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NOSSA
TERRA,

NOSSO
ORGULHO
Com objetivo de dar publicidade à sociedade dos investimentos realizados em obras
e serviços pela atual administração de Ibirama, lançamos este informativo para mostrar
que após um ano e meio de governo muitas conquistas foram alcançadas, porém, os
desafios continuam.
Conquistas que foram possíveis graças à dedicação coletiva do Poder Executivo, Legislativo, lideranças políticas e membros de entidades da sociedade civil organizada,
que comungam de um mesmo objetivo, o crescimento e o desenvolvimento sustentável do município.
Com planejamento forte, a administração consegue minimizar os impactos da crise
que afetou o Brasil nos últimos anos, garantindo a oferta de serviços essenciais para a
população. Ibirama é um dos poucos municípios brasileiros com todas as crianças em
sala de aula que não possui fila de espera para as creches do município.
Além disso, durante o segundo semestre de 2018, centenas de pessoas que aguardavam por exames especializados poderão enfim ser atendidas, normalizando a fila de
espera na saúde, área da administração pública que exige grandes esforços dos administradores.
Outro foco da administração é planejar mudanças que garantam o crescimento ordenado da cidade, principalmente ao que se refere à reestruturação do trânsito e revitalização da área central do município, porta de entrada aos visitantes ou passagem às
pessoas que utilizam nossa cidade para se deslocar até outros municípios.
Após muito trabalho, o projeto de reestruturação do sistema viário está prestes
a ser concluído e as mudanças serão colocadas em discussão junto à sociedade, para
que ela seja protagonista dessas mudanças tão importantes para o futuro. Esses investimentos contemplam também a conclusão da terceira ponte, obra que foi retomada
no município.
Os administradores públicos devem adotar uma metodologia para planejar as ações
de curto, médio e longo prazo, por isso, concebemos a governança pública como uma
nova forma do exercício do poder, o poder do povo, pela cooperação.
Nesta perspectiva a sociedade, em conjunto, participa ativamente da gestão da cidade, principalmente por meio dos Conselhos Municipais, que ganharam amplo espaço
na atual administração, e também as entidades da sociedade civil organizada.
Sabe-se que a administração pública sozinha não conseguirá atender todas as demandas da sociedade, porém, por meio de um forte trabalho coletivo, alcançaremos
os objetivos que almejamos, protagonizando nosso principal patrimônio, nossa terra,
nosso orgulho.
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SAÚDE

PLENO

atendimento
A garantia de que toda a população de Ibirama tenha acesso
à saúde pública de qualidade é prioridade para a administração
municipal. Nesse sentido, são proporcionados espaços, profissionais e programas que abrangem os vários setores ligados à
Secretaria de Saúde. O atendimento é voltado a quem busca aos
serviços, mas vai além, através de ações realizadas em escolas
e com grupos específicos, nesse caso, com foco na prevenção e
conscientização.

Desde março, a Secretaria de Saúde funciona
em novo endereço, na rua 15 de Novembro, no
Centro. O espaço é mais amplo e proporcionou
melhorias significativas no atendimento e acomodação da equipe.

Uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) está em construção na rua Alvin Duwe, Centro de Ibirama. O espaço contará com
salas de recepção e espera, de observação e outros procedimentos, além de consultórios de acolhimento e odontológicos. O
investimento é de R$ 764.355,28, viabilizado em parceria entre governos federal e municipal.

A Unidade Básica de Saúde “Lina Bortz”,
da localidade de Rio Sellin, será totalmente
reformada. O valor investido é de R$ 67 mil em
recursos próprios.

MUTIRÕES
Em abril, foi inaugurada a Clínica de Fisioterapia
Francisca Fritz, com 112 metros quadrados e investimento de R$ 183,8 mil. Estima-se que 100
atendimentos sejam realizados semanalmente
na nova clínica, que permite o tratamento de
mais pacientes em um mesmo momento.

Ibirama lançou o Mutirão de Saúde que beneficiará até 500
pacientes que aguardavam por exames como ultrassonografia,
ressonâncias magnéticas, entre outros. O investimento realizado
com recursos federais é de R$ 200 mil. Além disso, Ibirama aderiu
ao mutirão de cirurgias para cura da catarata, disponibilizado pelo
Governo do Estado. Foram realizados 45 procedimentos, que
zeraram a fila de espera pela cirurgia.
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PREVENÇÃO
Uma parceria entre a Secretaria
de Educação, Cultura e Esportes
e a Coordenadoria Municipal de
Defesa Civil, possibilitou um treinamento de noções de primeiros-socorros, voltado aos estagiários
da rede municipal de ensino. Os
participantes aprenderam como
agir em casos de afogamento,
fraturas e outras situações.

Em maio, foi realizada a primeira Gincana
InterCAPS do Alto Vale do Itajaí, alusiva ao Dia
Nacional da Luta Antimanicomial. A ação envolveu familiares, profissionais da saúde e usuários
do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) em
atividades da gincana e apresentações culturais.

PROJETO

EmagreSer
Mensalmente, as Agentes Comunitárias de Saúde
de Ibirama realizam encontros em diversas unidades
do município, onde estimulam rodas de conversa e
troca de ideias entre os participantes. É a oportunidade de conversar e refletir sobre temas diversos. Já
foram abordados assuntos como alimentação saudável, perigos da automedicação, suicídio, saúde
bucal, entre outros.

Técnicas e estratégias para um
estilo de vida saudável são repassadas por meio do Projeto EmagreSer. Diversos profissionais
como psicóloga, nutricionista,
fisioterapeuta e fonoaudiólogo
estão envolvidos na ação que
está em andamento em todas as
UBSs do município onde houve
adesão da população. Durante
o programa são realizados sete
encontros.

FUTURO
As oito unidades de saúde do município receberão obras de acessibilidade, para garantir o direito das pessoas com deficiência. O investimento
será de R$ 88.134,08, em recursos
próprios do município.

saudável

CASTRAÇÃO DE

cães e gatos
Mais de 130 esterilizações de cães e gatos ocorreram durante mutirão realizado
em maio, realizado pelo Projeto Quem
Ama Castra. Houve prioridade para
famílias com renda mensal de até três
salários mínimos, que pagaram apenas
um valor social, para cobrir custos básicos da cirurgia. O mutirão contou com o
apoio da prefeitura de Ibirama e diversos
voluntários. Uma segunda edição ocorreu no início de julho.
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Crianças e adolescentes do município aprendem sobre autocuidado e prevenção em saúde,
através do Projeto Futuro Saudável. A ação
abrange todas as escolas de Ibirama, com
palestras sobre temas variados, que envolvem
desde a Secretaria de Saúde, a Defesa Civil, o
Centro de Referência de Assistência Social, até
o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf).

SAÚDE
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A SAÚDE

em números
(atendimentos nos primeiros quatro meses de 2018)

Média de
atendimento

2

mil usuários
por mês

11.767
1.496
955
862
112
7.054
433
373
2.042
324
R$283.445,00
R$196.665,31
33.459
Consultas médicas
Atenção Básica

Consultas médicas
especializadas

Consultas ambulatoriais

Exames de média
e alta complexidade

Cirurgias aprovadas

Atendimentos odontológicos

Atendimentos em outras especialidades

Atendimentos no CAPS

Pacientes transportados para tratamento

Atendimentos do SAMU nas cidades de Ibirama, Lontras,
Presidente Getúlio, Apiúna, José Boiteux e Vitor Meirelles
Investimentos na
Farmácia do município

Exames
laboratoriais

investidos
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OBRAS E

Serviços
Urbanos

R E V I TA L I Z A Ç Ã O D A

área urbana

A atuação da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente estão ligadas à qualidade de vida dos moradores do
município e o trabalho é contínuo, seja pela
necessidade de manutenção de vias ou mesmo pela idealização de melhorias, sempre
que necessário. Nessa pasta, a equipe também está atenta às demandas apontadas,
muitas vezes, através da própria população.

E S G O TA M E N T O

LIMPEZA

São cerca de R$ 15 milhões investidos
pela Casan nas obras de instalação do
sistema de esgotamento sanitário de
Ibirama. Estima-se que mais de 50%
das intervenções já tenha sido concluída
e o sistema dará destino e tratamento
correto a 40% do esgoto produzido no
município. Serão 989 ligações domiciliares e 22.412 metros de rede coletora,
voltadas a 4.550 moradores.

Os serviços de roçada, limpeza e manutenção ganharam reforço com a aquisição de um novo trator, no valor de R$
114 mil. Além disso, a máquina permite
adaptação da capinadeira a fogo, que
agiliza a execução do trabalho. Dessa
forma, houve ampliação na capacidade
de atendimento para manutenção de
estradas vicinais.

sanitário
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Mais segurança e mobilidade urbana serão as
conquistas da implantação de um novo plano urbanístico e de circulação viária para a área central de
Ibirama. Após a realização de uma licitação, a empresa contratada está finalizando o projeto que será
apresentado à comunidade, por meio de audiências
públicas. Entre as proposições, está a implantação
de sistemas binários, ciclovias, sistemas de rótulas,
ampliação de raios de curvas, sinalização horizontal
e vertical, entre outras.

urbana

A capinadeira a fogo também é utilizada
para limpeza de ruas pavimentadas, que
possuem meio-fio, no Centro e outros
bairros. A máquina executa a roçada
de até 1,2 quilômetro de extensão por
hora, sem a necessidade de herbicidas
e com apenas um operador. Para a limpeza, a secretaria segue um cronograma
diário, pré-estabelecido.
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OBRAS

MANUTENÇÃO DA

Ponte da
Ressacada

A ponte de Ferro da localidade de Ressacada recebeu
uma reforma completa na parte estrutural situada
dentro do perímetro de Ibirama. Com 53 metros de
extensão, foram substituídas as pranchas e as travessas de madeira, que se encontravam danificadas pelo
uso ou comprometidas pela ação do tempo. Os investimentos de R$ 25 mil foram aplicados na aquisição
de madeira tratada, com garantia de 15 anos.

MANUTENÇÃO

de estradas
Uma das prioridades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
é a manutenção de estradas, seja na área urbana ou rural. Para
que o tráfego seja mantido de forma segura, os trabalhos são contínuos e exigem organização das equipes em diferentes frentes,
diariamente.
Acompanhe os números do primeiro semestre de 2018:

Mais de 1.600 cargas
de macadame colocadas

500 quilômetros de estradas

patroladas e macadamizadas

Mais de R$ 15 mil investidos
na manutenção de pontilhões em 11
localidades do município

Conclusão da ponte pênsil entre os bairros Progresso
e Ponto Chic. O investimento é superior a R$ 265 mil,
recursos próprios da prefeitura, em uma estrutura
que contará com cabeceiras de concreto e tabuleiro
de madeira, e extensão de aproximadamente 130
metros.

N O VA S
TUBULAÇÕES

RUA ARTHUR
SCHIFTER

Só em 2018, mais de 500 metros de
novas tubulações foram colocadas em
17 bairros e localidades da cidade

A rua Arthur Schifter ficou mais segura
para os motoristas, após a pavimentação asfáltica. Foram R$ 58 mil investidos pelo município.
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OBRA DA

terceira ponte
Após uma longa batalha burocrática, a administração
municipal conseguiu a liberação de recursos junto ao
Ministério da Integração Nacional para finalizar a obra da
terceira ponte, que será fundamental na implantação do
novo sistema de trânsito em Ibirama. O investimento total
é de cerca de R$ 5,5 milhões.

RUA 15 DE
NOVEMBRO

RUA AMANDA
GROSCH

RECURSOS

para
pavimentação
Um dos principais acessos ao município de Ibirama, a rua 15 de Novembro,
sofreu com problemas estruturais devido
ao excesso de chuvas que ocorreram em
anos anteriores. Para solucionar parte do
problema, o município investiu cerca de
R$ 350 mil nas obras emergenciais. O
projeto de revitalização total da via está
em análise pelo Badesc, agência responsável pelo financiamento da obra. Caso
aprovado, serão investidos cerca R$ 580
mil em melhorias que irão garantir segurança a motoristas e pedestres.

Moradores da rua Amanda Grosch, no
bairro Nova Stettin, contam com a via
pavimentada com lajotas. A obra incluiu
também drenagem e sinalização. O
recurso aplicado soma cerca de R$ 220
mil, uma parceria entre o Ministério das
Cidades e a Caixa Econômica Federal

Está em processo de análise
pela Agência de Desenvolvimento Regional de Rio do Sul
e Governo de Santa Catarina,
o projeto de pavimentação da
rua Blumenau e duas vias adjacentes, que também contempla o trevo de acesso à BR-470.
O orçamento inicial para a obra
é de R$ 803 mil.

OBRA DE

contenção

PA R Q U E E C E N T R O

de eventos

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. Por enquanto, a obra
está em processo licitatório,
com valor orçado de R$ 2,2
milhões, financiados pelo
Badesc.
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Diante de enxurradas, Ibirama é muitas
vezes afetada por deslizamentos de terra
e a solução encontrada pela Secretaria de
Obras e Serviços Urbanos é a construção
de muros de contenção. Um dos exemplos é a rua Blumenau, nas proximidades
da rua Alfredo Braatz, que recebeu um
muro com cerca de dez metros, por cinco
de altura. Outros locais que receberam
intervenção semelhantes são os bairros
Anchieta, Centro, Progresso, Nova Stettin,
Ponto Chic e Taquaras, a localidade de
Selin e o distrito de Dalbérgia.
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Capacitação
Quem se dedica à bovinocultura de leite em Ibirama pode
recorrer ao programa de capacitação oferecido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, em
parceria com a Epagri. O primeiro encontro ocorreu em abril,
com 23 participantes, que receberam orientações sobre
produção de pastagem, custos e produtividade. O grupo
também aprenderá sobre manejo de pastagem e solo, cerca
elétrica e gestão da propriedade.

C A M PA N H A S
E MUDAS

VIVEIRO

Cerca de 90 espécies foram oferecidas
durante a Campanha de Mudas Frutíferas 2018, que incluiu também condimentos e flores, com valores a partir de
R$ 7,50. A cada edição, anualmente, são
entregues cerca de 1.000 plantas. A intenção é incentivar o cultivo e consumo
de frutas entre a população.

A localidade de Rio Sellin abriga o
Viveiro Municipal de Mudas, onde são
cultivadas plantas utilizadas pelo governo municipal, a baixo custo. No local,
há flores, plantas ornamentais, nativas,
exóticas, frutíferas e hortaliças. Um dos
exemplos em que as mudas já foram
utilizadas é o ajardinamento de canteiros
de Ibirama.

CONSELHO
M U N I C I PA L

QUALIDADE
DE VIDA

Uma nova diretoria foi eleita para o
Conselho Municipal de Desenvolvimento
Rural (CMDR), que ficará à frente da
entidade até 2020. Através do conselho, a comunidade coloca em discussão
políticas públicas, investimentos e ações
ligadas à agricultura no município.
Reuniões são realizadas a cada três
meses, com representantes do executivo
municipal e de comunidades rurais.

Pelo Programa Cuidando da Qualidade
de Vida na Agricultura, o produtor rural
recebe auxílios como hora máquina,
inseminações artificiais, atendimento
veterinário, análise de projetos, entre
outros. Para isso, a quantidade de notas
fiscais emitidas ou área de preservação
na propriedade é revertida em pontos e,
hoje, quase 200 produtores são contemplados com o programa e são investidos
aproximadamente R$ 400 mil por ano.

PRODUTOS
COLONIAIS

O agricultor tem a oportunidade de
comercializar o que produz na Feira
Municipal de Produtos Coloniais, que
completa três anos em 2018. O evento
ocorre sempre aos sábados, com venda
de frutas, verduras, legumes, hortaliças,
temperos, bolachas caseiras, queijos,
mel, entre outros produtos.

CALCÁRIO

Através do Programa Terra Boa, da
Epagri, agricultores têm acesso a calcário
gratuito, para correção ou preparação
do solo. A solicitação deve ser feita no
escritório da Epagri do município, mediante apresentação da Declaração de
Aptidão ao Pronaf (DAP).
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A G R I C U LT U R A

em números

P R E S TA Ç Ã O D E C O N TA S

* Números referentes
ao período entre janeiro
e maio de 2018

500 atendimentos (cadastros, CAR, certidões e outros)
187 atendimentos com médico veterinário (exames, inseminações e outros)
3.020 atendimentos no Sine (RG, seguro desemprego, intermediação de vagas)
44.550 mudas cultivadas no Viveiro Municipal
134 entregas de cargas com caçamba (macadame, milho, calcário e esterco)
71 atendimentos com retroescavadeira (serviços diversos)
190 atendimentos do setor de Meio Ambiente (visitas, projetos e outros)
6.958 atendimentos através do setor de nota ﬁscal de produtor
130 atendimentos através do setor de engenharia ﬂorestal
245 atendimentos através do setor de inseminações
286 atendimentos do setor de agricultura (visitas, eventos e reuniões)
INVESTIMENTOS

futuros

Nos próximos seis meses, a Sedema pretende investir mais de R$ 147,4 mil em serviços, eventos e
capacitações, que visam valorizar o setor. Confira as principais ações
• Comemoração pelo Dia do Agricultor
• Reuniões, cursos, capacitações
• Confecção em gráfica da nota fiscal de produtor rural
• Visita de médico veterinário a exposição e feira
• Material de consumo para médico veterinário
• Reforma da sede do Viveiro Municipal
• Conserto de retroescavadeira
• Campanha para recolhimento de embalagens de agrotóxicos
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• Campanha municipal de resíduos sólidos
• Compra de nitrogênio e sêmen
• Manutenção, gasolina e diesel para a frota
• Expoagro
• Campanhas de alevinos, milho, kit forrageira e outros
• Curso de apicultura e de bovinocultura
• Palestras, treinamentos, viagens técnicas e reuniões
mensais com produtores
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EDUCAÇÃO

ENSINO DE

qualidade
O ensino de qualidade é garantia de que as gerações futuras
estarão preparadas para dar continuidade ao desenvolvimento
do município. Em Ibirama, os investimentos se concentram em
proporcionar novos espaços, mais amplos e seguros, para que
o aluno tenha satisfação em frequentar a escola. Nessa mesma
linha, assuntos como meio ambiente, trânsito, entre outros, são
abordados de forma lúdica e diferenciada, para que o conteúdo repassado vá além da expectativa dos alunos. Já professores
e outros profissionais da educação recebem capacitações, para
que estejam sempre atualizados e em consenso com o que sugere o Ministério da Educação.

N O VA S

L I T E R AT U R A

em evidência

Mais de 1.600 alunos da rede municipal de
ensino receberam novos livros, adquiridos
pela prefeitura. Foram distribuídas obras sobre prevenção contra a dengue e histórias
infantis e fábulas.

estruturas

A Escola de Campo na Estrada Geral
Nova Stettin recebe investimento superior a R$ 1 milhão. Um espaço educacional totalmente novo, com mais conforto
para alunos e professores.

Outra estrutura que foi finalizada é a
quadra poliesportiva do bairro Anchieta,
que possui cerca de 500 metros quadrados de área construída. A obra contou
com investimentos de R$ 308.962,92.

Na Escola Municipal Tancredo Neves foram abertas 100 vagas de ensino, com a construção de três novas salas de aula. Os investimentos são de R$ 230 mil.

Alunos do Centro de Educação Infantil Moisés do Amaral também tem mais espaço
para estudar. Além da construção de uma quadra coberta, no valor de R$ 65 mil, está
sendo finalizada a ampliação da unidade, com investimento de R$ 151.448,55.
O bairro Areado tem a
disposição uma nova
escola com quadra
coberta. O espaço ainda
está recebendo cercas de
proteção e paisagismo. O
investimento total na nova
estrutura é de cerca de R$
1,5 milhão.

OBRAS

programadas

- Reforma do telhado da Escola Municipal Caminho da Estação
- Reforma de seis salas no CEI Abelhinha Feliz
- Reforma completa da Escola Municipal Christa Sedlacek
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EDUCAÇÃO

PA R C E R I A

ESCOLA

Em fevereiro, foi renovada a pactuação
do Programa Parceria Votorantim pela
Educação por mais quatro anos. Dessa
forma, são oferecidos gratuitamente
treinamento e consultoria para a gestão
educacional da rede municipal.

DIA MUNDIAL

da Água

Uma tarde de atividades no Recanto
Família Águida foi organizada para
promover a consciência sobre preservação de recursos hídricos, no Dia Mundial
da Água, 22 de março. Na propriedade,
alunos participaram de apresentações
culturais, dinâmicas e trilha ecológica.

TRÂNSITO

O Projeto Trânsito Feliz e o Bê-a-bá da
Prevenção passou por Ibirama, com
apresentações lúdicas e descontraídas,
uso de gibis e canções para abordar
questões como o uso do cinto de
segurança, a importância da faixa de
pedestre e outras normas do trânsito
brasileiro.
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segura

O Programa Minha Escola Segura, realizado em parceria entre a Secretaria de
Educação e a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil rendeu bons exemplos
para Santa Catarina. A ideia foi apresentada no Seminário de Boas Práticas de
Gestão Pública, durante o Congresso de Prefeitos, realizado em Florianópolis,
em junho.

FA M Í L I A

na escola

CONSCIENTIZAÇÃO

Todas as escolas da rede municipal
promovem o Dia da Família na Escola,
dedicado à aproximação entre alunos,
pais, familiares e educadores. Nesse
caso, o objetivo é mobilizar a comunidade sobre o envolvimento da família nas
atividades escolares.

Em maio, mais de 800 alunos conheceram o Eco-ônibus do Instituto do Meio
Ambiente de Santa Catarina. O projeto
oferece educação ambiental itinerante,
através de orientações sobre preservação
de recursos hídricos, destinação do lixo,
entre outros assuntos.

MEIO

RUMOS DA

Em comemoração ao Dia Mundial do
Meio Ambiente, mais de 100 alunos
visitaram a Floresta Nacional de Ibirama,
no bairro Taquaras. Foram promovidas
várias atividades de educação ambiental,
passeio, teatro educativo, sorteio de
livros e distribuição de mudas.

Professores das redes pública, municipal, particular, de ensino técnico e
superior integraram a etapa municipal
da Conferência Nacional de Educação
2018 (Conae). Mais de 200 profissionais
debateram os oito eixos definidos pelo
evento.

ambiente

educação
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EDUCAÇÃO

PROFESSORES

capacitados

Quem educa precisa estar sempre em busca de atualização. Com essa premissa, a Secretaria de Educação oferece diversas oportunidades e ferramentas para que os
professores do município levem sempre o melhor à sala
de aula. Confira:

Cerca de 100
professores assistiram a um ciclo de
palestras sobre prevenção e atuação
em situações de
riscos e desastres.

Profissional do
Atendimento Educacional Especializado participou de
curso da Fundação
Catarinense de
Educação Especial,
sobre normas e
grafias de uso do
sistema Braille.

Ibirama foi um dos
poucos municípios
do Alto Vale que
garantiu aumento
real para todos os
professores. Além
da revisão salarial do
INPC, de 1,81%, a
classe recebeu 5%
de aumento real,
somando 6,81% de
reajuste. A valorização dos professores
proporciona melhor
qualidade no ensino.

O Portal do Professor
e do Aluno, implantado em 2017,
auxilia os educadores a se organizarem
sobre a rotina de
aulas. Alunos e pais
também têm acesso
ao planejamento,
conteúdos, frequência de estudantes e
recados.

Coordenadoras participaram de formação sobre o Pacto
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) e
repassam os conhecimentos a professores do município, sobre a universalização e alfabetização de todas as
crianças.

EDUCAÇÃO

em números
6 Centros de Educação Infantil
6 escolas da rede municipal de ensino
2.438 alunos
alunos utilizam
81% dos
transporte escolar

5.561 refeições servidas diariamente
2.000
765
pessoas integram projetos esportivos,
de dança e patinação artística

pessoas realizam atividades oferecidas
pelo Departamento de Cultura
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Esportes
A prática de esportes resulta em qualidade de vida
e senso de disciplina, principalmente entre os jovens.
Para que toda a população tenha oportunidade de
aderir a alguma atividade, são realizadas competições
municipais e atletas interessados em competições regionais e estaduais, também encontram apoio na administração municipal.

ESCOLINHAS
J O G O S M U N I C I PA I S
DOS IDOSOS

Em março, ocorreu a oitava edição dos Jogos Municipais
dos Idosos, com participação de 280 atletas. Foram realizadas competições nas modalidades de canastra, dominó,
bocha e bolão, nas categorias masculino e feminino.

JIUDESC

Com apoio da Prefeitura de Ibirama, o município sediou os
Jogos Internos da Universidade do Estado de Santa Catarina (Jiudesc). A competição compreendeu 17 modalidades,
disputadas por 1.050 atletas e o Centro de Educação
Superior do Alto Vale do Itajaí (Ceavi) ficou com a quinta
colocação, ao somar 322 pontos.
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municipais
Escolinhas municipais: As escolinhas da Comissão
Municipal de Esportes de Ibirama envolvem mais de
dezesseis modalidades, para que a população possa
escolher entre as que mais se identifica. Nesse ano,
a novidade foi a implantação de aulas de danças
urbanas. Confira as opções e locais onde ocorrem:
• Voleibol, no Ginásio Municipal
• Tênis de quadra, no Ginásio João Moretti
• Xadrez, na Associação Hansahoehe
• Patinação, na Escola Caminho da Estação
• Futebol de campo, no Campo União
• Futsal masculino, no Ginásio João Moretti
• Badminton, no Colégio Eliseu Guilherme
• Futsal, Escola de Educação Básica Walmor Ribeiro
• Handebol, Ginásio Municipal João Moretti e EEB
Eliseu Guilherme
• Taekwondo, no Pavilhão Rodolfo Kofke
• Karatê, na Escola Walmor Ribeiro
• Dança ballet, no Studio Centro
• Dança contemporânea, no Studio Centro
• Danças urbanas, no Pavilhão Rodolfo Kofke
• Zumba, no Studio Centro
• Projeto Esporte no Bairro, Escola Christa Sedlacek
• Campeonato Municipal de Futebol de Campo

Mais
de

2 mil

pessoas beneﬁciada
nos projetos esportivos

CAMPEÃO NO BOLÃO 23

TA Ç A C R E S O L

Com apoio da Prefeitura de Ibirama, a equipe do Clube
Recreativo Hamônia/CME foi a grande campeã da 2ª Copa
Bola de Ouro de bolão 23 masculino. O ibiramense Vieland Bell levou o troféu de “Braço de Bronze”, enquanto
André Iraldo Gubler recebeu o mérito de “Braço de Ouro”
da competição. Já o atleta Aristides Schneider fez a maior
pontuação da final, com 178 pinos derrubados.

O time da Sociedade Esportiva e Recreativa Guarani, de
Dalbérgia, foi o grande vencedor do Campeonato Municipal de Futebol de Ibirama – Taça Cresol. O jogo foi realizado no dia 23 de junho, no Estádio Arno Grahl, no Distrito
de Dalbérgia. A equipe venceu a sociedade Sociedade
Desportiva União por 4 a 0, terminando a competição sem
perder nenhuma partida.
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ESPORTES

BADMINTON

CARABINA APOIADA

JASTI

Em abril, Ibirama sediou a primeira etapa
do Campeonato Estadual de Badminton
2018. Mais de 140 atletas do estado participaram dos jogos, entre os quais, 31 do
município. O grupo ibiramense conquistou
32 medalhas: cinco de ouro, nove de prata
e 18 de bronze. Os primeiros colocados de
Ibirama foram Pablo Schoeffel, Edmilson
Kaestner, Matheus Muller, Pietro Testoni e
Vitor Alves.

Outras competições realizadas no município foram a terceira etapa do Campeonato
Catarinense de Carabina Apoiada e o Torneio da Amizade, com participação de 122
catarinenses, vindos de municípios como
Pomerode, Blumenau, Timbó, Brusque,
entre outros.

Ibirama foi representado nos Jogos Abertos
da Terceira Idade (Jasti) 2018 na modalidade
dança livre, com a apresentação da coreografia Alice no País das Maravilhas.

D E S TA Q U E N O

dowhill

Após terem conquistado troféus na Descida das Escadas de Santos 2018, os pilotos de downhill Bruna
Ulrich e Lucas Borba foram recebidos em Ibirama
a bordo do caminhão dos Bombeiros Voluntários.
Na mais famosa prova da modalidade no país, Bruna
venceu na categoria feminino e Lucas ficou com o
segundo lugar no masculino.
Além disso, em maio, Lucas ficou com o segundo lugar
no Campeonato Open Shimano – Latam, realizado na cidade de
Cuenca, no Equador. Outra conquista de Bruna e Lucas, foi a vitória na
Copa Internacional de Downhill, em Balneário Camboriú, no feminino e
masculino.

SUL BRASILEIRO DE DOWNHILL
Em fevereiro, Ibirama sediou o Campeonato Sul Brasileiro de Downhill. O
evento foi realizado no Distrito de Dalbérgia, e contou com atletas de Minas
Gerais, Goiás, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O
município representado pelos atletas Lucas de Borba, Muriel Lohn, Nataniel
Giacomozzi, Leonardo Nardelli, Guilherme França Debroski, Bruno Fritzen e
Romeu Klemz.

AT L E TA S D O D O W N H I L L D E I B I R A M A
- Bruna Ulrich - campeã da Copa América de Downhill e Rainha da Montanha
2018, campeã da Descida das Escadas de
Santos 2018, atual líder do Campeonato
Catarinense e do Ranking Nacional, atleta
da categoria Elite Feminino.
- Bruno Eduardo de Andrade Fritzen, atleta
da categoria Juvenil.
- Guilherme França Debroski, atleta da
categoria Júnior.
- Leonardo Nardeli, atleta da categoria
Sub-30.
– Lucas Eduardo Alves de Borba, atleta
categoria Elite, vice-campeão das Escadas
de Santos 2018, vice-campeão do Latam,
etapa Equador, atual líder do Campeonato

Catarinense e Ranking Nacional.
- Lucas Possamai Floriani, atleta da categoria Juvenil, atual 3º lugar no Campeonato
Catarinense e 13º no Ranking Nacional.
- Muriel Francisco Lohn, atleta categoria
Elite, atual 2º lugar no Campeonato Catarinense e 6º no Ranking Nacional.
- Nataniel Giacomozzi, atleta categoria
Master A1.
- Nathan Gabriel Hertel, atleta da categoria Júnior, atual 4º lugar no Campeonato
Catarinense e 8º no Ranking Brasileiro.
- Rafael Diego dos Santos, atleta da
categoria Sub-30.
- Romeu Klemz, atleta da categoria Sub30.
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T E AT R O

Em março, o Projeto Estação Cultural, da Fundação Catarinense de Cultura, passou por Ibirama,
com peças de teatro e oficina de produção cultural autossuficiente. Todas as ações foram abertas
à comunidade, gratuitamente.

INCENTIVO

à leitura
Obras de romance, drama, suspense e best sellers da
literatura juvenil fazem parte dos 75 novos livros entregues à Biblioteca Pública Municipal. O investimento de R$ 1,8 mil oferece mais opções à comunidade,
que tem acesso através de empréstimos.

SÍMBOLOS

locais

DIA DO

Escritor
Nesse ano, foi sancionada a lei que
institui a data de 28 de abril como Dia
Municipal do Escritor Ibiramense, por
sugestão da Academia de Letras do
Brasil – Seccional Ibirama. Dessa forma,
o executivo enaltece quem se dedica
à atividade e mantem a literatura viva
para as próximas gerações.

SUPORTE À

cultura

Está finalizado o texto prévio do projeto de lei que visa instituir em Ibirama o
Sistema Municipal de Cultura, que estabelece a criação do fundo municipal
de cultura e do sistema de informações
culturais.
A população teve a oportunidade de indicar edificações, locais e paisagens
que melhor representam a cultura e história do município, através da enquete Horizontes do Patrimônio Catarinense. Entre os 435 votos, destacaram-se
o prédio da Associação Hansahoehe, a casa enxaimel que abriga a Rede
Feminina de Combate ao Câncer e a atafona da família Hajek.
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TEM MÚSICA

C U LT U R A E T U R I S M O

no CEI

Projeto “Tem música no CEI” proporciona às crianças dos
centros de educação infantil municipais a vivência de conteúdos musicais por meio do canto, brincadeiras de roda e jogos
musicais. Entre os benefícios, as atividades desenvolvem a
socialização dos alunos, estimulam a concentração, a atenção,
a memória, a afetividade e a consciência corporal.

AT I V I D A D E S À

comunidade

A Escola Municipal de Música disponibiliza aulas de violão,
violoncelo, teclado, acordeon e bateria. Já pela Escola de Artes
Cênicas são oferecidas aulas de teatro nos períodos matutino,
vespertino e noturno.

N O VA O R Q U E S T R A

de Câmara
de Ibirama

Com novos instrumentos, oferecidos por meio da Escola
Municipal de Música, a antiga Orquestra Acadêmica de
Ibirama se tornou Orquestra de Câmara de Ibirama. O grupo traz apresentações com contrabaixo acústico, violoncelo e viola de arco, além de violino.
O concerto de estreia da nova formação ocorreu em julho,
em espetáculo que trouxe a participação da Orquestra de
Câmara de Indaial e Camerata Tocarte.

APOIO A

corais

TURISMO
V I S I TA

técnica

A Prefeitura de Ibirama incentiva também a atividade de oito
corais no município, entre eles o Hansahoehe, com a contratação de professores de música e disponibilização de transporte
dos grupos para apresentações em outros municípios.

Alunos do curso de pós-graduação em Desenvolvimento
Regional Sustentável da Unidavi visitaram o Departamento de
Turismo de Ibirama, em busca de informações sobre o setor
no município.
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CALENDÁRIO

de eventos
A cada três meses, é divulgado o calendário de eventos do
município, que inclui ações em escolas, eventos de localidades,
entidades e do executivo municipal, bem como aqueles cadastrados pelos respectivos promotores. A programação tem divulgação mensal em jornal impresso, mas também está disponível
no site da prefeitura ou pode ser solicitada por e-mail.

I B I R A M A L I M PA ,

Ibirama Linda

W A N D E R TA G

Entre os eventos já consolidados no município, está a chamada
Wandertag, caminhada cultural ecológica. A primeira edição
desse ano contou com cerca de 200 pessoas, de Ibirama e
também de outras cidades e Estados, e foi realizada na localidade de Ribeirão Taquaras. Durante o passeio, são exploradas
trilhas e propriedades rurais que demonstram o que há de
diferenciado no município. No dia 1º de julho a Wantertag foi
realizada na localidade de Rafael Baixo.

EVENTO
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Durante as comemorações do aniversário de 84 anos do município, foi promovida a segunda edição da operação Ibirama
Limpa, Ibirama Linda, onde diversos voluntários participaram
de um mutirão de limpeza de diferentes espaços públicos. A
ação terminou com três toneladas de lixo recolhidas.

CAMINHOS DO

SEMANA DE

nacional

Alto Vale

aniversário

Ibirama contou com representantes
na 24ª edição do Salão Paranaense de
Turismo, realizado em Curitiba. Além da
troca de experiências, foi uma oportunidade para divulgação dos destinos do
município em um dos maiores eventos
do setor no Sul do país.

A gestão participativa e sustentável do
turismo na região foi tema do quarto
Meeting de Turismo – Caminhos do Alto
Vale. O departamento do setor em Ibirama apresentou o case Turismo de Aventura – Potencialidades e desafios para a
sustentabilidade turística na região.

A semana que antecedeu o aniversário
de Ibirama foi marcada por várias atividades, em diferentes locais do município.
Houve o lançamento de uma caminhada
guiada pelos principais atrativos do Centro, encontro alusivo ao Dia Internacional
da Mulher e inúmeras atrações culturais,
no último dia de programação.
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ASSISTÊNCIA

Social e
Habitação

A S S I S T Ê N C I A S O C I A L E H A B I TA Ç Ã O

Famílias em situação de vulnerabilidade ou risco social encontram suporte na Secretaria de Assistência Social e Habitação, através de programas, projetos e benefícios.
A pasta conta com equipe multiprofissional e também com o Centro de Referência
de Assistência Social (Cras), voltado a fortalecer a função protetiva das famílias, bem
como prevenir a ruptura de vínculos e contribuir com a qualidade de vida.

Passeata pelo Dia Nacional de Combate
à Violência e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, com mais de 150
participantes. A campanha se estendeu
durante todo o mês de maio, com ações
nas escolas e na comunidade.

Festival das Tribos, o Diversival reuniu
cerca de mil pessoas na Praça da Bandeira para shows musicais, performances culturais, feirinha de produtos e
espaço infantil gratuitos, além de praça
de alimentação e food trucks.

Em comemoração ao Dia Internacional
da Mulher, houve encontro com quase
150 pessoas. Na programação, roda de
conversa sobre violência contra a mulher,
música ao vivo, apresentação do grupo
de dança Sênior Belos Vales, aula de
zumba e de treinamento funcional.

PROJETO

EVENTOS

Tecendo Palavras, Bordando Poesias

A campanha de enfrentamento à violência contra a pessoa
idosa promoveu atividades de conscientização na comunidade, com a distribuição de materiais informativos. O foco foi
a divulgação do serviço gratuito “Disque 100”, que recebe
denúncias anônimas sobre quaisquer maus-tratos dirigidos
contra a pessoa idosa.

Viabilizado por meio de uma extensão do curso de Moda da
Udesc, a atividade propicia um ambiente de troca e aquisição
de saberes a partir das técnicas do bordado manual livre, usando a inspiração de poetas catarinenses.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

em números
os dos
872 Atendiment
serviços de Proteção Social
96 Acessuas Trabalho
502 CadÚnico / CadMóvel
203 Gerência de habitação

4 Conselhos ativos
participantes de
2.394 Pessoas
eventos da Secretaria
concedidos (cestas básicas, auxílio
641 Benefícios
funeral, auxílio natalidade, entre outros)
125 Visitas domiciliares
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AÇÕES

contínuas
Iniciativas da Secretaria de Assistência Social e Habitação estão disponíveis à população que precisa de
suporte, em diversas áreas. Confira:
Em abril, foi lançado o Programa Nacional de Promoção
do Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas Trabalho),
com sede própria, voltada a quem precisa de emprego
ou cursos de qualificação profissional.

Exposição de projetos financiados pelo Fundo da
Infância e Adolescência (FIA), como o Esporte nos
Bairros, Bombeiro na Escola e Minha Escola Segura,
entre outros.

Oficinas do Projeto Encontro Marcado na Green House
ocorrem mensalmente, com a participação de idosos
que aprendem sobre gastronomia sustentável.

PROJETO

Cuidar mais
de quem Cuida

Desde 2013, Ibirama integra o Programa Lar Legal,
para regularização fundiária de moradias em áreas de
situação irregular. Nesse ano, 18 famílias do loteamento Padre José Brandel, no bairro Operário, receberam
oficialmente a certidão imobiliária dos próprios imóveis.

PROJETO

Adolescer

Tem como objetivo promover a aprendizagem para modificação cognitiva, comportamental e emocional, por
meio da construção de um projeto de vida, visando à
diminuição de incidência do ato infracional, a redução
da evasão escolar e a promoção da consciência social
e individual que auxiliem os adolescentes em seu bem
estar individual e em sua vivência social.

20

Voltado para Cuidadores de pessoas com deficiência
e idosas com dependência, a intervenção é voltada a
diminuir a exclusão social tanto do dependente quanto
do cuidador, a sobrecarga decorrente da situação de
dependência/prestação de cuidados prolongados,bem
como a interrupção e superação das violações de direitos
que fragilizam a autonomia e intensificam o grau de
dependência da pessoa com deficiência ou pessoa idosa.

Encontros semanais com grupos de crianças e adolescentes (terças-feiras) e idosos (quintas-feiras) com o
objetivo de fortalecer vínculos e prevenir situações de
risco.
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REVISÃO DO

Plano
Diretor

ADMINISTRAÇÃO

Em maio e junho ocorreram três encontros que debateram o futuro
do planejamento urbano e territorial do município. Dezenas de
pessoas, entre representantes da comunidade, do poder público,
técnicos e estudantes participaram das reuniões que visam preparar
o município para a revisão do Plano Diretor.

APOIO A

REAJUSTE

coral infanto-juvenil

Professores e servidores públicos de Ibirama receberam
aumento real de salário. Além da revisão salarial do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 1,81%, servidores
tiveram reajuste real de 2,19% e professores 5%, somando 4%
e 6,81%, respectivamente.

A Prefeitura de Ibirama cedeu o imóvel da antiga Escola Municipal Ribeirão Areado para a Associação Coral Infanto-juvenil
Cativar. O local será utilizado para ensaios e outras atividades
culturais e educativas. Em contrapartida, a entidade será responsável pela conservação e segurança patrimonial do espaço.

de salários
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ADMINISTRAÇÃO

ANIVERSÁRIO

de Ibirama
Para comemorar os 84 anos de Ibirama, uma grande parceria entre a Prefeitura e a Comunidade Evangélica resultou em uma programação especial para
os ibiramenses. Entre os vários eventos,
um dos que mais atraiu público foi o
Deutsche Kulturtag, ou Dia da Cultura Alemã, com 800 pessoas presentes.
Houve ainda culto ecumênico, apresentações de música e dança, shows com
a banda municipal, o coral As Fridas
de Taió e o Musical Família Carvalho.
Quem passou pela festa também pode
conferir pratos da gastronomia alemã,
feira de artesanato, estande de tiro ao
alvo, competição de “chope no penico”
e brinquedos infantis.
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ADMINISTRAÇÃO

TROCA DE
PROGRAMA

Internet
para Todos

experiências
Representantes do executivo municipal e de entidades da sociedade civil organizada visitaram o Centro
de Referência de Tecnologias Inovadoras (Certi),
em Florianópolis. A intenção foi o intercâmbio de
experiências e informações, para melhor aproveitamento da Incubadora de Ibirama, que visa tornar o
município uma referência no desenvolvimento de
novos negócios.

PLANEJAMENTO

estratégico
Está em andamento a implantação do Programa Internet para Todos em Ibirama. Dessa
forma, o município promove a inclusão digital,
já que a iniciativa disponibiliza internet banda
larga a regiões onde não há oferta do serviço.
A adesão ocorreu através do Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação
e poderá beneficiar as localidades de Nova
Stettin, Rafael, Rafael Baixo, Ribeirão Areado,
Ribeirão das Pedras, Rio Sellin, Ribeirão Taquaras, Caminho do Meio, Anchieta e Ribeirão
Pedrinhas.

Em agosto de 2017, a Prefeitura de Ibirama, com
o suporte do professor Marino Luiz Eyerkaufer, da
Udesc, iniciou a construção do Planejamento Estratégico Ibirama 2019-2023. A atividade divide-se
em três etapas, que incluem a capacitação dos
conselheiros que integram o trabalho, a construção do plano de desenvolvimento das secretarias
que compõem a administração pública municipal,
e por fim, a socialização desses resultados junto à
comunidade. O Planejamento estratégico tem como
objetivo inserir órgãos representativos e comunidade na construção e desenvolvimento do futuro de
Ibirama.

COORDENADORIA
M U N I C I PA L D E

Defesa Civil
Está em reforma o novo espaço que
será utilizado pela Coordenadoria
Municipal de Defesa Civil. O local
mais amplo permitirá maior agilidade
aos serviços prestados e conforto aos
agentes de Defesa Civil.
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