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Nossa cidade, sempre a melhor notícia.

A PREfEITuRA EM 
AçãO PARA gARANTIR 
O AbASTECIMENTO DE 
águA DA CIDADE

REDE DE ESgOTO MuNICIPAL gANHA EM 
CAPACIDADE E TECNOLOgIA

A maior seca dos últimos 84 anos foi o principal 
tema de 2014. Este ano, com a falta de chuvas, a 
Prefeitura de Nova Odessa foi pioneira na adoção 
de práticas que vão aumentar a reserva de água para 
evitar novas crises no abastecimento.

Enquanto a chuva não chegava, a Prefeitura, em 
parceria com a Coden, promoveu o desassoreamento 
das represas de abastecimento. Reservatórios que 
tinham dois metros de profundidade passaram a ter 
seis metros. Foram investidos mais de R$ 1 milhão 
para aumentar a capacidade de armazenamento.

A obra de ampliação da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Quilombo, com a implantação 
de mais um tanque e reator, foi concluída e está em fase final de testes. No início de 2015, a 
Prefeitura de Nova Odessa e a Coden estarão tratando quase 100% do esgoto doméstico. 
Faltarão apenas alguns loteamentos de chácaras que estão em fase de implantação de rede.

EXPEDIENTE:
O informativo “Acontece Nova Odessa” é 
uma publicação da Prefeitura de Nova Odessa. 
Textos: Ricardo Gonçalves e Juliano Schiavo. 
Fotos: Osnei Réstio e Edison Teixeira. Jornalista 
responsável: Solange Strozzi. MTB 37.467. 
Diretoria de Comunicação Social/Secretaria de 
Governo. Administração 2013-2016. Criação e 
diagramação Debrito Propaganda e Comunicação 
Ltda. Tiragem: 21.000 exemplares. 

MEIO AMBIENTE
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ECOPONTO MONTE
DAS OLIVEIRAS: MODELO 
INOVADOR PARA
DESCARTE ADEquADO

LEVs 24 HORAS:
DE PLANTãO PARA PROMOVER 
A CONSCIêNCIA E A RECICLAgEM

Conjunto de iniciativas faz 
progresso e sustentabilidade 
avançarem na cidade

A Prefeitura também investe na construção dos LEVs (Locais de Entrega 
Voluntária). Nestes espaços, abertos 24 horas, é possível destinar papéis, 
plásticos, metais e vidros, que são encaminhados à cooperativa de 
catadores de recicláveis de Nova Odessa, a CooperSonhos.

LEVs em funcionamento:
√ Parque Ecológico Isidoro Bordon
Rua João Bolzan, nº 475, Mathilde Berzin

√ Bosque Manoel Jorge
Rua 15 de Novembro, s/nº,
Jardim Santa Rosa

√ EMEF Profª Alvina
Maria Adamson
Rua Manaus, s/nº,
Jardim São Jorge

PLANO MUNICIPAL DE SUSTENTABILIDADE HÍDRICA
Nova Odessa é pioneira na criação de um Plano de Sustentabilidade Hídrica. 
O objetivo é  produzir água e proteger os mananciais. 

QUEM PROTEGE O MEIO AMBIENTE GANHA
Para proteger e conservar a biodiversidade, a diretoria de Licenciamento 
e Fiscalização Ambiental implantou o projeto de Pagamento por Serviços 
Ambientais. Assim, espaços que apresentam Áreas de Preservação 
Permanente ou que ofereçam serviços voltados à conservação ambiental 
podem receber até R$ 1 mil por ano. 

DEMAIS INICIATIVAS AMBIENTAIS:
√ Implantação do Programa de Recuperação de Nascentes
√ Plantio de mais de 2.300 mudas
√ Recuperação do Bosque Manoel Jorge
√ Recuperação de áreas de preservação
√ Reforma do Parque Ecológico Isidoro Bordon
√  Multas mais pesadas para quem descarta entulho irregularmente  

ou faz queimadas

A Prefeitura implantou um novo modelo de EcoPonto no Monte das Oliveiras. O espaço recebe 
recicláveis, entulho de construção, móveis usados, restos de poda e outros resíduos. A área 
fica cercada, conta com fiscalização e os resíduos são depositados em caçambas. Rua Vilhelms Rosenbergs com a Rua Aristides 

Réstio - Horário de funcionamento: domingo a 
domingo, das 7h às 19h

3



Nossa cidade, sempre a melhor notícia.

Prefeitura implanta
primeira academia pública 

de Nova Odessa

Pesquisas para definir 
novas modalidades 
esportivas

Inaugurada em dezembro de 2013, a Academia 
Pública João Rodrigues de Magalhães 

(João Costela) está instalada no Ginásio 
Municipal Jaime Nércio Duarte, no Jardim 

Santa Rosa.
A sala onde os equipamentos foram instalados passou 

por reforma e adequação. Os aparelhos foram 
doados pela Hanier Especialidades Químicas, 

avaliados em R$ 60 mil. Atualmente, cerca 
de 160 pessoas participam das aulas 
de musculação. Às segundas, 
quartas e sextas-feiras, das 18h 

às 22h, e os novos horários, às terças e quintas-feiras, das 
7h às 11h. Quem também utiliza o espaço são os alunos das 
escolinhas de modalidades da Secretaria de Esportes.

bairros recebem Academias ao Ar Livre
Com a proposta de revitalizar espaços públicos, estimular a prática de exercícios 
físicos e oferecer mais qualidade de vida, a Prefeitura de Nova Odessa está 
implantando academias ao ar livre nos bairros Jardim Nossa Senhora de 
Fátima, Jardim São Francisco, Jardim de Éden e Jardim Capuava. A academia 
do bairro Vila Azenha foi inaugurada em maio.

Pesquisas quantitativas foram feitas em 
2013 em todas as Escolas de Ensino 
Fundamental e Médio de Nova 
Odessa para conhecer o público-
alvo e a demanda de modalidades.

Localizadas no Complexo Esportivo do Jardim Santa 
Rosa, as piscinas públicas foram finalmente abertas 
ao público este ano, 22 anos após serem construídas. 
Assim a Prefeitura possibilitou a implantação da 
primeira escola pública de natação da cidade.

Suas aulas de natação, iniciadas no dia 8 de fevereiro, 
atendem cerca de 400 pessoas, com faixa etária 
entre seis e 59 anos. As aulas são ministradas por 
profissionais de Educação Física de segunda à 
sexta-feira, das 7h às 17h45 e aos sábados, das 7h 
às 16h45. Cada aula tem duração de 45 minutos.

Em setembro de 2014, a Secretaria de Esportes 
implantou sistema de aquecimento, que conta com aquecedor solar, capa térmica e trocador de energia e máquina movida à eletricidade. Para 2015, o local 
ganhará cobertura.

ESPORTES

uM MERguLHO NO 
ESPORTE E LAzER: 
PISCINAS PúbLICAS SãO 
INAuguRADAS APóS 22 
ANOS

NOVA ODESSA gANHA ACADEMIA 
ADAPTADA PARA PRáTICA DE ATIVIDADES 
fíSICAS POR PESSOAS COM DEfICIêNCIA
A academia municipal adaptada para deficientes 
físicos está localizada no Complexo Esportivo 
do Jardim Santa Rosa e oferece os seguintes 
aparelhos: máquina de tríceps, máquina de bíceps, 
máquina supino vertical, máquina para remada 
sentado, máquina abdominal, máquina twist, 
jogo de barras, jogo de barras paralelas, máquina 
giro de punho e bicicleta de mão. Além disso,  
é a primeira com cobertura.

Convênio com a ADCF Unimed, o Projeto Unimed de Basquete retornou à Nova Odessa em junho deste ano e atualmente cerca de 100 crianças 
participam das aulas nos oito núcleos da cidade: Ginásio de Esportes Jaime Nércio Duarte (Jardim Santa Rosa); Ginásio Municipal de Esportes José Baptista 
(Jardim São Jorge); Ginásio Poliesportivo Oswaldo Bassi (Santa Luiza); Ginásio Municipal de Esportes Adriana Daniel de Camargo – Adrianinha (Jardim São 
Manoel); Emefei Profª. Augustina Adamson Paiva (Jardim São Francisco); Emefei Vereador Osvaldo Luiz da Silva (Jardim Marajoara); Emef Profª Salime  
Abdo (Jardim Alvorada) e Emef Paulo Azenha (Vila Azenha). 

CRIANçAS DA CIDADE SãO bENEfICIADAS COM O RETORNO DO PROjETO uNIMED
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Projeto Atleta do futuro desperta
jovens para a prática de esportes

Estádio Municipal Lourenço Chohfi 
ganha novo gramado

CAMPO DO  
PROgRESSO PASSA  

POR REVITALIzAçãO

O Atleta do Futuro, projeto assinado pela Secretaria de Esportes no 
dia 26 de agosto de 2014, é fruto de uma parceria com o Sesi (Serviço 
Social da Indústria), que utiliza o esporte para promover a educação 
e a inclusão social de crianças e adolescentes. No total, 200 jovens do 
futsal feminino e masculino serão beneficiados pelo programa. As atividades são 
promovidas no Ginásio Municipal de Esportes José Batista, no Jardim São Jorge e 
Ginásio Municipal de Esportes Osvaldo Bassi, no Jardim Santa Luiza.

A revitalização do Estádio Municipal Natal Gazzetta, o 
Campo do Progresso, compreendeu diversas melhorias. 
Foram retirados os alambrados que estão localizados 
atrás dos gols; foi aumentado o espaço atrás dos gols e 
grama foi plantada nesta área; foram realizadas ainda a 
colocação de uma nova mureta e a fixação de tela com 
800 metros quadrados. Além disso, foi implantada uma 
entrada individual para os vestiários dos árbitros e da 
equipe visitante. 

√  Reforma completa do Ginásio Municipal de 
Esportes José Batista (Jardim São Jorge) 

√  Reforma completa do Ginásio Municipal de 
Esportes Jaime Nércio Duarte (Jardim Santa 
Rosa) 

√  Reforma completa no Ginásio Municipal 
de Esportes Osvaldo Bassi (Jardim Santa 
Luiza) 

√  Construção da Pista de Atletismo no 
Complexo Esportivo do Santa Rosa. Pista 
com 400 metros, oito raias e iluminação. 
Serão oferecidas modalidades olímpicas e a 
população poderá caminhar com segurança 
no local

√  Cobertura da Piscina Pública Edmundo 
Corteze (Jardim Santa Rosa)

√  Reforma do Ginásio do Jardim Santa Luiza 

√  Término da Cancha de Bocha no Santa 
Luiza e da APAE

Além das melhorias recebidas em 2013 – alambrado 
separando o campo do público e ampliação dos vestiários, 
em parceria com Grupo Lourenço Chohfi, em 2014 –, o 
estádio ganhou a recuperação do solo com adubos e insumos, 
para que o campo fique em condições de uso.

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria de Esportes, investiu R$ 500 mil na ampliação dos cursos oferecidos em diversas modalidades esportivas. 
Crianças e jovens da cidade podem agora ter aulas gratuitas de Musculação, Natação, Tênis de Mesa, Capoeira, Xadrez, Damas, Ginástica Artística, Luta  
de Braço, Kung-Fu, Taekwondo, Judô, Karatê e Atletismo. Além dessas, a Secretaria de Esportes também oferece: Futebol de Campo, Handebol, Vôlei, 
Basquete e Futsal e, em parceria com projeto social, disponibiliza aos novaodessenses o Muai-Thay.
O objetivo é estimular a prática de atividade física, formar novos atletas e garantir a segurança das crianças, tirando-as das ruas. 
Os interessados devem procurar a Secretaria de Esportes, que fica no Ginásio Municipal de Esportes Jaime Nércio Duarte, no bairro Santa Rosa.

CONfIRA OS PROjETOS EM ANDAMENTO 
DA SECRETARIA DE ESPORTES:

fORMAçãO gRATuITA  
PARA OS ATLETAS DE fuTuRO 
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OBRAS

RODOVIA ASTRôNOMO jEAN 
NICOLINI gANHA MAIS SEguRANçA 
COM DIVERSAS MELHORIAS

Mobilidade é acelerada com a 
duplicação da Rodovia Rodolfo Kivitz

Investir na mobilidade urbana e na segurança no trânsito é essencial para o desenvolvimento da cidade. Numa parceria com o Estado, foram investidos  
R$ 4,3 milhões no recapeamento da rodovia Astrônomo Jean Nicolini. A via foi revitalizada, oferecendo mais segurança aos motoristas. A obra contemplou 
ainda sistema de drenagem e sinalização.

Numa parceria entre Prefeitura e Estado, mais de R$ 1,7 milhão é investido na duplicação da 
Rodovia Rodolfo Kivitz. Projetado para atender tráfego pesado, seu espaço contará ainda com 
ciclovia e paisagismo.

Mais conforto 
no atendimento: 
reforma do 
Hospital Municipal 
e da ubS1
O Hospital Municipal está sendo reformado, 
com troca de piso, luminárias, portas e 
instalação de forro na área do Pronto-Socorro 
Municipal. A obra teve início com a pintura 
externa e recebe investimento de R$ 480 mil, 
numa parceria entre Prefeitura e Estado.

A UBS (Unidade Básica de 
Saúde) 1 foi ampliada, 
com construção de 
novos consultórios. 
A unidade também 
passará por uma 
reforma completa.
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Reforma promove ampliação 
e melhor infraestrutura na 
Rodoviária Municipal

ObRAS E MAIS ObRAS: O ObjETIVO é quALIDADE DE VIDA 
TOTAL PARA O CIDADãO

A Avenida Ampelio Gazzetta passa por obras de revitalização, por meio 
de uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado. O objetivo 
principal da obra é tornar mais rápido e mais eficiente o transporte 
coletivo intermunicipal, integrando as cidades da região.

Por meio de convênio com o Estado, a Rodoviária Municipal passa por 
obras de ampliação e reforma. Serão criadas seis novas plataformas, 
com cobertura elevada mais oito guiches de venda de passagem e 
será ampliada em 50% a área de cobertura. Também serão implantadas 
áreas de espera, lanchonetes, lojas, revistarias, quiosques e outras 
melhorias.

Confira a seguir as principais obras executadas 
pela atual gestão da Prefeitura de Nova Odessa:

√  Instalação de passarela metálica no Residencial 
Klavin

√ Ampliação do Cmei Toca do Coelho (São Jorge)
√  Troca da rede de água da Vila Azenha e do  

São Manoel
√  Instalação de passarela metálica entre os bairros 

23 de Maio e São Manoel
√  Implantação de rede de esgoto nos bairros 

Campo Belo, Chácaras Central, Vale dos Lírios, 
Parque dos Pinheiros, Recanto Ceci, Bosque dos 
Eucaliptos e Recanto Solar

√ Reforma da sede da Guarda Civil Municipal
√  Aplicação de material fresado na Avenida Brasil 

e na Estrada Eduardo Klarkis
√  Revitalização da Praça do IZ (Instituto de 

Zootecnia)
√ Recapeamento da rua Vitório Crispim
√  Recuperação das ruas Anchieta, Heitor Cibim e 

Antônio Zanaga
√ Recapeamento de vias do bairro Mathilde Berzin

√ Desassoreamento do Ribeirão Quilombo
√  Pintura e recuperação do alambrado da Emef 

Alzira Ferreira Delegá
√  Reforma e ampliação do Cmei Profa.Vânia 

Dextro Mauerberg
√  Reforma e ampliação do Cmei Prof. Agildo 

Borges
√  Reforma e ampliação do Cmei 

Prof. Walter Merenda
√  Recapeamento de vias da Vila 

Azenha
√  Recapeamento da Avenida 

João Rodrigues Azenha
√  Recapeamento da Rua Sílvio 

de Paula
√  Recapeamento da Avenida 

Ernesto Sprogis
√  Construção de praça modelo no 

bairro Santa Rita
√  Pintura do Cmei Andorinha - 

Jardim São Jorge
√  Construção de galerias de águas 

pluviais no Jardim Santa Rita 2

√  Reforma nos telhados e substituição de caixa 
d´água dos ginásios São Jorge, Santa Luiza, São 
Manoel e Santa Rosa

√ Reforma do  Campo do Progresso
√  Pintura dos muros do Ginásio de Esportes Jaime 

Nércio Duarte
√  Recapeamento de vias do Jardim Europa

REVITALIzAçãO DA AVENIDA AMPELIO gAzzETTA 
VAI AgILIzAR TRANSPORTE COLETIVO
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HABITAÇÃO

PROgRAMA HAbITACIONAL 
DA HISTóRIA DA CIDADE

O MAIOR
A Diretoria de Habitação protagoniza o maior Programa Habitacional da história de Nova Odessa. A Prefeitura já realizou a entrega de 144 casas populares 
e viabilizou a construção do maior conjunto habitacional da história de Nova Odessa: o Residencial das Árvores – com 720 apartamentos populares.  
As obras do empreendimento atingiram 72% no mês de novembro e o sorteio já foi realizado. Ano que vem, a Prefeitura de Nova Odessa vai concretizar  
mais 300 unidades de interesse social para famílias com renda de até R$1.600.

OUTRAS AçõES pARA FACiLiTAR O ACESSO à 
MORADIA DIGNA:
√  Novo Cadastro Municipal de Habitação para garantir que 

sejam beneficiadas as famílias que mais precisam;
√  Programa Microcrédito Casa Paulista: mais recursos para 

reforma e ampliação de casas populares no Jardim das 
Palmeiras;

√  Construção de quadra poliesportiva no Jardim das 
Palmeiras;

√  Unidades habitacionais adaptadas para pessoas com 
deficiência;

√  Aprovação da lei de isenção de ITBI (Imposto de 
Transmissão de Bens Imóveis) para transmissão de 
imóveis do programa Minha Casa, Minha Vida.
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SEGURANÇA
guARDA CIVIL MuNICIPAL 
MAIS fORTALECIDA E 
EquIPADA

Novas iniciativas 
para garantir
mais suporte
e tranquilidade
aos cidadãos

Desde o ano passado, a Prefeitura de Nova Odessa contratou mais 
guardas civis municipais e melhorou as condições de trabalho 
dos agentes de segurança, que ganharam uma nova sede, novos 
armamentos e novas viaturas. Com isso, a cidade teve redução 
nos índices de criminalidade, principalmente furto e roubo de 
veículo.
A Prefeitura ainda atendeu reivindicações antigas da categoria, 
como a concessão de seguro de vida. A partir de 2015, graças à 
aprovação de lei municipal, os guardas terão aumento salarial que 
varia de 8% a 13%.
Com incentivo e equipamento adequado, a Guarda Civil 
Municipal responde hoje por cerca de 80% dos flagrantes 
realizados no município.
 
NOVA BASE REGIONAL
Além do reforço da corporação, a antiga sede da Guarda Civil, 
no bairro São Manoel, foi reformada e sedia uma base regional. 
Em breve, serão implantados no local serviços de atendimento 
que facilitarão o acesso do cidadão aos serviços oferecidos pelas 
forças de segurança pública.

MUITOS AVANçOS
√  Acesso ao Infoseg, sistema de compartilhamento de dados com 

Polícia Civil e Militar
√  Reativação do telefone direto 153, com atendimento mais ágil 

das ocorrências
√ Redução dos índices de criminalidade
√  Criação da Ronda Comunitária, com policiamento nas regiões 

comerciais
√  Implantação da Operação Fissura para combater o tráfico de 

drogas em áreas verdes

RONDA OSTENSIVA MUNICIPAL
A criação da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) reforçou a 
atuação da corporação no trabalho de segurança pública. Com 
viatura e treinamento diferenciado, os agentes são preparados para 
atuar na repressão de crimes, principalmente em perseguições e 
combate ao tráfico de drogas.
 
ANJOS DA ESCOLA
Equipes preparadas atuam diretamente nas escolas municipais, 
oferecendo palestras de orientação às crianças. Também são 
responsáveis pelo patrulhamento no entorno das escolas.
 
VIDEOMONITORAMENTO
O sistema de videomonitoramento implantado em Nova Odessa 
destacou a cidade na região. As câmeras, instaladas nas entradas e 
saídas da cidade, auxiliam na identificação de veículos roubados 
ou de indivíduos em atitude suspeita, aumentando a eficácia da 
Guarda Civil Municipal.
O sistema contribuiu para que a GCM chegasse ao índice de 
recuperação de 60% dos veículos furtados ou roubados na cidade. 
No caso de furto ou roubo de veículo, além do registro do boletim 
de ocorrência, é importante informar também a GCM Nova Odessa.
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SAÚDE

Atendimento 
domiciliar de pacientes 
impossibilitados

Mudanças nas farmácias 
municipais trazem 
melhorias no atendimento

Assistência básica garantida 
por diversas iniciativas

A Secretaria de Saúde implantou novas especialidades médicas e agora os pacientes 
da rede pública de saúde contam com atendimento de geriatria, reumatologia 
(estudo das doenças das articulações, ossos, músculos, tendões e ligamentos) e 
hematologia (estudo do sangue, seus distúrbios e doenças), além de pequenas 
cirurgias plásticas reparadoras.

A Farmácia Central e a Farmácia de Alto Custo foram transferidas para o 
Ambulatório de Especialidades. Com a mudança, o horário de atendimento da 
Farmácia de Alto Custo foi ampliado em uma hora e passou a ser das 7h às 13h30.

Além de medicamentos gratuitos, os pacientes contam com melhores condições 
de atendimento, com ambiente climatizado e todo o sistema de dispensação 
informatizado.

√ Atendimento especializado de pacientes diabéticos e hipertensos
√  Vida ativa: aulas gratuitas de exercícios localizados com acompanhamento 

nutricional e psicológico
√ Tratamento gratuito especializado de pacientes com hanseníase
√ Acompanhamento especializado para saúde da mulher e do homem
√ Acompanhamento de gestantes
√ Respire Saúde: programa de auxílio às pessoas que querem parar de fumar
√  Oficina de memória: exercícios de memorização para prevenção da Doença  

de Alzheimer
√ Mutirão de catarata
√ Sete médicos do Programa Mais Médicos
√ Teste rápido de HIV e Sífilis nas UBSs 3 e 5
√  Ampliação do horário de atendimento da UBS 5, do Jardim 

Alvorada, para 12 horas (7h às 19h)

Para facilitar a assistência médica e o acompanhamento de pacientes 
acamados ou que não podem se locomover até o posto de saúde para 
receber assistência, as equipes médicas e de enfermagem das UBSs 
(Unidades Básicas de Saúde) 2, 3, 4 e 5 promovem atendimentos 
domiciliares. Por mês, cerca de 80 pacientes recebem a equipe 
multidisciplinar em casa.

Para receber o atendimento domiciliar não é preciso que o paciente 
vá até o posto de Saúde. Basta o responsável pela família apresentar 
o cartão da unidade para agendar a consulta na UBS mais próxima 
da residência. 

Os agendamentos para as consultas devem ser feitos no Ambulatório 
de Especialidades, localizado na Avenida João Pessoa, nº 833, Bosque 
dos Cedros, das 9h às 12h. O paciente deve levar o Cartão do SUS, 
identidade e a guia médica.

MAIS ESPECIALIDADES 
gARANTEM MELHOR 

ATENDIMENTO EM SAúDE 
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EquIPAMENTOS DE SAúDE
CONfIRA A ESTRuTuRA OfERECIDA PELA 
REDE MuNICIPAL:

Dengue se combate 
todos os dias

√ Hospital e Maternidade Municipal 
Dr. Acílio Carreon Garcia
Rua Aristides Bassora, 301 – Bosque dos 
Cedros
Tel.: (19) 3476-8194
√ UBS 1
Avenida Carlos Botelho, 3 – Centro
Tel.: (19) 3466-1493
√ UBS 2
Rua São Paulo, 65 – Jardim São Jorge
Tel.: (19) 3466-2329

√ UBS 3
Rua Sigesmundo Andermann, 731 – 
Jardim São Manoel
Tel.: (19) 3466-1275
√ UBS 4
Rua Seis, 65 – Jardim São Francisco
Tel.: (19) 3476-6809
√ UBS 5
Rua Jequitibás, 355 – Jardim Alvorada
Tel.: (19) 3498-2732
√ CAPS I
Ambulatório de Especialidades
Rua Independência, nº 399,  
Tel.: (19) 3476-6051

ATENDIMENTO AMPLIADO 
LEVA ASSISTêNCIA 
ODONTOLógICA A  
MAIS PESSOAS
No ano passado, a Diretoria de Saúde Bucal ampliou o atendimento nos bairros da cidade com 
o uso da Unidade Móvel Odontológica e reativou o Centro Cirúrgico para realizar atendimentos 
de pacientes com deficiência. 

Confira outras ações na área de Saúde Bucal:
√  Entrega de cerca de 5.000 kits odontológicos aos alunos da rede municipal de educação, 

contendo estojo, escova, creme e fio dental
√  Implantação do programa Cegonha Legal na Odontologia – Responsável pelo acompanhamento 

odontológico a gestantes e crianças até 3 anos e meio
√  Atendimento preventivo e curativo nas Escolas da Rede Municipal de Educação
√  Criação da Semana de Saúde Bucal com ciclo de palestras e ações preventivas
√  Projeto Sorrir Sem Idade para idosos com reabilitação protética e orientações preventivas 

contra o câncer bucal
√ Contratação de novos dentistas e auxiliares

Nova Odessa 
ganha o CEO
(Centro de 
Especialidades 
Odontológicas)
Em breve, a população da 
cidade terá atendimento 
especializado no novo CEO 
(Centro de Especialidades 
Odontológicas) construído 
no prédio anexo à UBS 
(Unidade Básica de Saúde) 1, 
no Centro.

A Diretoria de Vigilância em Saúde promove constante trabalho de combate e prevenção à Dengue.  
Neste verão, redobre a atenção! O mosquito Aedes aegypti também transmite a Chikungunya, uma doença que 
tem sintomas parecidos com a dengue, porém com consequências severas. 
A principal forma de evitar a doença continua sendo manter o ambiente livre de recipientes que possam 
acumular água parada.
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A merenda escolar passou por 
mudanças. Assim, a Prefeitura 
exige de seus fornecedores a redução de sódio nos alimentos, 
cortou as frituras do cardápio e cerca de 80% dos alimentos 
oferecidos às crianças não são industrializados.

EDUcAÇÃO

Anjos da Escola garantem 
proteção para nossas crianças

Música e leitura enriquecendo
e complementando
o aprendizado

Iniciativas e novos projetos 
para um conhecimento mais 
abrangente

EDuCAçãO báSICA COM DESEMPENHO 
RECONHECIDO NACIONALMENTE

Com a criação do projeto Anjos da Escola, foram adquiridas duas viaturas e 
disponibilizados quatro guardas municipais que fazem rondas tanto nos horários de 
entrada e saída de alunos, quanto em períodos de aula, além de  palestras nas escolas. 
É mais segurança para as crianças e educadores.

√  Numa parceria com a empresa Profil, alunos da EMEF Prefeito Simão Welsh 
participam da Orquestra de Violeiros Mirins e aprendem a arte de tocar violão. 
Também foram implantadas aulas de musicalização para alunos dos 1º e 2º anos.

√  Para reformular o acervo de livros e estimular a leitura nas escolas, foram adquiridos 
30 mil novos livros.

São diversos projetos desenvolvidos nas escolas, como o Vereador 
Estudante, Projeto do Trânsito, Combate à Dengue, Água (PCJ), 
projetos de aulas de karatê e capoeira, apresentações teatrais e 
circenses, projeto contra o bullying, entre outros.

Nova Odessa avançou no Ideb 2013 (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). A cidade teve nota 6,3, ultrapassando as médias estadual (6,1) e 
nacional (5,2). A cidade também conquistou o selo de Município Livre do Analfabetismo. Tudo isso graças ao comprometimento dos educadores e dos projetos 
desenvolvidos pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação.

Merenda escolar  
mais saudável  
e nutritiva
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Investimentos 
para uma Educação 
Especial mais forte 
e estruturada
√ A Escola Municipal Vereador Osvaldo Luiz da 
Silva se transformou num polo de atendimento 
para alunos surdos, oferecendo atendimento 
especializado a alunos de 4 a 12 anos.
√ Em 2015, Nova Odessa contará com 4 
polos voltados a alunos que precisam de 
atendimentos especializados. Assim, serão 
abertas salas de recursos multifuncionais nas 
escolas Emef Profa. Alvina Maria Adamson, 
Dante Gazzetta, Profa. Haldey Michelle 
Bueno e Profa. Salime Abdo. Os espaços 
contarão com computadores adaptados, além 
de materiais e equipamentos pedagógicos 
apropriados.

NúMEROS DA 
EDuCAçãO MuNICIPAL: 
acompanhe os índices que não param de crescer

1200 crianças atendidas na  
Educação Infantil
(4 a 5 anos)

2800 crianças atendidas no  
Ensino Fundamental
(6 a 10 anos)

Após replanejamento de vagas e investimento em obras, a Prefeitura criou 350 novas vagas de creche. 
Foram também inauguradas as creches dos bairros Marajoara e Santa Rita II.

A Prefeitura implantou ainda o atendimento integral de creche. Agora são 12 horas de funcionamento. 
Além disso, todas as creches contam com bebeteca, que oferecem materiais didáticos e brinquedos 
pedagógicos.

12 HORAS DE
ACOLHIMENTO

CRECHES
MuNICIPAIS

  uNIDADES,
  VAgAS E

da população
novaodessenses
sabe ler e escrever96,4%

crianças atendidas na  
creche (0 a 3 anos)800
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FUNDO 
SOcIAL

Cursos gratuitos promovem orientação
e capacitação em nutrição e culinária

ALIMENTE-SE bEM

Em parceria com o SESI, o Fundo Social traz 
a Nova Odessa uma série de cursos gratuitos 

voltados à alimentação saudável.

Participe!

PADARIA ARTESANAL

A arte de fazer pães fica descomplicada com o 
curso de Padaria Artesanal promovido pelo Fundo 
Social de Solidariedade. Por meio do curso, que é 
gratuito, os participantes são capacitados a fazer 
11 tipos de pães e, assim, podem ter um emprego 

ou complementar a renda.

Inscreva-se!

KIT fESTA

Como forma de auxiliar as famílias para ter uma 
renda extra, o Fundo Social de Solidariedade 
promove o curso Kit Festa, que ensina a fazer 

trufas, brigadeiro, olho de sogra e outras 
guloseimas.

Inscreva-se!

‘NATAL DE Luz’ 
uNE TRADIçãO E 
INOVAçãO PARA 

ENCANTAR A 
CIDADE

Em 2014, o Fundo Social de Solidariedade e a 
Prefeitura de Nova Odessa inovaram a programação de 
fim de ano. O Natal de Luz, com atrações voltadas à 
família, está iluminando a Praça Central José Gazzetta. 
A chegada do Papai Noel Cantor, a iluminação da 
Estação Ferroviária, o presépio e a casa do Papai Noel 
são os diferenciais deste ano, em parceria com a Acino 
(Associação Comercial e Indutrial de Nova Odessa) e 
Supermercados São Vicente. 

VEjA A PROgRAMAçãO COMPLETA DE NATAL NA CONTRACAPA
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CONCuRSO MISS E MISTER 
MELHOR IDADE: INTEgRANDO E 
VALORIzANDO NOSSOS IDOSOS

O Fundo Social de Solidariedade e a Prefeitura de Nova Odessa implantaram, em 2013, o Clube da Melhor Idade, 
um espaço voltado ao atendimento integral dos idosos acima de 60 anos. Com atividades físicas, jogos adaptados, 
aulas de artesanato e jogos de mesa, o objetivo do espaço é promover a integração social do idoso, garantindo 
assim melhores condições de vida. Entre as atividades desenvolvidas estão aulas de canto, dança, pilates, karatê, 
capoeira, vôlei, ritmos e muito mais.

Por meio de um concurso cultural promovido pela Prefeitura, Nova Odessa 
conta com o Miss e Mister Melhor Idade. Trata-se de um momento de 
confraternização e socialização das pessoas a partir dos 60 anos. Este ano, a 
atração principal foi o Trio Los Angeles, sucesso nos anos 80, que empolgou 
idosos e familiares.

IDOSOS AgORA TêM SEu  
PRóPRIO ESPAçO:
O CLubE DA MELHOR IDADE

O Clube da Melhor Idade 
fica na Rua Heitor Penteado, 
nº 199 - Centro. Horário de 
funcionamento: de segunda  
à sexta-feira, das 8h às 16h30.
Telefone: (19) 3476-6053
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A PREVENçãO DO CÂNCER  
DE MAMA gANHA AS RuAS

 O Fundo Social de Solidariedade, em parceria com a Secretaria de Saúde, abraçou a campanha 
Outubro Rosa nestes últimos dois anos. As ações de conscientização e prevenção foram ampliadas e as 
duas edições da Caminhada Rosa mobilizaram a cidade. Neste ano, 3.000 pessoas participaram da 
ação e coloriram as ruas do Centro. Também foram desenvolvidas aulas de ritmos, nos bairros, além 
da coleta de exames e realização de mamografias nas unidades básicas de saúde.

Com o objetivo de oferecer qualificação 
profissional, o Fundo Social de 
Solidariedade conta com o projeto 
Escola de Beleza, desenvolvido no 
Clube da Melhor Idade. Numa parceria com 
a Têxtil Guerreiro, a Escola oferece cursos  
de manicure e pedicure, maquiagem, design 
de sobrancelha, massoterapia e assistente  
de cabeleireiro. De graça!

fORMAçãO PROfISSIONAL 
DIfERENCIADA é PROPORCIONADA 
PELA ESCOLA DE bELEzA

FUNDO 
SOcIAL
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Feliz Dia do "Posso brincar lá fora?"

Feliz Dia do "Posso brincar lá fora?"

Feliz Dia do "Posso brincar lá fora?"

Na Praça José Gazzetta, pode! Neste Dia das Crianças, seu �lho vai ter uma 

programação mais que especial. A Prefeitura de Nova Odessa vai fazer uma verdadeira 

festa com doces, brindes e muitas brincadeiras.Venha participar!

Data: 11 de outubro

Horário: das 9h às 17h

Local: Pça José Gazzetta

Avenida Carlos Botelho, s/nº- Centro

próximo à antiga Estação Ferroviária

TUDO DE GRAÇA!

11/10
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Dia das Crianças
No Mês das Crianças, o Fundo Social de Solidariedade e a Diretoria de Cultura 

e Turismo promoveram diversas atividades. A Praça Central virou um parque de 
diversão. Pipoca, algodão-doce, brinquedos e brincadeiras marcaram a data.  

O Projeto Cine Cidade levou filmes em uma tela gigante para os bairros.

Campanha do Agasalho 
mais uma vez aquece nossa 
solidariedade
Promovida em parceria com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, 
nestes dois anos a Campanha do Agasalho arrecadou e distribuiu mais de 30 mil peças 
de roupas, auxiliando muitas famílias.

CASAMENTO 
COMuNITáRIO: 
Tradição se 
fortalece a cada 
ano na cidade
Para auxiliar os casais que querem 
dizer o tão esperado “sim”, a 
Prefeitura promove o Casamento 
Comunitário. Nos dois últimos 
anos, 55 casais oficializaram a 
união nas cerimônias realizadas 
no Clube da Melhor Idade.
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PROMOÇÃO 
SOcIAL

A Diretoria de Promoção Social atende as famílias que mais precisam, oferecendo cestas básicas, 
óculos, fraldas geriátricas, auxílio transporte, auxílio-funeral, atendimento a moradores de ruas, 
visita social domiciliar, medida socioeducativa e orientações gerais. Entre os principais programas 
e projetos sociais, estão: Vivaleite, Renda Cidadã, Renda Cidadã Idoso, Ação Jovem, Viva Soja, 
CadÚnico e Bolsa Família.

O CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) oferece 
gratuitamente capacitação às famílias beneficiárias por programas 
sociais. Idosos, crianças, jovens e adultos participam de grupos de 
atividades e ações socioeducativas, culturais e recreativas. Entre outras 
atividades, o CRAS oferece: oficinas de Canto, Teatro, Hip Hop, 
Flauta Doce, Ballet e serviços de orientações, passeios, palestras e 
visitas domiciliares.

O antigo Centro Comunitário do Jardim São Jorge foi transformado 
em CAS (Centro de Assistência Social). Assim, a população passou a 
contar com diversos programas sociais da Prefeitura, além de um posto 
AcessaSP com internet gratuita para a população. O CAS funciona de 
segunda à sexta-feira, das 8h às 16h30. Confira as atividades oferecidas 
gratuitamente:
√ Ballet para crianças e adolescentes de 4 a 18 anos
√ Capoeira para crianças e adolescentes de 8 a 16 anos
√ Hip Hop para pessoas acima de 12 anos
√ Flauta Doce para crianças de 8 a adolescentes de 16 anos
√ Jiu Jitsu para crianças e adolescentes de 5 a 16 anos
√ Karatê adaptado para a Melhor Idade
√ Ginástica para pessoas acima de 18 anos
√ Integração dos Grupos da Melhor Idade

IMPORTANTE:
A Diretoria de Promoção Social atende
em novo endereço: Rua Anchieta, nº 130, 
Centro - Nova Odessa
Telefone: (19) 3476-1358

O CRAS funciona de segunda à sexta-feira, das 
8h às 17h. Rua das Perobas, 114 - Jardim das 
Palmeiras. Telefone: (19) 3476-3005.

Anote: O CAS fica na Rua Florianópolis, nº 305 - Jardim 
São Jorge. Telefone: (19) 3476-5581.

uM TRAbALHO DEDICADO à 
PROMOçãO DE CIDADANIA E 
quALIDADE DE VIDA

CRAS PROMOVE CAPACITAçãO E 
INCLuSãO SOCIOCuLTuRAL

CAS E ACESSASP TRAzEM SERVIçOS E 
CuRSOS à POPuLAçãO

Jardim das Palmeiras

Jardim São Jorge
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NOVA ODESSA TEM MAIS DE 
30 quILôMETROS DE ASfALTO 

RECuPERADOS
Dando cara nova à cidade, a Prefeitura já executou mais de 30 quilômetros 
em obras de recapeamento e mobilidade urbana. A recuperação da malha 
viária beneficia toda a população. Além do recape, a Prefeitura investe na 
operação tapa-buracos. Entre os bairros beneficiados, destacam-se Jardim 
Santa Rosa, Mathilde Berzin, Nossa Senhora de Fátima, Parque Fabrício, 
Palmeiras, São Manoel, Bela Vista, Santa Luiza I e II, São Jorge, Vila Azenha, 
Jardim Flórida e região central.

REMODELAçãO DO TRâNSITO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Para garantir a segurança no trânsito, foi implantada uma minirrotatória 
de quatro paradas no cruzamento da Rua Olívio Belinatti com a Avenida 
Paschoal Piconi, no Jardim São Manoel. Também é constante o investimento 
na manutenção da sinalização horizontal e vertical.
 

NOVAS FAixAS DE pEDESTRES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Buscando uma melhor visualização dos condutores de veículos, a Diretoria 
de Segurança de Trânsito adotou um novo modelo de pintura de faixa de 
pedestres em pontos considerados perigosos. Exemplo disso é a Rua Sílvio 
de Paula, no bairro Jardim Nossa Senhora de Fátima, onde a faixa passou a 
contar com o fundo vermelho.

REcAPEAMENTO

Mais segurança, com 
melhorias para motoristas 
e pedestres

TRANSPORTE
Transporte com qualidade e inclusão: 
benefícios para pessoas com deficiência

Novas medidas garantem mais 
tranquilidade aos usuários do
transporte municipal

Investimentos para equipar e atualizar
a frota municipal

Mais de 600 pessoas com deficiência são beneficiadas com o convênio entre Prefeitura e 
EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo). Estas pessoas podem 
usar gratuitamente, e de forma integrada, o transporte urbano e metropolitano com apenas uma 
carteirinha. Os ônibus urbanos são 100% adaptados às pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida.

√ Segurança para as crianças: para trazer segurança aos alunos de até 12 anos que se utilizam 
do transporte escolar, foram disponibilizados monitores escolares nos ônibus.
 
√ Ampliação das linhas de ônibus: a Diretoria de Transportes aumentou a linha 440 para 
fazer o trajeto Triunfo/Santa Rita 2. Esta mesma linha teve o trajeto ampliado ao Jardim Fibra, 
beneficiando cerca de 1.300 pessoas.

Modernizando a frota de maquinários e veículos, a Prefeitura adquiriu uma nova pá carregadeira, 
uma motoniveladora e um trator, todos zero quilômetro. Também foram adquiridos quatro novos 
veículos para a Prefeitura, duas viaturas para a Guarda Civil, um micro-ônibus para a Educação 
e uma van para a APAE. A Coden (Companhia de Desenvolvimento) também adquiriu sete 
novos veículos, tudo para oferecer melhores serviços para a população.
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cULTURA
E TURISMO

O aniversário da cidade ganhou uma festa especial. A Prefeitura, em parceria com a 
iniciativa privada, trouxe cantores de renome para comemorar com a população de 
Nova Odessa. Em 2013, Nova Odessa recebeu atrações como Aline Barros e Grupo 
Inquérito. Em 2014, o show de aniversário teve a apresentação da dupla sertaneja 
Edson e Hudson, além dos artistas locais, que ganharam mais oportunidades para 
mostrar seus talentos.

Shows musicais, teatro, circo, dança e muito mais. Em 2013, cerca de 147 mil 
pessoas prestigiaram as inúmeras manifestações artísticas que passaram por Nova 
Odessa. Em 2014, o público aumentou. A cidade foi “invadida” por mais de 162 mil 
pessoas que abrilhantaram os eventos.

NOVA ODESSA fESTEjA SEu ANIVERSáRIO  
EM gRANDE ESTILO

Confira alguns projetos e eventos promovidos pela 
Diretoria de Cultura e Turismo:
MúSICA
√  Banda Sinfônica Municipal Professor 

Gunars Tiss
√ Coral Cidade de Nova Odessa
√ Orquestra Filarmônica
√ Projeto Guri
√ Grupo de Dança
√ Pró-Arte

TEATRO
√ Paixão de Cristo
√ Circuito Cultural Paulista

CINEMA
√ Ponto MIS
√ Cine Cidade 

LITERATURA
√ Pé de Poesia

√ Troca-Troca de Livros

Oferece apoio a outros importantes 
eventos culturais:
√ Festa do Milho
√ Encontro de Carros Antigos
√ Parada Poética
√ Fotografe Nova Odessa

MAIS EVENTOS, MAIS CuL TuRA E ENTRETENIMENTO
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Há mais de 27 anos no calendário oficial do município, a Festa das Nações já se tornou tradição na cidade e, agora, também faz parte das principais festividades 
dos paulistas. Incluída no calendário oficial do Estado de São Paulo, a Festa das Nações reuniu, em 2013 e 2014, cerca de 185 mil pessoas. Em 2013, os 
principais shows foram Banda Mídia e Art Popular. Em 2014, as atrações foram Léo Canhoto e Robertinho e Jeito Moleque. Seja pelo atrativo cardápio de mais 
de 11 nacionalidades ou pela extensa programação de shows, a Festa das Nações, além de permitir uma verdadeira volta ao mundo sem sair da cidade, já caiu no 
gosto popular e promete ter ainda mais sucesso nos próximos anos.

√ Festa das Nações foi incluída no calendário oficial do Estado de São Paulo
√ Desenvolvimento de projetos de incentivo à Cultura e à Literatura
√  Criação de projeto Caminhos da Cultura que leva moradores da cidade 

para museus e equipamentos culturais na capital, com transporte e ingresso 
gratuito

√ Re Virada Regional de Cultura com artistas da cidade
√ Oficinas de cinema e exibição de filmes nacionais
√ Cursos de artesanato, tricô e bonecas
√  Culturando nos bairros, com apresentações musicais, de dança e show de 

humor
√ Dezencontros promovem debates sobre assuntos do cotidiano
√ Arraial da Integração, festa em prol de entidades assistenciais
√ Contação de histórias
√ Centro de Inclusão Digital na Biblioteca Municipal
√ Carnaval dos Velhos Tempos
√ Gincanas para crianças na Biblioteca Municipal
√ Aulas de danças gratuitas para cerca de 150 alunos

COM ATRAçõES MuSICAIS E gASTRONôMICAS, fESTA 
DAS NAçõES bATE RECORDE DE PúbLICO

Cultura e Turismo de Nova Odessa -
Conquistas e iniciativas:

MAIS EVENTOS, MAIS CuL TuRA E ENTRETENIMENTO
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Revitalização do Bosque Manoel Jorge

Construção da creche no bairro Capuava

Novos laboratórios de informática nas escolas

O órgão de Proteção ao Consumidor de Nova Odessa ampliou o horário 
de atendimento, que antes era de segunda à sexta-feira, das 13h às 15h, 
para segunda à sexta-feira, das 11h às 16h.

No Procon de Nova Odessa:
√ 80% das reclamações resolvidas
√ Intensificação da fiscalização
√ Capacitação e treinamento de atendentes

Atenção ao novo 
endereço do 
PROCON: Av. 
Carlos Botelho, 
nº 902 - Centro

DESENvOLvIMENTO

Trilhando os caminhos do desenvolvimento, Nova Odessa estimula a 
criação de empregos e a abertura e expansão de empresas. A Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico criou o PRODENO (Programa de 
Desenvolvimento de Nova Odessa). Por meio dele, são concedidas 
isenções e benefícios a empresas que pretendem se instalar no município 
ou se expandir.
Além disso, foi implantada a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa,  
o que significa menos burocracia para o progresso da cidade.
Em 2014, Nova Odessa registrou saldo positivo de 1.038 novas vagas de 
trabalho formais e a abertura de 447 novos negócios.

Com investimento de R$ 17 milhões para a construção da Escola 
Técnica, Nova Odessa poderá ampliar a oferta de Ensino Técnico 
na região. Atualmente, a unidade funciona em espaço alugado. Com 
a conclusão da unidade no Jardim Alvorada, serão criadas 10 salas 
de aula e 16 laboratórios, entre outros ambientes. A obra é fruto 
de parceria entre Prefeitura e o Estado, e com isso será possível 
ampliar a capacidade de atendimento.

O CTVP (Centro de Treinamento e Valorização Profissional), coordenado 
pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, oferece 17 cursos 
profissionalizantes, entre eles corte e costura, modelista de roupas, 
eletricista instalador, auxiliar de logística e auxiliar de departamento 
pessoal e outros. Mais informações sobre vagas, cursos e matrículas 
podem ser obtidas pelo telefone (19) 3466-2493.

gERAçãO DE 
EMPREgOS E NOVAS 
OPORTuNIDADES PARA 
O DESENVOLVIMENTO

Nova ETEC ampliará 
oferta de ensino 
técnico

Em novo endereço, PROCON 
Nova Odessa amplia horário de 
atendimento

Mais qualificação 
profissional: CTPV 
oferece diversos cursos

O projeto Desenvolve Nova Odessa: Ações Facilitadoras no Processo 
de Abertura de Micro ou Pequenas Empresas recebeu, do SEBRAE, o 
Prêmio Prefeito Empreendedor. A premiação reconhece a capacidade 
administrativa na elaboração dos melhores projetos e ações para o 
desenvolvimento.

PROjETO MuNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO é 
PREMIADO PELO SEbRAE
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Construção da Academia da Saúde Novas passagens sobre a linha férrea

Reforma e ampliação da creche do bairro Santa Rosa

Eliminação da fila de espera pela cirurgia de catarata

Revitalização do Bosque Manoel Jorge

Novos caminhões para a coleta de lixo

Reforma e manutenção de praças

Plantio de mudas no Bosque da Família

Construção de creche no bairro São Francisco

Construção da creche no bairro Capuava

Novos laboratórios de informática nas escolas Reforma do recinto dos animais do Parque Ecológico isidoro Bordon

Manutenção das estradas rurais

A PREfEITuRA 
EM AçãO
PARA quE SuA
quALIDADE
DE VIDA 
CRESçA
A CADA DIA

Novas máquinas e equipamentos

Implantação do PRD (Progama de Regularização de Débitos) Instalação de novos parquinhos na Praça Central José Gazzetta

Doação do terreno para APAE Nova Odessa
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Programação gEraL:
4/12 - Quinta-feira 
20h | Concerto de Natal
Banda Sinfônica Municipal 
Professor Gunars Tiss
Paróquia São Jorge
Rua Salvador, 339

6/12 - Sábado
19h - Ballet com os alunos da Profª. 
Shirley Bizutti
Paço Municipal
Av. João Pessoa, nº 777 - Centro

7/12 - Domingo
20h30 | Concerto de Natal
Banda Sinfônica Municipal 
Professor Gunars Tiss
Paróquia Matriz de Nossa Senhora  
das Dores
Rua Duque de Caixas, 200 - Centro

8/12 - Segunda-feira
19h - Projeto gUrI com participação 
do pianista Saul de almeida
Paço Municipal
Av. João Pessoa, nº 777 - Centro 
10/12 - Quarta-feira 
19h | Cantata de Natal – Coral apae
Em frente à empresa A Executiva 
Rua Primeiro de Janeiro, 306 - 
Centro

11/12 - Quinta-feira
20h - Coral Cidade de Nova odessa
Igreja Católica do Jardim São Jorge
Rua Salvador, 339 

13/12 - Sábado
20h - orquestra Filarmônica de Nova 
odessa
Paróquia São Jorge
Rua Salvador, 339

14/12 - Domingo 
20h30 | Concerto de Natal
Banda Sinfônica Municipal 
Professor Gunars Tiss
Paróquia Santa Josefina Bakhita
Rua Tamboril, 35 - Jardim Alvorada

15/12 - Segunda-feira
20h - Coral Cidade de Nova odessa
Paço municipal
Av. João Pessoa, nº 777 - Centro 

17 e 18/12
20h - Festival meire Prado Ballet
Paço municipal
Av. João Pessoa, nº 777 – Centro

18/12 - Quinta-feira 
20h30 | Concerto de Natal
Banda Sinfônica Municipal 
Professor Gunars Tiss
Primeira Igreja Batista
Rodovia Rodolfo Kivitz - Fazenda Velha

Programação Praça JoSé gazzEtta:
5/12 - Sexta-feira 
19h | Chegada do Papai Noel 

6/12 - Sábado 
8h | Coral da Secretaria de Educação 
10h | Outros Ideais

8/12 - Segunda-feira 
19h | Forte Domínio
20h30 | Grupo de Dança de Nova 
Odessa

9/12 - terça-feira
19h | Orquestra de Violeiros Mirins
20h30 | Grupo de Dança de Nova 
Odessa

11/12 - Quinta-feira 
19h | Liê Santos 
20h30 |  Grupo de Dança de Nova 
Odessa

12/12 - Sexta-feira 
19h | Banda IBBV 
20h30 | The Face

13/12 - Sábado 
8h | Cassino 19 
10h30 | Banda Universe

15/12 - Segunda-feira 
19h | Coral da Melhor Idade 
20h30 | Gabriela Lima

16/12 - terça-feira 
19h - ABADA Capoeira 
19h30 | Aline Somaggio 
20h30 | Banda Sinfônica Municipal  
Prof. Gunars Tiss

17/12 - Quarta-feira 
19h | Coral da Paróquia São Jorge 
20h30 | Quintal de Casa

18/12 - Quinta-feira 
19h | Coral da Igreja Batista 
20h30 | Gabriela Barducci 
21h | Jade Jalillah

19/12 - Sexta-feira 
19h | Coral da Igreja Presbiteriana 
20h30 | Douglas Prado

20/12 - Sábado 
8h | Ensaio Livre 
10h | Entreface

22/12 - Segunda-feira 
19h | apresentação Presépio Vivo

23/12 - terça-feira 
19h | apresentação Presépio Vivo

a Prefeitura de Nova odessa preparou um mês especial com shows, teatro, feiras de  
artesanato, praça de alimentação, Papai Noel na antiga Estação Ferroviária, Presépio  
na Praça Central, brincadeiras, oficinas e muita pipoca e algodão-doce.

realização:apoio:

Melhor que qualquer presente, é a presença de uma família feliz.

  Feliz                     Natal


