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CARLOS BARBOSA 60 ANOS 

Nosso Município está vivenciando um grande 

período da sua história em 2019 com os 60 

anos de Emancipação. Nestas seis décadas 

a população barbosense construiu uma 

cidade marcada pela pujança e a resiliência 

na conquista por melhores condições de 

vida. Os frutos de tanta dedicação são 

colhidos atualmente com o acesso aos meios 

necessários de desenvolvimento social. 

Parafraseando o nosso Hino Municipal, 

Carlos Barbosa é altaneira e o nosso 

povo um exemplo de paz, trabalho e 

empreendedorismo. 

Para a Administração 2017-2020 o momento 

é especial pelas obras e realizações que 

estão retratadas neste informativo. 

Serviços foram melhorados, outros foram 

implantados. Obras foram iniciadas e outras 

já estão concluídas. Todas as áreas da 

Administração Municipal foram atendidas 

com investimentos nestes 24 meses iniciais 

de governo. E as realizações não param 

por aqui. O resultado é o planejamento, e 

também execução, de um governo que segue 

a pleno na conquista de melhores condições 

para nossa população. Boa leitura.
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E D U C A Ç Ã O

Você  
Sabia?
Em 2017, a disciplina de inglês 
retornou ao currículo escolar 
das Escolas Municipais de 
Ensino Fundamental, para 
todos os anos iniciais.

Desde fevereiro de 2017 
houve ampliação no horário 
de atendimento das escolas 
municipais de educação 
infantil. Os pais podem levar 
seus filhos a partir das 6h30 
e buscá-los até às 18h.

+ educação

O Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica – IDEB, é o 
principal indicador de qualidade 
do ensino básico no Brasil. O 
destaque barbosense na última 
edição foi a Escola Municipal de 
Ensino Fundamental de Tempo 
Integral Santa Luzia, localizada 
na comunidade de Santa Luiza.

Nestes dois anos foram investidos mais de R$ 940 mil em compras 
de vagas terceirizadas de berçário. Em 2018, a Escola Municipal 
de Educação Infantil Vitória passou a ser o novo Berçário Mu-
nicipal, que após uma reforma teve o ganho de 45 novas vagas, 
totalizando o atendimento diário de 65 crianças com idades 
entre quatro meses e dois anos.
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CRIAÇÃO DO FUNDO 
MUNICIPAL EU PROJETO
O fundo possibilita investimen-
tos em ações e programas de 
conscientização, com ênfase 
nas áreas de educação e segu-
rança. O resultado prático é que 
toda comunidade barbosense 
será contemplada com mais 
educação e segurança.

E D U C A Ç Ã O

Você  
Sabia?
Os ônibus do transporte 
escolar percorrem mais de 

3.150 quilômetros 

por dia no Município.

TRANSPORTE
ESCOLAR
O transporte escolar, que 
atende mais de 2 mil crianças 
e adolescentes do Município, 
para as três redes de ensino, 
compreende investimento 
anual de mais de R$ 3 milhões 
de recursos municipais.

TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO 
Como forma de incentivar que os barbosenses busquem 
formação superior, a Administração Municipal de Carlos 
Barbosa beneficia com o transporte para as instituições 
de ensino, cerca de 1.650 estudantes. Em 2018, o 
investimento total foi de mais de R$ 3 milhões e 100 
mil reais.

Carlos Barbosa conta com nove Escolas Municipais 
de Educação Infantil, com mais de 900 crianças 

matriculadas.

Escola Aquarela, no bairro Vitória: 73
Escola São Sebastião, em São Sebastião: 42
Escola Toquinho de Gente, no bairro Vila Nova: 320
Escola Carinha de Anjo, em Arcoverde: 40
Escola Gotinhas de Amor, no bairro Fátima: 85
Escola Vitória, no bairro Vitória: 65
Escola Arco Íris, no bairro Aparecida: 85
Escola Criança Feliz, no bairro Triângulo: 115
Escola Aurora, no bairro Aurora: 117

Já no Ensino Fundamental, são mais de 1.200 
jovens matriculados nas cinco  

Escolas do Município.

Escola Prefeito José Chies, no bairro Triângulo: 441
Escola Padre Pedro Piccoli, no bairro Aurora: 321
Escola Salvador Bordini, em Cinco da Boa Vista: 70
Escola Nossa Senhora Aparecida, no bairro Aparecida: 243
Escola de Turno Integral Santa Luzia, em Santa 
Luiza: 162

A primeira entidade 
contemplada com os 
recursos do Fundo 
M u n i c i p a l  f o i  o 
Corpo de Bombeiros 
Voluntários, com um 
veículo furgão no 
valor de 

R$ 150 mil.
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E D U C A Ç Ã O
EU PROJETO 
EDUCAÇÃO MOSTRA CIENTÍFICA - Em outubro de 2018, foi realizada 

a 1ª Mostra Científica Municipal que reuniu mais de 150 
trabalhos. A iniciativa visa estimular, nos alunos das escolas de 
todo o Município, o interesse e o conhecimento das práticas 
de observação, percepção e iniciação à pesquisa científica.

Em 2018, a Administração Municipal realizou 
a unificação das Escolas de Educação Infantil 
Toquinho de Gente e Recanto, localizadas no 
bairro Vila Nova. A obra contemplou a reade-
quação dos espaços, além da recuperação das 
fachadas, piso, substituição das esquadrias 
e pinturas. Totalizando um investimento de 
aproximadamente R$ 300 mil.

REFORMA NAS EMEIS TOQUINHO DE GENTE E ARCO ÍRIS
Além disso, a Escola Municipal de Educação 
Infantil Arco Íris, situada no bairro Aparecida, 
também está recebendo reforma e ampliação. 
No local, estão sendo construídas quatro 
salas de aula, refeitório, cozinha, despensa 
e também uma ligação com a escola Nossa 
Senhora Aparecida, totalizando um investi-
mento superior a R$ 570 mil.

Lançado em 2017 pela Adminis-
tração Municipal, visa estimular 
a educação como ferramenta 
de transformação e evolução da 
comunidade, bem como auxiliar 
na solução de problemas de vio-
lência urbana. Em 2018, a ação 
visou promover a sensibilização 
ambiental, a sustentabilidade, a 
redução de desperdícios e a con-
servação da natureza, e com isso, 
foi lançado o Eu Projeto – Cidadão 
Consciente através da Educação 
Ambiental.

Recibela
Indicado por Anallara Dias 

Roman
Escola Carlos Barbosa

Zequinha
Indicado por Ana Clara 

Ferrari
Escola Salvador Bordini

Bia
Indicado por Kauã Cadu  

de Campos  
APAE

Lolita Recicla
Indicado por Maria L. 

Armani Baldasso
Escola Elisa Tramontina

Gael
Indicado por Victor Gabriel 

Trizotto
Escola Padre Pedro Piccolli

Vitorino
Indicado por Krysnanda 

Feltrin
Escola Dom Vital

Amanda
Indicado por Ana Carolina 

Kanoffre Camargo
Escola Cardeal Arcoverde

Naturela
Indicado por Giulia Luzani 

Gozalvo 
Colégio Santa Rosa

Tales
Indicado por Ágatha Rost 

Perez
Escola Nossa Senhora 

Aparecida

Téo
Indicado por Fernanda 

Belleboni Bottega
Escola São Roque

Nico
Indicado por Heloísa 

Gugel Mesturini
Escola Prefeito José Chies

Luzia
Indicado por Emílio 

Andreolli, Andriel Pradella e 
Eduarda Zwirtes 

Escola Santa Luzia

Com a participação das escolas, os 12 personagens infantis, que representam a diversidade em nossa 
sociedade e que estão presentes nas ações desenvolvidas pela Administração Municipal, receberam nomes.
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Em dois anos, a Secretaria 
utilizou cerca de 37 mil tonela-
das de brita para manutenção 
constante de todas as estradas 
do Município e no incenti-
vo aos agricultores previstos 
no Plano de Estímulo ao De-
senvolvimento Agropecuário. 
Além disso, foi realizado o 
alargamento de vias rurais, com 
colocação de material e troca 
de bueiros onde necessário, 
totalizando 1.230 metros de 
tubulação.

A G R I C U L T U R A  E  M E I O  A M B I E N T E

HORAS
MÁQUINAS
Em 24 meses a 
Secretaria Municipal 
de Agricultura e 
Meio Ambiente 
disponibilizou horas 
de equipamentos aos 
agricultores, através 
do Plano de Estímulo 
para a realização de 
serviços de:

Retroescavadeira:  
4.642 horas

Trator Agrícola Silagem:  
10.033 horas

Trator Agrícola Subsolagem:  
3.392 horas

Trator Esteira:  
1.095 horas

Motoniveladora:  
74 horas

Feira de Produtos Orgânicos
Local Espaço da Feira do Produtor

Dia da semana Quintas-feiras

Horário 11h às 18h

Feira do Produtor Rural
Local Espaço da Feira do Produtor

Dias da semana Terças-feiras e sábados

Horário Terças-feiras: 13h às 18h. Sábados: 6h às 11h 

A Secretaria disponibiliza espaço para a realização da Feira do 
Produtor Rural e Feira de Produtos Orgânicos. Confira abaixo 
os horários específicos de atendimento:

Mais de 85 agricultores 
foram beneficiados com 
o serviço de inseminação 
artificial do rebanho, to-
talizando um investimento 
de mais de R$ 127 mil de 
recursos municipais. 

A Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Am-
biente também promove 
campanhas como, milho 
troca-troca, sementes de 
batata, mudas de várias 
espécies e alevinos.
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A G R I C U L T U R A  E  M E I O  A M B I E N T E

A Prefeitura realizou mutirão para limpeza da ciclovia em maio de 
2018.  Os serviços contemplaram varrições e poda nas hortênsias.

Em dois anos, o Viveiro Municipal produziu cerca de 18 

mil mudas de árvores nativas, frutíferas e ornamentais, 
tais como: goiaba, araçá, pitanga e guabiju ou as de 
sombra, como as variedades de Ipê e Canela. As plantas 
são doadas à comunidade barbosense para reposição 
florestal e arborização.
Quem tiver interesse em receber tais mudas, pode retirar 
no Viveiro Municipal, de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 13h30 às 17h30.
Além disso, no local também foram produzidas mais 
de 100 mil mudas de flores para o ajardinamento das 
praças e vias públicas do Município.

Nestes dois anos, novas máquinas passaram 
a integrar a frota do Município, melhorando a 
qualidade do atendimento das demandas da 
comunidade. Dentre eles estão: um automóvel 

NOVO MAQUINÁRIO
para ser utilizado pelo SUSAF, uma ambulância 
para o SAMU, uma retroescavadeira, dois ca-
minhões basculantes e uma minicarregadeira 
com vassoura e capinadeira hidráulica.

Você  
Sabia?
Em 2018 cada habitante 
do Município produziu uma 
média de 408 gramas de 

lixo por dia. 

A Administração Municipal 
investiu mais de R$ 3 

milhões e 800 mil reais 

com a Coleta Seletiva.

O Ecoponto Municipal está loca-
lizado no prédio da Prefeitura e 
recebe produtos eletrônicos, como 
geladeira, lava-roupa, ar-condicio-
nado, TVs, DVDs, equipamentos de 
áudio, computadores, celulares e 
outros eletrodomésticos.
Mais informações podem ser ob-
tidas através do fone:

3461-8877{ {
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MANUTENÇÃO DE PARQUES  
E PRAÇAS
Instalação de dois bebedouros na ciclovia, além 
de dispensers de saquinhos para a coleta de 
dejetos de animais.

Realização de eventos paralelos do Festiqueijo: Rústica e Minirrústica, Torneio de Futsal Feminino 
e Olimpíada Colonial.

Através de parceria com a Associação Carlos 
Barbosa de Futsal – ACBF, foram fixadas 
quatro mil cadeiras nas cores branco, 
laranja e preto, no Centro Municipal de 
Eventos Sérgio Luiz Guerra.

E S P O R T E S ,  L A Z E R  E  J U V E N T U D E

Você  
Sabia?

A Secretaria Municipal de Esportes, Lazer 
e Juventude repassa anualmente mais de  
R$ 360 mil para organizações da 
sociedade civil, como: bocha, bolão, 
ciclismo, atletismo, motocross, futsal, 
futebol de campo e americano.

8 | Informativo da Prefeitura de Carlos Barbosa - janeiro de 2017 a dezembro de 2018



E S P O R T E S ,  L A Z E R  E  J U V E N T U D E E S P O R T E S ,  L A Z E R  E  J U V E N T U D E

Você  
Sabia?
A Secretaria Municipal de Esportes, Lazer 
e Juventude é responsável por realizar a 
limpeza e manutenção das 12 academias 
ao ar livre, 13 quadras de areia e 17 áreas 
de lazer com parques infantis do Município.

A Secretaria promove atividades para os jovens 
no intuito de estimular a prática esportiva, in-
clusão social e a melhoria da qualidade de vida.
Mais de 300 estudantes barbosenses, com ida-
des entre 06 a 17 anos participam do Projeto 
Bom de Bola, Bom na Escola, com competições 
a nível estadual de futebol de campo. 

Realização da Festa do Trabalhador e de Dia 
das Crianças.

Piquenique da Estação, novo evento que 
visa proporcionar momentos de lazer e de 
integração, em um dos locais mais bonitos 
do Município, o Parque da Estação.

Realização dos Jogos Escolares, envolvendo as 
escolas do Município em diferentes modalidades 
esportivas.
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Um dos serviços prestados à comunidade é a limpeza de meios-
fios e varrições. Nos anos de 2017 e 2018 o serviço foi realizado 
em mais de 40 quilômetros das vias de todo o Município.

Limpeza de boca de lobo na rua João Bragagnolo.

Pavimentação do acesso ao Balneário Navegantes

CALÇAMENTO
Através de parcerias com mo-
radores, mais de 12.600m² de 
calçamento foram executados. 
A Prefeitura ficou responsável 
pela preparação da cancha e co-
locação da brita e os moradores 
pela aquisição das pedras de 
paralelepípedos e a contratação 
de calceteiros.

A Administração Municipal 
adquiriu no início de 2018, 
uma minicarregadeira com ca-
pinadeira e vassoura hidráulica, 
visando facilitar a limpeza das 
vias urbanas e garantir a agili-
dade do serviço.

Você  
Sabia?
Em dois anos foi realizada 
a manutenção em mais de 
1700 bocas de lobo.

INFRAESTRUTURA

P L A N E J A M E N T O
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Limpeza e manutenção do trecho da Avenida Presidente Kennedy

CIDADE LIMPA
Visando garantir a qualidade 
de vida de todos os barbosen-
ses e manter a cidade sempre 
limpa, nas segundas, terças e 
quartas-feiras, a Prefeitura re-
aliza o recolhimento de galhos. 
Já, nas quintas e sextas-feiras, 
acontece a coleta de móveis 
velhos.

P L A N E J A M E N T O

RECOLHIMENTO DE GALHOS

AGENDE O 
RECOLHIMENTO

Agende recolhimento de 
galhos e móveis velhos 
diretamente no fone

3433-2921{ {

Você  
Sabia?
Em 2017 a Prefeitura realizou 
a troca de 1.677 metros de 
tubos nas vias urbanas. Já, em 
2018, 1.327 metros de tubos 
foram substituídos.
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HAPPY HOUR
O Happy Hour foi idealizado 
com o objetivo de proporcionar 
aos barbosenses e visitantes 
momentos de lazer, aliando 
música e entretenimento à gas-
tronomia dos chefs de cozinha, 
bares, cafés e restaurantes do 
Município. Em termos culturais, 
lembra os antigos filós, onde 
o povo se reunia para ouvir e 
tocar músicas, contar histórias 
e dançar.

D E S E N V O L V I M E N T O  T U R Í S T I C O , 
I N D Ú S T R I A  E  C O M É R C I O

28º E 29º  
FESTIQUEIJO

Entre as duas edições, mais de 
54 mil visitantes desfrutaram 
de farta gastronomia, com os 
melhores vinhos e espumantes 
da Região. Novidade do 29º 
festival, foi a Feira de Compras 
do  Fes t iQue i jo  com 35 
expositores do Município.

Você  
Sabia?
A Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Turístico, 
Indústria e Comércio é 
responsável por organizar e 
executar planos e programas 
que objetivam incentivar o 
turismo no Município, além 
de criar ações de apoio ao 
comércio e indústria, como 
feiras e eventos em datas 
comemorativas.
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D E S E N V O L V I M E N T O  T U R Í S T I C O , 
I N D Ú S T R I A  E  C O M É R C I O
NATAL NO CAMINHO  
DAS ESTRELAS
Anualmente a Administração 
Municipal promove uma in-
tensa programação natalina 
que contempla a Abertura do 
Natal, com a chegada do Pa-
pai Noel e o acendimento das 
luzes, além de outros grandes 
eventos, como as Paradas de 
Natal, Happy Hours e o Show 
de Réveillon.

NOITE ESTRELADA
Lançada no primeiro semestre de 2017, 
a Noite Estrelada objetiva fomentar 
o comércio local, oportunizando um 
horário diferenciado para a comuni-
dade realizar suas compras, dispondo 
de momentos agradáveis, de cultura 
e lazer. 
O evento conta com a participação de 
lojistas, roteiros turísticos, artesanato 
e Bombeiros Voluntários de Carlos 
Barbosa.

Um encontro 
anual

O Natal no Caminho  
das Estrelas encanta a 
cada ano.

Você  
Sabia?
Mais de 1.100 voluntários 
barbosenses participaram 
das Paradas de Natal de 2017 
e 2018.

O Conselho Municipal de Turismo – COMTUR 
foi reativado em 2018. Com caráter consultivo 
e de cooperação com a Administração 

Municipal, visa assegurar a participação da 
comunidade na elaboração e implementação 
de políticas públicas voltadas ao turismo.

COMTUR É REATIVADO
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S A Ú D E

Você  
Sabia?

Em 24 meses foram 
aplicadas 

30.809 

doses de vacinas.

Agende sua 
consulta através 

do número 156

PORTAL DA SAÚDE
Hoje o site do Município de Carlos Barbosa 
conta com o Portal Saúde para o agendamento 
de consultas online. Para realizar o agenda-
mento é necessário informar usuário e senha, 
os quais são gerados na recepção do Centro 
Municipal de Saúde, no horário das 7h às 22h.

CLÍNICA DA VISÃO
Buscando maior agilidade, conforto 
e segurança, desde julho de 2018 os 
atendimentos em oftalmologia são 
realizados na Clínica da Visão em Carlos 
Barbosa. O espaço está localizado em 
frente ao Centro Municipal de Saúde, o 
qual disponibiliza de até 150 consultas 
mensais agendadas pelo fone 156 ou pelo 
sistema online. 

SALA DE VACINAS
Além da mudança de sede, o horário de 
atendimento na Sala de Vacinas também 
foi ampliado, ocorrendo de segunda a 
sexta-feira, das 7h às 19h, sem fechar ao 
meio-dia. Mais informações sobre aplica-
ções de vacinas através do fone

3461-8924{ {
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CEMAPS
Em nova sala, localizada na Avenida Presidente 
Kennedy, nº 691, o Centro Municipal de 
Atendimento Ps icossocia l  –  CEMAPS 
disponibiliza seis consultórios, onde são 
oferecidos atendimentos com psicólogo, 
psiquiatra, assistente social e clínico geral. Além 
dos atendimentos, o espaço também proporciona 
oficinas de arteterapia, despertando o processo 
criativo como um componente terapêutico e, 
através deste, melhorando a qualidade de vida 
dos pacientes.

S A Ú D E

CARTÃO SAÚDE
Em setembro de 2017, a Pre-
feitura iniciou o processo de 
atualização do Cartão Saúde 
Carlos Barbosa, visando aten-
der a comunidade e melhorar a 
aplicação dos recursos públicos. 
Hoje, o Município tem 26.112 
cadastros atualizados.

ATENDIMENTO QUANTIDADE EM DOIS ANOS

Consultas de urgência e emergência 60.804

Consultas clínicas agendadas 36.298

Consultas ginecológicas 15.372

Consultas pediátricas 14.513

Consultas odontológicas 17.821

Consultas na Clínica do Homem 2.589

Consultas na Clínica da Visão 961

Exames no Centro Radiológico (mamografias e raio-x) 11.723

Exames laboratoriais 168.168

Pacientes transportados 18.027

Viagens realizadas 3.801

Medicamentos dispensados (unidades) 12.666.735

Atendimentos realizados na Farmácia Municipal 148.405

Confira os números de atendimentos em todas as seis unidades de saúde 
(Arcoverde, Cinco Baixo, Santo Antônio de Castro, Santa Luiza, Forromeco e Sede)

ATENDIMENTOS NAS SEIS UNIDADES DE SAÚDE
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S A Ú D E

MAIS INVESTIMENTOS 
NO HOSPITAL DA 
NOSSA CIDADE
A Administração Municipal 

investiu de janeiro de 2017 a 

dezembro de 2018, através da 

contratação de serviços, mais 

de R$ 5,4 milhões no Hospital, 

qualificando cada vez mais os 

atendimentos.

Você  
Sabia?
A Prefe i tura  oferece 
mensalmente o transporte 
gratuito para que as pessoas 
possam doar sangue.

 Doação  
de sangue

Doar sangue é um ato 
de amor. Mensalmente a 
Secretaria Municipal da 
Saúde promove a campanha 
de doação de sangue no 
Hemocentro Regional de 
Caxias do Sul. 

Seja solidário!!! 
A vida de alguém pode 
estar em suas veias...
O s  i n t e re s s a d o s  e m 
doar devem se inscrever 
diretamente no Centro 
Municipal de Saúde ou 
através do fone:

3461-8904{ {
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Em dois anos, mais de 113 mil 

passageiros foram transpor-
tados pelo Coletivo Urbano, 
que hoje conta com rampa de 
acessibilidade para cadeirantes.

Foram instaladas aproximada-
mente 200 placas de sinalização 
e a equipe realizou a demarca-
ção de mais de 29 quilômetros 

das vias do Município.

S E G U R A N Ç A  E  T R Â N S I T O

Você  
Sabia?
Você pode entrar em con-
tato com a Brigada Militar 
através do

156, OpçãO 2 { {

Plataforma de Observação 
Elevada da Secretaria Estadual 
de Segurança Pública esteve 
reforçando a segurança durante 
os eventos do Município.

MONITORAMENTO
Em 2017 a Administração 
Municipal efetuou a com-
pra do sistema de video-
monitoramento. Através 
deste serviço, servidores 
municipais cuidam 24 horas 
por dia das 26 câmeras que 
monitoram o Município de 
Carlos Barbosa.

A comunidade pode denun-
ciar e informar crimes pelo 
WhatsApp

  99702-5820

Você  
Sabia?
Carlos Barbosa conta com 
5.051 pontos de iluminação 
pública.
Nestes dois anos, a Prefei-
tura realizou a manutenção 
de mais de 3.100 pontos 
com a substituição de lâm-
padas, relés, reatores e 
instalação de mais de 200 
lâmpadas de led. 

Este serviço pode ser soli-
citado através do fone:

Desde abril de 2018, Carlos Barbosa 
inova com o modelo de Estacionamento 
Rotativo. O serviço funciona de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 12h 
e das 13h às 18h, e aos sábados, das 
8h às 12h.
A novidade é que o pagamento pode 
ser efetuado de várias formas. Através 
de cartões de crédito ou débito, em 
dinheiro, nos 20 pontos de vendas do 
comércio local, ou ainda, por meio do 
aplicativo para celular, Digipare.

3433-2152{ {
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NOVO AMBIENTE
A Biblioteca Pública Munici-
pal Padre Arlindo Marcon e o 
Telecentro Comunitário estão 
localizados em novo ambiente. 
Em uma área que totaliza 819 
m², em frente ao Colégio San-
ta Rosa, as novas instalações 
contam com ampla acessibi-
lidade, normas de segurança 
e ambientes climatizados. O 
acervo conta com mais de 30 

mil unidades, dentre revistas, 
livros e periódicos.

P R O A R T E

Você  
Sabia?
O Telecentro Comuni-

tário oferece cursos de 
smartphone, informática 
e consultas a internet. Em 
24 meses, mais de 7 mil 

pessoas desfrutaram do 
serviço.
Para participar é neces-
sário que os interessados, 
de qualquer faixa etária, 
apresentem apenas com-
provante de endereço.
Mais informações podem 
ser obtidas através do fone:

HORÁRIOS DA 
BIBLIOTECA 
PÚBLICA

Segunda a 
sexta-feira, das 
8h30 às 18h

3433-2181{ {
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TERNOS DE REIS
O Encontro de Ternos de Reis, 
realizado anualmente no dia 06 de 
janeiro, conta com novo formato, 
iluminação e decoração especial.

CELEBRAÇÃO DA 
PAIXÃO DE CRISTO
Realizada desde 1994, trata-se 
de um dos maiores eventos 
religiosos do Município.

TAPETES DE CORPUS CHRISTI
Milhares de pessoas acompanham as procissões que emocio-
nam pela fé e encantam pela beleza dos tapetes, os quais são 
confeccionados pela comunidade barbosense.

FESTIVAL DA CANÇÃO
O Festival da Canção foi um evento de muito 
sucesso nas décadas de 80 e 90 que, agora, está 
sendo resgatado com o intuito de incentivar a di-
versidade e potencializar os talentos dos artistas 
regionais, por meio do apoio à cultura musical. 
Dividido nas categorias juvenil e livre, em 2017, 
os vencedores foram Gabriele Possamai e Fábio 
Euclides Luiz Ribeiro. E, em 2018, Bernardo 
Flamia e a dupla Luís Schafer e Renoaldo Pavan.

FEIRA DO LIVRO
A Feira do Livro realizada em 
novo espaço, na Rua Coberta, 
conta com programação diver-
sificada.

P R O A R T E

Você  
Sabia?

A Fundação de Cultura e Arte 
– PROARTE, investiu em 
2018, cerca de R$ 135 mil em 
eventos que proporcionaram 
cultura e lazer à comunidade 
barbosense. E, mais R$ 300 

mil que foram destinados 
para a manutenção da Or-
questra Municipal, Coros e 
Entidades Folclóricas. 

ALÉM DISSO, OUTRAS AÇÕES SÃO DESENVOLVIDAS ANUALMENTE 
PELA PROARTE, COMO:
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A S S I S T Ê N C I A  S O C I A L  E  H A B I T A Ç Ã O

MÊS DA MULHER
Anualmente em março, é realizado o Mês da 
Mulher que conta com variadas atrações como: 
eventos, palestras, shows, encontros, caminha-
das e esportes.

Você  
Sabia?
A Administração Municipal realiza a confec-
ção de Carteiras de Trabalho e de Identida-
de. Em dois anos foram emitidas mais de 
1.300 Carteiras de Trabalho e Previdência 
Social pela Agência FGTAS/SINE de Carlos 
Barbosa, e um total de 2.278 documentos 

de Identidade. 

• CREAS
O Centro de Referência Especializado em 
Assistência Social oferece apoio e orientação 
às pessoas em situações de risco e violação 
de direitos, seja, violência física, psíquica 
e sexual, negligência, abandono, ameaça, 
maus tratos e discriminações sociais. Dentre 
os principais serviços estão: Serviço de 
Proteção e Atendimento Especializado a 
Famílias e Indivíduos (Paefi), acolhimento 
institucional para crianças, adolescentes 
e idosos, casa de passagem e serviço de 
proteção social especial para pessoas com 
deficiência.

• RESIDENCIAL BELA MORADA
Viabilização do terreno para a constru-
ção de empreendimento do programa 
habitacional Minha Casa, Minha Vida, 
através do qual serão disponibilizados 
180 apartamentos.
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A S S I S T Ê N C I A  S O C I A L  E  H A B I T A Ç Ã O

Campanha 
do Agasalho

Carlos Barbosa foi 
destaque na Campanha 
em 2017, promovida 
pelo Governo 
do Estado.

FESTIQUEIJO  
DOS IDOSOS
Em 2017 e 2018 o 
FestiQueijo dos Ido-
sos reuniu mais de 
mil pessoas em cada 
edição, com dispo-
nibilização de taças 
de vidro e garfinho, 
estandes abertos, 
degustação de quei-
jos, salame, copa e 
o tradicional buffet 
servido nas mesas 
centrais.

CENTRO DE 
CONVIVÊNCIA
Mais de 2.300 idosos buscam 
uma melhor qualidade de vida 
no Centro de Convivência. 
O espaço proporciona várias 
atividades como: ginástica, 
ballet, dança folclórica, teatro, 
artesanato, aulas de informática 
e smartphone. Além disso, seis 
novos eventos foram criados: o 
Despertar da Primavera, Conte 
sua História, Filó Italiano, Sarau 
dos Vovôs, Festival de Cantos 
e Baile com Integração das 
Escolas.
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F A Z E N D A Você  
Sabia?

Em 2018, Carlos Barbosa con-
quistou o primeiro lugar no Índi-
ce de Desenvolvimento Socioe-
conômico – Idese, do Estado do 
Rio Grande do Sul, pelo sexto 

ano consecutivo. O Idese é 
composto por 12 indicadores, 
divididos em três blocos: Edu-
cação, Renda e Saúde.

Os recursos do Município são oriundos dos impostos 
pagos diariamente por todos os cidadãos:

Imposto Percentual que permanece no município

IPTU 100% 

ISSQN 100%

IPVA 50%

ICMS 25%

A Administração Municipal deve aplicar 25% destes valores em educação, 15% 
em saúde e os demais 60% em manutenções, pavimentações e demais serviços 
necessários.
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Automóveis ......................... 30 
Micro-ônibus ....................... 01 
Ambulâncias ........................ 06 
Pick-up’s ............................... 07 
Caminhões ........................... 11 
Rolo compactador .............. 01 
Minicarregadeira ................ 01 
Carregadeiras ...................... 03 
Retroescavadeiras .............. 06 
Motoniveladoras ................ 06 
Trator agrícola ..................... 02

F A Z E N D A

MINHA NOTA-E
Como forma de incentivar a emissão de Notas Fiscais pelos 
prestadores de serviços do Município, foi criado o programa 
Minha Nota-E, através do qual serão sorteados prêmios, 
sempre no dia 25 de setembro de cada ano, data em que 
é comemorada a emancipação político-adiministrativa de 
Carlos Barbosa.

Serão sorteados para os prestadores de serviço cinco 
notebooks e para consumidores uma motocicleta 250cc 
0KM; uma motocicleta 125cc 0KM; um notebook; uma TV 
42” e uma TV 32”. 

Você  
Sabia?

Dos 619 servidores da Pre-
feitura, 248 trabalham na 
Educação, 126 na Saúde, 
47 na Agricultura e Meio 
Ambiente e 198 nos demais 
setores públicos.

O MUNICÍPIO POSSUI 
UMA FROTA COM 65 
VEÍCULOS:

NOTA FISCAL 
GAÚCHA
Desde dezembro de 2017, 
ocorrem mensalmente sor-
teios municipais do Pro-
grama Nota Fiscal Gaúcha. 
Cinco compradores em es-
tabelecimentos barbosen-
ses cadastrados concorrem 
a prêmios de R$ 

200,00 pagos pelo 
Município.

$
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Você  
Sabia?
Em dois anos a Administração Municipal 
executou 31 obras em todo o Município.

Asfalto, drenagem e calçada nas ruas Francisco 
D’Arrigo e Luiza Joana Cichelero no bairro Apa-
recida, com extensão de 151 metros.

Asfalto, drenagem e construção de passeio 
público na rua São Roque, no bairro Fátima, em 
uma extensão de 280 metros.

P R O J E T O S  P Ú B L I C O S

Através de parceria público-privada, a Rua Co-
berta foi toda revitalizada proporcionando para 
a comunidade um local para eventos e lazer. 

Pavimentação asfáltica em trecho de aproxima-
damente 470 metros da rua João Dêntice, uma 
das principais vias de acesso ao bairro Triângulo.

A pavimentação retirada da Rua Coberta serviu 
de base para o calçamento da sede dos Bom-
beiros Voluntários, totalizando 1.080 m2.
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P R O J E T O S  P Ú B L I C O S

Construção da ponte do Sete de Castro, aten-
dendo uma importante e antiga solicitação da 
comunidade. A obra contemplou os serviços de 
demolição da ponte antiga para a construção da 
nova, com extensão de 18 metros.

Nova galeria de esgoto nas ruas Nova Prata e 
Flores da Cunha, no bairro Vila Nova.

Obra de recuperação do pavimento asfáltico 
na rótula da Avenida 25 de Setembro, no bairro 
Triângulo.

Em trecho de 800 metros de pista dupla da 
Avenida Presidente Kennedy, foram realizados 
os serviços de  drenagem, pavimentação asfál-
tica, sinalização, iluminação, ajardinamento e 
acessibilidade nas calçadas.
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RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA 
RUA JÚLIO DE CASTILHOS
Em uma extensão de 580 metros, os serviços 
realizados contemplaram a readequação de bocas 
de lobo, recapeamento asfáltico e sinalização, 
com um tempo de execução de cinco dias.

RECAPEAMENTO NA RUA  
SÃO VENDELINO
O trecho de 196 metros, da rua São Vendelino, 
recebeu melhorias de drenagem, recapeamento 
asfáltico e sinalização.

Você  
Sabia?
A Administração Municipal realizou a com-
pra de dois terrenos com uma área total de 
518.16m² e valor total de R$ 304 mil, para 
a ampliação do cemitério.

P R O J E T O S  P Ú B L I C O S

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM 
SÃO LUIZ
Com extensão de 2,1 km, a pavimentação as-
fáltica em São Luiz recebeu: terraplanagem, 
drenagem, sinalização e substituição de pos-
tes. Totalizando um investimento de mais de  
R$ 3.1 milhões.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
NA RUA ASSIS BRASIL E 
GARIBALDI
Os serviços realizados de drenagem, pavi-
mentação asfáltica, sinalização e acessibi-
lidade proporcionaram melhor trafegabi-
lidade numa extensão de 350 metros das 
ruas Assis Brasil e Garibaldi.
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V E M  M A I S  P O R  A Í  -  2 0 1 9 / 2 0 2 0
REVITALIZAÇÃO DO MURO DA 
RUA ALBERTO PASQUALINI
O projeto compreende a revitalização do muro 
da rua Alberto Pasqualini, iniciando com a re-
moção do reboco antigo para a execução de 
estrutura de reforço, sapatas, pilares e vigas. O 
projeto prevê também a drenagem, construção 
da calçada e posterior pavimentação asfáltica.

ESCOLA DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL EM ARCOVERDE
A escola terá 462 m² e capacidade para 
atender aproximadamente 75 crianças. 
O espaço contemplará três salas de aula, 
quatro banheiros; refeitório; depósitos; 
secretaria; sala de professores; cozinha; 
estoque; lavanderia e pátio interno coberto; 
investimento de mais de R$ 780 mil.

URBANIZAÇÃO EM FRENTE  
AO SALÃO DA COMUNIDADE  
DE SÃO RAFAEL
A obra contemplará os serviços de drenagem, 
terraplenagem, pavimentação com blocos de  
concreto e iluminação, totalizando um investi-
mento de mais de R$ 220 mil.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA 
GARIBALDI E BORGES DE MEDEIROS
Com extensão de 643 metros, a obra compreen-
de os trechos entre as ruas Rio Branco e Getúlio 
Vargas e também entre a Borges de Medeiros 
até a 15 de Novembro, com o investimento 
superior a R$ 867 mil.

PRÉDIO DA 
ESTAÇÃO
O processo de 
requalificação do 
prédio Histórico 
do Parque da Es-
tação é uma obra 
que será execu-
tada através de 
recursos da Lei Rouanet de Incentivo à 
Cultura. Os projetos de requalificação já 
estão aprovados, agora o Município inicia 
o processo de captação de recursos.

ILUMINAÇÃO DE LED
Mais de 750 pontos de iluminação pública 
receberão lâmpadas de LED. A ação gerará 
economicidade, durabilidade e maior ilumi-
nação, além de propiciar que as lâmpadas 
e luminárias que serão retiradas, sejam 
realocadas em outros pontos.

CÂMERA NAS ESCOLAS DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL
A fim de proporcionar mais segurança 
para as nossas crianças, a Administração 
Municipal instalará mais de 200 câmeras 
para o monitoramento do berçário e das 
escolas de educação infantil.

VIATURA PARA POLÍCIA CIVIL 
Com recursos oriundos do Fundo Eu Pro-

jeto, a Administração Municipal doará uma 
nova viatura para a Polícia Civil.
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C A P I T A L  N A C I O N A L  D O  F U T S A L
Em 1º de novembro de 2017 
Carlos Barbosa recebeu o título 
de Capital Nacional do Futsal, 
através da Lei nº 13.503/2017.
Como forma de simbolizar a 
conquista, a Administração 
Municipal e a Associação Car-
los Barbosa de Futsal – ACBF, 
através de parceria, desenvol-
veram um selo, que conta com 
elementos que representam o 
município, o futsal e a equipe.
Carlos Barbosa está represen-

tada pelo Parque da Estação e a 
Maria Fumaça; o futsal através 
dos gomos da bola utilizada no 
esporte, como sendo o hori-
zonte da cidade; e, as cores do 
clube, sendo o laranja, preto e 
branco. 
O lançamento ocorreu no mês 
de março de 2018, com amis-
toso entre a ACBF Master e a 
Seleção Brasileira Master, no 
Centro Municipal de Eventos 
Sérgio Luiz Guerra.

WHATSAPP DA 
PREFEITURA
Em maio de 2018, a Prefeitura 
de Carlos Barbosa passou a 
oferecer um novo canal de co-
municação com a comunidade, 
o Whats da Prefa. Assim, por 
meio do aplicativo WhatsA-
pp, através do número (54) 9 
99271540 os barbosenses po-
dem enviar sugestões, elogios, 
críticas, denúncias, reclamações 
ou ainda, esclarecer dúvidas 
sobre o serviço público.
Além do atendimento via What-
sApp, os barbosenses podem 
entrar em contato com a Pre-
feitura também através da Ou-
vidoria, disponível no site do 
Município: www.carlosbarbosa.
rs.gov.br.
O Whats da Prefa não realiza 
chamadas e as informações se-
rão respondidas no horário de 
funcionamento da Prefeitura, 
sendo de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 12h e das 13h30 às 
17h30.

(54) 99927-1540

Contate-nos através do aplicativo Whatsapp,
cadastrando o seguinte número:

28 | Informativo da Prefeitura de Carlos Barbosa - janeiro de 2017 a dezembro de 2018


