,
com recursos próprios, em média
65% a mais do que recebe de
verba destinada à alimentação
escolar. A Escola Técnica Agropecuária Municipal “São Francisco
de Assis” é modelo e referência
no ensino técnico profissional
com os cursos em Agropecuária
e Agroecologia. O Polo de Ensino
à Distância – EaD, Colina oferece

os cursos superiores de Administração de Empresas, Ciências
Contábeis e Pedagogia, compromisso assumido e cumprido.
A infraestrutura urbana e o
meio ambiente contam com 100%
de tratamento de água e esgoto.
Reflorestamentos em APPs (Áreas de Preservação Permanentes);
recolhimento de lixo e reciclável;
iluminação pública; guia, sarjeta e
asfalto são constantes. Com base
no crescimento populacional,
houve um trabalho planejado
para a construção de moradias.
São 139 casas em construção pela
CDHU – que atenderão parte da
demanda – e mais 75 casas, no
bairro Alto da Colina, em benefício às famílias que residem em
moradias precárias sem a menor
infraestrutura. Os novos empreendimentos diminuirão o déficit
habitacional em Colina.
No esporte, além de centros comunitários e campos de futebol
recém-inaugurados e em construção – em bairros distintos – os

jovens estão em contato com a
prática esportiva pelos projetos
oferecidos.
A cidade também avança na
saúde, o Pronto Atendimento foi
reformado e ampliado; o Centro
de Especialidades Médicas recebe
remodelação total, assim como
o Centro de Saúde e a Vigilância
Epidemiológica. As quatro Unidades Básicas de Saúde, que atendem às necessidades dos usuários, também recebem a atenção
da administração.
Por tudo que foi mencionado
acima e que por tudo aquilo que
observarão ao folhear este Informativo, afirmo que o crescimento urbano ordenado de Colina
garante o equilíbrio na distribuição de benefícios para a população, pautados no planejamento
administrativo e com a aplicação
responsável do dinheiro público.
Isso tudo também só foi possível graças ao trabalho e apoio incondicional do Poder Legislativo
e de toda a equipe de servidores
e funcionários municipais, para
tornar Colina uma cidade próspera e melhor para se viver.
Boa leitura!
Valdemir A. Moralles — Mi
Prefeito Municipal
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Vice-prefeito Municipal
RONALDO DAHER
viceprefeito@colina.sp.gov.br
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TRANSPORTES URBANOS
Secretário ATHAIR LUIZ RODRIGUES
Rua 13 de Maio, 378 – Centro
(17) 3341-9523
smtransito@terra.com.br
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Secretário JACI SALIM PARO
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(17) 3341-9520
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MATERIAIS
E SUPRIMENTOS
Secretário OSNY CÉZAR PARO
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Secretário PAULO CÉSAR DEL’ ÂNGELO
(17) 3341-9449
contabilidade@colina.sp.gov.br
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Desenvolvimento econômico
Formalização
beneficia 283
empreendedores

Os benefícios
de quem é micro
empreendedor
individual

Cidade registrou
o terceiro melhor
desempenho de
toda a região.

Auxílio doença.

u

Salário maternidade.

u

Aposentadoria.

u É enquadrado no Simples
Nacional, pagando R$ 36,00
por mês para ter direito a
todos os benefícios.

u A formalização beneficia,

principalmente, quem trabalha
por conta própria e, por isso, não
tem acesso aos direitos sociais. O
objetivo do programa de Micro
Empreendedor Individual (MEI)
é tirar da informalidade trabalhadores autônomos, que tenham
faturamento de até
R$ 60 mil por ano.

u

u Passa a ser reconhecido
como empresa, com registro
no CNPJ (o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica), por
meio do qual tem mais facilidades para obter empréstimos a juros menores.

Interessados devem buscar a formalização por meio do Banco do Povo

Descarte de arquivo inativo
e beneficia Cooper-Colina

Prefeitura lança Frente de Trabalho

u O Programa Emergencial de
u A Prefeitura descartou no primeiro semestre de 2012 um total

de 7,5 toneladas de papeis, que geraram renda para a Cooper-Colina e desburocratização do serviço público.

Palestra abre
novo curso

Programa Emergencial
de Auxílio Desemprego
u O Programa Emergencial de

Auxílio Desemprego, oferecido
pelo Governo do Estado que
atendeu ao pedido da Prefeitura,
beneficiou 70 trabalhadores, com
bolsa auxílio de R$ 210,00, além de
crédito de R$ 86,00 para compra
de alimentos.

Segurança no Trabalho
previne acidentes
u O curso, lançado em 8 de

fevereiro em parceria com o
Senar e Sindicato Rural Vale do
Rio Grande, capacitou pequenos
produtores rurais para as competências empresariais.

u Além de cursos e treinamen-

tos para prevenção de acidadentes, a Prefeitura oferece aos servidores municipais equipamentos
de segurança necessários para o
desempenho de suas funções.

Auxílio Desemprego aconteceu
no dia 3 de Setembro e beneficiou
70 colinenses em situação de desemprego, que ganharam 9 meses
de trabalho.

Cursos realizados pela Prefeitura em
parceria com Senar, Etec e Senac
• Dezembro: tratorista sangrador de
seringueira,seleiro (senar)

Lançamento da Frente de Trabalho

Palestra motiva
servidores

• Novembro: tratorista, sangrador de
seringueira, eletricista residencial e de
orquidea (senar)
• Outubro: tratorista, jardineiro implantação de jardim (senar)
• Setembro: sangrador de seringueira
(senar), auxiliar administrativo (etec)
• Agosto: tratorista, artesanato em
couro (senar)
• Julho: seleiro (senar),2º turma
inclusão digital na terceira idade
(prefeitura)
• Junho: jardineiro implantação de
jardim, tratorista (senar)
• Maio: viverista (senar), auxiliar de
cozinha (senac)
• Fevereiro: empresário rural (senar),
1º turma inclusão digital na terceira
idade (prefeitura)

u A palestra, corrida no dia 18

de abril, abordou o “Auto Desenvolvimento Profissional” e foi
proferida pelo consultor Antonio
Orival Romanini, que abordou o
relacionamento interpessoal.

4

Educação e cultura
Educação a
distância
democratiza
ensino

Polo Colina de
Ensino a Distância
tem o melhor
desempenho entre os
vestibulares da Unirp

Dezenas de alunos
estão conquistando
uma profissão

u Polo de Educação a Distância

(EaD) da Unirp, Colina realizou
em fevereiro os vestibulares para
os cursos de Ciências Contábeis,
Pedagogia e Administração. As
aulas começaram entre o fim de
fevereiro e início de março.
O vestibular foi realizado em
duas modalidades: redação e
ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). O número de inscritos
esteve dentro do esperado, tendo
o Pólo de Colina apresentado,
conforme a Unirp, o melhor
resultado em relação aos pólos de
outras cidades.

u Os cursos de educação a

distância são realizados com
aulas presenciais (em escolas de
Colina) e também por meio da
internet. Dessa forma, muitos
colinenses estão conquistando
uma profissão sem precisar
viajar todos os dias para outras
cidades e nem pagar altas mensalidades pelo curso.

Alunas da ETAM são
contempladas com
bolsa na Unifeb

Alunos de curso à distância durante aula presencial

Ano letivo de 2012 reuniu mais de
5.700 alunos na rede municipal

Prefeitura distribui
uniformes e
materiais escolares

u Mais de 3 mil alunos da rede
u As alunas Brígida Sperchi de

Oliveira Machado e Jaqueline
Aparecida Moraes, formandas da
ETAM, também foram beneficiados pelo convênio entre a Prefeitura e a Unifeb.

u Um total de 2.898 estudantes iniciaram o ano letivo em 2012, distribuídos nas 12 unidades de ensino. Na Educação Infantil, creche e na
Pré-Escola, foram mais 360 alunos.

“Lamounier” reativa
Laboratório de Ciências

u Prefeitura investiu R$ 15 mil, recuperou

infraestrutura e adquiriu os equipamentos.

municipal receberam os uniformes: 6.123 camisetas e os kits
compostos por cadernos, lápis,
borrachas, réguas, giz de cera,
lápis de cor, canetinhas coloridas,
pápeis de vários tipos, pincéis e
massa de modelar.

Novos ônibus para o
transporte escolar

Programa Educação
Para o Trabalho

u Novo ônibus, conquistado junto ao Gover-

u Em parceria com o SENAC, programa be-

no Estadual, transporta 44 estudantes.

neficia jovens em busca de qualificação.
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Educação e cultura
Caixas térmicas
melhoram
qualidade
da merenda

Com mais animais,
ETAM ativa tanque
de resfriamento

Prefeitura adquiriu
18 unidades de
caixas térmicas
u As caixas térmicas melhoram

a segurança, mantêm estável a
temperatura, preservam a qualidade dos alimentos e proporcionam maior higiene no transporte
da merenda escolar. Agora são
49 unidades para o transporte de
100% da merenda escolar produzida pela Central de Alimentação.

Professores
participam
de Workshop

u Em parceria com a TEBE,

evento abordou o tema “Educação em Trânsito”.

u ETAM adquiru 11 novilhas pre-

Novas caixas térmicas melhoram o transporte da merenda escolar em Colina

Planejamento Escolar reúne
profissionais da educação

u Em fevereiro de 2012, “Encontro de Formação de Profissionais da
Educação”, realizado na ETAM, reuniu cerca de 340 profissionais no
planejamento do ano letivo.

Diretoras apresentam trabalho em
Seminário Internacional de Educação

nhas, com o objetivo de aumentar
o seu rebanho e a produção leiteira. O tanque de resfriamento tem
capacidade para armazenar 1.000
litros de leite.

EMEI “Maria Luiza
Toledo Guarnieri”
ganha laboratório

u Novo espaço educacional é

equipado com 11 microcomputadores, conectados à internet.

Estudantes da ETAM brilham
em concursos escolares

u As professoras

Luiza Aparecida Maia
e Diva Maria Dechen J.
Franco apresentaram
o trabalho “Desvelando Textos Literários:
Um Procedimento
Facilitador no Processo
para Tomada de Posse
da Fluência Leitora”
durante o “Seminário Internacional de
Educação — Práticas
Pedagógicas de Leitura
e Escrita nos Anos Iniciais 2012”, realizado em
Águas de Lindóia.

u Larissa Thaís de Souza foi premiada em Concurso de

Frases e Desenhos da ABAG (Associação Brasileira do Agronegócio) e Rebeca Garcia Lemes, da 8ª série, conquistou o 4º
lugar no EPTV na Escola 2012.
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Educação e cultura
Boa avaliação
garante curso
Técnico em
Administração

Colina em reunião
com a UNIRP

Centro Paula Souza
faz vários elogios
ao avaliar ETAM
u Avaliação faz parte do trabalho

de supervisão de qualidade feita
por técnicos do Centro Estadual
Paula Souza. Por isso, o município
conquistou mais um curso. Trata-se do Técnico em Administração,
com 40 vagas, que já foi autorizado pela entidade e será ministrado à noite na Escola Venâncio.

185 candidatos
participam de
processo seletivo

u Prefeitura abriu vagas para

cargos temporários na rede municipal de ensino.

Vestibulinho ETEC
tem 73 candidatos

u Equipe do Polo Colina na

UNIRP tratou sobre o fortalecimento da Educação de Ensino à
Distância.

Técnicos do Centro Paula Souza durante avaliação da ETAM

Campanha sobre Coleta Seletiva
das escolas sorteia computador

u O estudante Luiz Felipe Oliveira da Cruz, da EMEI “Maria Luiza

Toledo Guarnieri”, foi sorteado e ganhou um microcomputador ao
participar da campanha de Coleta Seletiva das Escolas Municipais.

Prefeitura divulga contemplados
com bolsa de estudo na Unifeb

ETAM fez processo
seletivo para o
Ensino Médio

u Provas de seleção para alunos
do ensino fundamental avaliaram 47 alunos para o ensino
médio profissionalizante.

Transporte escolar
beneficiou 1.400
estudantes em 2012
Transporte intermunicipal
609 estudantes
para cidades da região
Transporte zona rural
280 estudantes
sendo 50 (estado) e 230 (município)
Um total de 28 peruas
Sendo 4 manhã, 22 tarde e 2 noite.
Cada perua transporta 10 alunos.

u Alunos fazem a prova para o

curso de Administração da ETEC.

u Mais 8 alunos do Ensino Médio/Profissionalizante da ETAM ganharam bolsa integral de estudos para os cursos de Zootecnia e Agronomia
da Unifeb, no ano letivo de 2013. No total, 56 alunos da ETAM já foram
beneficiados pelo convênio que existe desde o ano de 2006.

Transporte zona urbana
560 estudantes
Um total de 6 ônibus
Sendo 6 manhã, 6 tarde e 2 noite.
Cada ônibus transporta 40 alunos.
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Educação e cultura
Feiras do
Folclore e
de Ciências
agitam escolas

Alunos da “Ananias”
visitaram Museu
do Ipiranga em SP

Exposições
demonstraram
talento dos alunos
u A Escola Lamounier realizou

a Feira do Folclore, evento que
contou também com danças
e teve sua finalização com um
concurso de pipas. Já a Escola
Técnica Agropecuária Municipal
realizou a Feira de Ciências com
os trabalhos confeccionados
pelos alunos do curso Técnico em
Agroecologia.

Colina sediou
Encontro
de Maestros

u Evento reuniu 13 cidades de
debateu o fortalecimento das
Corporações Musicais.

u Em outubro, 42 alunos da
Escola “Ananias do Nascimento”
visitaram o Museu do Ipiranga.

Apresentação abordou as tradições e a cultura dos índios brasileiros

“Expressart” participa da fase
estadual do Mapa Cultural

Prefeitura
promove Oficina
sobre Museus

u Com a coreografia “Lamento Sertanejo”, a jovem Cia. de Dança

“Expressart” de Colina participou em junho da fase estadual do Mapa
Cultural Paulista, realizada no Teatro Sérgio Cardoso em São Paulo.

Artesãos participam de
oficina em Bambu

u Promovida pela Prefeitura em parceria

com a SUTACO, oficina capacitou 12 artesãos.

Alunos participam do
projeto Trânsito Legal

u Palestras da Polícia Rodoviária sobre educação para o trânsito instrui 600 alunos.

u Evento, realizado em parceria
com a Secretaria de Estado da
Cultura, teve 20 participantes da
região.

Colina realiza Coleta
de Lixo Eletrônico

u Campanha foi realizada por 13 alunos concluintes do Curso Técnico em Agroecologia.
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Educação e cultura
Formaturas
encerram ano
letivo 2012 em
Colina
População
prestigiou
os eventos
u As solenidades de formatura

certificaram cerca de 620 alunos
da Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Ensino Médio
Profissionalizante, da Rede Municipal de Ensino. O ponto alto das
formaturas foram as solenidades que contaram também com
apresentações de dança, do Coral
Estrela Guia e do Projeto Municipal Kung Fu na Escola.

Alunos durante a formatura; ao lado público e apresentações culturais

Alunos de escolas municipais
comemoram as festas juninas

Início do 2º semestre do ano
letivo teve peça de teatro

u A última semana do mês de junho foi marcada pelas apresentações

u A volta às aulas nas 12 unidades de ensino municipais contou com a

de danças, quadrilhas e até teatro de um casamento na roça, sendo
encerrado com a degustação de bolos e doces típicos da festa.

“Expressart” participou do
7º Dança Ourinhos 2012

u Em virtude do excelente desempenho, a

“Jovem Cia. de Dança Expressart” foi convidada para participar do Salto Festival In Dance.

presença de aproximadamente 3 mil estudantes. Eles assistiram a peça
“Era uma vez”, da Cia. Rio Circular.

Professores colinenses visitaram Bienal
Internacional do Livro de São Paulo

u Cerca de 50 profissionais de educação visitaram em agosto, a 22ª Bienal Internacional do

Livro de São Paulo, no Anhembi. O evento coloca à disposição do público todos os lançamentos
das principais editoras, livrarias e distribuidoras do país.
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Esporte e Lazer
Cohab 2 e Cecília:
campeãs do
“Bom de Bola,
Bom na Escola”

uNúmeros finais do

Campeonato Municipal
“Bom de Bola, Bom de Escola”
Na categoria pré-mirim:
Goleiro menos vazado Mateus
Fernandes (Venâncio)
Artilheiro Cauaw Ferreira, com24
gols (Cohab 1)
Melhor jogador da final Clericles
Rodrigues (Cohab II)
Melhor jogador do campeonato
Henrique Santos (Nova Colina)

Competição agitou
várias escolas
municipais de Colina
u No pré-mirim, a equipe da

Escola Municipal “Antonio Daher”
(Cohab II) venceu por 3 a 0 o “Cel.
José Venâncio” na final e ficou
com o título. Na categoria mirim,
o Colégio Cecília Meireles goleou
na final a Escola Municipal “Antonio Daher” (Cohab II) por 8 a 1.
Jogador levanta a taça após a final do Campeonato Bom de Bola, Bom de Escola

Na categoria mirim:
Goleiro menos vazado Pablo
Andrade (Cecília)
Artilheiro André Pedroso,16 gols
(Cecília)
Melhor jogador da final José
Campanholi (Cecília)
Melhor jogado do campeonato
Fernando Galletti (Cecília)

“Antônio Daher”, campeão pré-mirim

“Cel. José Venâncio”, vice do pré-mirim

Colégio Cecília: campeã do mirim

Equipe da Cohab 2

Alunos do Colégio Cecília com a taça

Vice-campeão do mirim: Cohab 2

Equipe da escola “Antonio Daher”

Lance da final do pré-miriam

Colina promove o 6º
Regional de Futebol
“Divisão de Base”

u O 6º Campeonato Regional de

Futebol “Divisão de Base”, contou
com a participação de 24 equipes
regionais. Oito cidades da região
disputaram o título: Colina; Colômbia; Pirangi; Taiúva; Bebedouro; Jaborandi; Barretos e Cajobi.

Kung Fu Colinense encerra 2012
com medalhas no Nacional

u O Projeto Municipal Dragão Branco de Kung Fu encerrou 2012

conquistando 11 medalhas no 28º Campeonato Nacional de Li Tchuo
Pa Kung Fu, realizado em Ribeirão Preto. No total, a equipe colinense, composta de 13 atletas, conquistou seis medalhas de ouro, quatro
medalhas de prata e uma medalha de bronze. Durante o ano, a equipe
colinense conquistou um total de 58 medalhas, sendo 32 de ouro, 19
prata e 7 de bronze, além do Tetracampeonato Estadual.

Equipe de Colina
conquista o tetra do
Estadual de Kung Fu

u Pelo 28º Campeonato Estadual
Aberto de Li Tchuo Pa Kung Fu, a
equipe colinense, formada por 26
atletas, foi campeã, conquistando
o tetra. No total, foram 30 medalhas — sendo 15 de ouro, 11 de
prata e 4 de bronze.
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Esporte e Lazer
Basquete de
Colina participa
de torneio
regional
Evento teve 800
atletas de 8
municípios da região
u Alunos do Projeto de Basquete
“Assistência pra Vida”, de Colina,
disputaram o torneio contra Barretos, Guaira, Guapiaçú, Olímpia,
Pitangueiras, Severínia e Tanabi.
O evento reuniu cerca de 800
atletas. O aluno colinense, Tales
foi indicado e integrou a seleção
de ouro na categoria sub-14.

Na classificação geral, Colina conquistou a 3ª colocação na categoria sub-14, masculino e 5ª, no
feminino. Na sub-17, obteve o 8º lugar no masculino e 5º no feminino

“Ranchão” goleia e conquista o
Campeonato Veterano 2012

u Ranchão derrotou o Unifera na final por 4 a 0 do Campeonato

Municipal Veterano 2012 e conquistou o bicampeonato. A equipe ficou
com os títulos de Melhor Técnico e os prêmios de Melhor Jogador da
Final e Artilheiro.

Prefeitura
retoma projetos
e promove
competição
u A Prefeitura de Colina re-

tomou no mês de fevereiro, os
projetos esportivos de Vôlei e
Basquete. Em março, a Prefeitura
promoveu o 2º Festival de Vôlei
Feminino Sub-15. Além da equipe colinense, a competição teve
a participação das equipes das
cidades de Jaboticabal e Bebedouro. Além do Vôlei e Basquete,
a Prefeitura oferece também
as modalidades de Futebol de
Campo, Futsal, Kung Fu, Tai Chi
Chuan e Equitação.
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Festas e Comemorações
Aniversário
de Colina teve
show com a
Banda Resgate

86 anos de Colina
tem show
de MotoCross

u O show acontece no dia 19 de abril e abriu as comemorações para

celebrar os 86 anos que o município completou 21 de abril. A programação teve eventos cívicos, esportivos, artísticos e culturais, além de
duas novidades: o 1º Encontro de Carros Antigos, realizado dia 15 e o 1º
Concurso de Fanfarras e Bandas de Colina.

Encontro de
Carros Antigos abre
86 anos de Colina

u Evento teve cerca de 150 veículos e de mais de 120 expositores
de São Paulo, Minas e Rondônia.

35ª Festa do Cavalo de Colina:
Shows e Provas Hípicas

a participação de vários cavaleiros e grandes shows — João Carreiro e
Capataz; Munhoz e Mariano (participação de Maria Cecília e Rodolfo);
Guilherme e Santiago; João Bosco e Vinicius e cantor Eduardo Costa.

u Ato cívico teve apresentação dos projetos
de Kung Fu, do Coral Estrela Guia, da Cia. de
Dança Expressart e da FAMCOL (Fanfarra
Municipal de Colina).

Natal e Réveillon
encantam moradores

u Praça Central foi decora

da pelo Fundo Social; Parque Débora Paro teve show
pirotécnico em noite iluminada.

Cross reuniu 117 competidores de
vários estados.

“Colina Folia 2012”
registrou bom
público no Carnaval

u Sucesso total. Cerca de 60 mil pessoas prestigiaram a festa, que teve

“7 de Setembro” tem
cultura e esporte

u Este ano, a Prova de Moto-

u Colina Folia foi animado pela
Banda Fricote e Dj Rafinha, que
arrancaram elogios do público.

Cavalgada abriu a
35ª Festa do Cavalo

u Pelo 2º ano consecutivo, a tradicional Ca-

valgada promovida pela Associação Providência Santíssima abriu a 35ª Festa do Cavalo de
Colina, ocorrida em julho.
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Fundo Social
Prefeitura
implanta
inclusão digital
para idosos

Escola de Moda promove cursos

Grupo da 3ª Idade
representou Colina
no JORI, em Olímpia

Colinenses também
aprendem a navegar
na internet
u Implantado em fevereiro,

o projeto de Inclusão Digital
voltado para a terceira idade foi
desenvolvido pelo Telecentro
Comunitário, em parceira com o
Fundo Social de Solidariedade. 20
pessoas formaram as primeiras
turmas que estão descobrindo os
benefícios da informática.

Eleita a Rainha
da 35ª Festa do
Cavalo de Colina

u O projeto Escola de Moda propõe um método diferenciado de

costura e modelagem para a capacitação e geração de renda. É
desenvolvido em parceria com o FUSSESP (Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo), e visa oferecer gratuitamente
curso de Corte e Costura à população para melhorarem as condições de vida, a partir de uma nova qualificação.

Colina ganha Praça de
Exercícios do Idoso

Fundo Social marca
na Festa do Cavalo

u Praça do Idoso promove

u O FSS ofereceu espaços de la-

u O grupo “Amigos Para Sem-

pre”, com 39 atletas, competiu em
10 modalidades esportivas.

Fundo Social e
Educação entregam
Ovos de Páscoa

u Letícia Cristine Lino Barbosa

da Silva foi eleita a Rainha da
Festa. Foram eleitas também,
Joice Queiroz de Souza França, 1ª
Princesa, Carolina Simões Colete,
2ª Princesa e Miss Simpatia, Laís
Isabela Oliveira Bernardo.

atividades físicas para pessoas da
terceira idade.

Fundo Social entrega
de kits de roupas

u Famílias colinenses receberam doações
pela Campanha do Agasalho.

zer, entretenimento e bom gosto
para colinenses e visitantes.

Beleza e magia no
Natal colinense

u Produzida pelo Fundo Social, decoração no
Parque Débora Paro e Show de fogos foi um
espetáculo a parte.

u Foram entregues 2.100 ovos de
chocolate aos alunos, entidades e
integrantes de projetos sociais.

Fundo Social faz
doação ao Hospital

u Foram doadas 9 cortinas confeccionadas
pelas costureiras do Fundo Social.

13

Desenvolvimento Social
“Segurança e
Educação no
Trânsito” no
Patrimônio
Ação abordou o tema
“Trânsito Seguro Só
Depende de Você!”
u Foram ministradas palestras

pela Policia Militar Rodoviária,
em parceria com a Prefeitura e a
Concessionária Rodovias TEBE,
com apoio da Câmara, com participação de 30 famílias, 50 estudantes e integrantes do projeto
Ação Jovem. O grupo ganhou
cartilhas sobre o trânsito seguro.

Cidade mirim montada na Praça do Patrimônio; Mais de 100 crianças participaram

Cursos ajudam jovens em busca do primeiro emprego

Alunos que participaram dos cursos de Soldador e Auxiliar de Farmácia:
objetivo foi incentivar o retorno e a permanência na escola

u A Secretaria de Desenvolvimento Social e o CRAS, ofereceram dois cursos profissionalizantes gratuitos aos jovens colinenses integrantes de projetos sociais:
Soldador e Auxiliar de Farmácia em parceria com a Líder Treinamentos Ltda.

Cursos beneficiam
1.465 famílias

u Cursos, reuniões e uma série

de outras atividades beneficiam
famílias dos programas de transferência de renda (Bolsa Família,
Renda Cidadã e Ação Jovem),
oferecidos por meio do CRAS
(Centro de Referência de Assistencia Social).

Educação Continuada para a
Rede Sócioassistencial

u A Equipe da Rede Sócioassistencial do município

participa com frequência de capacitações diversas
com temas relacionados ao trabalho técnico e prático.
Possibilitar uma educação continuada para a equipe é
pressuposto fundamental para o desenvolvimento social
segundo a gestão da Secretaria.

Prefeitura amplia serviços de
Assistência Social em Colina

u Documento que formaliza o aumento do valor do Fundo Estadual

de Assistência Social (FEAS), repassado aos Fundos Municipais, foi
assinado em Barretos. Em Colina, o aumento do repasse contribuirá
para ampliar o auxílio, destinado mensalmente à entidades como o
Asilo “São José” e à APAE, como também contribuirá para valorizar
ainda mais os serviços oferecidos pelo CRAS (Centro de Referência de
Assistência Social) à população.

Centro de Projetos
Sociais integra famílias

u 281 jovens são atendidos no

Super-Center. Eles participam de
uma série de atividades inclusivas. São cursos, palestras, oficinas culturais e de lazer. O público
pode conferir o resultado dos
trabalhos nas comemorações do
calendário cultural de Colina.
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Meio Ambiente
Colina inova e
ruas ganham
Calçada
Ecológica

u Ações da Secretaria
de Meio Ambiente

— Reflorestamento na Fazenda Baixadinha — Projeto Mina D’água.
— Reflorestamento Bairro Santa Lúcia
— Reflorestamento da nascente do Córrego José Venâncio no Parque Débora
Paro, área urbana do município, para
proteção da mesma.

Impacto ambiental é
positivo ao ajudar na
drenagem urbana

— Construção de galerias águas pluviais
no Jardim Primavera, obra de quase R$
300 mil.
— Plano de micro e macrodrenagem
para o perímetro urbano e implantação
de Diagnóstico e Controle de Perdas do
SAAEC, sendo possível a substituição de
redes de água e hidrômetros sem custos
para o município.

u Além de deixar as vias da

cidade mais bonitas, a Calçada
Ecológica tem outras funções que
vão além da estética. Elas ajudam
na retenção da água das chuvas e
dimunem o calor urbano. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente pretende ampliar as áreas com
Calçada Ecológica na cidade.

— Licença de instalação de novas empresas, com algum impacto ambiental
local.

Calçada ecológica na rua Dr. Oscar de Goes Conrado,
com passarela para pedrestres e grama

— Coleta de Recicláveis nas escolas. A
todo material coletado é dado uma destinação correta, evitando que ele vá para o
aterro sanitário e polua o meio ambiente. Coleta de óleo de cozinha através de
Parceria Público Privada evitando que o
mesmo seja lançado no esgoto, prejudicando o sistema de tratamento do esgoto
nas lagoas, pois este lançamento mata as
bactérias anaeróbias responsáveis pela
decomposição do material orgânico.
— A Educação é parceira da Secretaria
de Meio Ambiente e vem trabalhando
e abordando esses temas na rede municipal de ensino com as crianças.
— Proprietários de postos de combustíveis devem providenciar caixas de
contenção de areia e graxa, a Secretaria
fornece projetos.

u Reflorestamento da Estação de Tratamento de Esgoto Retirinho

u Replantio de árvores na cidade

— Estudo e elaboração do Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos, separar o material reciclado do restante do
lixo, para prolongar a vida útil do aterro
municipal e também para elaboração do
Plano de Saneamento Básico Municipal.

O Engenheiro Agrônomo

u Homens trabalham no replantio de árvores no centro de Colina

u Replantio de espécies nativas na Rodovia Vicinal Renê Vaz de Almeida

u O engenheiro agrônomo tem um vasto e importante campo de

atuação. Ele estuda e faz projetos para a preservação dos recursos renováveis e para a conservação de ecossistemas. Além de
elaborar relatórios de impacto ambiental das atividades humanas
em áreas de florestas, pode planejar e executar obras e serviços
técnicos em engenharia rural em construções para fins florestais.
Ele também estuda e faz projetos de aproveitamento racional de
florestas e de reflorestamento, fazendo inventário florestal para
manejo e melhoramento de florestas naturais e plantadas, pesquisando até a produção de sementes e de mudas para melhorar
as características das plantas. Na indústria de móveis, de papel e
celulose, por exemplo, elabora os projetos de plantio e reflorestamento das espécies mais adequadas. Também poderá atuar em
atividades ligadas à ecologia e defesa sanitária, administração e
desenvolvimento de estudos para preservar e conservar os parques e reservas naturais e, é claro, atividades de ensino e pesquisa
ligadas à sua área de formação.

15

Trânsito e Transportes

Programa “Segurança e Educação no Trânsito” no bairro Patrimônio

Alunos participam de aula sobre Educação no Trânsito

u A Prefeitura realizou um trabalho social
voltado aos moradores do bairro Patrimônio
em virtude das melhorias na infraestrutura
urbana, desenvolvidas no local. Crianças, ado-

Policial Militar também ministrou palestra para pais de alunos e professores

lescentes e adultos participaram de palestras
informativas; receberam folders; cartilhas
e prestigiaram a exposição de uma cidade
mirim na Praça Pública do bairro.

Todas as ações integram o Programa Municipal “Segurança e Educação no Trânsito”, com
o tema central: “Trânsito seguro, só depende
de você!”.

Ruas da Vila
Guarnieri tem
sinalização
Prefeitura implantou
sinalização vertical e
horizontal no bairro
u Após receber a pavimentação

e recapeamento, ruas do bairro
Vila Guarnieri receberam a sinalização viária, que visam garantir
a segurança e a tranquilidade no
fluxo de pedestres e veículos.

Homens trabalham na implantação da sinalização horizontal e vertical em ruas do bairro Vila Guarnieri

u Ruas foram recapeadas e asfaltadas

u Sinalização aumenta segurança no trânsito

u Prefeitura também construi calçadas

u Sinalização ajudam ordenar o trânsito

u Máquina ajuda a pintar sinalização

u Sinalização orienta motoristas e pedestres
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Saúde de Qualidade
Trabalho
preventivo
protege cidade
contra a dengue
Arrastões e
campanha de
conscientização

Fiscalização em pneus

u O combate à dengue em

Colina é realizado durante todo o
ano. A equipe de Vetores realiza
diariamente visitas domiciliares, notificando e orientando a
população, além do trabalho de
busca ativa dos suspeitos e ações
educativas, como o “Bota Fora”
contra a dengue.

Colina é elogiada
por prevenção
contra o Câncer

u Hospital de Câncer de Bar-

retos enviou carta à Prefeitura
elogiando o trabalho preventivo.

De 2.665 residências visitadas, a equipe encontrou 1.706 materiais inservíveis

Ação recolheu 9 caminhões de entulhos

Secretaria intensifica educação
permanente e humanização

u A implantação da política de Educação Permanente, proposta pelo
Ministério da Saúde, tem como objetivos identificar e definir ações
educativas que qualifiquem a atenção e a gestão em saúde.

Campanha promove
‘Bombeiro Sangue Bom’

u Campanha doação de sangue distribuiu
brindes para os doadores participantes.

Saúde desinsetiza
rede de esgoto urbana

u Desinsetização da rede de esgoto urbana
atua no controle de baratas e escorpiões.

Funcionários
da Saúde recebem
novos uniformes

u 12 funcionários receberam da

Secretaria um kit contendo duas
camisetas e 2 calças jeans.

Desratização da rede
de esgoto urbana

u Controle de roedores foi feito em 516 pontos de visita, que receberam o tratamento.
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Saúde de Qualidade
Amamentação
é tema de
Encontro de
Gestantes
Orientações garantem
saúde para as
gestantes e seus bebês

Palestras são ministradas por médicos

u Gestantes participam de

vários cursos com orientações
de saúde e bem estar durante a
gestação, parto e pós-parto. As
palestras são realizadas por médicos e profissionais da Secretaria
Municipal de Saúde e abordam
vários temas como a estimulação
da fala e linguagem do bebê.

Saúde Municipal
participa de SIPAT
da São José

u Secretaria ministrou palestras
para funcionários da Usina São
José, sobre segurança no trabalho.

Gestantes formam grupo e participam de vários cursos de orientação

Orientações visam gestação saudável

Vacinação contra Pólio:
Colina atinge meta

Saúde promove
Campanha de
Acuidade Visual

u No total, 1.042 crianças tomaram a vacina — 99,43% do público alvo,
superando a meta de 95%. Este ano, além de Zé e Maria Gotinha, todas
as crianças vacinadas passearam no trenzinho da alegria.

Colina atinge meta em
vacinação contra gripe

u Foram vacinadas 1.872 pessoas com 60 anos
ou mais, contra a gripe comum e H1N1.

Moradora da Cohab 1, Jaquelina
Soares Bezerra, aprova atendimento

u “A Saúde atende bem, os médicos são bons,

os postos reformados, tem remédio, transporte para consultar em outras cidades”.

u Objetivo é detectar problemas
de visão nos estudantes e encaminhá-los para tratamento.

Secretarias destacam
projeto “Agita Colina”

u Programa “Agita Colina — Projeto Caminhada” participou do desfile de aniversário.
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Saúde de Qualidade
Campanha
“Passos que
Salvam” é
sucesso
Evento ajudou na
construção de
uma sala cirúrgica

Caminhada envolveu a comunidade

u Com total apoio da Prefeitura,

a Campanha “Passos que Salvam”
— lançada pela Fundação Pio XII
de Barretos em prol do Hospital
de Câncer Infantil, “Lulinha” —
foi sucesso. Mais de 946 kits de
camiseta e squeeze foram vendidos em Colina, sendo 100% da
renda revertida ao Hospital.

Secretaria participa
da ação “Outubro
Mês da 3ª Idade”

uSecretaria de Saúde deu orien-

tações durante campanha “Outubro, Mês da 3ª Idade”, da Caixa.

1ª Caminhada Contra o Câncer, realizada simultaneamente em mais 21 cidades da região

Campanha “Fique Sabendo 2012”:
100 exames foram realizados

u Para celebrar o Dia Mundial da Luta Contra a Aids, a Campanha

“Fique Sabendo 2012” buscou conscientizar a população para realizar
testes anti-HIV, combatendo assim o preconceito e o medo do exame.

Colina fez vacinação
contra a raiva animal

u Campanha anti-rábica vacinou 1.812 ani-

mais domésticos, sendo 1.568 cães e 244 gatos.

Moradores exaltaram solidariedade

Agentes tiveram
treinamento pelo
“Outubro Rosa”

u Agentes Comunitários tiveram
treinamento sobre prevenção de
câncer de colo uterino e de mama.

Agentes de Saúde ganham novos uniformes

u 30 agentes comunitários receberam novos uniformes — duas camisetas (uma de manga curta e outra de manga longa), personalizadas com o nome da Secretaria e o brasão do município.
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Água e Esgoto
Reservatório de
água da Vila Hípica
ganha casa química

Galeria Av. Luiz Lemos de Toledo
melhora drenagem das chuvas

u Obra vai garantir mais quali-

dade e segurança para o sistema
de purificação da água potável.

Expansão da rede
de água e esgoto da
rua 6 na COHAB I

u Expansão das redes de água e
esgoto vai ampliar a capacidade
de atendimento.

Expansão de rede
de esgoto e de água
Vila Fabri — Codeco

u Com a expansão da esgoto,
Homens trabalha na construção da galeria, que permite o escoamento das chuvas

SAAEC participa de workshop em
Franca sobre qualidade da água

u O SAAEC participou em agosto de uma capacitação realizada pela

SABESP, em Franca. O SAAEC esteve representado pela química Renata Paro, que é responsável pelo tratamento de água do município.

Casa de química passa
por manutenção

u Pintura e manutenção casa de química e
reservatório av, Renê Vaz de Almeida.

ETEs passam por
serviço de limpeza

u Manutenção incluiu limpeza das ETEs

localizadas na Vila Guarnieri e no Nosso Teto.

Prefeitura e SAAEC atendem a
reivindicação de moradores.

Casa química do
Parque Débora Paro
é reformada

u Reforma da casa química pas-

sou por manutenção e pintura de
todo o prédio.

Reservatório ganha
novo encanamento

u Novo encanamento substitutiu a tubulação anterior do reservatório da Cohab 1.
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Obras e Serviços
Prefeitura
promove
reformas na
escola “Keila”

Novo Centro
Comunitário no
Jardim Nova Colina

Reforma ampliou
número de
vagas na escola
u Com as obras, a EMEI “Keila

Gomes da Silva Garcia” dobrou
sua capacidade de atendimento
de 70 para 140 alunos. Foram
construídos mais 230 m2, a unidade ganhou novas dependências,
mobiliários, brinquedos educativos e equipamentos. A Prefeitura
investiu R$ 600 mil na ampliação.

Inaugurado Centro
de Convivência da
Vila Guarnieri

u Moradores ganharam, além

do Centro de Convivência Social,
a reforma do campo de futebol e
vestiários.

u Além da construção do Centro
Comunitário da Prefeitura também reformou o Campo de Futebol, vestiários, bar e sanitários.

Autoridades durante o descerramento da placa de inauguração da escola

Prefeitura reforma e amplia
Centro Comunitário do CDHU I

u A reforma e ampliação do Centro de Convivência do bairro incluiu
troca e instalação de vitrôs e portas; reformas dos sanitários; colocação de pisos; melhorias no telhado; entre outros investimentos.

Escola “Antonio Daher”
passa por reformas

EMEI “Vereador
Lupércio Polizelli”

Centro Comunitário
do CDHU 1 recebe
melhorias

u As obras garantem mais

conforto, lazer, entretenimento e
esporte à população.

Prefeitura entrega obras
no Jardim Nova Colina

u Escola ganhou almoxarifado e lavanderia;

dois sanitários femininos; pátio coberto; sala de
u Reformas melhoraram infraestrutura e
aula; quadra poliesportiva com cobertura meampliaram o número de vagas para os alunos
tálica; nova pintura do prédio e do muro, além
da escola municipal de educação infantil.
da remodelação de toda a fachada da escola.

u Bairro ganhou ampliação e reforma na
Escola “Profª. Suzel” e nova praça pública.
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Obras e Serviços
Colina inicia
construção de
139 moradias
populares
Empreendimento é
resultado de parceria
com a CDHU
u Os imóveis serão destinados

às famílias de baixa renda, que
ganham até três salários mínimos. Casas terão sistema de
aquecimento solar; azulejo na cozinha e no banheiro; cobertura na
área de serviço; laje; revestimento
do piso em todos os cômodos;
entre outras melhorias.

Prefeitura instala ponte
de concreto armado
na Fazenda Gurita

Casas estão sendo construídas em terreno próximo ao Nosso Teto e terão muro divisório entre os lotes e tratamento paisagístico

Prefeitura faz
recapeamento
no bairro
Jardim Hípico
u Foram recapeadas as Ruas 1, 2,

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e a Cel. José Venâncio. Somente a Rua José Marques
de Oliveira ficará de fora, uma
vez, que encontra-se em bom
estado de conservação.

u As pontes garantem o tráfego
nas estradas rurais e facilitam o
escoamento da produção.

Guia e sarjeta e acostamento em
asfalto na via Luiz Sebastião Luis Piai

u A obra foi feita na vicinal Engº. Luiz Sebastião Piai no trecho até o Distrito Industrial.

Jardim Santa Lúcia
ganha nova praça

u A Praça beneficia os moradores dos Jardins Santa Lúcia e Simões.

Escola “Ananias do Nascimento”
passa por melhorias

u A escola recebeu uma quadra poliesportiva
iluminada e coberta, entre outras melhorias.
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Obras e Serviços
Prefeitura
reforma Centro
Comunitário do
Jardim Hípico
Obra recebeu
R$ 238 mil em
investimentos
uA reforma contempla troca

de pisos e janelas, melhorias
nas redes elétrica e hidráulica e
telhado, pintura geral do prédio,
além da construção de 1.340 m2 de
alambrado e campo de futebol society. A comunidade ganhou um
espaço adequado, seguro, com
acessibilidade, para o lazer.

Prefeitura reforma
capela e faz pintura
total do Cemitério

u Serviço visa manutenção do

Cemitério Municipal, deixando o
local em ordem.

O Centro Comunitário do Jardim Hípico, antes (detalhe), durante e depois da reforma

Galerias e asfalto melhoram
infraestrutura do Patrimônio

u Construção de galerias de captação de águas pluviais e a pavimentação asfáltica em toda a extensão da
Rua 1º de Janeiro, beneficiando parte das ruas: Esmeralda; Júpiter; José Pedro Daraya e das avenidas: 3 de
Maio e Dr. Moacyr Vizzoto. As obras irão melhorar a infraestrutura urbana do bairro Patrimônio.

Convênio garante ampliação de
escola da Rede Pública Estadual

u Prefeito assinou convênio para reforma e
ampliação da Escola Estadual “Profº. Darcy
Silveira Vaz”.

Colina ganha Praça de
Exercícios do Idoso

u Praça de exercícios para terceira idade é

equipada com aparelhos para a realização de
atividades físicas.

Jardim Débora ganha
emissário de esgoto

u São 500 metros de emissários de esgoto nas

Alamedas 1 e 2, do bairro Jardim Débora ligando
à Estação de Tratamento de Esgoto do Retirinho.
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Prefeitura dá
inicio à
pavimentação
do Jd. Moleiro
Obras valorizam
propriedades
de vários bairros
u A Prefeitura de Colina iniciou

em fevereiro de 2012 a pavimentação asfáltica e a construção de
guias e sarjetas dos loteamentos
Jardim Moleiro 1 e 2, Loteamento
Polizelli, José Ribeiro e Antonio
A. Moleiro e também na Av. Luiz
Lemos de Toledo.
Construção de galerias ao longo do canteiro central da Avenida Luiz Lemos de Toledo

Construção de pavimentação asfáltica

Obras de urbanização, além de regularizar vários loteamentos, também provocou impacto positivo para os moradores com a valorização dos imóveis e terrenos no seu entorno

Prefeitura realiza a
construção da sede
do CRAS em Colina

Recapeamento asfáltico na região
central e no Jardim Nova Colina

u O CRAS é responsável pela

oferta e serviços continuados de
proteção social básica. Em Colina,
atende em média 1.515 famílias por
mês. Para a execução da obra, a
Prefeitura firmou convênio com o
Governo Federal, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social.

Prefeitura
asfalta acesso
à ETAM
u Um sonho realizado. A pavi-

mentação asfáltica do acesso da
Vicinal René Vaz de Almeida até a
ETAM “São Francisco de Assis” já
é realidade. Foram aproximadamente 7 km de pavimentação.

u Vários pontos do Jardim Nova Colina receberam obras de recape e pavimentação asfáltica, melhorando as Alamedas 1, 2 e 3 e as Ruas 1, 2, 3, 4 e 5.
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Prefeitura
reforma
escola
“Lamounier”
Obras revitalizaram
espaços internos e
externos da escola
u Realizada em etapas, as

obras de reforma da EMEF “Lamounier de Andrade” incluíram
o asfalto da entrada principal
da escola e a construção do estacionamento, com guias, sarjetas e pavimento. Também foram
construídos passeios internos
de acesso às quadras; reforma
do piso, da iluminação e das
pinturas demarcatórias das
quadras; substituição de alambrados e portões na área verde
interna; instalação de bancos
nos pátios e remodelação do
layout de entrada da escola.
Na última etapa, está prevista
a troca de toda a cobertura da
escola. Nessa etapa também
serão reformados os sanitários
de uso dos alunos e revisadas as
instalações elétricas.

Via de acesso à escola, que foi totalmente asfaltado,
facilitando a entrada de veículos e pedestres

Bairros Cohab I e Jd. Primavera
ganham campo e arquibancada

Construção da arquibancada

u A Prefeitura construiu um campo municipal de futebol, vestiá-

rios e arquibancadas em área localizada na divisa da Cohab I com
o Jardim Primavera. A obra beneficiará também os moradores dos
bairros vizinhos, Jardim Andorinha e Multirão.

Unidade Básica de Saúde do bairro CDHU II
recebe melhorias na infraestrutura

Prefeito assina convênio

CDHU II ganha
obras de galerias

u A Prefeitura Munici-

pal está reformando o
prédio da UBS (Unidade
Básica de Saúde) “Dr.
Pedro Otávio Rodrigues
Ferreira”, situada no
Conjunto Habitacional
CDHU II. O objetivo é
oferecer mais conforto,
segurança e comodidade aos usuários da Saúde Municipal, por meio
do trabalho realizado
pelas Unidades Básicas
de Saúde, que funcionam em pontos estratégicos da cidade.

u Ao levar mais infraestrutura para o bairro,
Prefeitura garante escoamento da água nos
períodos chuvosos.
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Boa notícia:
Jardim Alto da
Colina terá 75
casas populares

Estou contente,
pois sei que agora
vou ter uma casa
boa, tenho fé em
Deus que isso
vai acontecer, o
terreno já é da Prefeitura.”

Casas serão
construídos em
terreno de 56 mil m2

MARIA APARECIDA
DE OLIVEIRA
ALTO DA COLINA

u O protocolo de intenção foi as-

sinado em dezembro de 2012 junto
ao Governo Estadual. Empreendimento vai beneficiar famílias que
residem em moradias precárias
sem infraestrutura. Prefeitura já
adquiriu a área, localizada entre a
Av. Dr. Moacyr Vizotto, Rua João
Pedro Paro e Rua 1º de Janeiro.

De 2001 para cá
o bairro melhorou
bastante, asfalto,
o posto de saúde,
o atendimento, a
praça e tudo, está
muito bom.”
MARIA LUIZA
THEODORO
CDHU II

Prefeitura inaugura “Escola de Moda” em Colina

u A Prefeitura inaugurou, em novembro, a Escola de Moda. O projeto de capacitação e geração de renda,
em parceria com o FUSSESP – Fundo Social de Solidariedade do Estado, oferece gratuitamente curso de
Corte e Costura à população. A Escola de Moda está instalada na Rua 7 de Setembro.

A rede de esgoto tinha mau
cheiro, a gente não conseguia
nem comer e com o emissário
acabou. O lago, o reflorestamento e agora o campo de
futebol trarão lazer e qualidade
de vida para todos nós.”
MAYCON DA SILVA
JARDIM DÉBORA

Prefeitura de Colina mantém trabalho permanente de limpeza pública

u Sem poeira: funcionários realizam a

limpeza da Avenida Luiz Lemos de Toledo em
época de estiagem.

u Manutenção da grama dos parques
deixa a cidade mais bonita.

u Jardins de prédios públicos também passam por manutenção paisagística.

Obras e Serviços
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Investimentos
beneficiam
Vila Guarnieri,
Nosso Teto e
Patrimônio
u Pacote de investimentos de

R$ 1,1 milhão melhorou a infraestrutura dos bairros Vila Guarnieri, Nosso Teto e Patrimônio, com
obras de recapeamento da pavimentação asfáltica; construção
de guias e sarjetas; calçamento
de passeio público; pavimentação
asfáltica e sinalização viária. Os
trabalhos buscam garantir segurança e tranquilidade no fluxo
de pedestres e veículos, além de
contribuir para a manutenção da
limpeza pública.

u No Patrimônio as ruas contempladas com a construção de guias e sarjetas; calçamento de passeio públi-

co; pavimentação asfáltica e sinalização viária são: 1º de Janeiro (trecho entre a rua Esmeralda e av. Dr. Moacyr Vizzoto); beneficiando também, parte das ruas: Esmeralda; Júpiter; José Pedro Daraya e das avenidas: 3
de Maio e Dr. Moacyr Vizzoto (nos trechos localizados entre as ruas 1º de Janeiro e 21 de Abril).

u Recape das ruas 7; 8 e 9 (toda a

extensão), 14 (entre as ruas 6 e 10);
15 e 16 (entre as ruas 7 e 10).

u Outra obra nos
bairros Vila Guarnieri e Nosso Teto
é o recapeamento
asfáltico das ruas:
2; 3; 4; 5 e 6 (Nosso
Teto) e 14; 15 e 16
(Vila Guarnieri).
São 24,3 mil m² de
área de recape.

u Vila Guarnieri: asfálto e sina-

lização nas ruas: 10 (entre as ruas
14 e 15); 11 (entre as ruas 13 e 15) e
parte das ruas 14 e 15.

