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O desafio de administrar a nossa cidade nos traz a obrigação 
constante de acompanhar cada momento e adequar os recursos 
arrecadados com a demanda das necessidades da população 
guabirubense.

A transformação acontece em todas as áreas, nas mais diversas 
esferas do governo e a maior marca que podemos citar é a par-
ticipação do cidadão nas decisões que diretamente afetam seu 
dia a dia.

Acreditamos neste modelo e enfatizamos que somos os con-
dutores das políticas públicas, mas que o grande realizador tem 
sido o povo guabirubense, uma vez que sua contribuição e ade-
são às oportunidades oferecidas vêm se traduzindo nas obras 
e ações que resultam em maior qualidade de vida numa cidade 
cada vez mais bonita.

As pavimentações em parceria, a qualidade indiscutível do sis-
tema educacional, a preocupação com a saúde, o apoio ao es-
porte, as oportunidades na área cultural, o cuidado com o meio 
ambiente, a valorização do nosso agricultor, as políticas assis-
tenciais somadas a um planejamento sério e o equilíbrio das fi-
nanças municipais são fruto do trabalho de uma equipe que vive 
e se dedica diariamente na busca de soluções e resultados em 
favor do contribuinte.

Guabiruba vive e comemora seus 53 anos de emancipação polí-
tico administrativa. A nossa visão nos projeta para os próximos 
53 anos. Isso se traduz na qualidade das obras que realizamos e 
nas mudanças que gradativamente estamos implantando com 
o firme propósito de prepararmos a estrutura adequada para 
o desenvolvimento harmonioso e seguro desta terra que tanto 
amamos.

Parabéns Guabiruba. Parabéns guabirubenses.
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Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Pavimentação em parceria chega a 14 ruas
Modelo de cooperação entre moradores e poder público melhora infraestrutura da cidade

Rua Euvaldo Ebele,  Lageado Baixo 

Investimento Prefeitura: R$ 86,8 mil

Rua Vendelino Kohler, Imigrantes 

Investimento Prefeitura: R$ 28,3 mil
03

Rua Pedro Fischer, Centro 

Investimento Prefeitura: R$ 53,7 mil 
09

Rua José Rodolfo Nuss,  Aymoré 

Investimento Prefeitura: R$ 40,8 mil
05

Rua Hilario Ebel, Lageado Baixo  

Investimento Prefeitura: R$ 44,1 mil 
11

Rua Oscar Baron, Guabiruba Sul 

Investimento Prefeitura: R$ 25 mil
01

Rua José Scharf, Aymoré 

Investimento Prefeitura: R$ 42 mil
13

Rua João Erthal, Centro 

Investimento Prefeitura: R$ 67,4 mil 
07

Rua Edmundo Schlindwein, Guabiruba Sul 

Investimento Prefeitura: R$ 31,5 mil
04

Rua Santa Catarina, São Pedro 

Investimento Prefeitura: R$ 51,3 mil 
10

06

Rua Frederico Schaefer, Guabiruba Sul 

Investimento Prefeitura: R$ 46,8 mil 
12

Rua Vereador Guilherme Gartner, Centro 

Investimento Prefeitura: R$ 25 mil
02

Rua Regina Kohler, Pomerânia

Investimento Prefeitura: R$ 60 mil
14Rua Matias Baron, Guabiruba Sul

Investimento Prefeitura: R$ 41,5 mil
08

Fotos: V
alci S. R

eis

A parceria entre moradores e adminis-

tração pública tem nome em Guabiruba: 

Programa de Pavimentação e Urbaniza-

ção Comunitária, o qual já resultou na 

pavimentação de 14 ruas secundárias 

municipais. Outras 20 estão em proces-

so de planejamento e execução.

O programa prevê que os cidadãos re-

sidentes na via se responsabilizem pelo 

investimento em lajotas para a rua e 

paver para a calçada. Em contrapartida, 

a prefeitura compra os materiais para 

a base, meio fio e drenagem pluvial. Os 

custos com a mão de obra também são 

responsabilidade do município. 

“A obra ficou maravilhosa. Antes era es-

trada de barro e como minha casa fica 

no alto era tudo mais difícil. Agora quem 

vem aqui elogia a rua”, diz a confeiteira 

Isolde Suavi, 54 anos. “Valeu a pena o 

investimento”, acrescenta ela, que mora 

na rua João Erthal, Centro. 

O metalúrgico Fernando Habitzreuter, 

37, é proprietário de uma empresa na 

rua Pedro Fischer. “O modelo de parce-

ria agiliza a obra. A rua ficou mais limpa, 

bonita e sem poeira”, destaca.
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Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Ruas asfaltadas dão mais conforto à 
comunidade

A administração municipal já asfaltou 
600 metros da rua Brusque (da Prefei-
tura ao Salão Cristo Rei) no Centro, com 
investimento de R$ 320 mil. Aproxima-
damente 2,1 Km na rua 10 de Junho (Cen-
tro) e início da rua Prefeito Carlos Boos 
(Aymoré) com mais de R$ 1,2 milhões in-
vestidos. Também foram asfaltados dois 
trechos da rua Guabiruba Sul, totalizan-
do 750 metros, onde foram investidos 
R$ 350 mil. Um trecho entre a ponte do 
Valentim e a curva dos Voss e outro nas 
proximidades do mercado Rothermel.

Asfalto no Sternthal

Quem transita pela rua Sternthal, no 
bairro Aymoré, já sofreu com a poeira 
nos dias secos e lama em dias de chuva. 
A via é uma das principais de Guabiruba 
e contabiliza um intenso fluxo de veícu-
los de passeio e carga. Outra situação 
enfrentada pelos moradores é o acúmu-
lo de água em diversos pontos, situação 
que preocupava a comunidade. Por isso, 

a administração municipal iniciou em 
fevereiro uma obra de drenagem, com 
implantação da rede pluvial e galerias 
de concreto. Ao todo, foram instalados 
quase 1,2 mil tubos, de 50 a 120 cm e ga-
lerias de até 3m por 2m. 

Praticamente toda a extensão da rua re-
cebe pavimentação asfáltica, totalizando 

1,4 mil metros (proximidades do trevo da 

rua Prefeito Carlos Boos até o entronca-

mento com a rua Sibéria). O tecelão Jo-

nathan Reichert, 25 anos, mora próximo 

a Escola Municipal Edeltrudes Wippel 

Heil, que fica ao lado do Ribeirão Sibéria, 

local onde a Prefeitura duplicou a quan-

tidade de galerias para dobrar a capa-

cidade de vazão da água. “Ano passado 

tivemos duas inundações aqui. Todos 

os moradores ficaram contentes com 

as galerias e tubos. O asfalto também é 

aguardado por todos”, ressalta.  

Após a pavimentação, a rua receberá cal-

çadas padronizadas para oferecer mais 

conforto não só aos motoristas, mas aos 

pedestres que circulam pelo local.

As próximas ruas a receberem investi-

mentos em pavimentação serão a rua 

São Pedro, um dos principais acessos da 

cidade, e a rua Planície Alta, localizada 

no bairro de mesmo nome. 

“TODOS OS 
MORADORES 

FICARAM 
CONTENTES COM 

AS GALERIAS 
E TUBOS. O 

ASFALTO TAMBÉM 
É AGUARDADO 

POR TODOS”

JONATHAN REICHERT, 
TECELÃO

Obras contribuem para melhoria das condições de tráfego e drenagem de água 

Aymoré

Foto: V
aci S. R

eis

CentroGuabiruba Sul
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Município abre nova rua

Obras de drenagem diminuem 
pontos de alagamento

A estudante Jéssica Rothermel Bretzke, 
23 anos, mora no Centro. Todos os dias 
ela trafega pela Rua Brusque e reclama 
do trânsito. Para ela, um dos pontos mais 
críticos é o cruzamento da via com a rua 
José Fischer, onde fica o Banco do Brasil. 
“Em alguns horários levo meia hora para 
fazer um percurso que, sem trânsito, le-
varia menos de 10 minutos”, reclama. 

Jéssica acredita que o aumento da frota 
de veículos e a impaciência dos moto-
ristas que cometem infrações também 
contribuem para a lentidão do trânsito. 
“Uma rua secundária ou alternativa de-
safogaria essa saída”, declara. 

Ciente da situação e em busca de uma 
alternativa para o trânsito do local, a ad-
ministração pública municipal iniciou a 
abertura de uma nova via, que fará a li-
gação entre as ruas 10 de Junho, no Cen-
tro e José Fischer, no bairro São Pedro. 

A nova via é denominada Independên-
cia. Terá mais de 2 km e receberá obras 
de drenagem após a abertura completa, 
porém inicialmente não será pavimen-
tada. “As máquinas estão trabalhando, 
mas a conclusão da abertura e da dre-
nagem vai depender das condições do 
tempo. Com chuva, o trabalho é inter-
rompido até que a terra seque novamen-

te”, explica o secretário de Obras, Jair 
Antônio Brambila. 

De acordo com ele, antes do fim do ano o 
tráfego de veículos estará liberado no lo-
cal. Notícia que agradou o talhador Kel-
vin Nuss, 20 anos, que trabalha em uma 
empresa instalada no início da nova via, 
no bairro São Pedro. “Para mim vai ser 
muito boa essa opção de acesso, pois no 
fim do expediente pego muito trânsito 
para voltar para casa. Assim que libera-
rem a via vou trafegar por ali”, ressalta.

Obras importantes para a cidade vão além 

do que se pode observar no dia a dia. Mui-

tas delas ficam escondidas embaixo de 

ruas, como a instalação de tubos e gale-

rias de concreto que garantem melhores 

condições de saúde, evitam alagamentos 

e melhoram a qualidade de vida da popu-

lação. 

De janeiro de 2014 a abril deste ano, a Se-

cretaria de Obras instalou mais de 6 mil 

tubos de diversos diâmetros em aproxi-

madamente 50 ruas e realizou obras com 

quase 90 galerias de concreto em outras 

cinco vias. Uma delas foi na rua André 

Schaefer, na localidade Pomerânia, onde 

mora o gerente comercial Jairo Suavi, 42 

anos. 

De acordo com ele, antes da colocação das 
galerias no ribeirão próximo a sua casa 
eram constantes os alagamentos na rua, já 
que não havia vazão e a água ficava repre-
sada. “Moro aqui desde que nasci e já vi o 
riacho encher muitas vezes”, comenta. 

Perto dali, nas ruas Zeno Scheffer e Pedro 
Suavi, mais 34 galerias de 3m x 2,5m fo-
ram colocadas no riacho. Há vários anos 
os moradores sofriam com as cheias a 
cada chuva. O autônomo Cleiton Mar-
chiori, 25 anos, mora com a família entre 
as duas vias. “Construí a minha casa mais 
alta, porém minha mãe que mora ao lado 
já perdeu todos os móveis quatro vezes 
por causa da água. Agora com as galerias 
e as bocas de lobo instaladas melhorou 
100%”, conta.

Tubos 

Aproximadamente 6 mil tubos de 
concreto de diversos diâmetros fo-
ram instalados em cerca de 50 ruas 
que receberam rede pluvial. 

Rua da Independência é alternativa para melhorar fluidez do 
trânsito no Centro

Mais de 50 ruas receberam tubos e galerias de concreto 

Confira o número de tubos e galerias instalados no município:

Foto: D
avid T. Silva

Fotos: Valci S. R
eis

Fonte: Secretaria de Obras. Período: 2014 a meados de 2015

Antes do fim do ano, os moradores de Guabiruba poderão 

trafegar pela nova via   

Local Quantidade de galerias Investimento
Rua Sternthal, Aymoré 12 galerias / 2,5 X 2,5 X 1 m R$ 22,6 mil

Rua Sternthal, Aymoré 15 galerias / 3 x 2 x 1 m R$ 39,2 mil

Rua Frederico Bitelbrun, Alsácia 14 galerias / 3 x 2,5 x 1 m R$ 39,2 mil

Rua André Schaefer, Pomerânia 14 galerias / 3 x 2,5 x 1 m R$ 39,2 mil

Rua Pedro Suavi, Pomerânia 12 galerias / 3 x 2,5 x 1 m R$ 33,6 mil

Rua Zeno Scheffer, Pomerânia 22 galerias / 3 x 2,5 x 1 m R$ 61,6 mil

Foto: V
aci S. R

eis
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Secretaria de Educação

Creche do bairro São Pedro 
dobra número de vagas

Escola Anna Othília Schlindwein 
ganha novas salas de aula

O dia ainda não amanheceu quando Fá-
bio Habitzreuter, 31 anos, cruza o portão 
da Escola de Educação Infantil São Pe-
dro. Em um dos braços ele segura o filho 
Murilo, de um ano e seis meses. No outro 
carrega uma pequena mochila azul. Na 
porta da sala de aula a professora Liane 
Emília Fischer Huber, 41 anos, estende 
as mãos para acolher o pequeno aluno. 
Murilo é um dos nove bebês que passam 
o dia sob os seus cuidados. 

Habitzreuter e a esposa trabalham e de-
pendem da creche para tomar conta do 
filho, que é colega de outros 51 alunos de 
até três anos. “Ficamos muito felizes em 
conseguir a vaga para ele aqui, pois exis-
te fila de espera. Cheguei a procurar uma 
instituição particular, mas os preços são 
muito altos”, revela. 

Para solucionar o problema de falta de 

vagas a prefeitura investiu aproximada-

mente 450 mil na reforma e ampliação 

da escola. Com o término da obra, as 

quatro salas de aula existentes viraram 

nove e se transformaram em mais 50 

vagas abertas. “A estrutura melhorou 

100%. Agora temos mais espaço para 
trabalhar com as crianças. Além de ba-
nheiro nas salas de aula, adaptados a 
idade dos alunos”, comemora a profes-
sora Liane.  

Quem também está satisfeita com o 
atendimento da escola é a balconista 
Paula Reche de Souza, 21 anos, mãe do 
pequeno Lorenzo Grabriel, 3. Ela con-
ta que mudou com a família do Paraná 
para Guabiruba no início de 2014 e se 
surpreendeu com a qualidade da creche. 
“Onde eu morava tinha quase 30 crian-
ças na salinha dele. Aqui são menos de 
10 e a professora consegue dar mais 
atenção. Fico contente que ampliaram 
o número de salas, assim outros pais 
podem deixar os filhos aqui para traba-
lhar”, ressalta.

Para garantir a qualidade do ensino no bair-
ro Guabiruba Sul, a administração municipal 
construiu mais três salas de aula na Escola 
Básica Municipal Professora Anna Othília 
Schlindwein. A ampliação do espaço físico, 
entregue em fevereiro deste ano, contou 
com investimento de aproximadamente R$ 
420 mil e possibilitou a oferta de 150 novas 
vagas à comunidade. Agora a unidade é a 
maior da rede municipal de ensino com 592 
alunos.

A turma da professora Izabel Voss Teixeira, 
42 anos, já estuda em um dos novos espa-
ços. “A sala é ampla, arejada e agradável. O 
piso também é muito bom para a limpeza. 
Todos gostaram da nova sala”, ressalta. 

A motorista Salete Braga de Oliveira, 41 
anos, é mãe do aluno Vinicius, 6. Para ela, é 
uma tranquilidade saber que o filho estuda 
em um espaço adequado. “Investir em edu-
cação é o principal. Essa escola está de para-
béns, pois é muito boa”, afirma.

Reforma e ampliação possibilita atendimento de mais 50 
crianças na unidade de ensino

Fotos: D
avid T. Silva

“A ESTRUTURA 
MELHOROU 

100%. AGORA 
TEMOS MAIS 

ESPAÇO PARA 
TRABALHAR COM 

AS CRIANÇAS”

LIANE EMÍLIA FISCHER 
HUBER, PROFESSORA 

A escola cuida do Murilo enquanto 
Fábio Habitzreuter e a esposa 
trabalham

Novas salas de aula tornam a Escola Básica Municipal Professora 
Anna Othília Schlindwein a maior da rede municipal de ensino
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Obras a serviço da educação
Fique por dentro das construções e melhorias realizadas pela 
administração municipal nas escolas

Fotos: V
alci S. R

eis

Melhorias: Pintura, reforma da cozinha, troca do telhado, piso 
das salas de aula e janelas. Construção do campo de futebol.

Investimento: Aprox. R$ 200 mil.

Melhorias: Troca do telhado, ampliação da área coberta do re-
feitório, pintura completa, troca de forro e construção de ram-
pas para acessibilidade.

Investimento: Aprox. R$ 211 mil.

Melhorias: Pintura Completa.

Investimento: Aprox. R$ 25 mil.

Melhorias: Colocação de piso, troca de janelas, reforma do 
telhado, pintura completa e troca de lâmpadas convencionais 
por modelos econômicos.

Investimento: Aprox. R$ 140 mil.

Melhorias: Construção de três novas salas de aula e banheiros 
adaptados para alunos e professores. Ampliação do refeitório, 
pátio coberto, depósito, lavanderia e secretaria. Construção de 
muro, colocação de paver no pátio, pintura completa e compra 
de mobiliário.

Investimento: Aprox. R$ 560 mil.

Melhorias: Troca do telhado de três salas de aula, forro, colo-
cação de divisórias e adaptação de banheiros.

Investimento: Aprox. R$ 35 mil.

ESCOLA MUNICIPAL PAULO SCHMIDT
Março de 2014  / Pomerânia

ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROFº. ARTHUR WIPPEL
Junho de 2014  / Centro

ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PADRE GERMANO BRANDT
Fevereiro de 2015  / Aymoré

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA OSVALDO 
LUDOVICO FUCKNER 
Maio de 2014  / Lageado Baixo

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA OLINDA
Junho de 2014  / Lageado Baixo

ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROFESSOR CARLOS 
MAFFEZZOLLI
Fevereiro de 2015   / São Pedro
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Agricultura familiar, 
acompanhamento nutricional e 
dedicação da equipe envolvida 
enchem o prato dos estudantes 

Secretaria de Educação

Alimentação 
escolar de 
Guabiruba 
é referência 
nacional

É de jaleco e touca branca, no coman-
do das panelas na cozinha, que Rosane 
Morais de Rezendo, 45 anos, se sente 
realizada. Depois de trabalhar em ou-
tras áreas ela resolveu mudar de vida 
e fazer o que gosta: cozinhar. “Quando 
terminei o ensino médio meu sonho era 
fazer gastronomia, mas não tinha como 
pagar o curso”, recorda. Hoje, ela faz a 
merenda para 50 crianças com até três 
anos de idade, na Escola de Educação 
Infantil Edite Bozano Alves de Souza. 
“Adoro cozinhar para os alunos”, declara, 
enquanto prepara frango cozido e des-
casca batatas. 

Em poucos minutos, dezenas de crian-
ças preenchem as mesinhas do refeitó-
rio à espera do primeiro lanche da tarde. 
Conforme o cardápio organizado pelas 
nutricionistas da Secretaria de Educação 
é dia de gelatina com frutas. Enquanto 
as pequenas Micaela e Sofia saboreiam 
a sobremesa colorida com os colegas, 
Rosane entrega um pedaço de banana 
para Haila, um ano e nove meses. “Pre-
cisamos usar a criatividade para eles co-
merem o que precisam”, revela.  

A diretora Fabiula Boos Oliota diz que os 
alunos se alimentam muito bem e des-

taca a importância do acompanhamento 
nutricional nas escolas. “Eles são esti-
mulados a provar alimentos diferentes. 
Diversas mães já comentaram que aqui 
os filhos comem frutas e verduras e em 
casa não querem nem provar”, conta. 

Alimentação saudável

A equipe de nutricionistas atende 17 es-
colas municipais e monitora o trabalho 
de 70 cozinheiras e serventes. “O car-
dápio das escolas é elaborado por faixa 
etária. Temos a preocupação em ofere-
cer uma alimentação balanceada”, expli-
ca a nutricionista Anelise Fischer. 

Para ela, o diferencial de Guabiruba é 
utilizar produtos da agricultura local e 
servir os alimentos em buffets térmicos. 
“Mais de 50% do que é usado na me-
renda vem da agricultura familiar. Tudo 
fresco, orgânico e sem agrotóxico”, des-
taca. 

A união entre educação e agricultura 
local dá tão certo que chamou atenção 
de ativistas do Greenpeace, Organiza-
ção Não Governamental que atua em 
questões relacionadas à preservação do 
meio ambiente e desenvolvimento sus-
tentável. Em 2014, cinco integrantes da 

ONG visitaram a cidade para conhecer a 

contribuição da agricultura familiar para 

a merenda. “Ficamos muito impressio-

nados. Conhecemos em Guabiruba um 

modelo de agricultura ecológica viável, 

que além de alimentar a comunidade 

contribui com o meio ambiente”, expli-

cou a coordenadora da campanha de 

agricultura do Greenpeace, Gabriela 

Vuolo.

No ano passado, o investimento em ali-

mentação escolar somou mais de R$ 

345 mil, entre verba do Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação e re-

cursos próprios do município.

Além do prato 

O trabalho dos nutricionistas também é 

voltado à educação nutricional. A equipe 

organiza palestras nas escolas, ministra 

treinamentos para as cozinheiras e ser-

ventes, realiza atendimentos individuais 

em consultório, onde são diagnostica-

dos e tratados casos de obesidade infan-

til, desnutrição, intolerâncias alimenta-

res, como glúten e lactose, entre outros 

casos.

Plano Municipal de Educação 

A partir da aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024) sancionado em junho de 2014, a Se-
cretaria de Educação de Guabiruba lançou, em maio deste ano, o Plano Municipal de Educação. Trata-se de um 
planejamento do setor no município realizado com participação do governo e da sociedade civil, por meio de uma 
construção coletiva e integrada. O documento contém objetivos, metas e ações propostas a curto, médio e longo 
prazo para todo o cenário educacional da cidade, num período de dez anos.

FIQUE POR
DENTRO!

Todas as escolas da rede municipal 

de ensino possuem buffet térmico
Cinco ativistas do Greenpeace visitaram a cidade para conhecer 

a contribuição da agricultura familiar para a merenda escolar
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Consumidores conscientes 
Mais de 145 pessoas buscam o Procon mensalmente 

O tecelão Denilson José Wust, 28 anos, 
buscou o PROCON de Guabiruba para 
tentar um acordo com a financeira que 
gerencia o seu cartão de crédito. “Eu 
quero pagar, mas o juro é muito alto. Já 
conversei com o banco. Como não con-
segui resolver o problema vim procurar 
ajuda”, explica. 

Assim como Wust, mais de 145 consu-
midores recorrem ao Procon do municí-
pio mensalmente. Os principais motivos 
são: cobranças indevidas, vícios em pro-
dutos, como celulares ou televisores e 
problemas com o cancelamento de ser-
viços de Internet, telefonia e TV a cabo. 

De acordo com o diretor do Procon, Ra-
fael Riffel, o órgão alcança um alto índice 
de resolução dos problemas apresenta-
dos pelo consumidor, sendo as princi-
pais reclamações registradas contra as 
empresas OI S.A., com 729 atendimen-
tos, Vivo S.A., com 219 atendimentos e 
Recicle Catarinense de Resíduos Ltda, 
com 186. 

“De janeiro de 2014 a março de 2015 rea-
lizamos mais de 2 mil atendimentos.   O 
número é positivo e demonstra que, de 
fato, o consumidor guabirubense está 
em busca de seus direitos”, destaca Rif-
fel.  

O Procon faz parte do Plano Nacional 
de Defesa do Consumidor, por meio do 
sistema disponibilizado pelo Ministério 
da Justiça, SINDEC. Dessa forma, as re-
clamações realizadas não ficam apenas 
na esfera municipal e possibilitam ao Mi-

nistério a tomada de medidas concretas 
contra as empresas reclamadas. O obje-
tivo é a adequação e melhora do merca-
do de consumo. “Isso também acontece 
com o Procon Estadual, que possui aces-
so a todas as informações cadastradas 
no sistema”, explica. 

Agendamentos e dúvidas

Os atendimentos do Procon são realiza-
dos por meio de agendamento de horá-
rio, a fim de evitar filas e espera desne-
cessárias. O agendamento pode ser feito 
no balcão (Rua José Fischer, 76, Centro) 
ou pelo telefone (47) 3354-1294.  “Caso 
o consumidor não possa se dirigir até 
o Procon pode enviar um procurador”, 
revela.  A procuração pode ser particu-
lar e não é necessário o reconhecimen-
to de firma em cartório, porém deve ser 
acompanhada de cópias de RG e CPF do 
reclamante e seu representante. O Pro-
con disponibiliza modelo de procuração 
para quem não souber preencher o do-
cumento. 

No caso de dúvidas, o Procon possui um 
canal online. O consumidor pode aces-
sá-lo pelo site procon.sc.gov.br, clicando 
no ícone “fale conosco” e em seguida na 
imagem “tire suas dúvidas”. Logo após, 
é necessário selecionar a cidade de Gua-
biruba. Antes de relatar a dúvida, o con-
sumidor preenche um campo com seus 
dados pessoais. A resposta ao ques-
tionamento é encaminhada via web ao 
consumidor. Vale lembrar que o canal é 
apenas para dúvidas, não sendo realiza-
dos atendimentos on-line.

Casa da Cidadania

Casa da Cidadania  

Além do Procon e do Fórum, a Casa 

da Cidadania abriga o Sine, instalado 

em 18 de março de 2014. De lá para 

cá foram mais de 1200 atendimentos. 

No local, também é possível confec-

cionar documentos. Confira o que é 

necessário apresentar em cada caso:

Carteira de Trabalho: CPF, RG, foto 
3x4 recente e comprovante de resi-
dência.

Identidade (RG) – 1ª via: CPF, Certi-
dão de nascimento (original e cópia), 
2 fotos 3x4 recentes.

Taxa: R$ 29,64

Identidade (RG) 2ª via: CPF, Certidão 
de nascimento ou casamento (origi-
nal e cópia), 2 fotos 3x4 recentes.

Taxa: R$ 29,64

Horário de atendimento: das 8h às 
12h e das 13h30 às 17h30, na rua José 
Fischer, 76, Centro. 

Foto: Valci S. Reis

FIQUE POR
DENTRO!
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Secretaria de Saúde

Bairro Imigrante tem nova 
Unidade Básica de Saúde

Unidades dos bairros São Pedro 
e Lageado Baixo são reformadas

Melhoria na infraestrutura e ampliação da 
oferta de serviços. Esses são alguns be-
nefícios que os moradores do bairro Imi-
grante poderão contar com a inauguração 
de uma nova Unidade Básica de Saúde. 

Atualmente, os pacientes são atendidos 
em uma casa alugada. “O espaço aqui 
deixa a desejar por ser improvisado e pre-
cário. Faltam condições adequadas para 
prestar atendimento. As paredes estão 
caindo e o forro tem cupim”, detalha o en-
fermeiro Anderson Roberto Pereira, que 
há quatro anos trabalha na unidade.

O posto atende cerca de quatro mil pes-
soas de 1,2 mil famílias. Uma delas é a de 

Salete Lino da Silva, 41 anos. “Um posto 
novo vai ser muito bom para as pessoas 
do bairro”, afirma ela, enquanto aguarda 
os remédios distribuídos gratuitamente 
no local. Salete, o marido e os dois filhos 
adolescentes cuidam da saúde com a aju-
da dos profissionais da unidade.

Todos aguardam ansiosos pela utilização 
dos mais de 300 m2 de área construída 
no novo posto. Para a realização da obra, 
a prefeitura adquiriu um terreno com mais 
de 17 mil m2 e aproximadamente R$ 400 
mil foram investidos.  

“Com o novo posto a melhoria será para 
todos. Desde a implantação do atendi-

mento odontológico, que ainda não temos, 
até a instalação de uma sala de vacina”, co-
memora o enfermeiro Pereira. 

De acordo com ele, o local também contará 
com um mini auditório para atendimentos 
coletivos, onde serão dadas orientações 
a pacientes hipertensos e diabéticos, en-
tre outros. A proposta será trabalhar com 
a medicina preventiva e não curativa.  “A 
ideia é que o posto faça o trabalho de pro-
moção da saúde e ensine as pessoas a 
cuidar dela corretamente. Muitos procu-
ram ajuda só quando estão doentes, mas a 
prevenção deve ser a função primordial da 
unidade”, acredita.

“Esta obra propiciou mais aconchego a 
população e a equipe de trabalho”. As-
sim a enfermeira Jisele de Aquino Los-
chner agradeceu a conclusão da reforma 
da Unidade Básica de Saúde do Lageado 
Baixo. 

No local foi trocado o piso, instalados 
novos revestimentos e realizada nova 
pintura nas paredes. Ainda foi trocada a 
parte elétrica e ampliada a área externa, 
entre outras melhorias que somaram 
aproximadamente R$ 50 mil. 

A unidade do bairro São Pedro também 
foi ampliada. Agora os pacientes podem 
utilizar mais um banheiro adaptado para 
deficiente, uma sala de reunião, uma sala 
de espera e outra para procedimentos de 

enfermagem. O local atende cerca de 
cinco mil pessoas e realiza em média 25 
consultas por dia, com uma equipe for-
mada por um médico, um dentista, uma 
enfermeira, três técnicos em enferma-
gem, sete agentes de saúde e uma au-
xiliar de serviços gerais. O investimento 
foi de aproximadamente R$ 80 mil. 

A família do armador de ferro José Ro-
berto Varella, 40 anos, utiliza os ser-
viços oferecidos pelo posto. “Hoje vim 
pedir para aplicarem uma injeção na mi-
nha esposa que tem esclerose múltipla e 
está acamada há nove anos. Sou sempre 
muito bem atendido. Fico feliz que am-
pliaram a unidade, assim mais pessoas 
podem ser beneficiadas”, ressalta. 

Mais de 4 mil pessoas serão beneficiadas com a nova unidade 

Foto: Suelen Cerbaro

Foto: Valci S. R
eis

Antes: unidade funcionava 
em um casa alugada

Agora: unidade conta com mais 
de 300m2 em local próprio

Ampliação das unidades garantem 
mais conforto aos profissionais e 
pacientes

Foto: V
alci S. R

eis
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Depois de ser atendida no grupo Ouvir Bem, Maria Goreti Cota 

aprendeu a utilizar o aparelho auditivo

Guabiruba conta com Núcleo de Apoio à 
Saúde da Família
A partir deste ano Guabiruba conta com 
o Núcleo de Apoio à Saúde da Famí-
lia (NASF), programa do Ministério da 
Saúde composto por profissionais de 
diferentes áreas, que atuam de manei-
ra integrada com objetivo de apoiar as 
Equipes de Saúde da Família (ESF) e 
melhorar o atendimento aos usuários do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

Desde a implantação em janeiro até abril 
deste ano, o Núcleo realizou 580 aten-
dimentos, entre visitas domiciliares, 
grupos de educação em saúde, atendi-
mentos compartilhados e individuais. 
“O NASF veio para apoiar de forma ma-
tricial e especializada as seis equipes de 
saúde da família que temos na cidade. A 
porta de entrada do SUS continua sendo 
a ESF, mas determinados usuários vão 
além da questão médica ou de enferma-
gem. Cuidamos de forma integral para 
fugir da clínica tradicional e ver o usuá-
rio além da sua doença”, explica a coor-
denadora do NASF, Cristiane Monestel, 
que é fonoaudióloga. 

O Núcleo atua em seis grupos que me-
lhoram a saúde da comunidade. São 

eles: “Alimentar-se bem é tudo de bom”, 
para incentivar a alimentação e o estilo 
de vida saudáveis; “Ouvir bem” que dá 
suporte a usuários de aparelho auditi-
vo na utilização e adaptação; “Hiperdia” 
para melhorar a qualidade de vida de 
pacientes com diabetes ou pressão alta; 
“Projeto de Qualidade Laboral” com ob-
jetivo de trabalhar a motivação dos fun-
cionários da saúde; “Acupuntura” com 
oferta da terapia na policlínica do centro; 
e “Curso de gestantes” com o objetivo de 
acompanhar mães na gestação. 

Na prática 

Maria Goreti Cota descobriu aos 58 anos 
o quanto é bom ouvir as pessoas a sua 
volta. Com 70% de dificuldade auditiva 
bilateral (nos dois ouvidos) desenvolvi-
da na infância, ela resistia ao uso do apa-
relho auditivo. “Ganhei em Florianópolis, 
mas ninguém me ensinou a usar. Perdi 
duas vezes e a maior parte do tempo ele 
ficava na caixa”, recorda. 

Há dois meses teve orientações no gru-
po Ouvir Bem. Aprendeu como utilizar o 
aparelho e conheceu na prática os seus 
benefícios. “Não é ruim usar. Acostumei 

tanto que esses dias fui tomar banho e 

esqueci que estava com ele. A Cris (fo-

noaudióloga) foi um anjo para mim”, 

afirma.

A profissional conta que antes de utilizar 

o aparelho diariamente, Maria Goreti se 

isolava nos cafés do grupo Hiperdia, que 

também participa. “Agora é uma pessoa 

que interage bastante”, revela. 

Beneficiada pelo grupo Alimentar-se 

bem é tudo de bom, Elisângela Tatiana 

Floriani Batista, 34 anos, também busca 

apoio do Nasf. Quer emagrecer e melho-

rar sua qualidade de vida. “Nos encon-

tros percebi que não se ganha uma ba-

talha sozinha”, conta ela, que luta contra 

a balança desde pequena. “Sou filha de 

pais gordos, nasci com 5 kg. Já cheguei a 

pesar 130 kg”, diz. 

O calendário de encontros dos progra-

mas preventivos e de promoção à saú-

de pode ser conferido na agenda do site 

www.guabiruba.sc.gov.br. Os interes-

sados devem entrar em contato com a 

Unidade Básica de Saúde do seu bairro.

Programa do Ministério da Saúde implantado em janeiro já realizou mais de 500 atendimentos 

Desde pequena Elisângela Tatiana Floriani Batista luta contra 

a balança e encontrou apoio em um dos grupos do Nasf

Fotos: D
avid T. Silva 

Saúde em números 

- Consultas médicas nas unidades do 
município ESF – 16,9 mil
- Consultas médicas especializadas 
nas unidades do município- 1,5 mil

*Dados de junho de 2014 a março de 2015

Hospital 
Com a preocupação de oferecer um atendimento humanizado aos pa-
cientes em casos de urgência, o Hospital de Guabiruba atende mais de 
1,6 mil pacientes/mês.

Confira o horário de atendimento:
De segunda a sexta-feira – das 14h às 24h
Sábados e domingos – das 8h às 24h. 

FIQUE POR
DENTRO!

Foto: V
alci S. R

eis
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Aulas de Ginástica promovem 
envelhecimento saudável

Cada um sabe o seu limite. O exercício 
é para fortalecer e não para machucar. 
Se doer para. Essas são algumas orien-
tações que a professora Márcia Janete 
Nuss Wippel, 40 anos, dá aos alunos do 
Grupo de Ginástica da Terceira Idade. A 
música alta dita o ritmo da aula, enquan-
to os participantes se equilibram sobre a 
bola de pilates. 

A aposentada Valéria Bohn fica atenta 
aos comandos da professora. Os cabelos 
brancos e as rugas no rosto contrastam 
com a agilidade demonstrada a cada 
novo movimento. Ela não lembra que 
idade tem, mas não esquece o horário 
das aulas, duas vezes por semana. “Te-
nho a saúde muito boa, nunca tomo re-
médio. Vivo alegre e adoro os exercícios 
que fazemos aqui. Velha a gente já está, 
por isso é preciso se mexer”, ressalta. 

Às segundas e quartas-feiras são aten-
didos idosos do bairro Pomerânia e do 
Centro, das 7h50 às 8h50. Às 9h é a 
vez dos participantes vindos dos bairros 
Planície Alta, Guabiruba Sul e Lageado 
Baixo. E nas terças e quintas-feiras, às 
8h45, o exercício é para os moradores 
dos bairros Imigrante, São Pedro e Ay-
moré. 

“A ginástica faz muito bem para mim. 
Estou em boa forma pela idade que te-
nho”, comemora Joana Kohler Wippel, 
78 anos. Ela e dona Valéria também 
elogiam a interação com as demais par-

ticipantes. Ao todo, o programa atende 
75 idosos com mais de 60 anos, sendo 
apenas dois homens. 

Um deles é Roberto Elias de Toledo, 64, 
que começou a frequentar os treinos a 
convite da mulher Maria Andrelina. “Se 
não fizermos ginástica engordamos e 
perdemos os movimentos. Em resumo, 
a gente enferruja”, afirma. 

O casal de aposentados é de São Paulo e 
mora em Guabiruba há nove anos. “ Aqui 
somos valorizados. Na cidade grande 
velho só dá despesa”, destaca sem per-
der o ritmo do exercício. 

A psicóloga Helena Cristina da Silva, 26, 
e o pedagogo Leandro Alfarth, 35, tra-
balham outras questões com os idosos, 
além do corpo. Por meio de rodas de 
conversa e dinâmicas os profissionais 
abordam autoestima, vínculos familia-
res e comunitários, direitos da terceira 
idade, entre outros temas, que podem 
ser sugeridos pelos participantes. 

Transporte

Para garantir a participação dos ido-
sos nas aulas, a prefeitura disponibili-
za transporte gratuito dos bairros até 
a academia. Como mora na localidade 
Pomerânia, dona Valéria vai pedalando 
encontrar o grupo. Já Roberto e a esposa 
embarcam a 400 metros de casa. “Ter o 
transporte facilita muito a participação 
de todos”, garante ele. 

Mais de 70 pessoas são beneficiadas e se exercitam em academia na localidade Pomerânia

Foto: V
alci S. R

eis

- Vagas nos cursos ofertados pelo 
Pronatec: Panificação (17), Salgadeiro 
(25), Auxiliar de Cozinha (18), Auxiliar 
Administrativo (12), Manicure e Pedi-
cure (15); 

- Serviço de Convivência e Fortaleci-
mentos de Vínculos: crianças/adoles-
centes de 8 a 13 anos – 30 pessoas e 
idosos acima de 60 anos – 75 pessoas;

- Beneficiários com a Prestação Con-
tinuada: 104 deficientes e 47 idosos 

- Visitas Domiciliares: 30/mês

- Famílias que recebem cesta básica: 
50/mês

- Acompanhamento de Famílias no 
PAIF: 150/ano

- Projeto Natal Criativo para idosos: 
110 participantes

- Projeto Terceira Idade Conectada: 
24 participantes

- Jantar dos Pais Ação no PAIF: 25 Fa-
mílias / 80 pessoas

- Famílias Beneficiários do Bolsa Fa-
mília: 316

- Famílias no Cadastro Único: 1.263

- Acompanhamentos das medidas so-
cioeducativas: 11

- Compras de passagem: 14 

- Auxílio funeral: 5 

Os números da 
Assistência 
Social

* Dados de maio de 2014 a março de 2015.



Guabiruba ainda tem status de cidade 
pequena, mas é uma gigante no traba-
lho e renda. Dos mais de 20 mil habi-
tantes, aproximadamente 10% trans-
formaram o sonho de empreender em 
realidade e têm o próprio negócio. 

O município contabiliza 1.895 em-
presas ativas inscritas no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ. 
São 474 registros de indústria, 364 na 
área comercial e 1.057 na prestação de 
serviço, dos quais 543 são classifica-
dos como Microempreendedores Indi-
viduais - MEI. Quem aposta nessa mo-
dalidade conta com a Lei 003/2015, 
que autoriza a concessão de incen-
tivos fiscais ao microempreendedor 
com isenção de 50% na Taxa de Vigi-
lância Sanitária e de Licença para Lo-
calização e Funcionamento. 

Somente em 2014, foram 281 novos 
registros de CNPJ contra 93 baixas, o 

que resulta em um saldo positivo de 

188 novos empreendimentos na cida-

de, em apenas um ano. “O empresário 

guabirubense se destaca pelo com-

prometimento e seriedade. É exímio 

trabalhador e apaixonado pelo seu 

município”, avalia a coordenadora do 

Núcleo Empresarial da Acibr, Luana 

Schumacher Vaz.  

O cenário chama atenção de outras 

cidades e engorda o índice de imi-

gração no município, que apresenta 

o maior crescimento do Vale do Itajaí 

Mirim, conforme dados do Observató-

rio Social de Brusque. Em 2000 eram 

12.976 habitantes. Hoje, 21.046. Um 

acréscimo de 62,19%. São pessoas de 

diversos estados brasileiros que as-

sim como os colonizadores a partir de 

1860, enxergam aqui um novo mundo 

de oportunidades.

Especial

Cidade empreendedora
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O empresário Juliano Schumacher apostou no próprio negócio e 
viu que o empreendedorismo possibilitou a ele auxiliar a cidade 
que o viu crescer

Quem observa Juliano Schumacher em 
sua mesa de trabalho no comando da 
empresa Guabifios Produtos Têxteis, à 
primeira vista pode imaginar que sua 
carreira profissional começou ali.  Mas 
assim como muitos brasileiros, o em-
presário planejou o próprio negócio com 
a carteira de trabalho assinada. 

Segundo pesquisa da Endeavor em par-
ceria com o IBOPE, três em cada quatro 
brasileiros quer empreender, mas pou-
cos pretendem iniciar o negócio nos 
próximos anos. A maioria ficará apenas 
com o sonho. Aos 56 anos, Schumacher 
tem orgulho de fazer parte do grupo que 
saiu da zona de conforto e construiu a 
própria empresa. 

A Guabifios atua como intermediária 
entre empresas fabricantes e compra-
doras no comércio e distribuição de fios 
de marcas nacionais e internacionais. É 
uma das maiores do setor no ramo têxtil 
brasileiro, opera com 50 funcionários, 
possui frota de caminhões e depósitos 
próprios. Mas nem sempre foi assim. 

Quando nasceu a vontade de empreen-

der, em 1991, Schumacher trabalhava há 
quase duas décadas na Fábrica de Teci-
dos Carlos Renaux, em Brusque, onde 
exerceu diversas funções até ocupar o 
cargo de diretor. Após uma reunião de 
família, ele e o sobrinho Marcelo deci-
diram abrir uma empresa de cuecas, a 
Mc’Ju.  “Começamos com produção ar-
tesanal e uma lojinha humilde”, recorda. 

Em 1994, o empresário se desligou da 
Renaux para se dedicar integralmente 
a própria empresa. Dez anos mais tarde, 
os sócios dividiram o negócio. “Tínha-
mos criado a Guabifios. Eu fiquei com 
ela e o Marcelo continuou com a Mc’Ju”, 
conta. 

Como eles, muitos guabirubenses mu-
daram suas vidas arriscando e em-
preendendo em seus negócios próprios. 
A cidade que os viu crescer, também 
cresce com o esforço, trabalho e dedica-
ção de seu povo, inclusive diretamente. 
Shumacher antecipou doação de terre-
no para a construção de uma creche no 
bairro Lageado Baixo, reverteu impostos 
para a construção do novo acesso Gua-

biruba – Brusque e patrocina espetá-
culos culturais, como o teatro Paixão e 
Morte de um Homem Livre. 

Vocação têxtil 

Os primeiros imigrantes europeus vie-
ram com todas as dificuldades para o 
Brasil e foram além nas formas de ga-
rantirem seu sustento. O presidente da 
Associação Catarinense de Intercâmbio 
e Cultura – ACIC, Valdir Riffel, lembra 
que até os anos 1950 Guabiruba con-
tou com empreendedores em diversas 
áreas. “Tínhamos fecularias, cervejarias, 
hidrelétricas, moinhos, serrarias, olarias, 
marcenarias e comércio de secos e mo-
lhados, entre outros”, pontua.  

Para Schumacher, o sucesso da econo-
mia do município se deve a caracterís-
tica da população, que foi educada para 
o trabalho. “Aprendi a trabalhar quando 
aprendi a andar. Com quatro anos já se 
ia para a roça”, ressalta. 

O empresário diz que, na contramão do 
cenário nacional, poucas empresas em 
Guabiruba se encontram em dificuldade. 
“O têxtil em Santa Catarina cresceu em 
torno de 4%, enquanto a média nacio-
nal recuou a atividade”, revela. Mesmo 
assim ele acredita que o município deva 
buscar outras oportunidades para ga-
rantir o crescimento econômico. 

Especial

Aqui vale a pena empreender
Empresários, entidades e poder público explicam porque investir em 
Guabiruba é um bom negócio

Foto: D
avid T. Silva

“O TÊXTIL EM 
SANTA CATARINA 

CRESCEU EM 
TORNO DE 4%, 
ENQUANTO A 

MÉDIA NACIONAL 
RECUOU A 

ATIVIDADE”

JULIANO SCHUMACHER, 
EMPRESÁRIO
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Negócios na rede

Quem acreditou no potencial de Guabi-
ruba para empreender fora do ramo têx-
til foram os irmãos Ariel Frainer, 29 anos 
e Luan Carlos Frainer, 27, proprietários 
da empresa de e-commerce Luthieria, 
que tem a proposta de suprir a necessi-
dade de músicos amadores e profissio-

nais do Brasil e exterior com matéria pri-
ma para confecção, reforma e regulagem 
de instrumentos musicais.

Para empreender, Ariel deixou a carreira 
de advogado e o administrador Luan o 
emprego na empresa brusquense Fis-
cher. A Luthieria nasceu do gosto de am-
bos pela música e da vontade que Ariel 
tinha de construir uma guitarra. “Quan-
do a nossa mãe comprou a chácara aqui 
(Aymoré) é que consegui construir o ins-
trumento. Pensei em uma maneira mais 
fácil de fazer e nasceu a ideia da empre-
sa”, recorda. 

Os sócios então compraram a primeira 
máquina para fazer o corpo de instru-
mentos musicais, mas ela era muito fra-
ca. Para não ficarem no prejuízo come-
çaram a vender a madeira pela internet. 
“No começo vendíamos no Facebook, 
depois fiz um blog e mais tarde o site”, 
lembra Ariel.   

Os irmãos revelam que iniciaram a em-
presa com apenas R$ 5 mil e recente-
mente conseguiram um financiamento 
para a compra de novas máquinas. “Ti-
vemos dificuldade com crédito. Agora 
que a empresa tem um porte maior, de-
pois de dois anos e meio, é que melho-
rou”, frisa.

Ambos dizem que empreender na ci-
dade foi bom pelo acolhimento que re-
ceberam. “Guabiruba foi muito boa para 
a gente por causa do espaço físico, fa-
cilidade de acesso e tranquilidade. Sem 
contar os vizinhos, que estão sempre 
dispostos a ajudar”, diz Ariel. 

A dupla pretende ampliar cada vez mais 
a oferta de produtos, melhorar a es-
trutura física da empresa e abrir novos 
mercados. “Mesmo com as dificuldades 
econômicas conseguimos manter o nos-
so planejamento de crescimento”, afirma 
Luan. 

Turismo como aposta

O prefeito Matias Kohler garante que o 
empreendedorismo é uma das marcas 
de Guabiruba. “Muitos trabalharam no 
mercado têxtil de tecidos planos e se 
tornaram patrões. Deram origem a eco-
nomia guabirubense, que se vocacionou 
para o setor da malha”, afirma o prefei-

to, destacando que com o tempo outros 
segmentos se fortaleceram, mas que há 
a busca de uma segunda opção para que 
a economia não dependa maciçamente 
do setor têxtil. “Não temos um quadro 
definido, mas já existem iniciativas e 
uma delas é o turismo”, acrescenta.

O presidente da Câmara de Vereadores, 
Felipe Eilert dos Santos, afirma que a ci-
dade já se destaca em outras áreas. “O 
têxtil ainda representa uma fatia maior 
do setor produtivo, mas setores como 
a construção civil, comércio e serviços 
cresceram significativamente”, salienta. 

De acordo com ele, a diversificação do 
setor produtivo é vital para o fortaleci-
mento econômico e também concorda 
que o investimento no turismo pode ser 
a melhor aposta. “Acredito muito no po-
tencial turístico de Guabiruba como fa-
tor estratégico”, destaca.  

A presidente da Câmara de Dirigentes 
Lojistas – CDL, Patrícia Rothermel Ebel, 
destaca que Guabiruba é uma cida-
de empreendedora porque desenvolve 
suas competências e habilidades. Ins-
talada em julho de 2014 no município, 
a entidade já conta com 88 empresas 
associadas. “Como empreendedores te-
mos que proporcionar ao consumidor 
um comércio local atrativo e diferencia-
do”, acredita. 

Para o prefeito, aliar o empreendedo-
rismo ao turismo será um dos grandes 
passos para o desenvolvimento e pros-
peridade do município.

Foto: D
avid T. Silva

Foi a partir da vontade de fazer uma guitarra que os 
irmãos Ariel e Luan Frainer investiram em uma empresa 
de e-commerce 

ALIAR O 
EMPREENDEDORISMO 

AO TURISMO SERÁ 
UM DOS GRANDES 

PASSOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO 
E PROSPERIDADE DO 

MUNICÍPIO 

MATIAS KOHLER, PREFEITO 



16

Secretaria de Planejamento Urbano e Infraestrutura

MASTER PLAN Guabiruba
O que é?

Obras duradouras e com qualidade pas-
sam por planejamento. Em Guabiruba 
não pode ser diferente. A cidade discute 
as ações de curto, médio e longo prazo. 
Tal visão auxilia para um crescimento 
ordenado do município. Nesse sentido, 
o MASTER PLAN é uma ferramenta que 
permite um planejamento estratégico da 
cidade através de eixos estruturadores. O 
Grande foco é o espaço público da cidade, 
ancorado por diretrizes de ocupação do 
solo, mobilidade dos espaços, rede de tu-
rismo e adequação de áreas industriais.

O que observamos para poder 
planejar?

Estes são os principais elementos que a 
administração municipal tem dialogado 
com a comunidade por meio de audiên-
cias públicas com o objetivo de mudar 
o jeito de planejar Guabiruba. A partir 
desses debates, o município propõe as 
melhorias que a cidade precisa. O foco é 
fazer com que o município se torne uma 
referência, uma cidade com mais quali-
dade de vida para as pessoas.

O que estamos planejando?

A Forma da Cidade

O Meio Ambiente
A Cultura de Guabiruba

Os Atrativos Turísticos
A Economia Local

01. Plano de mobilidade
Guabiruba está em processo de elaboração do plano que irá garantir a mobilidade no mu-
nicípio considerando as ciclovias, transporte público e a organização do trânsito. Entre os 
projetos está a rua Brusque, Centro, e a rua São Pedro, no bairro São Pedro, as quais estão 
em fase final de elaboração, para posterior execução. Os projetos irão contemplar ciclovias, 
novas calçadas e a arborização urbana. Em contrapartida, algumas ações já começaram a 
ser executadas com a abertura da rua da Independência, a reurbanização da rua Sterhntal 
e a continuação do programa de Pavimentação e Urbanização Comunitária.

02. Plano de turismo ecológico
Juntamente com uma cultura hospitaleira e receptiva, Guabiruba se destaca por ser uma 
cidade que preserva suas belezas naturais. Recentemente eleita como a sexta cidade mais 
verde do estado, o município busca se tornar referência no respeito ao meio ambiente 
aliado a um forte segmento: o turismo ecológico do Parque Nacional da Serra do Itajaí.

Desta forma, a administração municipal iniciou a elaboração de um plano estratégico para 
que Guabiruba seja reconhecida por sua rica diversidade ambiental e venha se tornar uma 
nova fonte de economia, além do já fortalecido setor têxtil.

03. Revisão constante do Plano Diretor
Em 2013, após revisão feita do plano diretor, que é responsável por organizar a cidade, a 
Secretaria de Planejamento Urbano e Infraestrutura trabalha na próxima atualização do 
documento. Esta atualização é necessária e constante devido ao crescimento acelerado 
de Guabiruba. As novas mudanças envolvem zoneamento para criar as áreas de interesse 
público, compatibilização das áreas de expansão e as novas áreas de interesse turístico. 
Serão sugeridas modificações nos itens referentes a loteamentos e condomínios, para 
que o direito de quem adquirir lotes nestes empreendimentos seja garantida. Também 
será prioridade definir as áreas industriais da cidade, evitando a expansão desordenada.

04. Criação de espaços e Áreas Públicas
Mais importante do que edifícios e construções são os espaços públicos, pois são estes 
espaços que dão vida à cidade. A preocupação em criar lugares para que os guabiruben-
ses possam utilizar de forma livre motivou a criação do Plano de Espaços e Áreas Pú-
blicas, responsável por garantir as futuras praças, parques e áreas de convívio, que hoje 
pra camente estão inexistentes, dando maior qualidade de vida para as pessoas. O Plano 
irá resultar na reurbanização da Praça Theodoro Debatin, Centro; requalificação da antiga 
quadra esportiva que pertencia a escola Professora Anna Othília Schlindwein; áreas para 
os novos pontos de ônibus de Guabiruba.

Outra área importante que compõe este planejamento diz respeito ao cemitério municipal 
que agora já possui um lugar demarcado previamente. Reestruturando o cemitério do bair-
ro Guabiruba Sul, a Prefeitura irá aumentar a área para atender a atual demanda. O lugar foi 
escolhido com os responsáveis pela Paróquia .
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Onde estamos planejando?
N

S

PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA RUA BRUSQUE

PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA THEODÓRO DEBATIN

PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA RUA BRUSQUE

PRAÇA GUABIRUBA SUL
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Secretaria de Agricultura

Prefeitura investe em novas cultivares

Faz tempo que os agricultores descobri-
ram que ciência e tecnologia são ótimos 
aliados para garantir a qualidade da pro-
dução. Em Guabiruba não é diferente. 
Por meio da Secretaria de Agricultura e 
da Empresa de Pesquisa Agropecuária e 
Extensão Rural de Santa Catarina –Epa-
gri, eles têm acesso a novas cultivares. 
“São quatro variedades de aipim e três 
de batata doce. Elas já foram aprovadas 
pelos técnicos. Agora distribuímos para 
os produtores testarem em suas plan-
tações”, revela o secretário Moacir José 
Boos.

Cultivares são espécies de plantas me-
lhoradas devido à alteração ou introdu-
ção, pelo homem, de uma característica 
que antes não possuíam. Elas se distin-
guem das outras variedades da mesma 
espécie de planta por sua homogenei-
dade, estabilidade e novidade. “São anos 
de pesquisa. O objetivo é produzir mais 

em uma mesma área, melhorar a resis-
tência da planta a doenças e adequar as 
mudas ao tipo de clima de cada região”, 
explica Boos. 

O agricultor Oscar Pühler, 66 anos, plan-
ta seis mil pés de aipim por ano. A produ-
ção é descascada com a ajuda da esposa 
Elfrieda, 60, e vendida congelada em 
embalagem de um quilo, principalmente 
para os mercados da região. “Vem gente 
até de outros estados só para comprar o 
nosso aipim”, conta ela. 

Parte do sucesso no plantio e venda 
do produto o casal atribui à orientação 
técnica disponibilizada pela prefeitura. 
“Hoje temos sete tipos de aipim na roça, 
alguns para cozimento o ano todo. É pre-
ciso investir em tecnologia e novas va-
riedades”, acredita Pühler. “Com o apoio 
da Secretaria criamos uma empresa e 
não precisamos de propaganda, pois 
vendemos toda a produção”, comemora.

Para auxiliar os produtores rurais em 

suas atividades, a secretaria de Agri-

cultura possui diversos programas. Para 

aquisição de adubo e ureia necessários 

no plantio, o agricultor paga apenas 

60% do valor do fertilizante. O município 

também disponibiliza a cota de 200 to-

neladas de calcário por ano aos produto-

res e quem produz milho, conta com as 

sementes de forma gratuita. O municí-

pio possui um viveiro de mudas, com a 
produção de hortaliças, eucaliptos, pal-
meiras e flores, estas para o plantio nas 
rótulas e praças da cidade. 

Um ponto forte do setor agrícola local é 
o associativismo. Mais da metade dos 
produtores participam da Associação 
de Desenvolvimento Rural – Aderg, que 
presta serviço aos agricultores por meio 
de máquinas agrícolas em todas as fa-

ses da produção. “A Secretaria repassa 

recursos mensalmente para a Aderg, 

para que o custo de utilização das má-

quinas fique mais barato ao produtor”, 

explica o secretário. 

Outra frente da secretaria é a Feira de 

Produtos Locais, criada em 2013, com 

objetivo de oferecer os produtos colo-

niais diretamente ao consumidor.  

Variedades de aipim e batata doce são distribuídas aos produtores para plantio

O agricultor Oscar Pühler 
planta sete tipos de aipim para 
garantir o sucesso da produção

O aipim dos Pühler é vendido descascado e embalado

Conheça as principais ações da secretaria de Agricultura

Fotos: D
avid T. Silva
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Secretaria de Administração e Finanças

A trajetória de Maurício Thomas se con-
funde com a história do vôlei nacional. 
Depois de atuar na modalidade por 20 
anos como atleta, ele foi convidado para 
ser treinador. Campeão brasileiro, rece-
beu o convite para a seleção de vôlei ju-
venil onde atua como técnico há 11 anos, 
período em que conquistou três títulos 
mundiais, cinco sul-americanos e dois 
pan-americanos. Natural de Brasília 
(DF), Thomas foi um dos aprovados no 
concurso público realizado pela Prefei-
tura de Guabiruba e atualmente trabalha 
como professor de Educação Física na 
Escola Anna Othilia Schlindwein. 

“Prestei o concurso sem muitas expec-
tativas, pois só tinha uma vaga. Deu 
certo”, comemora. O campeão conta que 
sentiu necessidade de voltar para a sala 
de aula, pois tem muito o que contribuir 
com as crianças. Além disso busca uma 
vida mais tranquila ao lado da família, 
por isso, se inscreveu para dar aula no 
município. 

“Me surpreendi com a estrutura da es-
cola, que tem bons materiais, quadra 
e ótimos alunos. Estou extremamente 
contente com as pessoas e com a recep-
ção. Quando chego para dar aula todos 
correm e me abraçam”, conta. 

Para Thomas, a sociedade às vezes tem 

uma visão errada da escola pública. “Eu 
só tinha trabalhado em unidades parti-
culares, mas a educação pública aqui é 
muito boa, com profissionais capacita-
dos e motivados”, declara. 

O Concurso

O concurso público foi lançado depois 
da administração reformular e atualizar 
o Estatuto do Servidor, que era de 1974, 
para a criação de um Plano de Cargos e 
Salários. Ao todo, foram oferecidas 233 
vagas para 60 diferentes cargos. O ob-
jetivo foi preencher as vagas ocupadas 
por Admitidos em Caráter Temporário 
- ACTs e garantir a eficiência do serviço 
público oferecido ao cidadão. 

Ao realizar o concurso, a administração 
municipal cumpriu o artigo 37 da Cons-
tituição Federal, que prevê que cargos 
públicos sejam ocupados por profissio-
nais habilitados para a função desempe-
nhada, garantindo igual chance a todos 
os interessados nas vagas e obedecendo 
aos princípios de legalidade, impessoali-
dade, moralidade, publicidade e eficiên-
cia. 

Realizado pelo Instituto Brasileiro de 
Administração Municipal, o concurso 
ocorreu em novembro de 2014 e contou 
com 1.471 candidatos.

Em 2015, mais de 11 mil carnês do Im-
posto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 
foram entregues à população, após pro-
cesso de georreferenciamento e reca-
dastramento imobiliário para adequação 
dos cadastros. 

Os dados eram de 1994, de acordo com a 
Lei Complementar nº 508, que instituiu 
o Código Tributário do município. Sendo 
assim, o trabalho serviu para atualizar 
essas informações e a planta genérica 
de valores da cidade. Mais informações 
com o Setor de Tributação, pelo telefone 
(47) 3354-0141.

Plano de Cargos e Salários

Elaborados pela Prefeitura em par-
ceria com o Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Brusque, Bo-
tuverá e Guabiruba (Sinseb), o pro-
jeto do novo Estatuto do Servidor e 
o Plano de Cargos e Salários viraram 
Lei em 2014. A valorização do servi-
dor público contribui para a mudança 
de estigma que o serviço público não 
tem qualidade. “Já produzimos as polí-
ticas para mudar a imagem do serviço 
público. Agora estamos efetivamente 
na cobrança por resultados”, declara 
o prefeito Matias Kohler. O Estatuto e 
o Plano podem ser conferidos no site 
guabiruba.sc.gov.br. 

Prefeitura 
contrata 

mais de 200 
profissionais 
por Concurso 

Público

Guabiruba conclui 
recadastramento 
imobiliário

Previsto na Constituição Federal, 
concurso teve como objetivo 

garantir a eficiência nos serviços 
oferecidos ao cidadão por meio de 

profissionais habilitados 
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Maurício Thomas diz que participou do 

concurso sem expectativa e deu certo

FIQUE POR
DENTRO!
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Para Thomas, a sociedade às vezes tem 

dastramento imobiliário para adequação 

Os dados eram de 1994, de acordo com a 
Lei Complementar nº 508, que instituiu 
o Código Tributário do município. Sendo 
assim, o trabalho serviu para atualizar 
essas informações e a planta genérica 
de valores da cidade. Mais informações 
com o Setor de Tributação, pelo telefone 

Plano de Cargos e Salários

Elaborados pela Prefeitura em par-
ceria com o Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Brusque, Bo-
tuverá e Guabiruba (Sinseb), o pro-
jeto do novo Estatuto do Servidor e 
o Plano de Cargos e Salários viraram 
Lei em 2014. A valorização do servi-
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Informação em um clique

Aberta em 2014, Feira de Produtos Locais 
continua oferecendo produtos frescos e ca-
seiros todo sábado no estacionamento da 
Prefeitura de Guabiruba das 7h às 12h.

Administração municipal entrega material 
escolar, uniforme e mochila para estudantes 
da rede municipal.

Professor Gretz ministrou palestra 
para os servidores públicos no iní-
cio das atividades em 2015. Moti-
vação para reforçar a importância 
do bom atendimento à população.

Todo ano as mulheres agricultoras 
se reúnem no Tradicional Encontro 
de Mulheres. Até o próximo.

Temos o nosso primeiro Grêmio 
Estudantil e é na Escola Munici-
pal de Educação Básica Osvaldo 
Ludovico Fuckner. Sucesso aos 
integrantes.

Depois de várias negociações e cobranças por 
parte da comunidade de Guabiruba, a Casan 
anunciou investimentos em R$ 3,5 milhões 
no município em abril de 2015.

Já viu a Biblioteca Itinerante em algum 
ponto da cidade? Ela agora está na Poli-
clínica. Mergulhe sua atenção nos livros e 
uma boa leitura.

Além de Campanha Novembro Azul e Outu-
bro Rosa, a Prefeitura de Guabiruba realiza 
diversas campanhas de saúde durante o 
ano. Fique com a conversa em dia com seu 
agente de saúde.

Sabia que Guabiruba conta com a Câmara 
de Dirigentes Lojistas  - CDL?  A foto é da 
posse da diretoria em agosto de 2014. Co-
mércio local fortalecido.

Uma mistura de esporte, música, gastronomia, 
Feira de Produtos Locais, chope e muita alegria re-
sultou na Tenda Cultura e Gastronômica realizada 
no estacionamento da Prefeitura por duas vezes.
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A programação de Natal encantou a todos com suas atra-
ções, principalmente com o Desfile de Natal, organizado 
pela administração municipal em 2014.

Amanda Gisele Pereira recebeu a faixa da Miss Guabiru-
ba das mãos da primeira dama Patricia Heiderscheidt.

Todo último sábado do mês a rua Alois Erthal, no Cen-
tro, recebe o Lazer na Estrada e substitui a passagem 
de veículos pela prática de atividades esportivas e de 
lazer. Curtiu? 

A beleza da mulher guabirubense estampada na realeza da 2ª Festa da 
Integração: Rainha Amanda Gisele Pereira, Primeira Princesa Élin Cristi-
ne Schlindwein e Segunda Princesa Ana Flávia de Souza.

O parabéns vai para as atletas da equipe feminina de dominó que con-
quistaram o título de campeãs nos Jogos Abertos da Terceira Idade, rea-
lizado em 2015 em Criciúma.

Ano de instituição da Puma Ecoturismo e Aventura, desbravadores do 
ecoturismo e grupo ligado a atividades na natureza. Projeto super bacana 
e apoiado.
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Secretaria de Meio Ambiente

De 30 para
15 metros

Licenciamento
ambiental mais rápido

A partir deste ano, quem quiser construir 
em áreas urbanas consolidadas, ou seja, 
fora de ambientes rurais, já pode contar 
com a Lei Complementar 1494, aprovada 
em dezembro.  A nova legislação permite 
15 metros de recuo das Áreas de Preser-
vação Permanente (APP) em vez dos 30 
metros mínimos estipulados pelo Código 
Florestal Brasileiro, desde que sejam ob-
servadas as normas descritas na Instrução 
Normativa n° 15, publicada pela Secretaria 
do Meio Ambiente. O documento estabe-
lece a caracterização de imóvel inserido 
em área consolidada. 

De acordo com a secretária, Bruna Eli Ebe-
le, a nova Lei alterou um artigo do Plano 
Diretor de Desenvolvimento Sustentável, 
mas não é aplicável em todos os casos. 
“Inicialmente, é preciso consultar a Se-
cretaria de Planejamento Urbano e In-
fraestrutura para verificar a viabilidade de 
ocupação do espaço. Também é necessá-
rio contratar uma equipe multidisciplinar 
para elaborar um estudo sócio ambiental”, 
explica.

O secretário de Planejamento Urbano e 
Infraestrutura, Wagner Butsch, ressalta 
os locais onde o benefício da redução dos 
recuos se aplica. “Essa aprovação ocorreu 
em áreas consolidadas. Além das áreas 
rurais, estão excluídas outras que não 
preenchem os requisitos de infraestrutu-
ra, como abastecimento de água, energia 
elétrica e drenagem”, explica Butsch.

Audiência Pública 

Antes da Lei ser votada, a administração 
municipal promoveu uma audiência públi-
ca que contou com aproximadamente 60 
pessoas no Salão Nobre da Prefeitura. To-
dos votaram pela diminuição dos recuos 
de 30 para 15 metros. 

O aposentado Valério Dirschnabel, 50 
anos, comemorou a agilidade com que 
obteve a licença para construção de um 
loteamento residencial no bairro Lagea-
do Baixo. Ele aguardava autorização da 
Fundação do Meio Ambiente – FATMA 
há cerca de quatro anos. “Fiquei sabendo 
que daria para fazer pela Prefeitura, en-
tão fui atrás, mas sem imaginar que se-
ria tão rápido”, conta o aposentado, que 
recebeu a aprovação do seu loteamento 
três meses após protocolar o pedido na 
Prefeitura. 

A autorização foi possível após a Se-

cretaria de Meio Ambiente – SEMMA 

ampliar suas atividades por meio de um 

convênio com o Conselho Estadual de 

Meio Ambiente – CONSEMA. Antes, o 

município possuía um termo de gestão 

florestal compartilhado, que limitava 

suas atribuições. “Agora somos habili-

tados para o nível três de complexidade, 

o que evita a dependência da FATMA e 

agiliza os processos”, explica a secretária 

da pasta Bruna Eli Ebele. 

Aprovada Lei que autoriza 
construções em áreas urbanas 
consolidadas com metade do 
recuo estipulado

A nova legislação permite 15 metros de recuo das Áreas de Preservação 
Permanente (APP) em vez dos 30 metros mínimos estipulados pelo Código 
Florestal Brasileiro
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Os números do Meio Ambiente

Descrição Quantidade
Entradas protocoladas 358

Denúncias atendidas 63

Autorização para terraplanagem e aterro 89

Declarações Diversas 116

Supressão de Vegetação 13

Corte Eventual de vegetação 09

Licenciamento de atividades Potencialmente Poluidoras (Nível 3) 19

Total de atividades autorizadas e licenciadas 396
* Dados de janeiro de 2014 a março de 2015



“Aqui parece que a gente é de casa”, afirma Deise Ludwig, 28 anos, 
depois de percorrer um dos roteiros turísticos desenvolvido pela Di-
retoria de Turismo da cidade. A estudante faz parte do Projeto Rotas 
do Itajaí, da UNIFEBE, grupo convidado para avaliar o roteiro antes 
dele ser disponibilizado aos turistas. O grupo fez o trajeto de van em 
abril e, antes de você colocar o pé na estrada, que tal embarcar aqui, 
junto com o grupo?

O passeio iniciou no Portal, que foi 
revitalizado no último ano, passou 
pela Maibaum (árvore da vida) e 
pela Feira de Produtos Locais, que 
atende aos sábados, das 7h às 12h 
no estacionamento da Prefeitura 
Municipal. Com os produtos na 
sacola, os visitantes seguiram...

... para o Morro de São José, onde é pos-
sível conhecer o espaço utilizado para 
voos de parapente, agradecer pela vida 
ao pé da cruz, no alto dos 500 metros da 
montanha. Uma trilha emoldurada por 
árvores tão altas que parecem buscar o 
céu convida o visitante a conhecer 42 
capelinhas. Para quem sobe o trajeto 
sinuoso de 800 metros.

Com a mente leve e o físico suado, é hora de uma parada 
no Restaurante Lá nas Trutas. O ambiente simples e 
acolhedor surpreende, mas não supera o sabor do prato 
principal. “Nunca tinha comido truta e gostei bastante. 
Não mudaria nada nesse lugar”, destaca Deise. 

Perto do restaurante está o morro Santo 
Antônio que abriga um oratório erguido 
pela comunidade. A crença na região 
diz que quem toca o sino no local logo 
arranja casamento. Alguém duvida?

Na visita guiada na Cervejaria Kiezen Ruw é 
possível aprender como se produz a cerveja. A 
degustação é gratuita. “A fábrica está localizada 
em meio a Mata Atlântica e a decoração com peças 
antigas impressiona. Adorei”, expressa a integrante 
do grupo Rotas do Itajaí, Eloise Pozzan, 21 anos. 

O passeio encerra no ponto de partida. 
“Este é um tour religioso, ecológico e 
gastronômico, mas a cidade oferece outras 
opções de roteiro”, explica a guia Bianca 
Lemos. O grupo deu algumas suges-
tões para aprimoramento do roteiro e se 
encantou com as belezas. “Guabiruba é 
uma cidade que tem todas as ferramentas 
para trabalhar com turismo”, avaliou a 
coordenadora do projeto Rotas do Itajaí, 
Rosemari Glatz.

Depois do chope, o destino é conhecer a 
fabricação de cachaça na Destilaria do 
Tita, explicada em detalhes por Pedro 
Albrecht, 45 anos, que herdou do pai o 
gosto pela bebida.

Turismo

Um dia de turista
Roteiro curto é opção para sair da rotina 
e se encantar com a cidade

Este é um dos roteiros desenvolvidos pela Diretoria de Turismo e 
Desenvolvimento Econômico. Outros roteiros podem ser solicitados 
pelo e-mail turismo@guabiruba.sc.gov.br.

7h30 8h

11h

14h10

15h40

17h

13h10
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Fundação Cultural

Cultura para todos 
Parceria entre Fundação Cultural e entidades garante preservação das tradições

Guabiruba é conhecida na região por 
manter as tradições deixadas pelos pri-
meiros imigrantes no século XIX. Colo-
nizada por alemães, poloneses, italianos 
e austríacos, o município conta com uma 
intensa diversidade cultural, marca de 
entidades como a Associação Artístico 
Cultural São Pedro, a Sociedade Pelznic-
kel e o Coral Cristo Rei.  

Mesmo com propostas diferentes, elas 
têm em comum características impor-
tantes: o voluntariado, o amor pela his-
tória e tradições, o orgulho da cidade 
onde nasceram e a vontade de oportu-
nizar às gerações futuras um pouco da 
história de seus antepassados. 

Iniciativas que não poderiam deixar de 
contar com o apoio da administração 
municipal. “O poder público muda, mas 
esses grupos de pessoas permanecem 
e são responsáveis pela identidade do 
município e por fomentar as tradições. 
Por isso, é importante que o trabalho 
seja realizado em parceria”, ressalta o 
superintendente da Fundação Cultural, 
Gilmar José Celva.   

As entidades

Em 2015, quem participou das come-
morações pela Páscoa se encantou com 
o espetáculo Paixão e Morte de um Ho-

mem Livre, que narra passagens da vida 
de Jesus Cristo. A peça é considerada 
uma das maiores montagens de teatro 
do sul do país. A 20ª edição contou com 
400 atores voluntários e participação 
especial do ator Júlio Rocha, em duas 
apresentações que reuniram cerca de 8 
mil pessoas. O teatro realizado a cada 
dois anos, é apenas uma das atividades 
da Associação Artístico Cultural São Pe-
dro.

A entidade também conta com grupos 
de dança, sendo um típico alemão - Alle 
Tanzen Zusammen com 16 casais e ou-
tro típico italiano - Tutti Buona Gente, 
com 14 casais. “O apoio da prefeitura é 
fundamental. Recebemos três salários 
mínimos mensais para as despesas da 
associação, contamos com patrocínio 
para o espetáculo e também recebemos 

ajuda quando precisamos substituir os 
trajes típicos”, pontua o presidente Aris-
son Sérgio Kohler. 

Presente em missas, festas paroquiais 
e eventos do município e cidades da re-
gião, o Coral Cristo Rei é formado por 35 
coralistas voluntários e canta um reper-
tório composto por músicas sacras, ale-
mãs e brasileiras de raiz. Para outubro 
deste ano, ensaia o musical Brasil Cabo-
clo, que será apresentado à comunidade 
no Salão Cristo Rei, com verba do Fundo 
Municipal de Cultura. “Também recebe-
mos três salários mínimos da Prefeitura 
mensalmente. O dinheiro é utilizado para 
o pagamento do maestro que ensaia o 
grupo. Sem esse valor não poderíamos 
manter o coral”, destaca o presidente Ri-
cardo José Schilindwein. 

A Sociedade Pelznickel é responsável 
pela tradição do Papai Noel do Mato e 
atua intensamente quando o Natal se 
aproxima. Ao todo, são 60 voluntários 
que trabalham não só em Guabiruba, 
mas em toda a região. “Recebemos apoio 
da Fundação Cultural por meio de proje-
to. Com a abertura da Casa do Pelznickel 
há três anos, também contamos com a 
contribuição espontânea dos visitantes”, 
afirma o presidente da Sociedade, Ivan 
Elias Fischer. 

“O APOIO DA 
PREFEITURA É 

FUNDAMENTAL”

ARISSON SÉRGIO 
KOHLER, PRESIDENTE 

DA ASSOCIAÇÃO 
ARTÍSTICO CULTURAL 

SÃO PEDRO

Prefeitura foi uma das apoiadoras do espetáculo Paixão e Morte de um 
Homem Livre. Patrocínio da Guabifios possibilitou vinda do ator global Julio 
Rocha para Guabiruba
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Contemplados com o III Fundo Municipal 
de Cultura receberam certificados em 
maio de 2015

O Coral Cristo Rei é formado por 
35 coralistas voluntários

Fundo Municipal de Cultura: recurso ao alcance de todos
No fundo, todo mundo é um pouco artista. 
Rabisca um poema no guardanapo, sonha 
em escrever um livro. Monta uma banda 
de garagem com os amigos ou canta so-
zinho no chuveiro. Tem quem já atuou na 
peça de teatro da escola e pensa em criar o 
próprio espetáculo. Quem fotografa ou faz 
esculturas e quer expor sua obra. Há quem 
transforme a vida em uma coreografia de 
dança ou simplesmente faça o lápis dan-
çar no papel em forma de desenho. E claro, 
são muitos os grupos e associações con-
solidados pela arte que desenvolvem em 
suas comunidades. 

Para esses e outros casos, que Guabiruba 
abre anualmente o edital do Fundo Muni-
cipal de Cultura. Com talento, vontade e um 
bom projeto, todos têm chance de receber 
recursos de até R$ 10.666, desde que a 
ideia se enquadre em uma das 10 moda-
lidades previstas no edital: artes cênicas, 
danças, folclore e línguas mãe, artesanato, 
literatura, artes visuais, fotografia, história 

e preservação, memória e biblioteconomia 
e música. Também é necessário residir em 
Guabiruba há pelo menos dois anos e no 
caso de pessoa jurídica, a entidade deve 
ser sem fins lucrativos.

Sonhos realizados 

No ano passado, a Fundação Cultural re-
cebeu 12 inscrições no edital. Destes, seis 
projetos foram selecionados totalizando 
um investimento de R$ 39 mil em cultu-
ra. Em 2015, o recurso aumentou para R$ 
64 mil e também contou com 12 trabalhos 
inscritos. Após análise da banca avalia-
dora, composta pela artista e doutora em 
artes visuais Flavia Duzzo, o historiador, 
roteirista e diretor Fernando Boppré e pelo 
gestor cultural Sérgio Valle, sete projetos 
foram selecionados.

A trilogia “A Múmia Elf”, dos estudantes 
Alvaro Hulber de Souza, 14, e Mario Ulis-
ses Hulber Lopes, 9,  foi comtemplada no 
Edital de Cultura de 2014 e lançada esse 
ano.  O primeiro volume aborda o Caso do 

Desaparecimento das Faixas, o segundo a 
Biblioteca Assombrada e o terceiro as Ve-
las que se Apagavam. 

De acordo com a professora Vera Lucia 
Hulber, que coordenou o trabalho dos jo-
vens, Alvaro foi responsável pela história e 
Mario pelos desenhos da Múmia.  “O livro 
nasceu do desejo de compartilhar o que 
dois mais gostam de fazer: escrever e de-
senhar”, explica. 

A escritora Méroli Habitzreuter também 
teve o projeto de um livro aprovado em 
2014 e lançou a obra Boa Noite ao Tempo, 
que utiliza uma escrita contemporânea 
com a intenção de provocar sensações, 
ações e reflexões por meio de narrativas 
breves. 

A autora conta que foram vários anos de 
trabalho até o lançamento. “Trata-se de 
uma narrativa marcante e sensual, que 
tem o objetivo de incentivar os autores 
amadores da região a publicarem os seus 
projetos”, ressalta.

Parceria com o Poder Público também é 
importante para a Sociedade Pelznickel, que 
conta com 60 voluntários
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Fique por dentro dos cursos oferecidos pela Fundação Cultural  

A Fundação Cultural de Guabiruba oferece gratuitamente à comunidade cursos de balé, violão, acordeon, ale-
mão, pintura e escultura em madeira, teatro infantil, teclado, pintura em tela óleo, argila, desenho de observa-
ção, flauta e pachtwork. As turmas são formadas a cada início de anos e cerca de 300 alunos são atendidos. FIQUE POR

DENTRO!

Conheça os vencedores do Edital de 2015

Projeto Proponente
Irmãos Grimm – Encantos sem Fim Emiliano de Souza 

Brasil Caboclo Coral Cristo Rei

Sai da frente que vem bicho e a história de um peixinho Vera Lucia Huber

Calendário das Tradições Guabirubenses  Fabiano Siegel

Sabores de Guabiruba Roseane Huber de Souza

Das Lebenslied Germankonzert Rosemil Lazaro Ebel

Tradição Pelznickel Sociedade Pelznickel

Foto: Suelen Cerbaro
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Esporte, lazer e assuntos para juventude

Competição de vencedores

2015 foi o ano que mais teve atletas participantes e maior 
número de modalidades

Foto: V
alci S. R
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XVIII Jogos Comunitários reúnem mais de dois mil atletas em 79 dias de competição, do futebol 
ao cabo de guerra

Tudo começou com uma partida de fu-
tebol. Foram 79 dias de competição. 
Mais de dois mil atletas divididos em 
39 modalidades. Sete dos nove bairros 
envolvidos e uma cidade inteira atenta 
aos resultados. A XVIII edição dos Jogos 
Comunitários de Guabiruba foi a maior 
na história do esporte no município, mas 
esses números não são capazes de defi-
nir a disputa.

Foram dias de superar limites. De valo-
rizar comprometimentos individuais e 
trabalhar em equipe. Foi tempo de ig-
norar dores musculares, correr mais do 
que imaginava ser possível, suar a cami-
sa, escolher a carta certa. Pedalar, chu-
tar, fazer gol com os pés e com as mãos 
também. Foi um período de estratégias, 
um pouco de sorte e muita vontade de 
vencer. 

A disputa foi acirrada. Contada ponto 
a ponto até chegar ao bairro vencedor, 
mas no fim das contas todos venceram. 
Venceu a cidade que fomentou o espor-
te. Ganharam os participantes que co-

nheceram novas modalidades, fizeram 
novos amigos e reencontram os velhos. 
Ganhou mais experiência quem compe-
tia há vários anos. E os mais jovens ga-
nharam a oportunidade de participar ou 
torcer. 

Na abertura do evento em 14 de março, o 
idealizador da competição Osnir Schlin-
dwein lembrou o primeiro ano dos Jogos 
Comunitários realizado em 1998, com 
200 atletas e apenas nove modalidades. 
“A competição acompanhou o progresso 
da cidade”, comemorou antes de assistir 
ao jogo festivo entre os times Barateiro 
Sub–18 e Guabiruba/Boos Futsal.

Uma das novidades deste ano foi o lan-
çamento de uma cartilha em forma de 
Cartum contendo informações sobre a 
programação, regulamento das modali-
dades e história da competição.  

No pódio

Em 2015, o bairro Aymoré ficou cam-
peão geral. Nos 18 anos de Jogos Aber-
tos, o bairro São Pedro ergueu o troféu 

de campeão nove vezes. Aymoré come-
morou a vitória cinco vezes, Lageado 
três e Centro, uma vez. 

O empresário Joan Roberto Angioletti, 
48 anos, foi o responsável pela organi-
zação dos atletas do bairro São Pedro 
por vários anos. “É uma realização fazer 
parte dessa trajetória. Temos o esporte 
no sangue”, conta ele, que já disputou 
modalidades como futebol e cabo de 
guerra. 

Quem também compete pelo bairro que 
mais venceu nos Jogos Comunitários 
é a costureira Maria Goreti Mendes, 44 
anos, que este ano contou com a com-
panhia dos dois filhos. “É importante 
que os jovens conheçam cedo o espor-
te. Sempre gostei, mas comecei a jogar 
mais velha. Iniciei no futebol e agora 
jogo vôlei”, conta. 

Tudo terminou com a disputa do cabo 
de guerra. Hora de descansar, mas não 
muito, porque em 2016 começa tudo ou-
tra vez.

Conheça as modalidades disputadas: Atletismo Feminino e Masculino, Bocha Feminina e Masculina, Bocha 
Dupla Mista, Cabo de Guerra Masculino, Canastra Feminina e Masculina, Ciclismo Resistência, Ciclismo Velocidade, 
Dominó Feminino e Masculino, Estilingue Livre, Futebol Suíço Senior 35, Futebol Suíço Master 40, Futebol Campo 
Masculino, Futebol Suíço Fem. Livre, Futebol Suíço Masculino Sub-16, Futsal Feminino Livre, Futsal Masculino Livre, 
Futsal Masculino Sub-14, Futevôlei Masculino (novo), Handebol Feminino e Masculino, Karatê Feminino e Masculino, 
Sinuca Dupla – Masculina, Sinuca Individual Masculina, Tênis de Mesa Feminino e Masculino, Tiro Pressão Livre, Vôlei 
de Areia Feminino e Masculino, Vôlei de Areia 4 x 4 Feminino e Masculino (novo), Voleibol Feminino e Masculino, Xa-
drez Feminino e Masculino. 

FIQUE POR
DENTRO!
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Primeiro chute para o futebol profissional 
Apoiada pela Secretaria Municipal de Esportes, Associação de Futebol Educacional de Guabiruba – Afeg treina 
aproximadamente 140 alunos de cinco a 15 anos

Alan Cesar Lohn aprendeu a andar com a 
bola nos pés. Incentivado pelo pai, desde os 
três anos de idade frequenta escolinhas de 
futebol e há três anos é aluno da Associa-
ção de Futebol Educacional de Guabiruba 
– Afeg. “Os treinos são puxados, mas muito 
divertidos”, destaca o garoto. 

Aos 12 anos, ele já fez teste para jogar em ti-
mes importantes, como o Palmeiras de São 
Paulo (SP), Avaí de Florianópolis (SC) e Atlé-
tico Paranaense de Curitiba (PR). No último 
foi aprovado, mas acabou não treinando no 
local por questões financeiras.  “Futebol hoje 
é um esporte muito caro”, ressalta o treina-
dor da Afeg, Márcio Cesari, 48 anos.

A escolinha atende aproximadamente 140 
alunos da região, entre cinco e 15 anos. Como 
a associação não possui sede própria, os 
treinos são realizados em diversos locais da 
cidade, como o campo do Colégio João Boos, 
campo do Cruzeiro no bairro Aymoré, no 
Clube 10 de Junho, campo do Vavá, no Cen-
tro e no campo do Olaria, Guabiruba Sul. “O 
grande sonho é construirmos uma sede pró-
pria”, conta o treinador. 

De acordo com ele, a Afeg consegue manter 
as aulas com a ajuda da Secretaria Municipal 

de Esportes e dos patrocínios que recebe. “A 

prefeitura dá o transporte, faz a manutenção 

dos campos e paga o salário dos professo-

res”, detalha. 

Talentos revelados 

Até os 10 anos Jackson Reinaldo Martins lu-

tava karatê e não pensava em jogar futebol. 

Teve o talento descoberto por Cesari em um 

projeto para crianças. Recebeu treinamento 

e em junho deste ano, aos 13 anos, se muda 

para Curitiba (PR) para ser goleiro do time 

Sub 15 do Atlético Paranaense. “Tudo que eu 

sei aprendi na Afeg”, conta. 

O treinador se orgulha em lembrar nomes 

de alunos que garantiram uma vaga em ti-

mes de renome. “Hygor Ribeiro do Cruzeiro, 

Jorginho que foi para o Napoli da Itália. São 

alguns talentos revelados aqui”, pontua. 

“Nossa escolinha é bem vista nos municípios 

vizinhos. Temos sempre bastante procura 

por vagas e somos a única que participou de 

todos os campeonatos realizados pela Asso-

ciação Catarinense de Escolinhas de Futebol 

– Acef”, completa.  

Informações e inscrições:
(47) 9220 7676.

Programa Guabirubense do Futuro 
atende mais de 700 alunos 

Cerca de 700 estudantes entre seis e 16 
anos são atendidos pelo programa Gua-
birubense do Futuro, que disponibiliza 
diferentes modalidades esportivas no 
contraturno escolar da rede municipal de 
ensino. Os alunos podem treinar uma ou 
mais modalidades e escolher entre atle-
tismo, dança, voleibol, basquetebol, futsal, 
futebol, tênis de mesa, natação, xadrez e 
karatê, modalidade que tem conquistado 
diversos títulos para o município. 

Pista de skate 

A Secretaria de Esportes, Lazer e Assun-
tos para a Juventude tem como meta a 
construção de uma pista de skate até 2016. 
No momento, são realizados estudos para 
a escolha do melhor local, sendo uma das 
opções o espaço ao lado da Unidade de 
Saúde do bairro Imigrante. O objetivo é 
envolver os jovens e esportistas na elabo-
ração do projeto, que deve ser semelhante 
à pista construída na Praça Sesquicente-
nário, em Brusque. 

FIQUE POR
DENTRO!

Afeg descobre talentos, treina e é a ponte da cidade com os 
times profissionais de futebol

Foto: Suelen Cerbaro
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Prefeitura apoia diversos esportes no município

Gaiola Cross, Atletismo, Velocross, Ciclismo BMX Guabiruba, Motocross, Jeep Clube, clubes amadores e 
esportistas da Terceira Idade recebem apoio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Assuntos para 
a Juventude. O mesmo ocorre com eventos esportivos realizados em Guabiruba, como Ecorace e Passeio 
Ciclístico do Morro Santo Antônio, que recebem apoio para organização, estrutura e aquisição de equipa-
mentos.  A secretaria também organiza diferentes campeonatos municipais.
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Enquete

JURACI ALVES
RODRIGUES
50 ANOS, DIARISTA

GERMANO DEBATIN
80 ANOS, APOSENTADO

ANA PAULA 
KAVIHIONE
21 ANOS, COSTUREIRA

PATRICIA WANDSCHER
26 ANOS, AUXILIAR DE ESTILISMO

SIDNEI DA SILVA
43 ANOS, OPERADOR DE RAMA

ORLANDO DECKER
76 ANOS, APOSENTADO

CARLOS VOSS
65 ANOS, MECÂNICO DE 
MÁQUINAS TÊXTEIS

EMILI DOS SANTOS 
SCHIRMER
11 ANOS, ESTUDANTE

Amo viver em Guabiruba porque a cida-
de é ótima para trabalhar. As pessoas são 
gentis e conquistaram minha filha quan-
do ela veio para cá. Vim para ficar perto 
dela e agora também gosto muito daqui.

A cidade é muito boa para filhos, netos 
e bisnetos, pois tem tudo o que precisa-
mos. Quem vem para cá gosta. A vida 
toda morei aqui. Sou acostumado. Nun-
ca pensei em me mudar. 

Porque é um lugar bom de morar e 
trabalhar. Todo mundo gosta de todo 
mundo. Vir para cá mudou totalmente a 
minha vida. Todos são simpáticos, hu-
mildes e preservam as tradições.  

Porque aqui é um lugar sossegado. A 
criminalidade é baixa e conseguimos 
andar na rua tranquilamente. A cidade 
é muito boa para fazer amigos. No fim, 
todo mundo se conhece.

Por causa da natureza e da tranquili-
dade. Hoje está muito melhor de viver 
aqui. Antigamente era preciso trabalhar 
em Brusque. Fiquei 11 anos indo traba-
lhar de bicicleta na Schlösser. Hoje tem 
emprego em Guabiruba. Antes até tinha 
emprego, mas não tinha bons salários.

Amo morar aqui por causa dos meus 
amigos. Gosto de passear na pracinha 
do centro e andar de skate. Adoro as 
escolas. Já estudei na Cesário Regis e 
agora vou para a Carlos Maffezzolli.

Mora no bairro São Pedro 
Mora no bairro Centro

Lageado Baixo
Pomerânia 

Centro Guabiruba Sul

Guabiruba Sul Lageado Baixo

Guabiruba: Por que eu amo viver aqui?

Declare seu Amor por Guabiruba

Enviei seu depoimento inbox para o  /prefguabiruba.
Os comentários mais criativos serão postados com foto do 
autor na timeline da fan page da prefeitura.

FIQUE POR
DENTRO!

Porque tenho cinco filhos e se falar em 
morar em outro lugar eles não querem. 
Todos amam morar aqui. A educação, 
o comércio e a saúde são muito bons. 
Agora temos até hospital.

Gosto de sentar na varanda e olhar o 
movimento. Gosto das moças bonitas 
de Guabiruba, da minha família e dos 
meus amigos.


