


O que é
O Humaniza Caxias: Luz, Cor e Flor é um programa 
permanente para que a comunidade caxiense, entidades, 
poder público e cidadãos atuem continuamente nos 
cuidados com a cidade seja em locais privados ou 
públicos, um programa pensado para embelezar e 
resgatar a autoestima da cidade. 



Cuidar  da  cidade 
é importante.
Cuidar da cidade 
essencial.

Uma cidade mais limpa, mais bonita e mais 
humana é a nossa missão.



Objetivos
• Proporcionar o resgate da autoestima da cidade por meio da união de secretarias municipais, 

entidades e comunidade.

• Buscar a mobilização nos bairros com 
envolvimento das AMOBs, igrejas, escolas, clube 
de mães, empresas, etc.

• Incentivar as pessoas de Caxias do Sul a participar do embelezamento, pintura de faixas, limpeza 

de terrenos, ajardinamento.

• Promover a limpeza da cidade, por meio de um 
mutirão buscando o fm dos lixões, pequenos 
reparos, calçadas, etc.



Caxias já foi reconhecida 
como a cidade mais limpa 
do estado e a 5° mais limpa 
do país.

Caxias tem 1.200 lixões mapeados 
pela Codeca e é preciso agir para 
que eles não existam mais. O 
objetivo é que a Prefeitura limpe e a 
comunidade cuide e conserve.

O Humaniza Caxias está no Plano de 
Governo, e é necessário para gerar 
impacto no visual da nossa cidade 
com envolvimento de toda a 
comunidade. 

Incentivar a comunidade de 
Caxias do Sul a cuidar de sua 
casa, seu jardim, sua rua e 
seu bairro.

Justificativa
s



AÇÃO 1 - ciclos nos bairros

• Será desenvolvida ao longo de todo ano, cada vez em uma região da 
cidade. O início de cada ciclo se dará sempre com encontro de lideranças da localidade para apresentar o programa e as 

ações.

• A força tarefa durará 15 dias em cada bairro/região, com a realização de reparos, sinalização, plantio de flores, poda, bota-fora, etc.

• No fnal de cada ciclo, em um sábado, o prefeito Adiló Didomenico, a 
vice Paula Ioris e secretariado entregarão à comunidade uma placa 
informando que o programa foi realizado no bairro. Também será 
montado um evento com apresentação de talentos locais. 

Formato



AÇÃO 2 - Dia D

• Serão lançadas datas periódicas para incentivar toda a comunidade a se 
envolve no embelezamento da cidade ao mesmo tempo, desde uma 
ação de moradores de uma rua fazendo plantio nos canteiros, cidadãos 
pintando suas casas, estabelecimentos dando descontos para compras 
que serão aplicadas no dia D.

• O dia D vai estabelecer "desafos" para que toda a cidade participe, com 
o objetivo de que mais fores sejam plantadas, casas pintadas, e que 
toda a comunidade se envolva.

Formato



Secretarias e 
Autarquias 
Municipais

POR QUEM

Entidades e 
Comércio

Comunidade



+ luz
+ cor
+ flor

= Caxias Humanizada
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