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O conteúdo expresso na revista
é fundamentado apenas na

transparência da gestão pública.
É vedada a reprodução total ou 
parcial sem prévia autorização e 

créditos dos produtores.

Baixe e leia no seu celular:

 A Revista Mais Santa Bárbara surge 
para levar às comunidades santa-barbarense e 
regional os importantes avanços de uma das 
mais importantes cidades do noroeste gaúcho 
desde 2017, em especial, diante dos 60 anos de 
Emancipação Político-Administrativa. 
 Mostrar os processos e apresentar as 
vitórias da gestão pública é o objeto central desta 
publicação especial que não tem cunho políti-
co-partidário, mas político-administrativo, pois 
é necessário mostrar que é possível fazer e, não 
somente dizer. 
 Nesta edição, destacamos os avanços 
na educação, os desafi os da gestão de habitação 
e obras e os números que surpreendem na saúde, 
além de elencarmos projetos e campanhas de 
sucesso que envolvem a comunidade e garantem 
o benefício da mesma. 
 O prefeito ciclista e a vice-prefeita 
professora que estão em constante contato com a 
comunidade, ampliam a linguagem próxima e de 
diálogo da gestão, fundamental em dias turbulen-
tos nos quais vivemos. 
 A transparência da gestão e o enfren-
tamento dos problemas são pilares que marcam 
os esforços da equipe para superar desafi os e 
mostrar conquistas, as quais são protagonistas 
deste material especial.
 Aproveite a leitura, guarde esta publi-
cação especial como lembrança deste período 
importante e, sempre que precisar, nos procure. 
Estamos à disposição.
 Forte abraço!

JOÃO BÓLLICO
Coordenador de Comunicação e Imprensa
Gestão 2017/2020

 “O que acontece em nossa 
gestão é integração e diálogo. Estamos 
juntos e atentos a todos os movimentos 
de nossa cidade e de nosso interior. 
 Trabalhamos com o exercício 
de escutar o povo e colocar em prática 
o que nos comprometemos a fazer.
 Seguimos com você nesta 
caminhada.” 

Mensagem do
Prefeito e da Vice

Mário Filho e
Marivane Kuhn

Corte Ofi cial

 A Corte Ofi cial que representa a beleza, cultura e sabedoria de 
Santa Bárbara do Sul foi escolhida dia 02 de fevereiro, durante a festa de 
aniversário do município. São elas, Soberanas Júlia Beati, Kauana Almeida 
Staforti e Rayssa Maica Picinini e a Senhorita Turismo Thainar Floss.

 A Corte Ofi cial que representa a beleza, cultura e sabedoria de 

Julia                                Kauana                               Thainar                         Rayssa
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Projeto Semear: a boa colheita
 Distribuído em diferentes eta-
pas, o Projeto Semear já envolve dezenas 
de famílias santa-barbarenses em ações 
de incentivo a saúde e geração de renda. 
 O projeto consiste na con-
scientização do cuidado com o jardim e  
com a saúde, para evitar água parada e pro-
liferação de insetos como aranhas e escor-
piões. O projeto acompanha os avanços das 
famílias participantes e distribui conjunto 
de ferramentas para auxiliar nas ações. 
 Em determinado período, mudas 
de hortaliças e verduras são distribuídas 
com objetivo de impulsionar o consumo 
de alimentos saudáveis e oportunizar a 
geração de renda, uma vez que a família 
se identifi ca com a cultura. 
 Ao fi nal, a Secretaria de 
Assistência Social premia as famílias 
mais envolvidas e que obtiveram os mel-
hores resultados nas hortas. 
 O projeto recebe apoio técni-
co da Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente.

Projeto da Secretaria de Assistência Social fomenta criação de hortas para consumo e renda

Três anos da nossa Casa do Produtor
Casa abriga comercialização de embutidos, panifi cados e laticínios

 A Casa do Produtor de Santa 
Bárbara do Sul completará, dia 28 de 
julho, três anos de atividades ininter-
ruptas. A Casa foi construída em 2017, 
custou cerca de R$ 130 mil e apresenta 
uma arquitetura moderna e de fácil aces-
so. A Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente presta assistência e apoio para 
dezenas de pessoas entre produtores, fa-
miliares e colaboradores. 
 Semanalmente, uma média de 
200 pessoas circulam pelos stands da fei-
ra, onde são comercializados embutidos, 

panifi cados e agora laticínios, através das 
agroindústrias familiares Cavalheiro, Nair 
Disner, Souza e Silva e Sabor de Pimenta.
 Para mais informações sobre a 
Casa do Produtor, ligue (55) 3372-3225. 

200 pessoas passam 
semanalmente pela 
feira do produtor!
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Sistema de
Ensino Positivo
Santa Bárbara do Sul acredita na 
evolução e na qualidade da educação!

 O mundo avança a cada dia e, 
a todo novo amanhecer, oportunidades 
surgem. Para acompanhar estas mu-
danças, a Administração Municipal de 
Santa Bárbara do Sul implementou na 
Rede Municipal de Ensino, ainda em 
2017, a Rede Positivo de Ensino, através 
do programa Aprende Brasil. 
 O sistema oferece qualidade 
e assistência efi caz para um resultado 

satisfatório em níveis de aprendizagem. São 
conteúdos, atividades e tecnologias educa-
cionais desenvolvidos para os estudantes 
como forma de auxiliar no exercício do 
aprender dos conteúdos curriculares. 
Somados aos trabalhos da escola e dos pro-
fessores, eles expandem os horizontes para 
a vida cultural de seus educandos.
 Os estudantes recebem os liv-
ros didáticos; livros de atividades; on 

positivo, ambiente digital e livros digitais.
 O aprendizado, conforme pro-
fessores e equipes pedagógicas é nítido 
após quase três anos de trabalho, além de 
maior engajamento entre os profi ssionais 
da Educação.
 O sistema de ensino é coordena-
do pela Secretaria Municipal de Educação 
e conta com grande assessoria da Rede 
Positivo com equipes especializadas. 

Novos itens reforçam o kit gratuito de
uniformes da Rede Municipal de Ensino

 O uniforme escolar é um item 
que proporciona grande praticidade para 
os estudantes e economia para os pais. 
Com certeza, usar diferentes roupas a 
cada dia de aula é, no mínimo, caro, 
devido ao desgaste. Fora isso, crianças e 
adolescentes, numa certa idade, querem 
chamar a atenção dos colegas usando rou-
pas diferentes e mais caras, desencadean-
do o consumismo e a desigualdade.
 A Rede Municipal de Ensino, 
através da Administração Municipal dis-
ponibiliza uniforme escolar gratuitamente 
a todos os estudantes desde 2018. 
 Em 2019, distribuirá ainda mais 
itens aos mais de 900 estudantes. Cada 
estudantes receberá o kit completo com 
todos os itens a cada novo ano letivo.
 A Secretaria Municipal de 
Educação destaca ainda que o uso do uni-
forme é obrigatório quatro vezes na sem-
ana. Os kits deverão ser entregues no mês 
de  junho, devido a demanda. 

Igualdade e praticidade

Para os meninos

Para as meninas

Abrigo completo
(calça e casaco);

Camiseta manga longa;
 Camiseta manga curta;

Bermuda.

Casaco;
Legging;

Bermuda saia;
Camiseta manga longa;
Camiseta manga curta.
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Números gerais
do ano de 2018

Projeto Roda de Gestantes:
Gestação assistida, maternidade feliz

 O programa garante encontros 
mensais para troca de experiências e in-
formações sobre período de pré-natal, 
parto e pós-parto para papais e mamães. 
 Em 2018, foram realizadas visi-
tas ao Hospital Santa Bárbara Benefi cente, 
entregues books às gestantes com 15 fo-
tos profi ssionais, além de maquiagem e 
cabelo, encontros especiais com os fu-
turos papais e distribuição de brindes para 
o enxoval.

Série histórica mostra os investimentos em saúde 
desde 2017 em Santa Bárbara do Sul

Atendimentos gerais da Secretaria
de Saúde, entre agendamentos,

regulação e autorizações: 24.775;

Transporte de
pacientes: 6.997;

Atendimentos em
farmácias: 44.470;

Medicamentos distribuídos: 
3.002.437.

 A Prefeitura Municipal arrecadou em 2018 o valor de 
R$ 33.093.311,69 e os investimentos em Saúde somaram o valor 
de R$ 6.649.097,24  o que representa 20,09%.
 O gráfi co abaixo ilustra os investimentos nos seis 

quadrimestres totais de 2017 e 2018.
 Em destaque, a porcentagem obrigatória de 15% e o 
quanto a Administração ultrapassa positivamente este número e 
supera investimentos em quase 7% a mais do que a Lei prevê.  

Entrega dos book durante a 19ª Feicas

Visita no HSBB Encontro
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Através de laudos sociais, 
Administração garante
moradias dignas 

Casas do Tornado

Após seis anos, Administração 
entregou novas casas após

tornado de 2012
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 Desde 2012, após um tornado 
que atingiu Santa Bárbara do Sul, dezenas 
de famílias fi caram desalojadas. 
 Em dezembro de 2018, a 
Administração Municipal entregou 14 no-
vas casas, após assumir o compromisso 
quando assumiu a gestão, ainda em 2017.

 Houve fortes discussões com a 
Caixa Econômica Federal e mutuários para 
que as moradias pudessem, enfi m, sair do 
papel.
 Em apenas um ano, conforme pre-
feito Mário Filho e vice-prefeita Marivane 
Kuhn, as moradias foram entregues.

 A Secretaria de Obras de Santa 
Bárbara do Sul realiza, além das ma-
nutenções de estradas do interior e 
infraestrutura urbana, ações de hab-
itação, um dos pilares de gestão da atual 
Administração. 
 Em apenas dois anos já foram 
mais de 20 casas entregues e inúmeras 
reformas providenciadas, através de ma-
teriais em geral e mão de obra. 
 As casas e reformas das mesmas 
acontecem a partir de uma organização da 
Secretaria e também de avaliações sociais 
que validam legalmente a possibilidade 
de doação. 
 A expectativa é que mais 20 
residências sejam entregues ainda em 2019.
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Cuidar de todos sim, muda tudo!
Gestão amplia cobertura de atendimentos e ações diversifi cam

Ações necessárias para excelência da gestão

ESTRADAS NO INTERIOR CUIDADO COM A CIDADE Calçamentos

PRÓTESES DENTÁRIAS ATENÇÃO SOCIAL para FAMÍLIAS CURSOS NO CRAS

CURSOS PROFISSIONALIZANTES CULTURA Orquestra municipal

TURISMO ESPORTE TRANSPARÊNCIA

Milhares de quilômetros periodicamente 
passam por melhorias em nosso interior.

Dezenas de novos bancos oferecem lazer 
ao longo da Avenida Eduardo de Brito.

Inúmeras ruas já foram calçadas e
outras muitas serão, ainda em 2019.

Projeto Sorri Santa Bárbara garante
direito a próteses dentárias gratuitas.

Além de atenção junto ao Bolsa Família, 
diálogos e escutas são eixos da gestão.

Dezenas de cursos gratuitos promovem 
integração e geração de renda.

Diversifi cados cursos gratuitos geram 
profi ssionalização e renda.

Diferentes momentos oportunizam
espaços de cultura para vários públicos.

Projeto social Orquestra Canção e Vozes 
do Futuro traz poder artístico da cidade.

Canoagem traz diversão e ecologia e, em 
especial impulsiona o esporte e turismo!

No esporte: vôlei, rústicas, futebol,
skate, ciclismo, jiu-jítsu, caminhadas...

Diferentes meios transformam a atual 
gestão a mais transparente da hitória.

Atualização da insalubridade 
causou desconforto, mas

originou equilíbrio e
legalidade junto ao Executivo. 

Recadastramento imobiliário 
acarretou discussão sobre IPTU, 
mas trouxe justiça e efi ciência, 

pois estava defasado desde 1994. 

Plano de coleta de entulhos não 
foi entendido inicialmente, mas 

deixou o sistema mais preparado 
e a cidade mais limpa.
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SEGUNDO
SORTEIO

04|OUTUBRO

PATROCÍNIO:
Poder Legislativo

R$ 5 MIL
PREMIAÇÃO

PRIMEIRO
SORTEIO

26|JULHO

PATROCÍNIO:
Poder Legislativo

R$ 5 MIL
PREMIAÇÃOÃ

Compre no comércio local, exija
seu CPF na nota fiscal, troque
por cupons e ganhe prêmios!

A cada R$ 200,00 em notas fiscais você
pode trocar, na Secretaria de Indústria,
Comércio e Turismo e Sindicato Rural. 

SORTEIO FINAL
27|DEZEMBRO2

Acesse o portal e veja detalhes dos prêmios e apoiadores
da campanha: (www.santabarbaradosul.rs.gov.br).

Mais de
R$ 1.200,00
em vales!


