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LANÇADA A
LOGOMARCA
COMEMORATIVA DE
161 ANOS DO
MUNICÍPIO DE
CANGUÇU
É com imensa alegria que chegamos
aos 161 anos de Canguçu, e para abrir
o calendário de comemorações
lançamos oficialmente o logo de
aniversário. O logo será usado nos
festejos municipais principalmente
em alusão a semana do Município que
acontece de 20 a 27 de junho.
O logo desenvolvido pelo
Departamento de Comunicação da
Prefeitura Municipal de Canguçu traz
consigo a história de nosso município
e de seu desenvolvimento. Através de

seus colonizadores que chegaram as
terras onde hoje se localiza o
Município, e que através de seu
trabalho deram início ao
desenvolvimento do que hoje
conhecemos por Canguçu. Não
podemos deixar de lembrar que
Canguçu é considerado o Município
com o maior número de minifúndios
do Brasil, possuindo cerca de 14 mil
propriedades rurais, sendo
reconhecida assim, como a Capital
Nacional da Agricultura Familiar
Ao longo desses 161 anos evoluir
sempre foi parte da essência de
Canguçu. A comunicação se renova a
todo momento e Canguçu deve
procurar acompanhar essa evolução.
Hoje, lançando essa marca
reforçamos o laço as nossas origens
com o olhar no presente e no futuro
do Município.

A Logomarca

Na palavra Canguçu cada letra

carrega um produto que está ligado
ao desenvolvimento do Município
(morango, milho, soja, batata, oliva e
criação de gado), é claro, o
desenvolvimento rural vai além
dessas culturas, no logo ressaltamos a
diversidade que Canguçu é capaz. Nos
números 161 trazemos a imagem do
Monumento ao Imigrante ou
Monumento ao Colono, como é
popularmente conhecido. Em um
momento de crescimento das
pequenas propriedades rurais e sua
mecanização resgatar o monumento
que exibe em seu mosaico a plantação
manual, com uma mulher semeando,
um homem puxando o arado e outro
colhendo, é relembrar nosso passado
e valorizar o que conquistamos
através de um trabalho de décadas.

O Slogan

“ESSA TERRA TEM HISTÓRIA”, o
slogan foi desenvolvido pensando em
cada cidadão Canguçuense que
através de suas histórias criam uma
Canguçu forte. Quando falamos em
história nos remetemos
automaticamente ao passado, mas a
história é também presente e futuro.
O Canguçuense muitas vezes sai de
sua terra atrás de desenvolvimento
profissional e pessoal, e retorna a seu
local de origem renovado e disposto a
mudar, desenvolver e compartilhar
seu conhecimento, é essa
característica que faz Canguçu ser
uma cidade em constante
crescimento.

JÁ CONHECE O
COLAB.RE?

PROJETO
INOVADOR NA
REGIÃO TENDE
CONECTAR O
DOADOR A QUEM
NECESSITA DE
TRANSFUSÃO DE
SANGUE.
O Banco de registro de doadores de
sangue Hildegard Timm Iwen é uma
iniciativa da Prefeitura Municipal
de Canguçu, que através da
Secretaria Municipal de Saúde, cria
um cadastro de doadores
voluntários no município de
Canguçu, visando atender a
demanda dos pacientes que
necessitam de transfusão de
sangue, para que o Hemocentro
Regional de Pelotas e Hospital de
Caridade de Canguçu possam ter
nessa ferramenta uma opção para
conseguir seu objetivo maior que é
salvar vidas.
Com o cadastro pretende-se
agilizar o processo de busca de
doador, aumentando as chances de
localização de um doador
compatível para um paciente que
necessite de sangue. Todas as

informações ficam salvas em sigilo no
banco de dados, somente um
funcionário possui o acesso.
Para realizar o cadastro não é
necessário conhecer seu tipo
sanguíneo ou fator RH, somente
demostrar interesse em doar, a
Secretária de Saúde quando
necessário irá procurar esses
voluntários para realização de exames
para possibilitar a doação.
Quem quiser se cadastrar como
doador é só acessar
www.cangucu.rs.gov.br

Fazer a cidade melhor está em suas
mãos.O aplicativo funciona como uma
rede social, no qual o morador de
Canguçu pode denunciar algum
problema que está passando,
podendo até mesmo acrescentar fotos
ao relato. Além de propor soluções e
avaliar as instituições e serviços
.É bem fácil de usar, parecido com
qualquer rede social. A pessoa tira
uma foto e manda para a página, para
todo mundo ver, e essa reclamação é
mandada para o poder público.
Nele a Prefeitura acessa a lista de
demandas dos usuários através de um
número de protocolo gerado por cada
solicitação. As demandas são
analisadas e encaminhadas ao órgão
responsável que informará o usuário
sobre a solução do caso.

HILDEGARD TIMM IWEN

Hildegard Timm Iwen, foi agricultora
canguçuense moradora das Três
Pontes, que integrou o Conselho
Municipal de Saúde durante oito anos
chegando a atuar como Presidente.
Após conviver diretamente com a
saúde municípal sonhava de facilitar
o acesso de quem doa a quem
necessita de transfusão de sangue.
Com este intuito Hildegard começou a
colher dados de seus vizinhos e de
forma manual criou um banco de
registro de doadores de sangue.
Hildegard falesceu aos 73 anos em
2015. Em 2018 a Prefeitura Municipal
de Canguçu dá continuidade ao sonho
de Dona Hildegard e a homenageia
com seu nome no Banco de Registro
de Doadores de Sangue Hildegard
Timm Iwen.

A ferramenta é um local onde você
fala e a Prefeitura escuta. A
Prefeitura pergunta e você
responde. É a tecnologia a serviço
da democracia.
Para acessar o Colab é necessário
instalar o aplicativo, que está
disponível para smartphone
sistemas Android ou iOS, ou se
preferir, acesse online pelo site
www.colab.re

LIBERAÇÕES PARA O
DESENVOLVIMENTO

DESCULPE O
TRANSTORNO,
ESTAMOS EM
OBRAS!
O Programa de Pavimentação
Comunitária tem como objetivo
agilizar o processo de pavimentação
de trechos de ruas, com uma parceria
comunitária e pública. Os moradores
em pleno acordo procuram a
Secretária de Obras e Serviços
Urbanos, que realiza um projeto, os
moradores entram com a compra dos
materiais e a prefeitura executa a
obra. Com o programa já foram
pavimentadas cinco ruas e já há cerca
de vinte ruas na lista de espera.
Além das pavimentações de bloquete
de concreto fruto da pavimentação
comunitária, asfalto vem sendo
colocado em diversas ruas através de
financiamentos. Cinco ruas já
receberam o asfalto e este é apenas o
começo, novos financiamentos pelo
PAC já estão sendo realizados, sendo
feitos os últimos detalhes do
projeto para fazer a licitação de
empresas para execução das obras.
Essas novas pavimentações irão

alcançar praticamente todos os
bairros, chegando em ruas que
costumam dar muito trabalho a
administração do município, sendo
uma obra benéfica para a
administração e para a comunidade
que transita por elas.
Segundo o secretário de Obras,
Trânsito e Serviços Urbanos, Mauro
Silveira, esse trabalho é fruto da
atenção que a administração
municipal vem dando a
pavimentação, pois ela melhora
principalmente a qualidade de vida
das pessoas, agrega valor maior aos
terrenos e casas, e contribui para o
desenvolvimento do município. É
notável a satisfação das pessoas
quando recebe esse tipo de serviço
em sua rua.

Desde 2012 licenças prévias para
construção de loteamentos não
estavam sendo emitidas pela
Secretária de Meio Ambiente e
Urbanismo. A licença garante a
viabilidade ambiental para a execução
de obras.
No ano de 2017 duas licenças
foramemitidas e em 2018 até o
momento mais duas. Possibilitando a
construção de quatro lotes no
Município fortalecendo assim o
desenvolvimento e crescimento de
Canguçu.

Em um momento de crise, no qual a
maior renda de Canguçu que é a
agropecuária se encontra em crise
devido a uma forte seca enfrentada na
época de plantio, a construção civil
será de grande importância para o
desenvolvimento econômico, gerando
mais empregos. Para a Secretária de
Meio Ambiente e Urbanismo é
fundamental fomentar negócios
locais que geram emprego e
desenvolvimento ao Município de
Canguçu.

É HORA DE
VIVER O
FUTURO!

PROJETO ESCOLA
DO CAMPO
PREPARA O ALUNO
PARA APLICAR SEU
CONHECIMENTO NA
COMUNIDADE
Em cumprimento a Emenda a Lei
Orgânica Municipal Nº08/2017, que
visa a implantação gradativa de
educação em turno integral no
município. Nela além do currículo
base nacional de educação os alunos
irão adquirir conhecimentos
condizentes com a área rural em que
estão inseridos, podendo aplicar os
aprendizados em beneficio da
comunidade local. Com horário
adequado a realidade em que vive.
Gerando ganho pedagógico através de
temas geradores de interesse do
aluno do campo.

O QUE MUDA PARA OS
ALUNOS?
Os alunos irão até a escola de
segunda à quinta, sendo sexta
dedicada a aplicação de projeto em
casa. Os alunos irão chegar às 9h na
escola, receberão um lanche, ao meio
dia um almoço, e sairão às 15h onde
também irão receber um lanche.

MAS E O CURRÍCULO E A
CARGA HORÁRIA?
O currículo de educação nacional
permanecerá sendo ensinado, o aluno
irá agregar mais valores de acordo
com sua faixa etária e realidade rural.
A carga horária não será afetada, hoje
o aluno passa 20h durante a semana
na escola, com a escola rural apesar
de ir até a escola apenas 4 vezes na
semana ele ficará 24h por semana em
ambiente escolar.

Por se tratar de um projeto piloto
no município cinco escolas
receberão a escola do campo neste
primeiro ano: E.M.E.F. Cristo Rei,
E.M.E.F. São João Batista de La
Sale, E.M.E.F. Guido Timm Venzke ,
E.M.E.F. Oscar Fonseca da Silva,
E.M.E.F. Heitor Soares Ribeiro.
Todas as escolas se encontram
preparadas para receber o volume
de alunos.

OS PROFESSORES ESTÃO
PREPARADOS PARA ESTE
NOVO DESAFIO?
Os professores vem recebendo
constantes formações oferecidas pela
Secretária de Educação, Cultura e
Esportes com o auxilio também da
Secretária de Desenvolvimento
Econômico e Rural e EMATER. Além
das sextas no qual os alunos não tem
aula é o momento em que os
professores se reúnem para planejar
atividades e trocar experiências e
resultados.

QUAIS ESCOLAS ESTÃO
RECEBENDO O PROJETO?

A CRIATIVIDADE
NA EDUCAÇÃO
ACELERA O
PROCESSO DE
APRENDIZAGEM

REFLORESTAMENTO,
BELEZA E
CONCIENTIZAÇÃO

NOVAS
ALTERNATIVAS NA
AGRICULTURA

A condução do programa está sob a
responsabilidade da Eng. Agrônoma
Debora Farias e do Técnico Agrícola
Ireno Fanca, sob a supervisão do Eng.
Agrônomo Michel Aldrighi.
O Programa do Morango teve seu
O programa conta com o
início em 2011 e se mantém até os
acompanhamento completo do
dias atuais com o mesmo propósito produtor, capacitações que orientam
que é o de diversificar a produção das sobre adubação, controle de pragas ,
pequena propriedade além de ser
comercialização e demais demandas
uma alternativa de renda para os
que possam surgir, vistas técnicas que
agricultores familiares. A Prefeitura, são realizadas pelo corpo técnico da
por sua vez financia, as mudas de
Secretaria, durante todos os dias da
morango através do Funagromicro, semana, sendo realizada no mínimo
prestando assistência técnica aos
uma visita por mês para cada
produtores beneficiados com o
agricultor beneficiado.
programa e auxilia na
Para aqueles que desejam ingressar
comercialização.
no programa o período de inscrição é
do dia 01 de dezembro a 31 de janeiro,
sendo a relação de beneficiados
aprovada pelo Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural Sustentável
(CMDRS).
O valor da muda no último ano foi de
R$ 0,82/muda, sendo esta subsidiada
em 40% pela municipalidade, ficando
ao custo final ao agricultor de R$
0,49/muda.
O programa também disponibiliza um
local para comercialização da
produção de morango, sendo este
espaço reservado previamente pelas
famílias beneficiadas.

O Horto Municipal tem como
objetivo o cultivo de mudas nativas
e exóticas buscando atender as
necessidades das entidades
municipais, assim como auxiliar em
ações e projetos da Embrapa,
Emater, Capa e Prefeitura. Além de
incentivar a conscientização do
reflorestamento. Funcionando
através da Secretária Municipal de
Desenvolvimento Econômico e
Agrário.
Atualmente a equipe do horto vem
realizando a restauração e
manutenção nos canteiros e
espaços públicos de nossa cidade,
buscando o embelezamento da
cidade e a conscientização de
conservação dos espaços públicos.
A comercialização de mudas é
realizada na secretaria,
diretamente no setor
administrativo.
O atendimento direto no horto,
assim como a comercialização das
mudas na secretaria são realizados
de segunda a sexta das 08:00 as
17:00h.

AS ATIVIDADES
NÃO PARAM
A parceria com a comunidade vem
trazendo muitos resultados e
agradando a comunidade. No ano
de 2018 já foram realizadas
diversas atividades culturais para
os mais diversos públicos.
Uma das grandes parcerias
realizadas neste ano foi o VII Rock
Na Praça, o evento que não era
realizado a 4 anos retornou com
aluguel dos próprios públicos.
força total, movimentando a praça
No ano de 2017 além da
Acanguaçu com a comunidade local
reestruturação, dois projetos foram
e também movimentando o público
aprovados pelo conselho, neste ano o
que curte o ritmo de diversas
conselho já recebeu oito projetos da
O Conselho Municipal de Incentivo a
cidades da região. O evento
comunidade aprovando liberação de
Cultura e ao Esporte (CMICE) existe
realizado pelo Clube do Rock de
desde 2006 com o intuito de fomentar recursos para sete deles. Desde que o
Canguçu promete não parar por aí
conselho passou por reformulação a
a participação da comunidade na
e realizar novas parcerias.
comunidade vem confiando e
cultura municipal, assim como
Outra atividade que venho até
destinar fundos as entidades que tem procurando participar da cultura
Canguçu foi o "Cinema é pra você,
municipal. Qualquer pessoa pode
pretensão em promover cultura no
sim!", o projeto da Caixa
Município. Em 2017 o conselho passou encaminhar sua proposta de projeto
Seguradora trouxe cinema gratuito
por reformulações passando atuar de cultural desde que ele retorne
a comunidade.
forma efetiva com representantes do culturalmente a comunidade, para
isso basta procurar o Departamento
Poder Executivo e segmentos da
de Cultura para orientações de
sociedade civil, nos seguintes
documentações e formulários que
seguimentos: Artes cênicas, artes
devem ser entregues.
plásticas, esportes, artes marciais,
história , música e tradicionalismo.
O fundo se mantem através do

UM PASSO PARA A
CULTURA

I MOSTRA DE
DANÇA DE
CANGUÇU

Em comemoração ao Dia Mundial da
Dança (29 de abril) a Prefeitura
Municipal de Canguçu junto a
Academia Simone Oliveira, Escola de
Ballet Dicléa Ferreira de Souza e
Grupo Ballet de Pelotas trouxeram a
Canguçu a " I Mostra de Dança".
A parceria entre Prefeitura e
comunidade garantiu ao público uma
belíssima noite de cultura e
encantamento.

Também não podemos deixar de
ressaltar a II Mostra de Curtas da
UFPel que trouxe a produção dos
alunos dos cursos de cinema. E o
espetáculo "Qual vai Ser?" um
oferecimento do Sicredi que em
uma peça bem humorada que trata
de um momento importante na
vida de quem está escolhendo uma
profissão ou entrando para a
faculdade.

TELEFONES ÚTEIS
Gabinete do Prefeito - 3252 - 3950
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agrário - 3252 - 7388
Secretaria de Assistência Social - 3252 - 2477
Secretaria de Obras Trânsito e Serviços Urbanos - 3252 - 3721
Secretaria de Infraestrutura Rural - 3252 - 3721
Secretaria de Saúde - 3252 - 3636
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes - 3252 -7669
Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo - 3252 - 4199
Secretaria de Gestão - 3252 - 9552
Secretaria da Fazenda - 3252- 9517

As doações serão recebidas até o
final de maio na Secretaria de
Assistência Social e Direitos
Humanos, para distribuição no mês
de junho.

