Editorial
Estes 120 dias de governo foram marcados por um trabalho intenso junto às secretarias do
governo, com a finalidade de conhecer os servidores que nelas atuam, bem como para deixar explícita a forma como a nossa gestão quer que o cidadão ibiramense seja atendido.
Queremos que o atendimento seja de excelência e que as respostas às demandas sejam eficientes e rápidas. Os desafios encontrados nos impõem fazer o máximo com o mínimo. Por isso, nossa
palavra de ordem tem sido economia.
Nossa preocupação se baseia, principalmente, em dois pilares: pagar em dia os fornecedores
e também servidores. Mas isso só será possível se nossos colaboradores forem também protagonistas nesta empreitada, pois o dinheiro que entra nos cofres públicos pertence a cada família
ibiramense.
Para este balanço dos 120 dias de governo, solicitamos que cada secretário elencasse as obras
e ações desenvolvidas até aqui. Sabemos que ainda há problemas para serem resolvidos, principalmente quando se fala em obras e saúde, porém, conforme veremos neste informativo, muito já foi
realizado, com trabalho, empenho e dedicação dos nossos servidores.
Tenho certeza de que, com o apoio dos nossos deputados, Aldo e Peninha, o ritmo será ainda
mais acelerado, pois já temos assegurados recursos na ordem de quase R$ 2,5 milhões para uma
quadra poliesportiva, no bairro Padre Anchieta, e uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS), no
Centro. Ou seja, o futuro para Ibirama é muito auspicioso!
Mas isso tudo só é possível pelo esforço de cada um que compõe nosso grupo, dentro e fora
da prefeitura, pessoas que têm preocupação com Ibirama, com sua gente e seu desenvolvimento.
O poder legislativo também teve papel fundamental na aprovação de projetos relevantes. Adotamos a ideia de nos reunirmos todas às segundas-feiras com os vereadores, para discutirmos os
projetos que estão na casa e sanar as dúvidas dos mesmos. Além disso, é essencial a aproximação
com as entidades de classe do município, que se revelaram grandes parceiras para alavancarmos o
desenvolvimento econômico de Ibirama.
Podemos afirmar que os desafios para fazermos de Ibirama uma cidade cada vez melhor são
grandes, principalmente, em relação às obras e à saúde, mas com a divisão de responsabilidade,
entre o poder público e a sociedade civil organizada, tenho a certeza que nossos objetivos poderão se concretizar.
Nas páginas a seguir, a população poderá conferir o que vem sendo feito para resolver demandas, como a busca de recursos para a área da saúde e a atuação constante da equipe da Secretaria
de Obras em recuperação e execução de novas intervenções. Tudo isso, para melhorar a qualidade
de vida e garantir o atendimento a todos que recorrem ao executivo.
Boa leitura!

Adriano Poffo
PREFEITO

Jucélio José de Andrade
VICE-PREFEITO
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Obras e serviços urbanos

Localidade Palestina
recebe três novas pontes
Equipes da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos executaram a substituição de três pontes de
madeira, na localidade Palestina. As antigas estruturas estavam deterioradas pelo uso ao longo do
tempo, por isso a necessidade de substituição, enquanto as novas travessias proporcionam mais
segurança a motoristas e pedestres que passam pela localidade.

Manutenção de estradas de terra
O retorno dos servidores da Secretaria de Obras foi adiantado para que a manutenção de estradas de terra fosse iniciada o quanto antes em todas as localidades do município. Ibirama conta com cerca de 600 quilômetros de vias que necessitam de serviços contínuos, a fim de garantir o acesso a moradores e o escoamento da produção agrícola. Além disso, outras
vias em diferentes bairros do município também receberam limpeza, macadamização, roçadas, entre outros serviços:

Muro é construído
na localidade de Sellin

• Bairro Progresso
• Bairro Taquaras
• Rua Blumenau e transversais
• Bairro Anchieta
• Ponto Chic
• Localidade Rafael
• Bairro Ponto Chic
• Localidade Caminho do Meio
• Distrito de Dalbérgia
• Bairro Nova Stettin
• Bairro São Miguel
• Bairro Areado
• Localidade de Ribeirão das Pedras
• Localidade Palestina
• Rua XV de Novembro e transversais

Iluminação pública
revitalizada

Após fortes chuvas
ocorridas em dezembro
de 2016, um desmoronamento foi registrado
na localidade de Sellin.
O material interrompeu
o tráfego em parte da
via e prejudicou o acesso ao local, por isso, foi
necessário construir um
muro de contenção. A
obra exigiu aplicação de
15 cargas de pedras específicas para esse tipo
de estrutura.

A Prefeitura de Ibirama revitalizou
a iluminação pública de três vias do
município: ruas Doutor Getúlio Vargas, no bairro Bela Vista, XV de Novembro e Castelo Branco, no bairro
Areado.
Ao total, 70 novas luminárias mais
potentes foram instaladas nas três
vias, para proporcionar mais segurança e luminosidade. O valor do investimento é de, aproximadamente, R$
100 mil.
Os recursos são oriundos da Contribuição para Custeio do Serviço de
Iluminação Pública (Cosip).

Pavimentação da
rua Amanda Grosh
Moradores da rua Amanda Grosh, no bairro Nova Stettin, contam com
a via pavimentada. A obra incluiu também drenagem e sinalização. O recurso aplicado soma cerca de R$ 220 mil, em parceria entre ao Ministério
das Cidades, a Caixa Econômica Federal, através do senador Dário Berger,
e a Prefeitura de Ibirama.

Nova ponte na
localidade de Sellin
Uma nova ponte de madeira foi construída na localidade de Sellin, que substituiu uma antiga travessia, comprometida pelo uso ao longo do tempo.
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Passarela de ponte
é reformada

Novas tubulações

Nos primeiros 120 dias de governo da atual administração municipal
de Ibirama, mais de 500 metros de novas tubulações foram instalados
no município.
As obras contemplaram os bairros Taquaras, Ponto Chic, Areado, São
Miguel e Bela Vista, as localidades de Palestina, Sellin, Ribeirão das
Pedras, Pedrinhas, Carrapato, além do distrito de Dalbérgia e a rua Blumenau.

Na localidade de Ressacada, moradores foram beneficiados com a
substituição do piso de madeira da passarela para pedestres da ponte
de ferro, que estava deteriorada pelo uso ao longo do tempo. A obra
ocorreu na parte da passarela que pertence ao município de Ibirama, já
que o restante da estrutura compete à Prefeitura de Apiúna.

Obras em andamento Escola e quadra coberta
no bairro Areado

Nova escola no bairro
Nova Stettin

Mais de R$ 1,8 milhão foram investidos na construção de uma nova escola e de
uma quadra coberta no bairro Areado. Hoje, o espaço para prática de esportes está
concluído, enquanto para a unidade escolar faltam poucas etapas para finalização.
Para essas obras, o município e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE) disponibilizaram recursos.
Atualmente, estudantes do bairro frequentam uma instituição com espaço reduzido, que impossibilita a ampliação, e está localizada próxima à estrada e ao ribeirão.
O novo ambiente proporcionará mais conforto e segurança para alunos e corpo docente.
O projeto de engenharia da escola, com 850 metros quadrados, inclui seis salas
de aula, sala de leitura, sala de informática, sala dos professores, diretoria, pátio,
secretaria e arquivo, almoxarifado, cozinha industrial, despensa, vestiário, área de
serviço e sanitários coletivos e administrativos. Já a quadra escolar coberta conta com
vestiário e área aproximada de 980 metros quadrados.

A obra para construção da Escola de Campo na Estrada Geral Nova
Stettin foram iniciadas em junho de 2016 e, hoje, já estão estruturadas as
fundações e parte da alvenaria da estrutura. A unidade terá área de 867
metros quadrados e seis salas de aula, de acordo com os padrões do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Serão investidos mais
de R$ 1 milhão, em parceria entre o governo federal e municipal.
A nova escola proporcionará um ambiente mais amplo e confortável
aos estudantes da localidade.

Clínica de Fisioterapia

Ampliação da Escola
Municipal Tancredo Neves

A ordem de serviço para início da construção de uma clínica de fisioterapia, no Centro de Ibirama, foi assinada em maio do ano passado. Porém,
a obra foi interrompida devido ao falecimento do proprietário da empreiteira responsável pela obra, a Tambosi Construtora Ltda. Hoje, pouco menos da metade da estrutura está concluída e houve nova licitação, para
que em breve a obra seja retomada.
A clínica contará com área de 112
metros quadrados e fica na rua Magdalena Aichinger, próximo ao Centro de
Eventos Manoel Marchetti. O investimento será de R$ 143,9 mil, dos quais
mais de R$ 92,7 mil disponibilizados
pelo governo do Estado e outros R$
51,1 como contrapartida do município.

Outra obra que está praticamente concluída é a ampliação
da Escola Municipal Tancredo
Neves, no bairro São Miguel. Em
breve, alunos e professores terão
à disposição três novas salas de
aula, falta apenas a finalização da
pintura e da instalação de janelas, que está em andamento, bem
como a drenagem do terreno e
parte da instalação elétrica.
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Obras em fase de licitação
Unidade Básica de Saúde e quadra
poliesportiva do bairro Anchieta
Através do ministro da Saúde, Ricardo Barros, representantes do executivo de Ibirama asseguraram a liberação da primeira parcela de recursos necessários para a
construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS),
no Centro de município. A unidade segue o projeto de
porte 3, definido pelo Ministério da Saúde, que contempla área de aproximadamente 500 metros quadrados, salas de recepção e espera, consultórios de acolhimento e
odontológicos, salas de inalação coletiva, observação, procedimento, coleta, vacinas, curativos, atividades coletivas,
estocagem e sanitários.
Outra obra em fase de licitação é a construção de uma
quadra poliesportiva no bairro Padre Anchieta. A estrutura terá área de 541,9 metros quadrados.

Executivo
busca
recursos
em Brasília
Representantes do executivo municipal
de Ibirama participaram também de audiências com parlamentares, a fim de garantir
recursos para investimento em diversos setores.
Entre eles, o deputado federal Rogério
Peninha Mendonça garantiu liberação de R$
700 mil para pavimentações e investimentos
na área da saúde. Já com o senador Dário
Berger, foram conseguidos R$ 100 mil, também para custeio da Secretaria de Saúde.
Já no Ministério do Desenvolvimento
Agrário e Social, o ministro Osmar Terra garantiu recursos para edificação de um Centro
de Referência de Assistência Social (Cras),
para o qual a prefeitura já realizou o cadastro da proposta.

Projetos encaminhados
Solicitação
de recursos
ao Badesc

Recuperação
da rua XV de
Novembro

Término
da rua
Blumenau

Entre as várias demandas do município, o executivo busca, através da
Agência de Fomento de Santa Catarina
(Badesc), recursos para três obras consideradas prioritárias, a recuperação da
rua XV de Novembro, o término da pavimentação da rua Blumenau e a construção do Parque e Centro de Eventos
Manoel Marchetti. O pedido ao Badesc
já foi aprovado pela Câmara de Vereadores de Ibirama, com limite de até R$ 3
milhões para financiamento. Confira os
detalhes de cada solicitação:

No início do mês de março, representantes do executivo municipal participaram de uma reunião com engenheiros da
Associação dos Municípios do Alto Vale
do Itajaí (Amavi), para solicitar a elaboração de um projeto de recuperação para
a rua XV de Novembro. A via cedeu após
uma forte chuva, em outubro de 2016 e o
projeto, de aproximadamente R$ 200 mil,
foi elaborado pela associação. Através
do levantamento, foi constatado que a
obra precisará reparar também as tubulações do local.

Embora a extensão de quatro
quilômetros da rua Blumenau esteja com a pavimentação concluída
e o governo do Estado considere a
obra finalizada, cerca de 100 metros do trecho de acesso à rodovia
BR-470 ainda não foram pavimentados. A fim de finalizar essa parte,
com asfalto, sinalização, passeio
público e lombadas, o executivo
municipal de Ibirama incluiu o término da obra entre os pedidos ao
Badesc.

Parque e Centro de Eventos Manoel Marchetti
Grande parte da população de Ibirama aguarda
por um espaço de lazer que
contemple públicos de todas as idades e reúna diversas opções de lazer. Essa é a
proposta do Parque e Centro
de Eventos Manoel Marchetti, que contará com pista de
caminhada, academia ao ar
livre, parque infantil, pista de
skate, estacionamento, área
coberta com palco alternativo, área arborizada e cozinha
que possibilite a realização
de eventos. O projeto da
obra já está finalizado, falta
apenas o recurso para colocá-lo em execução.
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Administração

Adesão ao Ciga
O Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (Ciga) foi fundado pela Federação
Catarinense dos Municípios (Fecam) para aperfeiçoar a gestão pública, através da tecnologia da
informação. Ibirama aderiu à proposta no início
desse ano e a expectativa é o acesso facilitado
a todos os atos oficiais do município, que agora
são divulgados no Diário Oficial dos Municípios.
Antes da assinatura, as informações podiam ser
conferidas somente no mural público da prefeitura ou em jornal de circulação regional.
Em 2016, o gasto somente com publicação de
editais de licitação foi de aproximadamente R$
15,5 mil e, através do Diário Oficial dos Municípios, para divulgação ilimitada de todos os atos
oficiais, como leis, decretos, portarias e editais,
serão aplicados, no máximo, pouco mais de R$
7,1 mil

Aumento de repasse aos
bombeiros voluntários
Em março, foi aprovado o projeto de lei do executivo municipal
que define o aumento de repasse à
Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Ibirama. O repasse que
era de R$ 50 mil, passou a ser de R$
70 mil, anuais.
A entidade não atende apenas
Ibirama, mas também municípios
vizinhos, por isso, o executivo municipal acredita que essa será uma
forma de garantir a qualidade dos
serviços prestados.
Hoje, a associação conta com
aproximadamente 40 colaboradores, além de 13 alunos, dedicados
às cidades de Ibirama, Lontras,
Apiúna, José Boiteux e Vitor Meireles.

Aulas de música e artes cênicas

Cultura

As Escolas Municipais de Música e Artes Cênicas possibilitam que
a população de Ibirama tenha acesso ao aprendizado e abrem espaço a diversas faixas etárias. Cerca de 160 alunos frequentam aulas de
instrumentos variados, individualmente ou em duplas, com professores disponíveis também no período noturno.
Quem se interessa pelo teatro pode integrar um dos quatro grupos existentes, dois dedicados ao público infantil, nos períodos matutino e vespertino, e outros dois para adolescentes e adultos.
Nesse ano, foi reativada a Orquestra de Cordas da Escola Municipal de Música. Além disso, a peça de teatro Amor por Anexins foi
inscrita em festivais de teatros estaduais.

História preservada
O Departamento de Cultura é responsável pelo Museu Eduardo de Lima e
Silva Hoerhann que, apenas nos quatro primeiros meses desse ano, recebeu a
visita de quase 500 pessoas. Em maio, uma programação especial foi organizada em comemoração à Semana Nacional do Museu.
O Projeto Uma Noite no Museu integra a programação. Através dele, turmas de alunos dos quintos anos das escolas de Ibirama visitaram o museu, com
orientação de um guia e, ao fim da visita, cinco alunos de cada grupo foram
escolhidos para responder 15 perguntas sobre o espaço. A turma com maior
número de questões respondidas corretamente passou a noite do dia 19 de
maio no museu.

Parcerias com entidades culturais

Os diversos grupos folclóricos e corais do município envolvem aproximadamente 250 pessoas, por isso o Departamento de Cultura mantém parceria com essas
entidades, ao ceder professores e buscar sempre mais aproximação. Em Ibirama, existem o Grupo Folclórico Neu Bremen Volkstanzgruppe, Banda Municipal, os Corais
Cativar, União, Hansahoehe, Sociedade Cultural, Evangélico Luterano e Evangélico Nova Brehmer.
Em busca de aproximação também com sociedades de atiradores, o Coral União recuperou e apresentou uma nova versão do hino da Sociedade Atiradores Rio
Sellin.
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Educação

Parceria
firmada
com a
Votorantim

As Secretarias de Educação de Ibirama, Apiúna e Lontras firmaram uma parceria junto ao
Consórcio Empresarial Salto Pilão (Cesap), por
meio do Instituto Votorantim, para integrar o
Projeto Parceria Votorantim pela Educação (PVE).
Trata-se de iniciativa inédita no Vale do Itajaí, em que o Cesap, responsável pela Usina Hidrelétrica Salto Pilão, através de equipe técnica
do Instituto Votorantim, implanta ações para
contribuir com a melhoria da educação pública,
com a mobilização social das comunidades e a
qualificação das práticas de gestão educacional.
O evento de adesão e treinamento ao projeto aconteceu no Novotel, em São Paulo, onde as
secretárias de educação representaram os municípios do Alto Vale do Itajaí, entre os 56 de 16
estados selecionados para o projeto.
O PVE foi reconhecido pela Fundação Banco
do Brasil como tecnologia social compartilhada
e replicada pela Organização das Nações Unidas
(ONU) e reconhecido como uma das 50 melhores
iniciativas de promoção dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio no Brasil.

Formação de
professores
Educadores do primeiro ao quinto ano
da rede de ensino municipal participaram
de uma formação sobre o tema Para uma
vida ecológica e sustentável. O assunto
integra o material de suporte extracurricular da rede, com intenção de proporcionar mais qualidade ao aprendizado.
Cerca de 50 profissionais fizeram parte
do evento, realizado na Escola Municipal
Christa Sedlacek.

Portal do
Professor e
do Aluno
Aproximadamente, 70 professores passaram por formação para utilizar o Portal do Professor e do Aluno,
que está em implantação no município e integra o sistema de gestão educacional Educa-CIM, disponibilizado
pela Associação dos Municípios do
Alto Vale do Itajaí (Amavi).
Através da ferramenta, professores registram os conteúdos de aulas,
planejamentos, frequência de estudantes, recados e outras informações
pertinentes ao ambiente escolar. Para
utilização do portal, a Prefeitura de
Ibirama equipou as escolas municipais e Centros de Educação Infantil
com computadores.

Dia da Família na Escola
Um dia diferente para muitas
famílias com filhos que estudam
nas escolas da rede municipal de
ensino, esse é o objetivo do Dia
da Família na Escola. O projeto
foi idealizado pelo Ministério
da Educação e visa sensibilizar a
sociedade, pais, professores e diretores para a importância da integração e do acompanhamento
das atividades pedagógicas e
socioeducativas desenvolvidas
pela escola de seus filhos.
Escolas municipais com turmas do primeiro ao nono anos
desenvolveram atividades como
apresentações musicais e de
dança, sorteio de brindes, sala
de relaxamento, sala de beleza,
sala de jogos, sala de leitura com
contação de histórias, sessão de
zumba, brincadeiras no pátio,
Feira de Negócios com expositores da comunidade, feijoada,
entre outras dinâmicas.
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Aniversário de Ibirama:83 anos de

Comemoração com ato solene

Um ato solene marcou o dia 11 de março, data do aniversário de
Ibirama, na Praça Erwin Scheidemantel, no Centro do município. Comunidade, lideranças políticas, grupos culturais, estudantes e meios

Prêmio e Comenda Adolfo Bini
Entre os dias 9 e 12 de março, uma programação de eventos foi organizada especialmente para comemorar os 83 anos
de emancipação político-administrativa de Ibirama. Entre
eles, o primeiro foi o Prêmio e
Comenda Adolfo Bini, que reconhece o empenho e potencial
de empresas e produtores rurais que mais geram retorno ao
município.

São levados em consideração maior percentual em participação e também o maior
índice de crescimento. Também
foram agraciados autores de
livros que residem ou nasceram em Ibirama. Nesse ano, 24
pessoas e empresas ganharam
o reconhecimento, entre as categorias indústria, comércio,
prestador de serviços e agropecuária.

de comunicação participaram.
A cerimônia oficial contou com apresentações culturais da Banda de Música do 23º Batalhão de Infantaria de Blumenau “Jacinto

Encontro em comemoração ao
Dia da Mulher
Aproximadamente 150 mulheres participaram do Encontro em Comemoração ao Dia
da Mulher, realizado no Centro
de Eventos Manoel Marchetti.
O momento proporcionou reflexões, descontração e valorização da mulher ibiramense.
Houve aula prática de yoga, ministrada pela professora Malu
Cordeiro e apresentação da
Rede Feminina de Combate ao
Câncer de Ibirama, com Cristina
Golfetto.
O evento contou ainda com

roda de conversa, dirigida pela
professora doutora Ilda Valentin, sobre o empoderamento
feminino, além de aulas de
zumba, com Juliany Giovanella,
e de tae fit, com Melye Milena
Felizardo. As participantes também tiveram a oportunidade de
praticar patinação e skate.
A organização do encontro
disponibilizou espaço para divulgação de entidades sem fins
lucrativos que atendem mulheres e vários brindes foram sorteados entre as mulheres.

Jogo benefice
A programação de aniversário teve continuidade com a
Pelada dos Amigos, jogo beneficente promovido em prol da
Associação dos Pais e Amigos
dos Excepcionais (Apae). Aproximadamente três mil pessoas
compareceram para conferir a
partida entre uma equipe formada por jogadores famosos e outra com ex-jogadores do Atlético
de Ibirama e da região.
O evento, idealizado pelo
deputado estadual Aldo Schneider, com a participação e apoio

e emancipação político-administrativa

Machado de Bittencourt”, que executou o Hino Nacional, e do Coral Hansahoehe, de Ibirama, que interpretou o Hino do Município.
Já a aluna da Escola Municipal Tancredo Neves Sarah Asheley
declamou o poema “Ibirama e seus Belos Panoramas” e estudantes da Escola Municipal Christa Sedlacek executaram uma coreografia da dança “Liberdade”.
No final do ato solene, a Banda de Música do 23º Batalhão de
Infantaria apresentou um repertório de aproximadamente 40 mi-

nutos.
Com a intenção de presentear a comunidade ibiramense, o governo municipal entregou uma obra de arte, um mosaico, no centro da
Praça Erwin Scheidemantel, que apresenta o brasão de Ibirama, elaborado pelo artista Leonardo Martins Posenato, de Porto Alegre.
Além disso, houve uma homenagem aos prefeitos de Ibirama, desde sua emancipação até a atualidade, pelo significado e alto valor histórico para o povo ibiramense.

ente da Apae
de diversas entidades, ocorreu
no Estádio da Baixada do Clube
Atlético Hermann Aichinger.
Quase 3 toneladas de alimentos foram arrecadados com
a ação e cinco entidades receberam as doações: Apae de Presidente Getúlio (500 quilos de
alimentos), Apae de José Boiteux
(500 quilos de alimentos), Apae
de Witmarsum (400 quilos de
alimentos), Apae de Apiúna (400
quilos de alimentos) e Apae de
Ibirama (1.000 quilos de alimentos).

Passeio ciclístico
O último dia de programação de aniversário iniciou com
um passeio ciclístico, do qual
quase 150 pessoas fizeram parte do trajeto, com saída da Praça
da Bandeira, passando pela prefeitura, Centro, bairros Ponto
Chic e Bela Vista e chegada na
Praça da Bandeira.
Após o passeio, de cinco

quilômetros, a organização do
evento ofereceu frutas e água
aos participantes. Foram premiados com brindes o ciclista
mais idoso, o mais novo e também o dono da bicicleta e o
ciclista mais fantasiados. Uma
bicicleta foi sorteada entre os
participantes e Nilson Zimath
ganhou o prêmio.

Grito Rock
Para encerrar a programação de aniversário, foi realizado o Grito Rock, no Centro
de Eventos Rodolpho Koffke.
Aproximadamente 250 pessoas prestigiaram o evento,
que contou com apresentação
das bandas The Hards, Maggie,

Brigadeiro Espacial, Quincy e
Amphivena.
O Grito Rock é um evento
mundial que visa fortalecer
esse estilo em todo o país. Em
Ibirama, a intenção é divulgar
principalmente o trabalho das
bandas locais.

Esportes

Escolinhas de várias modalidades
Mais de 2.000 pessoas são atendidas através das escolinhas e projetos esportivos do município. Há

aulas voltadas ao futsal, futebol de
campo, voleibol, tênis de quadra,
tênis de mesa, badminton, dança,

zumba, patinação, karatê, capoeira,
taekwondo, xadrez e atividades físicas para a terceira idade. Já o Pro-

jeto Esportes nos Bairros abrange
Dalbérgia, Ponto Chic e Ribeirão das
Pedras.

Kits entregues ao Projeto
Escolinha de Futebol de Campo
O Inter de Lages entregou 70 kits esportivos para as crianças e adolescentes
que participam do Projeto Escolinha de
Futebol de Campo. A entrega ocorreu
no Campo do União e cada kit era com-

posto por uma camisa, um calção e um
par de meiões.
O Projeto Escolinha de Futebol de
Campo é realizado pela Prefeitura de
Ibirama, por meio da Comissão Munici-
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pal de Esportes (CME), Sociedade Desportiva União e Inter de Lages.
Os treinos ocorrem no Campo do
União, de segunda a sexta-feira, no período vespertino e também nas terças e

quintas, no período matutino.
A iniciativa trabalha também valores
como respeito, educação e disciplina,
que contribuem para a formação de
crianças e adolescentes.

Destaque
na
Copa
Integração
Representantes de Ibirama fizeram parte da Copa
Integração, no município de
Braço do Trombudo e a equipe sub-9 venceu a competição.

Incentivo
ao esporte

Municipal de Futebol de Campo

Além da organização de
campeonatos e do apoio à participação em diversas competições regionais, estaduais e
nacionais, a Prefeitura de Ibirama avalia a liberação de auxílio
financeiro a atletas e entidades
ligadas ao esporte. Essa é mais
uma das formas encontradas
pela administração para incentivar o setor.

Títulos inéditos
na Copa Cebolão
Equipes de futsal da Comissão Municipal de Esportes, nas categorias sub-7, sub-9 e sub-13, participaram da Copa Cebolão, realizada
em Ituporanga. Em 2017, as três equipes subiram ao pódio, em uma
mesma competição, já que sub-7 conseguiu o vice-campeonato, sub9 foi campeã e sub-13 ficou com o terceiro lugar.

O Campeonato Municipal de Futebol de Campo, Taça Osvaldo Tadeu Beltramini,
conta com a participação de nove times: Sociedade Esportiva e Recreativa Guarani,
Sociedade Desportiva União, Associação Desportiva Cultura Taquaras, Associação
Recreativa e Esportiva Omil, Primavera Esporte Clube, PSG, Arsenal, Tupi Esporte
Clube e Juventus.

Jogos Municipais da Terceira Idade
Nesse ano, a competição que integra idosos do município chegou à sétima edição.
Quase 200 pessoas se inscreveram nos Jogos Municipais da Terceira Idade, que incluiu
confrontos nas modalidades de bocha, canastra, dominó e bolão. O principal objetivo
da competição é proporcionar momentos de lazer e contribuir para a melhor qualidade
de vida do idoso.

Municipal de Bocha
Já o Campeonato Municipal de Bocha, Taça Mercearia Queijeiro, conta
com 11 equipes: Bar e Cancha do Negão, Quadra Sellin, Serra São Miguel,
Ribeirão das Pedras, Amigos da Bocha de Dalbérgia, Bar do Alemão, Panga’s
Bar, Cancha do Dias, Pesque e Pague do Beto, Bairro Operário e Associação
Recreativa e Esportiva Omil.
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Assistência Social

Regularização Fundiária
O programa Lar Legal, que reúne Tribunal de Justiça,
Governo do Estado, Assembleia Legislativa, Ministério
Público e o município de Ibirama, promove a entrega de
matrículas de imóveis para famílias que os ocuparam,
mas não tiveram acesso a escrituras e documentação.
A aquisição da propriedade é possível por meio de
ação judicial e o domínio reconhecido com base no Programa Lar Legal.
Em Ibirama, 23 famílias do loteamento Luizinho já

tiveram seus direitos à propriedade reconhecidos e receberão as matrículas em breve. Além disso, 32 famílias
têm ações judiciais em fase de finalização e também
serão beneficiadas. Outro loteamento envolvido, com
17 casos, é o Padre José Brandel, que aguarda a finalização.
Com esta iniciativa da administração municipal, inúmeras famílias realizam o sonho de adquirir a propriedade de seus imóveis.

Projetos para
infância e
adolescência
recebem R$ 50 mil

A Prefeitura de Ibirama destinou R$ 50 mil para o Fundo da
Infância e da Adolescência (FIA). O anúncio foi realizado durante reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente (CMDCA), na sede do Centro de Referência de
Assistência Social (Cras).
O valor transferido é aplicado em projetos na área da infância e adolescência no município, bem como os recursos arrecadados por meio da Campanha do FIA de repasse de percentual
do Imposto de Renda.

Programa
Prefeito Amigo
da Criança

Durante o 15º Congresso Catarinense de Municípios, a administração municipal de Ibirama aderiu
ao Programa Prefeito Amigo da Criança, criado para
mobilizar e apoiar tecnicamente os municípios na
implementação de ações e políticas que resultem em
avanços na garantia dos direitos das crianças e adolescentes.
O programa oferece subsídios técnicos e recomendações, bem como promove seminários que
possibilitam o diálogo, a troca de experiências e a
disseminação de conhecimentos úteis à construção
ou à consolidação de políticas públicas voltadas à
melhoria das condições de vida de crianças e adolescentes.
Ao final da gestão, são avaliados os resultados
obtidos pelos municípios, por meio de uma avaliação técnica e política, que concede aos prefeitos que
impulsionaram linhas de ação e propostas o Reconhecimento Pleno da Fundação Abrinq de Prefeitos
Amigos da Criança.

Oficina sobre
segurança
alimentar
Famílias em situação de vulnerabilidade temporária, por insuficiência alimentar, têm a oportunidade de participar de oficinas sobre segurança alimentar. A ação é promovida pelo Centro de Referência
de Assistência Social (Cras).

Serviço de
Convivência e
Fortalecimento
de Vínculos
O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é realizado em grupos, organizado a partir de estratégias e atividades
que visam garantir aquisições progressivas aos usuários, de acordo
com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social
com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social.
O objetivo é ampliar trocas culturais e desenvolver o sentimento de pertencimento e de identidade, ao prevenir situações de vulnerabilidade social.
Em Ibirama, o SCFV foi reordenado em 2015, de acordo com
as orientações do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário.
Atualmente, há oferta deste serviço para as seguintes faixas etárias: 11 a 13 anos, 14 a 17 anos e idosos. Atividades para grupos
de adolescentes ocorrem no período matutino e vespertino, a fim
de respeitar e priorizar o período escolar. Ao todo, existem cinco
grupos.

Viagem para idosos
A Secretaria de Assistência Social e Habitação, por meio do Departamento do Idoso,
organizou junto aos grupos de idosos do
município, uma viagem para os coordenadores dos grupos de idosos de Ibirama.
A intenção é trabalhar a integração, valorização dos coordenadores dos grupos de
idosos e enfatizar a importância e responsabilidade de ser coordenador voluntário. A
viagem contou com apoio da empresa GS,
em que os coordenadores puderam usufruir
de todo o serviço de hotelaria do Hotel Internacional Gravatal e visitaram pontos turísticos da cidade e região. Foram três dias
de descanso, entretenimento, passeios e
muita diversão.
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Cartão de
estacionamento
para idosos

Projeto Cuidar
de Quem Cuida

O Cartão de Estacionamento para Idoso (CEI) é uma autorização
especial para o estacionamento de veículos, conduzidos por idosos ou
que os transportem, nas vias e logradouros públicos, em vagas especiais devidamente sinalizadas para este fim.
Este benefício é garantido por lei, que destina cinco por cento das
vagas em estacionamento regulamentado de uso público exclusivo
para idosos.
As pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, condutoras ou
passageiras de veículos automotores podem usufruir desse direito e
a solicitação deve ser feita na Prefeitura de Ibirama. O documento é
emitido em parceria entre Demutran e o Departamento do Idoso da
Secretaria de Assistência Social.

Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente

Programa Cuidando da
Qualidade de Vida na Agricultura
Agricultores de Ibirama têm benefícios junto à
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio
Ambiente de acordo com o que produzem. Vários
critérios são levados em consideração para ceder
auxílios, como hora máquina e análises de projetos.
Ao mesmo tempo em que o agricultor apresenta da-

Parceria com o
IFC resulta
em ação de
sustentabilidade

dos sobre quantidade de notas fiscais emitidas ou
área de preservação na propriedade, por exemplo,
ele soma pontos que são revertidos em benefício da
atividade agrícola. Hoje, quase 200 agricultores integram o programa. Confira números do programa, em
relação aos primeiros quatro meses desse ano:

Integrantes da Feira de Produtos Coloniais
firmaram parceria com o curso superior de Tecnologia em Design de Moda, do Instituto Federal
Catarinense (IFC) Campus de Ibirama, para transformar banners inutilizados em bolsas sustentáveis.
A proposta é que frequentadores da feira utilizem as bolsas semanalmente, enquanto realizam
compras. Cerca de 80 alunos do IFC fazem parte
do projeto e a comunidade poderá contribuir com
a doação de banners em bom estado.
Aproximadamente cem bolsas serão confeccionadas, para distribuição gratuita à população.

13

Com a intenção de
promover a autonomia, inclusão social e
a melhoria da qualidade de vida das pessoas
com deficiência, idosos
e familiares, o Serviço
de Proteção e Atendimento à Família e Indivíduos, da Secretaria
Municipal de Assistência Social e Habitação,
realizou em março
o primeiro encontro
do Projeto Cuidar de
Quem Cuida.
A ação ocorreu no
Centro de Referência
de Assistência Social
(Cras) e foi coordenada
pelas servidoras municipais Daiane Rodrigues e Daiana Vansuita.

Aproximadamente 15
pessoas participaram,
entre elas, integrantes
de famílias com pessoas idosas e/ou com
deficiências, com cuidados em tempo integral. O evento contou
com uma roda de conversa aberta e dinâmicas diversas.
Através desse projeto, a equipe visa ao
reconhecimento
das
potencialidades da família e do cuidador, na
aceitação e valorização
da diversidade e na redução da sobrecarga
do cuidador, decorrente da prestação de cuidados diários prolongados.

• 28 transportes com caçamba no escoamento da safra de milho e soja e insumos
• 21 serviços com retroescavadeira
• 5 análises de projetos de terraplanagem
e outros
• 6 alvarás de pressão sonora
• 142 inseminações artificiais em bovinos
• 958 registros no Cadastro Ambiental
Rural (CAR)
• 8 coletas de exames de mormo e anemia infecciosa equina
• 80 atendimentos com médico veterinário
• 2 reuniões com produtores de leite
• 1.856 atendimentos aos agricultores no
setor de notas
• 4.895 Notas Fiscais de Produtores entregues, revalidadas, digitadas e/ou anuladas
• 18 consultorias do engenheiro florestal,
em diversos projetos
• 239 sacos de sementes distribuídos para
Campanha de Pastagem e/ou Adubação
Verde, parceria entre prefeitura e Epagri

Feira Municipal de Produtos Coloniais
Em maio, a Feira de Produtos Coloniais de Ibirama completou dois
anos de existência. Trata-se de uma
iniciativa da Prefeitura de Ibirama,
por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente,
que atendeu a uma antiga reivindica-

ção da comunidade e dos pequenos
produtores, para que tenham um
espaço especialmente dedicado à comercialização do que produzem.
Semanalmente, sempre aos sábados, a população pode encontrar
frutas, verduras, legumes, hortaliças,

temperos, bolachas caseiras, queijos,
mel, melado de cana, doces, pães,
cucas e outros produtos artesanais.
A feira é realizada aos sábados,
entre 7h e 12h, no salão da Igreja Católica, que fica na rua Tiradentes, no
Centro da cidade.

Defesa Civil

Após enxurradas, município
decreta situação de emergência
Em janeiro, por orientação da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil Municipal e Conselho Municipal de
Proteção e Defesa Civil, a Prefeitura de Ibirama decretou Situação de Emergência no município, em virtude
dos deslizamentos registrados no dia 30 de dezembro
de 2016.
Conforme a Coordenação da Proteção e Defesa Civil

de Ibirama, houve alagamentos, escorregamentos de
terra na rua Nereu Ramos, no Centro e bairro Operário,
nas ruas Joinville e Vitor Meirelles, no Centro, Machado
de Assis, no Bairro Bela Vista, além da localidade Sellin.
Os prejuízos chegaram a R$ 1,8 milhão e o decreto
auxiliará na busca por apoio junto às esferas federal e
estadual de governo.

Curso sobre bases
administrativas para
gestão de riscos
Entre os dias 21 e 24 de março, foi ministrado no
município o curso sobre bases administrativas para
gestão de riscos. À frente da capacitação, esteve o
mestre Aderbal Vicente Lapolli, que falou aos integrantes da coordenação geral da Secretaria Nacional
de Proteção e Defesa Civil, voluntários e coordenação
da Defesa Civil de Ibirama, Lages e Blumenau. Também
fizeram parte do evento profissionais que atuam em
áreas relacionadas a ameaças, emergências e desastres.
O curso foi desenvolvido originalmente pela Agência de Assistência a Desastre do Exterior dos Estados
Unidos da América (USAID/OFDA) e adaptado pela
Udesc, por meio do Núcleo de Treinamento para Prevenção de Emergências (Cetrem).

Formação para
gestão estratégica
As duas etapas da capacitação sobre Gestão Intersetorial de Serviços Sociais, voltada para gestão estratégica de riscos, baseada em
governança pública e integração ocorreram nesse ano.
A atividade é coordenada pelo professor doutorando da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), Marino Luiz Eyerkaufer,
e integra o Plano de Gerenciamento de Gestão dos Riscos de Desastre (Plagerd).

Curso de Capacitação
de Instrutores

Entre os dias 24 e 28 de abril, ocorreu em
Ibirama o curso de Capacitação de Instrutores (CPI), ministrado pela equipe da OFDA
(The Office of U.S. Foreign Disaster Assistance).
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O curso contou com participação de
bombeiros voluntários, policiais militares
ambientais, estudantes da Universidade do
Estado de Santa Catarina (Udesc) e voluntários da Defesa Civil de Ibirama.

Saúde

Relação Municipal de Medicamentos
Através do Conselho Municipal de Saúde, foi criada a Relação Municipal de Medicamentos
(Remume). Mais de 200 itens estarão à disposição da população que necessita, através do município, ou seja, quase 100 itens a mais que o disponibilizado pela atenção básica do Sistema
Único de Saúde (SUS).
Para a elaboração da Remume, foram consultados os médicos que atuam na atenção básica do município e que apontaram as principais demandas locais.
Ao mesmo tempo, toda a estrutura de distribuição de medicamentos foi reavaliada no
município e ficou constatado que Ibirama está entre os municípios que mais adquirem itens
através do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Amavi (CIS Amavi).
Quando um paciente necessita de algum medicamento que não integra a Remune, o pedido pode ser feito junto à Secretaria de Saúde, mediante comprovação de hipossuficiência
financeira, ou seja, de que o paciente não tem recursos para adquirir o medicamento.

Projeto roda de conversa

de Saúde da população, a pasta promove o
Com a intenção de aproximar a Secretaria
em levar equipes do setor a bairros e localidaProjeto Roda de Conversa. A iniciativa consiste
da de dúvidas em geral. Através da ação, os
des para palestras, troca de experiências e retira
abordados em cada encontro e, até agora,
participantes é que escolhem os assuntos a serem
automedicação e alimentação saudável.
já foram trabalhados temas como os riscos da
ia, três reuniões, que contam com a presença
Mensalmente, a secretaria organiza, em méd
Saúde da Família (ESF), em especial, dos Agen
de profissionais das equipes das Estratégias de
tes Comunitários de Saúde.

Programa de Combate ao Tabagismo
Anualmente, fumantes que pretendem deixar o cigarro podem recorrer ao Programa de Combate ao Tabagismo da Secretaria de
Saúde. Os grupos iniciam a terapia que é acompanhada por enfermeiro, por meio de palestras, e o resultado se torna satisfatório, já que
a maioria dos participantes consegue atingir o objetivo de parar de fumar.
Além do tratamento de terapia em grupo, quando indicado, os integrantes recebem medicação. Os encontros são realizados na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Ponto Chic.

Futuras
ações
Formação de 15 agentes
de saúde, através da Escola
Técnica do SUS de Blume
nau. Serão 400 horas/aul
a,
realizadas em Ibirama, par
a
preparação dos profissionais
em relação às rotinas de tra
balho.

A Secretaria de Saúde
em números:
222 15.606 Outros
(de janeiro a abril de 2017)

exames

exames laboratoriais
autorizados

realizados

232

de média e alta
complexiadede
entre:

Atualização cadastral de
todos os usuários do Sistem
a
Único de Saúde (SUS) no mu
nicípio.

Criação de um cartão magnético para usuários do SU
S, a
fim de unificar todas as inf
ormações.

• mamografias
• litotripsias
• cintilografias de miocárdio
• holter 24 horas
• densitometrias ósseas
• ressonâncias
• ultrassonografias
• endoscopias digestivas
• colonoscopias
• ecocardiogramas
• tomografias

15

consultas
especializadas

Farmácia
Central
• 13.487 atendimentos
• Mais de R$ 156 mil
dispensados para medicamentos

procedimentos
• 6.625 consultas médias através da atenção básica
• 1.066 consultas odontológicas
• 474 consultas voltadas à
fonoaudiologia, fisioterapia,
psicologia e nutrição
• 598 injeções
• 748 curativos
• 219 exames preventivos de
câncer de colo de útero
• 4.506 atendimentos na Secretaria de Saúde

