Obras e Serviços Urbanos
Badesc Cidades, mais obras
Obras prioritárias foram contempladas por
meio de recurso disponibilizado pela Agência de
Fomento de Santa Catarina. Um aporte de aproximadamente R$ 3 milhões garantirá a conclusão

da rua Blumenau e a execução de uma das obras
mais esperadas pelos ibiramenses, a conclusão 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 para a realização de grandes
eventos.

Rua 15 de
Novembro
Um dos principais acessos ao município de Ibirama está concluído. A via
recebeu uma nova rede de
drenagem pluvial, além de
rede de coleta de esgoto e
base estrutural reforçada,
que garante maior durabilidade do pavimento. Para
segurança dos pedestres,
novos passeios também
foram construídos. O investimento foi de cerca de
R$ 280 mil e trará mais segurança e qualidade de vida
aos ibiramenses.

Mobilidade urbana
Está em andamento a construção da ponte que liga a rua Guarani, no
bairro Progresso, e a rua Hamônia (transversal da rua Marechal Rondon), no
bairro Ponto Chic. A ponte pênsil terá cabeceiras de concreto e tabuleiro em
madeira, com extensão de aproximadamente 130 metros. O investimento é de
R$ 265 mil e os recursos são oriundos dos cofres públicos municipais.

Pavimentação da rua Amanda Grosh
Os moradores da rua Amanda Grosh, do bairro Nova Stettin, comemoram a nova pavimentação. Foram investidos R$ 220 mil em recursos do
Ministério das Cidades, com contrapartida do município.
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Obras e Serviços Urbanos
Mais iluminação, mais segurança

Cemitério recebe melhorias

As ruas Doutor Getúlio Vargas, no bairro Bela Vista, 15 de Novembro e
Castelo Branco, no bairro Areado, estão mais iluminadas. A prefeitura investiu
R$ 100 mil para a instalação de 70 novas luminárias com recursos oriundos da
Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública dos Municípios (Cosip).

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos realizou a limpeza dos 1.334
túmulos existentes no Cemitério Municipal. Também foi feita a pintura dos muros,
colocação de macadame no estacionamento e de britas entre os túmulos. A ação contínua é realizada com a intenção de deixar o ambiente público em melhores condições
para receber a comunidade.

Novas obras de contenção

Quase 1,5 mil metros de drenagem

Os bairros Anchieta, Centro, Progresso, Nova Stettin, Ponto Chic e Taquaras, a localidade de Selin e o distrito de Dalbérgia, receberam obras de contenção em 16 pontos críticos, que causavam perigo a motoristas, pedestres e
moradores. As obras foram necessárias devido a problemas de escorregamento
de terra ocasionados por chuvas.

A Secretaria de Obras de Ibirama implantou desde o início do ano 1.480 metros
de novas redes de drenagem e coleta de esgoto. O objetivo do município é minimizar
problemas de esgoto a céu aberto e de alagamentos em alguns pontos da cidade. As
localidades e bairros contemplados são: Rafael, Selin, Areado, Ribeirão das Pedras,
Taquaras, Palestina, Serra São Miguel, Centro, Dalbérgia, Nova Stettin, São Cristóvão
e Ponto Chique.

Manutenção de estradas vicinais
As vias do interior do município recebem atenção especial da Prefeitura com
a realização constante do trabalho de patrolamento e macadamização. Além de
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facilitar o escoamento da produção rural, o cuidado proporciona mais facilidade
aos moradores da zona rural de Ibirama.

Educação
Escola no bairro Nova Stettin

Escola no bairro Areado

Iniciada no ano passado, a construção da Escola do Campo na Estrada
Geral Nova Stettin recebeu investimento significativo, que supera R$ 1 milhão,
e conta com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e
do município. A unidade ganhou seis novas salas de aula, somando um novo
espaço de quase 900 metros quadrados de área construída, conforme padrões
definidos pelo Ministério da Educação. A obra atende uma reivindicação da
comunidade de proporcionar um ambiente mais amplo e confortável aos estudantes do bairro.

A nova escola no Bairro Areado está próxima de ser concluída e entregue à
comunidade. Ao lado da escola, a construção da quadra coberta já foi concluída.
As duas obras ultrapassam o investimento de R$ 1 milhão 875 mil, sendo R$
988 mil para a Unidade Escolar, R$ 505 mil para a quadra e o restante para aquisição e preparação do terreno. Os recursos são oriundos do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação e do município.

Mais esporte e lazer
Está em fase conclusiva a construção da quadra poliesportiva do bairro
Anchieta. A área edificada é de mais de 500 metros quadrados, e será uma
nova alternativa para a prática de esportes e atividades lúdicas dos estudantes
da localidade.

Mesma escola, mais vagas

Desaﬁo Criativos da Escola
O Projeto Cine HC, desenvolvido por estudantes da Escola Municipal
Christa Sedlacek, de Ibirama, foi um dos três premiados entre os municípios de
Apiúna, Ibirama e Lontras, pelo Consórcio Empresarial Salto Pilão (CESAP) e
Instituto Votorantim. Os alunos desenvolveram um projeto de reativação do cinema, com sessões mensais. Outras propostas também foram apresentadas por
alunos de outras escolas, é o caso dos projetos Recreio Divertido, Rádio Eliseu
e Horta Escolar, dos alunos da Escola de Educação Básica Eliseu Guilherme,
Projeto Dublagem Musical, da Escola de Educação Básica Gertrud Aichinger e
o Projeto Informática na Comunidade, da Escola Municipal Tancredo Neves.
A ação integra o Projeto Desafio Criativos da Escola. A intenção do desafio é
encorajar crianças e jovens arregaçarem as mangas e transformarem suas realidades, sendo protagonistas de suas próprias histórias.

Os alunos da Escola Municipal Tancredo Neves, no bairro São Miguel, receberam três
novas salas de aula. Mais de R$
230 mil foram investidos pelo
município para melhorias no
espaço e ampliação de aproximadamente 100 vagas na rede
municipal de ensino. A nova
área construída é de 218 metros quadrados.

Quadra CEI Moisés Amaral
Foi concluída a obra de fechamento da quadra coberta do CEI Moisés do Amaral, no Bairro São Miguel. O investimento é de R$ 65 mil e os recursos são da Prefeitura de Ibirama. A obra proporcionou mais segurança e qualidade nas atividades
lúdicas e esportivas realizadas pelos alunos no local.
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Educação
Portal Online Aluno – Professor

Aprender brincando

Aproximadamente 70 professores da Rede Municipal de Ensino foram
capacitados para utilizar uma nova ferramenta que auxilia na educação. O
Portal do Professor e do Aluno foi implantado na rede em 2017, e no próximo ano o acesso será disponibilizado para pais e alunos. Com a implantação
deste portal, alunos e pais poderão acessar o planejamento dos professores,
conteúdos de aula, frequência dos estudantes, recados e todas as informações
pertinentes ao ambiente escolar.

Três mil alunos do 1º ao 9º anos, das Redes Municipal, Estadual e Particular
de Ensino de Ibirama, receberam um álbum de figurinhas desenvolvido pela Secretaria de Educação. A nova ferramenta de ensino apresenta uma abordagem lúdica
de conteúdos interdisciplinares e transdisciplinares, tais como história, geografia,
educação fiscal, educação no trânsito e direitos fundamentais do cidadão. No material entregue aos estudantes, também é contextualizada a história de 120 anos de
fundação de Ibirama, comemorada em 8 de novembro de 2017. As 32 páginas
do álbum são preenchidas com 112 figurinhas distribuídas semanalmente, o que
permite a troca de informações com os professores, assim como a possibilidade de
integração entre os alunos.
Os pacotes de figurinhas foram trocados por cupons ou notas fiscais e carnês
quitados de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de Ibirama.

Pacto Nacional pela Alfabetização
na Idade Certa (PNAIC)
O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) é um
compromisso assumido para universalizar a alfabetização de todas as crianças, no máximo até oito anos de idade. A Prefeitura de Ibirama oportunizou
a participação de três coordenadoras na formação, no município de Balneário Camboriú. Agora, as mesmas estão repassando os conhecimentos a 31
professores da rede municipal de ensino em encontros semanais na Secretaria de Educação. Além disso, outros 189 professores receberam Formação
Continuada, refletindo e melhor qualidade no ensino.
Cinco princípios centrais orientam o PNAIC:
- Currículo inclusivo
- Integração entre os componentes curriculares
- Foco na organização do trabalho pedagógico
- Seleção e discussão de temáticas em cada área de conhecimento
- Ênfase na alfabetização e letramento das crianças

Material esportivo e brinquedos
Em 2017, todos os Centros de Educação Infantil do município foram contemplados com materiais esportivos e brinquedos para a prática de atividades
lúdicas. Esses materiais utilizados nas aulas de Educação Física suprem as necessidades dos professores realizarem um trabalho diversificado. Os brinquedos
foram adquiridos para auxiliar na aprendizagem, trabalhando ainda a motricidade, a expressão e percepção, o conhecimento lógico matemático, a linguagem
oral e escrita, a coordenação fina, entre outros objetivos.
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Educação em números
- Seis Centros de Educação Infantil
- Seis Escolas da Rede Municipal de Ensino
- 2.438 alunos
- 81% dos alunos utilizam transporte escolar
- 108.064 refeições servidas diariamente
- 2.000 pessoas integram projetos esportivos, de dança e patinação artística
- 765 pessoas realizam atividades oferecidas pelo Departamento de Cultura
Projetos nas escolas:
- Bombeiro na escola
- Escola segura
- Dança
-Teatro
- Caratê
- Contação de histórias
- Mais Educação
- Novo mais Educação
- Coral
- Musicalização no CEIs

- Programa Votorantim pela Educação (PVE)
- Compostagem e horta escolar
- Formação de equipes gestoras
- Formação por área de ensino
- Formação de professores da Educação Infantil
- Formação sobre planejamento
financeiro
- Formação sobre planejamento
escolar

Saúde
Mais saúde para os ibiramenses

Nova UBS no Centro

A estrutura da nova Clínica de Fisioterapia de Ibirama está concluída,
faltando apenas o ajardinamento para finalização total da obra. A prefeitura
trabalha agora na aquisição dos equipamentos necessários para o início dos
atendimentos. São 130 metros quadrados de área construída e investimento
de R$ 143,9 mil, com recursos estaduais e do município. O espaço fica
localizado na rua Gertrud Ainchinger.

A área central de Ibirama recebe mais uma Unidade Básica de Saúde para atendimento da população. A obra encontra-se dentro do cronograma e conta com
recursos do Ministério da Saúde e do município da ordem de R$ 760 mil. A estrutura terá salas de recepção e espera, consultórios de acolhimento e odontológicos, salas de inalação coletiva, observação, procedimento, coleta, vacinas, curativos,
atividades coletivas, estocagem e sanitários. A UBS está sendo construída na rua
Alvin Duwe.

Mais transparência
nas ﬁlas da saúde
Com objetivo de atender de forma igualitária os cidadãos ibiramenses,
a Prefeitura de Ibirama em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde,
implantou o sistema Lista de Espera SUS, onde o paciente pode acompanhar via internet o andamento das filas para realização de exames médicos e
procedimentos cirúrgicos.

Pense Magro

Corações solidários
Agentes Comunitários de Saúde reuniram-se voluntariamente para confeccionar almofadas em formato de coração e doá-las para a Rede Feminina de Combate
ao Câncer do município. Os lindos corações de tecido são entregues para mulheres
em tratamento contra o câncer de mama. O trabalho solidário faz parte da ação
mundial “Heart Pillow Project”, que começou nos Estados Unidos. A almofada é
colocada na axila, e desta forma, neutraliza a dor da ferida cirúrgica, além de proporcionar apoio físico e psicológico, como um símbolo de solidariedade.

O projeto Pense Magro tem como objetivo desenvolver habilidades
mentais e comportamentais para manter um estilo de vida saudável, sem sofrer com as restrições e promovendo uma mudança permanente de hábitos
alimentares e de vida. As orientações dos profissionais baseiam-se na Terapia
Cognitivo Comportamental, utilizando como material de apoio a obra da
psicóloga Judith Beck.
O programa é aplicado em sete semanas, com a realização de um encontro semanal, com duração de duas horas. As atividades são executadas pelos
profissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), da Secretaria
Municipal de Saúde de Ibirama. A atividade foi realizada em diversos bairros
de Ibirama e o projeto deverá ser continuado e ampliado pela Prefeitura no
ano que vem.

Testes Rápidos
São realizados em Unidades Básicas de Saúde.
Acompanhe os números de 2017
Hepatite B – 144 coletas
Hepatite C – 144 coletas
Sífilis – 101 coletas de rotina e 91 coletas feitas em gestantes.
HIV - 101 coletas de rotina e 91 coletas feitas em gestantes
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SAÚDE
Projeto Futuro Saudável

Projeto Roda de Conversa

Desenvolvido de
forma multisetorial,
com o envolvimento
de diversas secretarias
municipais, tem a intenção de contribuir
com a formação integral dos estudantes
das redes Municipal,
Estadual e Particular
de Ensino, por meio
de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde. Os temas
de discussão podem
ser selecionados pelas
escolas, e envolvem debates como: Ações de combate ao mosquito Aedes
Aegypti; Adolescência nos dias atuais; Atribuições do Agente Comunitário de Saúde; Cultura da paz: seja um Multiplicador; Desastres ambientais;
Suicídio; Direito sexual e reprodutivo e prevenção DST/AIDS; Prevenção
ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas; Promoção da alimentação
saudável; Prevenção da obesidade infantil; entre outros.

Tem o objetivo de proporcionar o bem estar dos pacientes, por meio de encontros mensais, onde os participantes tem a oportunidade de conversar, desabafar,
debater, refletir e trocar ideias sobre temas diversos. Em 2017 a Secretaria de Saúde
ministrou palestras sobre Alimentação Saudável, Perigos da Automedicação, Suicídio, Saúde Bucal e especial alusiva ao mês de Combate ao Câncer de Mama.

Atenção à saúde da mulher
Ibirama sediou no mês de maio a Primeira Conferência Regional da
Saúde das Mulheres. A atividade reuniu dezenas de mulheres no Salão Paroquial da Igreja Matriz Santo Humberto, no Centro da cidade. O evento foi
convocado pelo Conselho Municipal de Saúde, e contou com profissionais
de saúde de Ibirama, Dona Emma, Presidente Nereu, Vitor Meireles, Witmarsum, Lontras, Presidente Getúlio e José Boiteux. Na oportunidade foi
avaliada a qualidade do serviço público de saúde e apresentadas propostas
para melhorias no setor.

A saúde de Ibirama em números:
2.846 exames de média, alta complexidade e preventivos
36.521 exames laboratoriais
25.372 consultas especializadas e de atenção básica
12.936 pacientes transportados para tratamento fora do município
5.206 atendimentos odontológicos
1.729 atendimentos domiciliares
48.815 atendimentos na Farmácia Básica
R$ 740 mil investidos na compra de medicamentos
*Mais de 16 mil atendimentos na Secretaria de Saúde
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Projeto Tem Saúde no Meu Bairro
Realizado pela Secretaria de Saúde, por meio da Estratégia de Saúde da Família
Getúlio Vargas, pretende levar aos ibiramenses temas que envolvem a saúde e bem
estar.

Trocando Ideias
O Projeto Trocando Ideias tem como objetivo garantir a prevenção e a promoção à saúde dos ibiramenses. Os encontros são realizados mensalmente e o convite
é feito pelas Agentes Comunitárias de Saúde, nas visitas domiciliares. Os assuntos
são abordados por profissionais de áreas específicas, onde são repassadas dicas sobre
os cuidados com a saúde e tópicos do cotidiano que envolve a qualidade de vida.
Entre os temas, alimentação saudável, perigos da automedicação, acidentes domésticos, entre outros. Participe você também e preserve sua saúde.

CULTURA
Gosta de ler? Ibirama tem leitura

Música dá boas vindas à primavera

O evento “A Gosto da Leitura” (II Feira Municipal do Livro de Ibirama)
tem como objetivo o incentivo da leitura pelas crianças, jovens e adultos,
impulsionando-os para a formação de novos leitores e escritores, além da
abertura de espaço para a divulgação das atividades culturais do município
de Ibirama. A programação cultural foi ampla e diversificada e além da leitura, ofereceu apresentações de teatro, dança, oficinas e espaço para comercialização de obras literárias.

A Audição de Primavera é o momento onde os alunos da Escola Municipal de
Música podem socializar os conhecimentos musicais adquiridos no decorrer do ano
letivo. Este ano, o evento contou com 20 apresentações e um repertório eclético,
com música erudita, infantil, gospel, rock, sertanejo universitário e sertanejo raiz. A
Escola Municipal de Música conta com aproximadamente 700 alunos atendidos,
entre efetivos da escola, de musicalização e dos corais. Neste ano, o Departamento
de Cultura criou e começou a desenvolver o Projeto Tem Música no CEI, realizado
semanalmente em todos os CEIS da Rede Municipal de Ensino.

Municipalidade incentiva
o canto coral
O Coral Hansahoehe é um dos oito corais de Ibirama que recebem
apoio da Prefeitura, que é responsável pela contratação dos professores de
música que regem os coros e ainda disponibiliza o transporte para apresentações dos grupos em outras cidades.

Encantos de Natal é sucesso
No mês de dezembro, aconteceu em Ibirama a Programação “Encantos de Natal”, organizada pela Prefeitura de Ibirama, com apoio de diversas entidades e associações do município. As atrações contaram com apresentações culturais, shows,
caminhada, cicloturismo, tarde das crianças, tarde dançante dos idosos, cantata
natalina, rock na praça, e a tradicional chegada do Papai Noel.

Ibirama na Oktoberfest
Pela primeira vez, a Banda Municipal de Ibirama se apresentou no palco
da Oktoberfest e também participou do tradicional desfile, em Blumeanau.
A Banda municipal de Ibirama, criada pela lei nº 12/11/2013, teve suas
atividades iniciadas no ano de 2002. Completa em 2017 quinze anos de
representação cultural. Tem o objetivo de propiciar a formação de músicos
com aulas teóricas e práticas, realizando ensaios semanais e cumprindo com
a perpetuação das tradições musicais regionais, dentro das etnias que compõe a formação do povo ibiramense. Ela conta com apoio da Prefeitura de
Ibirama e do Departamento Municipal de Cultura.

Ibirama recebe decoração natalina
A Prefeitura de Ibirama decorou vários pontos do município com tema natalino. A cidade recebeu anjos, notas musicais, bonecos, flocos de neve, renas, presépio,
a Árvore da Integração – com 40 lanternas, a tradicional Casa do Noel, entre outros
adereços. A noite, a decoração ganha mais vida com a instalação de inúmeras luzes.
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Cultura
Comemoração

Os 120 anos de amor por Ibirama

A Orquestra de Câmara Municipal de Timbó (OCMT) se apresentou
na Igreja Luterana, em comemoração aos 100 anos de consagração da igreja, que ficou lotada para a apresentação. O concerto também fez parte das
comemorações dos 20 anos de atividades da Orquestra. Foram apresentadas
obras de mestres da música universal, como Mozart, Bach, Grieg, Leroy Anderson, Wagner, um baião para orquestra de cordas do compositor brasileiro
Guerra Peixe chamada “Mourão”. A regência foi do maestro e violinista Paulo Henrique Tadeu Lira. O Concerto também teve a participação especial
dos alunos de violino da Escola Municipal de Música de Ibirama.

Incentivo ao Teatro e as Artes Cênicas
O Grupo de Teatro Enigma, da Escola Municipal de Artes Cênicas da
Prefeitura de Ibirama, se apresentou nos palcos na cidade de Blumenau durante a 16ª edição dos Jogos de Teatro – Texto, Interpretação e Técnicas
nas Artes Cênicas – JOTE Titac. O evento cultural é um jogo teatral, que
tem como proposta a montagem de espetáculos em apenas três dias: no dia
1º foram sorteados os textos entre os 11 grupos participantes, para após se
dedicarem aos ensaios, produção, textos, e tudo o que envolve uma peça
teatral. O grupo Ibiramense apresentou a peça: A Bicharada do Barril, de
Wilfried Krambeck.
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O mês de novembro foi repleto
de atividades alusivas aos 120 anos
de emancipação político-administrativa de Ibirama. A programação
iniciou no dia 8, dia do aniversario do município, com ato solene e
homenagens no Poder Legislativo,
e continuou na sexta e no sábado,
com uma linda festa na Praça da
Bandeira, em frente ao Arquivo
Público Municipal.
Na noite do dia 10, mesmo com
a chuva fina que caía representantes
de Associações e Entidades desfilaram da Praça José Deeke até Praça
da Bandeira, lembrando as atividades esportivas e culturais trazidas
pelos imigrantes para Ibirama.
Na sequência, com a intenção de presentear a comunidade ibiramense, o
Governo Municipal entregou oficialmente a restauração da Praça da Bandeira.
O espaço público foi restaurado com a intenção de deixá-lo com aspecto e características originais de quando foi inaugurado, em 1.952. O piso, os bancos,
a iluminação e o busto de Olavo Bilac foram restaurados. A Praça também
recebeu uma obra de arte – um mosaico que apresenta a Bandeira de Ibirama,
feita pelo artista Leonardo Martins Posenato, de Porto Alegre.
Na manhã do dia 11 foram servidas 120 cucas e café gratuitos para a
comunidade na Praça da Bandeira. Além disso, mais de 120 pessoas participaram da Caminhada Expedição Rota dos Imigrantes, com um trecho de oito
quilômetros, saindo do engenho de farinha da Família Santos, até o bairro
Taquaras.

Esporte
A paixão pelo futebol de campo

Futsal de Ibirama

O PSG foi o grande vencedor do título do Campeonato
Municipal de Futebol de Campo
de Ibirama 2017 – Taça Osvaldo
Tadeu Beltramini. O Campeonato, organizado pela CME de
Ibirama, iniciou em março deste
ano e teve a participação de nove
equipes.

Os jogos finais do Campeonato Municipal de Futsal 2017 (masculino)
foram realizados no Ginásio Municipal de Esportes João Moretti. A equipe
da ADC Taquaras sagrou-se campeã ao derrotar a equipe da Facção Ibirama/
Bonin Pneus, por 3 a 1, na prorrogação.

Futsal feminino
A final do campeonato municipal de Futsal Feminino foi realizada no dia
18 de novembro. O terceiro lugar ficou com a equipe de Tigres, que venceu a
Servimaq por 7 a 6, nos pênaltis. A grande equipe vencedora foi a Kit Kat, que
venceu a equipe do Futsal Arte por 3 a 0.

Atletas da melhor idade
A 7ª edição dos Jogos Municipais dos Idosos, organizada pela Comissão
Municipal de Esportes encerrou com a participação de 195 atletas que disputaram as modalidades de bocha, canastra, dominó e bolão. A intenção do projeto
é desenvolver atividades esportivas, recreativas, artísticas e socioculturais, favorecendo a melhora da qualidade de vida do idoso, como também, desenvolver
atividades que contribuam no processo de envelhecimento saudável, da autonomia e do convívio comunitário.

Um show de patinação
A Comissão Municipal de Esportes de Ibirama realizou o Show de Patinação, no Ginásio Municipal de Esportes João Moretti. O tema da apresentação foi “Era uma vez”, com uma viagem ao mundo infantil, com princesas,
príncipes, fadas e clássicos infantis, como Peter Pan, a Branca de Neve, 101
Dálmatas, entre muitos outros. A apresentação contou com a participação
de 95 patinadores do Grupo de Patinação Artística Ibiratins, que integram o
Projeto da Prefeitura Municipal – Escolinha de Patinação da CME de Ibirama.

Badminton
Ibirama conquistou 26 medalhas na 4ª Etapa do Campeonato Estadual
de Badminton de 2017, em Caçador, SC. A competição reuniu cerca de
110 atletas de vários clubes de Santa Catarina. Representando a cidade de
Ibirama, a equipe do IBAD/CME/UDESC (Ibirama Badminton) competiu com 26 atletas.

Dança Catarina encanta
o público em Ibirama
A cidade de Ibirama sediou a etapa Regional Leste Norte do Festival Escolar Dança Catarina e realizou a 4ª Mostra de Dança de Ibirama. Foram mais de
30 apresentações e cerca de 300 bailarinos envolvidos. O evento foi realizado
no Ginásio de Esportes João Moretti. Competiram atletas das cidades de São
Francisco do Sul, Joinville, Gaspar, Rio dos Cedros, Indaial, Blumenau, Presidente Getúlio, Petrolândia, Salete, Mirim Doce, José Boiteux, Taió, Ibirama
e Laurentino. Os presentes puderam acompanhar coreografias de alto nível.

Escolinhas diversas com
mais de 2 mil alunos
Mais de 2 mil pessoas são atendidas através das escolinhas e projetos esportivos do município. Há aulas voltadas ao futsal, futebol de campo, voleibol,
tênis de mesa, tênis de quadra, badminton, dança, zumba, patinação, karatê,
capoeira, taekwondo, xadrez e atividades físicas para terceira idade. Já o Projeto
Esportes nos Bairros abrange Dalbérgia, Ponto Chic e Bela Vista.

Campeonato de sinuca
Em novembro foram realizados os jogos finais do Campeonato Municipal
de Sinuca de Ibirama 2017 – Taça Mercearia Queijeiro. Amigos do Alemão/
MJ ficaram campeões da competição, Bartira em segundo lugar, Atual Contabilidade/Pangas Bar em terceiro e Bar do Isac em quarto. Os jogos finais
aconteceram no Clube Recreativo Hamônia.

Incentivo ao Esporte
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.

Dezembro de 2017
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Departamento Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Desenvolvimento com
respeito ao Meio Ambiente
Agricultores de Ibirama têm benefícios juntos ao Departamento de
Agricultura de acordo com o que produzem. Vários critérios são levados
em consideração para ceder auxílios, como hora-máquina e análises de
projetos. Além das atribuições relativas à gestão da política ambiental do
município, incluídas as funções de licenciamento, fiscalização, desenvolvimento e educação ambiental.

Atendimento ao agricultor
3.205 atendimentos
13.413 Notas de produção rural anuladas, digitadas, entregues ou
revalidadas
15 licenças florestais emitidas
40 pareceres e análises de projetos
123 visitas, vistorias e consultas
1.095 Cadastros Ambientais Rurais efetuados
351 atendimentos e 1515 horas de trator prestadas às associações
do Rafael e Taquaras
235 serviços de retroescavadeira e escavadeira hidráulica

Mais de 97 mil mudas foram produzidas no Viveiro Municipal e aproximadamente 60 mil mudas foram entregues à comunidade
Dia de Campo – Serve para orientação e capacitação dos agricultores

Mais de 600 atendimentos com a patrulha mecanizada do Departamento Municipal de Agricultura
A Feira Municipal de Produtos Coloniais completa dois anos em 2017. Todos os
sábados a comunidade pode encontrar frutas, verduras, legumes, hortaliças,
temperos, bolachas caseiras, queijos, mel, melado de cana, doces, pães, cucas
e outros produtos coloniais

Atendimentos veterinários
592 inseminações artificiais em bovinos
458 atendimentos veterinários
7 reuniões com produtores de gado de leite e outros
38 coletas de sangue de equinos
19 coletas de alimentos de agroindústria
120 exames de brucelose e tuberculose
20 visitas com suspeita de raiva (cães)

Setor de Meio Ambiente
84 visitas/denúncias
82 alvarás de pressão sonora
14 elaborações de laudos e declarações
27 análises de projetos para elaboração de certidões
3 cursos/palestras
8 reuniões diversas
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Outros números
285 Cadastros de agricultores no programa PCQVA
1.855 mudas frutíferas entregues na campanha EPAGRI/SEDEMA
114 agricultores participaram do recolhimento de embalagens de
agrotóxicos
742 toneladas de calcário entregues sem custos ao agricultor
2 kits apicultura EPAGRI/PREFEITURA
44.666 Campanha de alevinos EPAGRI/PREFEITURA
8.735 Toneladas de sementes de forrageira EPAGRI/PREFEITURA
384 sacas de milho entregues EPAGRI/PREFEITURA

Defesa Civil
Orientação e prevenção

Plano de contingência

Durante o Projeto Trocando Ideias, da Secretaria Municipal de Saúde de
Ibirama, o coordenador municipal da Proteção e Defesa Civil, Fernando Jost,
ministrou uma palestra com o tema: “Acidentes Domésticos”. O evento aconteceu no Salão Evangélico do bairro Areado, para toda a comunidade.

Nos dias 10 e 11 de julho a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil participou da Oficina para elaboração de Plano
de Contingência ministrado pela Defesa
Civil do Estado e Universidade do Estado
de Santa Catarina (UDESC). A oficina foi
realizada no município de Taió e contou
com a presença de representantes de vários
municípios do Alto Vale.

Doação da Receita Federal
Integração
O novo Coordenador Regional de Defesa Civil, Alexander Baasch, esteve
em Ibirama onde conheceu o trabalho do Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil de Ibirama, Fernando Jost. Baasch teve a oportunidade de
conhecer as áreas de monitoramento instaladas em diversos pontos do município.

Interação com a comunidade
A Coordenadoria da Proteção e Defesa Civil de Ibirama participou do 4º
Salão de Ensino, Pesquisa e Extensão (Sepex), promovido pela Universidade
do Estado de Santa Catarina (UDESC).

Prevenção e resposta a desastres
A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil realizou a Semana
Municipal de Prevenção e Resposta a Desastres de Ibirama. O evento, que está
na quarta edição, contou com a participação de diversos palestrantes que abordaram assuntos referentes ao tema de 2017: “Redução dos Riscos e Desastres”.
No auditório da Associação Empresarial de Ibirama foi realizada palestra com
o tema “Gestão dos riscos: Parceria dos setores públicos e privados”. Também
ocorreu a reunião do Colegiado de Proteção e Defesa Civil da Associação dos
Municípios do Alto Vale do Itajaí, na Câmara Municipal. Durante o evento
foi ministrada palestra sobre “Construções em áreas de risco – Mapeamento e
gerenciamento de risco”, “Fiscalização Educativa de Produtos Perigosos” e exposições, oficinas e palestra para a comunidade, no Centro de Eventos Manoel
Marchetti.

A Prefeitura de Ibirama e a Coordenadoria da Proteção e Defesa Civil Municipal comemoram a doação feita pela Receita Federal, de uma camionete
Hilux, ano 2013, tração 4x4, e de um barco de alumínio com motor, para o
órgão. A contrapartida do Governo Municipal foi de aproximadamente R$
15 mil, investidos no transporte, deslocamento, manutenção e caracterização do veículo. Os equipamentos
foram doados mediante solicitação
realizada pela Proteção e Defesa Civil
Municipal e trarão mais segurança e
agilidade nos atendimentos para a
comunidade.

Minha escola segura
O programa Minha Escola Segura, proposto pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, foi contemplado e será cofinanciado pelo
Fundo para Infância e Adolescência (FIA) de Ibirama, que é gerenciado pelo
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).
O FIA é um fundo especial que foi criado por lei para captar recursos que são
destinados especificamente para área da infância e adolescência. O CMDCA,
por meio de campanha para arrecadação de recursos financeiros do Imposto
de Renda 2017 e repasse da Prefeitura Municipal de Ibirama, juntou recursos e
abriu o edital para que as Organizações Governamentais e Não Governamentais apresentassem projetos inovadores e complementares a serem financiados
com os recursos do FIA.

Meio milhão para Defesa Civil
O município de Ibirama foi contemplado com aproximadamente R$ 500
mil pela Defesa Civil Nacional. Os recursos estão sendo investidos na construção de dois muros de contenção e reconstrução de uma ponte.

Congresso brasileiro
O coordenador da Proteção e Defesa Civil participou do II Congresso de Redução de Riscos e Desastres (II CBRRD) no Rio de Janeiro.
O evento teve como objetivo promover a troca de experiências entre as
instituições públicas e privadas, universitárias ou institutos de pesquisas,
e instâncias governamentais das áreas afins, entre outros, por meio de palestras, oficinas, feiras, apresentação de trabalhos científicos tendo como
referência o marco de Sendai.
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Assistência Social
Integração das tribos

Assistência Social mais perto

O primeiro Diversival – Festival das Tribos nasceu de um sonho de integrar as mais diversas tribos, estimular a produção cultural da cidade, ressignificar o espaço público e criar um ambiente para que pessoas, arte e cultura se
encontrem. O objetivo do evento foi fortificar o protagonismo adolescente, o
convívio intergeracional e (re)conhecimento das diferenças. Aproximadamente
600 pessoas participaram das atividades.

Criação do Projeto “CadMóvel” que percorre os bairros e comunidades do
município, com o objetivo de cadastrar famílias de baixa renda em programas
sociais.

Projeto Cuidar de quem Cuida
O projeto “Cuidar de quem cuida” é organizado pelo Programa de Atenção
Integral à Família (PAIF) do CRAS de Ibirama, com a intenção de promover a
autonomia, inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas com
deficiência, idosos e familiares.

Em defesa da Mulher

Equipe reforçada
A Secretaria de Assistência Social e Habitação promoveu a contratação de
uma equipe técnica para a média complexidade e para execução do Serviço
Família Acolhedora.

Planejamento participativo
A Secretaria de Assistência Social e Habitação promoveu a Conferência Municipal de Assistência Social e o Plano Quadrienal da Política Municipal de Assistência Social.

Em parceria com a Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação, foi recebido em Ibirama o “Mulher viver sem violência”, um projeto que
traz para as cidades o ônibus lilás, e tem por objetivo falar sobre a violência doméstica para as mulheres do campo e bairros mais afastados. Foram realizadas duas
ações em bairros distantes, no Rafael Alto e no São Miguel.

Fortalecimento de vínculos
Esse ano foi reunido cinco grupos de encontros do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria de Assistência Social e Habitação. No decorrer do ano foram realizados 64 encontros, com média de 60
participantes, sendo 40 crianças e adolescentes e 20 idosos. O serviço possui
caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação dos direitos e no
desenvolvimento de capacidades e potencialidades, com vista ao alcance de
alternativas emancipatórias para o enfrentamento da vulnerabilidade social.

Habitação
Os servidores que integram o Núcleo de Regularização Fundiária Urbana foram capacitados por meio de um curso ministrado pelo Gabinete da Prefeitura
de Ibirama.
Além disso foi instituido o ‘Programa Minha Terra’ para acelerar a regularização fundiária no município.

Em defesa da criança e do adolescente
As Secretarias Municipais de Educação, Cultura e Esporte, Saúde e de Assistência Social e Habitação desenvolveram durante todo o mês de maio a Campanha “É nosso dever proteger”, alusiva ao dia 18 de maio, Dia Nacional e também
Municipal de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual Infanto-juvenil. A intenção foi mobilizar, sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade a participar
da luta em defesa dos direitos sexuais de crianças e adolescentes. As atividades
envolveram crianças e adolescentes de Escolas Municipais e Estaduais de Ibirama.

Segurança Alimentar
Oficinas de segurança alimentar foram oferecidas aos que acessam o Benefício Eventual de Cesta Básica. Tem como objetivo promover aquisições sociais e
materiais as famílias, potencializando o protagonismo e a autonomia dessas, bem
como o desenvolvimento de potencialidades e o fortalecimento de vínculos familiares. Ao todo, 37 famílias foram convidadas por serem referenciadas no Serviço
de Proteção e Atendimento Integral à Família. Ao longo do ano foram realizados
9 encontros.
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Combate a violência contra idoso
Campanha de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa teve como
propósito a prevenção, o cuidado e o acolhimento das vítimas contra qualquer
tipo de violência. As atividades relacionadas à campanha foram mobilização na
Praça Erwin Shaidemantel, com entrega de panfletos, participação dos coordenadores dos grupos, idosos da sociedade e CME.

Green House
O Encontro Marcado: Green House é um projeto de extensão do Centro de
Educação Superior do Alto Vale do Itajaí na Udesc. O Green House trabalhou
como Departamento do Idoso a Cozinha Sustentável, que tem como objetivo
desenvolver receitas sustentáveis com aproveitamento total dos alimentos.

Administração
Segurança e saúde do
servidor público
A Secretaria de Administração e Finanças de Ibirama, pensando no bem estar e na segurança dos servidores públicos do município, viabilizou a instalação
de câmeras de videomonitoramento em espaços da prefeitura, sem interferir na
privacidade de cada servidor. Também viabilizou a implantação do Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), que devem propiciar um espaço mais confortável
de trabalho. Além disso, os servidores receberam crachás de identificação o que
possibilita um atendimento de maior qualidade a população.

Mais recursos
para o Corpo de
Bombeiros
A Prefeitura de Ibirama ampliou
o repasse ao Corpo de Bombeiros
Voluntários de Ibirama. O valor de
R$ 50 mil mensais foi reajustado
para R$ 70 mil, garantindo um incremento significativo para manutenção das atividades.

Novo espaço para Rede Feminina
de Combate ao Câncer
A Prefeitura cedeu a casa enxaimel, localizada próxima ao Centro de Eventos Manoel Marchetti, no centro de Ibirama, para ser utilizada como sede da
Rede Feminina de Combate ao Câncer (RFCC). Antes da concessão, o Governo Municipal adequou a casa conforme seu projeto original de restauração
e também instalou a iluminação externa. Este é um patrimônio arquitetônico e
histórico do município, construído em 1.928, e que será muito bem cuidado.

Lei do ISS é sancionada
Foi sancionada a Lei Complementar 156, que altera a Lei Complementar 37. Com a mudança, as atividades de costura e de acabamento, quando inseridas em processos
da cadeia industrial, sem destinação ao consumidor final, não sofrerão incidência do Imposto Sobre Serviços – ISS, garantindo o poder de geração de empregos e investimentos.

Conselhos Municipais
Conselhos Municipais – são espaços de participação e discussão onde a sociedade e o governo
negociam e dialogam para formular as políticas

Conselho Municipal de Educação
Conselho Municipal de Alimentação Escolar
Conselho Municipal do Fundeb
Conselho Municipal de Cultura
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente
Conselho Municipal de Assistência Social
Conselho Municipal do Idoso
Conselho Municipal de Saúde
Conselho Municipal de Saneamento

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência
Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural
Conselho Municipal de Trânsito
Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil
Conselho Municipal de Planejamento Territorial

públicas, acompanhar a aplicação e fiscalizar sua
efetividade. Foram criados para que a população
participe das decisões e das políticas públicas. São
duas as modalidades de Conselhos no que diz

respeito às competências: de caráter consultivo,
propositivo e fiscalizador e de caráter deliberativo
e gestor. Atualmente são 15 conselhos ativos vinculados às Secretarias Municipais.
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