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Passado um ano e cinco meses de governo, podemos apresentar 

à comunidade guabirubense um primeiro balanço das ações 

desenvolvidas neste período. Sabemos da ansiedade quando 

se trata da realização de obras há muito esperadas por todos, 

mas reafirmamos o compromisso assumido de que faríamos e 

desta forma estamos fazendo um governo com projetos bem 

fundamentados e obras precedidas de estudos que garantam sua 

durabilidade e eficiência, respeitando desta forma o dinheiro do 

contribuinte guabirubense.

A estruturação legal necessária para a valorização do servidor 

público, a construção de uma base sólida que dê sustentação 

às nossas ações de governo, somados ao esforço constante e 

articulação junto ao Governo Federal e Estadual, começam a 

frutificar e as obras por si só é que vão falar daqui por diante. 

Guabiruba aos poucos vai entendendo a linguagem da participação 

no governo e constrói uma nova realidade que certamente vai se 

consolidar daqui pra frente. Não há mais espaço para amadorismo 

ou o famoso “jeitinho”. Precisamos pensar como cidade e não como 

partido.

Agradecemos todo o apoio recebido e queremos reafirmar o nosso 

compromisso de trabalho e dedicação em favor do nosso povo. 

A todo cidadão de Guabiruba nossa homenagem e carinho nestes 

52 anos de história. Que sejamos muito felizes. E vamos construindo 

juntos a cidade que queremos.

Telefones úteis

• Prefeitura de Guabiruba: 3354-0141

• Secretaria de Administração e Finanças: 3354-0141

• Secretaria de Agricultura: 3354-1219

• Secretaria de Assistência Social, Habitação e Emprego: 

3354-2313

• Secretaria de Educação:  3350-5292/3351-2953

• Secretaria de Esportes, Lazer e Assuntos para a 

Juventude: 3354-0141

• Secretaria de Meio Ambiente: 3354-0141

• Secretaria de Obras e Serviços Públicos: 3354-2399

• Secretaria de Planejamento Urbano

e Infraestrutura: 3354-0141

• Secretaria de Saúde: 3354-2313

• Hospital de Guabiruba: 3354-0393

• Fundação Cultural: 3396-6991

• Diretoria de Desenvolvimento Econômico

e Turismo: 3354-3081

• Conselho Tutelar: 3354-2482

• Casa da Cidadania: 3354-1294

• CRAS: 3351-7645

• Polícia Militar: 190/ 3251-8165 

• Polícia Civil: 197/ 3354-0190

• Corpo de Bombeiros e Defesa Civil 193/ 3354-2725
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Prefeitura investe quase R$ 200 mil no acesso 
Guabiruba – Brusque

Travessias elevadas diminuem 
acidentes com vítima 

Ruas Brusque, Guabiruba Sul e 10 
de Junho são asfaltadas

Com o término das obras de pavimentação e reurbanização 
da rua dos Imigrantes, principal acesso de Guabiruba, os 
moradores e visitantes do município têm mais conforto 
e segurança para trafegar no local. A obra - resultado da 
parceria público-privada entre o Governo do Estado, empresa 

A Coordenadoria Municipal de Trânsito e Transporte de 

Guabiruba – GBTRAN comemora a diminuição em 24% 

do número de acidentes de trânsito com vítima após a 

instalação, em 2013, de 18 travessias elevadas. 

Foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros 241 acidentes 

em 2012, número que baixou para 181 no ano passado. “O 

número de atropelamentos também diminuiu. Temos muito 

que evoluir, mas se considerarmos que a frota de veículos 

subiu de 13,3 mil para 14,1 mil de um ano para o outro, 

podemos sim comemorar”, avalia o coordenador de trânsito, 

Anderson Roberto Scalvin. 

Este ano, a prefeitura já implantou mais duas faixas elevadas, 

totalizando 20, nos bairros Lageado Baixo, Aymoré, São 

Pedro, Guabiruba Sul e Centro. Além disso, palestras 

estão sendo ministradas nas escolas com o objetivo de 

conscientizar os estudantes sobre a educação no trânsito.

As ruas Brusque e 10 de Junho, localizadas na região 

Central da cidade, foram asfaltadas depois de substituída 

uma antiga galeria em frente à Lotérica, que por diferentes 

ocasiões resultou em transtornos no trecho. Foi implantada 

uma nova tubulação, composta por 30 tubos de 80 cm 

de diâmetro, que atravessa a rua Brusque culminando no 

ribeirão Guabiruba. A obra, realizada em 2013, possui cerca 

de 600 metros e vai da Prefeitura até o Salão Cristo Rei.

Em 2014 estão sendo inauguradas pavimentações nas ruas 

Vereador Guilherme Gartner e Paulo Kormann, no Centro, 

Inês Fischer, bairro São Pedro, Oscar Baron e Edmundo 

Schlindwein, Guabiruba Sul, José Rodolfo Nuss, Aymoré, e 

Vendelino Kohler, no Imigrante. Além da repavimentação da 

rua 10 de Junho , Centro, e início da rua Prefeito Carlos Boos, 

Aymoré.

Obras

Guabifios Produtos Têxteis, por meio da antecipação de 

ICMS e Prefeitura de Guabiruba- contou também com 

investimentos próprios do município. 

Além dos aproximadamente R$ 8 milhões gastos na obra 

pelo Governo do Estado, via Guabifios, a prefeitura investiu 

quase R$ 75 mil em calçadas, R$ 38 mil em serviços de 

terraplenagem, mais de R$ 14 mil em enrocamento, R$ 

29 mil em construção das escadas (para dar vazão à agua 

em períodos de chuva), R$ 36,5 mil em revitalização e 

paisagismo e mais de R$ 4 mil em semeadura, totalizando 

aproximadamente R$ 200 mil em investimentos.

A pavimentação asfáltica da rua dos Imigrantes favorece 

o escoamento da produção industrial da cidade. O trecho 

compreende 1,7 quilômetro de extensão, do pórtico de 

entrada do município até à rótula do Mercado Kohler. 
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Ruas do município são alargadas. Outras são abertas

Para facilitar o tráfego de veículos e oferecer mais segurança 

aos motoristas, a Secretaria de Obras alargou e abriu diversas 

ruas da cidade. Foram alargados trechos das vias Lageado 

Alto, Jace Vieira e toda rua André Decker, acesso à Cristalina 

(foto), no Lageado Baixo e cerca de 600 metros no principal 

acesso ao bairro Lageado Alto. Nos locais também foram 

realizados serviços de correção e nivelamento das vias, além 

de limpeza e remoção de postes, quando necessário. 

Na via geral do Lageado Alto, as árvores que cobriam a 

rua causando umidade foram cortadas, o que possibilitou 

ainda a passagem da rede elétrica às margens da via. Com 

isso, a Celesc - Centrais Elétricas de Santa Catarina prevê 

menos queda de energia na localidade, transtorno causado 

principalmente pela quebra de galhos de árvores que 

atingiam a rede elétrica. 

Entre as ruas abertas estão a Russland, no Aymoré, a Ana 

Catarina Carminatti, São Pedro e Selma Debatin, Centro. 

Os acessos eram uma reivindicação dos moradores. A 

aposentada Inês Fischer, 66 anos, conta que a abertura da 

Russland deixou mais prático o trânsito no local. “Melhorou 

bastante, não precisa mais abrir as duas porteiras para 

passar. As pessoas reclamavam bastante por causa das 

porteiras”, conta.

Obras
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Município recebe três máquinas do Governo Federal
Guabiruba foi um dos municípios brasileiros 
contemplados com três máquinas do Programa de 
Aceleração do Crescimento – PAC 2, do Governo 
Federal. O prefeito Matias Kohler recebeu das mãos 
da presidente Dilma Rousseff a chave de uma 
motoniveladora, popularmente conhecida como 
patrola. A solenidade de entrega ocorreu em novembro 
de 2013 no Porto de São Francisco do Sul. 

A presidente ressaltou a importância dos municípios 
menores, como Guabiruba, para o Brasil. “Considero 
que os prefeitos das cidades com até 50 mil habitantes 
têm hoje um grande desafio. Nesses municípios está 
uma parte da população que merece atenção, por isso 
o objetivo do programa é aumentar a autonomia dos 
prefeitos em relação aos recursos”, destacou. 

Além da patrola, Guabiruba recebeu mais um 
caminhão-caçamba e uma retroescavadeira em 

O objetivo do programa é 
aumentar a autonomia dos 

prefeitos em relação aos recursos.

Dilma Roussef

outros eventos. O prefeito enfatiza a economia para 
o município e a melhora nos serviços oferecidos à 
população. “A patrola, somada à retroescavadeira, 
recebida em setembro, e ao caminhão-caçamba, 
entregue no início de 2014, melhorou nosso parque de 
máquinas e a qualidade dos serviços”, avalia.

As três máquinas representam cerca de R$ 1 milhão 
em investimentos. O município está adquirindo 
mais dois caminhões-caçamba e comprou um rolo 
compactador, por meio de recursos do Fundo de Apoio 
aos Municípios – Fundam. 

Crédito Suelen Cerbaro

“
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GUABIRUBA SUL
Rua Fernando Kurtz NOVA

Rua Alberto Voss NOVA

Rua Paulo Riffel REFORMA

Rua Berbado Kohler NOVA

Rua Frederico Petermann REFORMA

AYMORÉ
Rua Paulo Wippel REFORMA

Rua Hilário Keller REFORMA

Rua José Rodolfo Nuss COLOCADO
GALERIA

Rua Sibéria NOVA

POMERÂNIA
Rua Exp. Zeno Schaefer NOVA

LAGEADO ALTO
Ponte nova próx. Res. do

Sr. Egon Pollhein
NOVA

SÃO PEDRO
Rua Lorena REFORMA

ALSÁCIA
Rua Alois Bittelbrum REFORMA

Rua Frederico Bittelbrum REFORMA

LAGEADO BAIXO/CRISTALINA
Ponte nova NOVA

PLANÍCIE ALTA
Reforma da ponte REFORMA

CENTRO
Rua Ana Kohler Boos REFORMA

Rua Otto Lohfagem REFORMA

Rua Guilher Muller REFORMA

Rua José Schweigert REFORMA

Rua Alberto Schweigert REFORMA

Rua Julio Schumacher REFORMA

Rua Paulo Kormann - Concreto REFORMA

Rua Paulo Kormann ganha 
ponte de concreto. Outras 
pontes são construídas e 
reformadas

Melhorias na  infraestrutura de 
saneamento básico

Operação Tapa Buracos é 
realizada no município

Para garantir melhores condições de saúde, preservar 

o meio ambiente, evitar alagamentos e melhorar a 

qualidade de vida da população, do início de 2013 a 

meados de 2014 foram instalados mais de 8 mil tubos, 

cerca de mil bocas de lobo e aproximadamente 70 

blocos de galerias em todos os bairros do município.

“Estas são algumas das obras de investimento em 

saneamento básico para o manejo de água pluvial, o 

que resulta em tranquilidade para os moradores das 

comunidades beneficiadas”, frisa o secretário de Obras, 

Jair Antônio Brambila. 

No início do ano as principais ruas do município 

receberam a Operação Tapa Buracos com o objetivo de 

melhorar o tráfego de veículos na cidade. Os trabalhos 

foram realizados nos bairros do município que possuem 

ruas asfaltadas.

Além dos consertos feitos nas pavimentações 

asfálticas, a Secretaria de Obras conserta buracos e 

imperfeições nas vias de lajotas.

C
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Fonte: Secretaria de Obras
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no Hospital Marieta Konder Bornhausen, de Itajaí, para 

realização de uma cirurgia no joelho. 

“Meu marido fez cinco cirurgias, as primeiras em Brusque 

e a última em Itajaí. Como não conseguíamos vaga no 

Marieta ele ficou alguns dias internado aqui”, conta Vanete 

Maria D. Goulart, que acompanhou o marido em todas 

as internações. “No 

Hospital de Guabiruba 

fomos atendidos com 

muito carinho pela 

equipe, que nos deu 

toda a assistência 

necessária”, conta ela, 

agora aliviada com a 

recuperação de Moacir 

que já está em casa. 

Segundo Roseli, a 

preocupação da equipe 

é oferecer atendimento 

humanizado aos 

pacientes. “Queremos 

que todos sejam cuidados da melhor forma possível. Tanto 

que temos a previsão de atendimento 24 horas para os 

casos de urgência”, ressalta. 

O horário de atendimento do hospital é das 18h à meia-noite. 

Os procedimentos são gratuitos e as situações mais graves 

continuam sendo atendidas no Hospital Azambuja.

Desde que o hospital foi reaberto em outubro de 2013, a 

população recebe atendimentos de urgência no próprio 

município. Mais de 700 pessoas são atendidas por mês. 

“Todo corpo clínico e de enfermagem, bem como os insumos 

necessários são pagos pela Secretaria de Saúde com o 

repasse de R$ 82 mil mensais. A Associação Hospitalar 

é responsável pela manutenção dos equipamentos e do 

prédio. A gestão é 

compartilhada”, explica 

a diretora do hospital, 

Roseli Kohler. 

De outubro a dezembro 

de 2013, o hospital 

realizou quase 1,9 

mil atendimentos de 

urgência. Número que 

subiu quase 30% nos 

três primeiros meses 

de 2014, quando 

os atendimentos 

ultrapassaram 2,4 mil. 

O hospital tem 12 

leitos e uma equipe de quatro enfermeiras, quatro técnicas 

de enfermagem, três serventes, uma nutricionista, uma 

cozinheira, além dos médicos plantonistas, que de janeiro 

a março atenderam 30 casos de internação. Um deles foi o 

pedreiro Moacir Antônio Goulart, 49 anos, que permaneceu 

na unidade de 6 a 9 de janeiro, enquanto aguardava vaga 

Saúde De portas abertas para a saúde da comunidade
Desde a reabertura em outubro de 2013, Hospital atende mais de 700 pessoas por mês 

De janeiro de 2013 a março deste ano, os guabirubenses 
realizaram quase 5 mil consultas médicas 
gratuitamente, sendo 4.528 no município e 423 em 
Florianópolis ou Itajaí. Fizeram aproximadamente 8 mil 
exames em diversas especialidades e foram atendidos 
em quase 13 mil sessões de fisioterapia. 

Novas especialidades médicas e exames para população

Números alcançados por causa da ampliação 
da oferta de especialidades à população, que 
atualmente conta com médico ortopedista, pediatra, 
proctologista, dermatologista, endocrinologista, 

Crédito David T. Silva

Os guabirubenses realizaram 
quase 5 mil consultas médicas 
de janeiro de 2013 a março 
deste ano.“

otorrinolaringologista e neurologista, por exemplo. 
Além disso, foi ampliada a oferta de atendimentos de 
psiquiatria e ginecologia. 

Diversos exames que precisavam ser pagos pelo 
paciente hoje são realizados sem custo e com fácil 
agendamento, como: ultrassom (realizado em 7 dias), 
ultrassom transvaginal (1 mês), exame cardiológicos 
(4 meses), oftalmológicos (2 meses), pneumológicos 
(1 mês), urológicos (1 mês) e neuropediatria (2 meses).  

Exames de sangue, como o para identificar problemas 
na próstata e exames hormonais são realizados 
gratuitamente no município. Outra novidade é que 
agora os atendimentos odontológicos contam com 
tratamento de canal gratuito. 

Conforme a diretora do hospital, Roseli Kohler, a reabertura do local era 
esperada com ansiedade pela população



7

A médica Fe Esperança Castañeda Lopez foi bem recebida pelos 
pacientes e adora a profissão que escolheu

Pacientes aprovam médicas estrangeiras
Guabiruba conta com quatro profissionais cubanas do programa Mais Médicos

O idioma é diferente, mas não impede que a consulta médica 

seja realizada e o paciente saia do consultório satisfeito. 

Assim tem sido a rotina das quatro médicas cubanas, 

profissionais do programa Mais Médicos, que atuam em 

postos de saúde do município.

Contratadas para trabalhar 40 horas semanais, as médicas 

afirmam já estarem adaptadas ao novo local de trabalho. Fe 

Esperança Castañeda Lopez chegou em dezembro de 2013 e 

conta que quase não há diferença entre a medicina brasileira 

e a cubana. “Aqui tratei um paciente com picada de aranha, 

que em Cuba nunca tinha visto. Mas de um modo geral as 

doenças são as mesmas”, destaca.  “Já estou adaptada com 

a cidade, mesmo com a diferença cultural. Todos aqui são 

muito carinhosos”, elogia enquanto conclui o atendimento à 

Jacinta Scharf Gums, 52 anos. 

Para a paciente, o atendimento foi muito bom. “Ela explica 

tudo direitinho. Fala devagar e repete quando a gente não 

entende. Gostei muito”, declarou após a consulta. 

Lucinda Galan de Oliveira, 39 anos, também foi atendida 

pela doutora cubana. “Tem muito médico por aí que nem 

olha direito para o paciente. Ela, ao contrário, examina com 

calma e demonstra que quer nos ajudar”, ressalta. 

As médicas estrangeiras trabalham nas unidades de saúde 

do Aymoré, Centro, Lageado Baixo e Imigrante.

Quando a saúde não vai bem tudo o que se quer é 
consultar um médico, fazer os exames necessários 
para o diagnóstico e iniciar o tratamento o mais rápido 
possível. É por isso que o Governo Municipal atua para 
diminuir o tempo de espera na fila para consultas, 
exames e cirurgias. Uma das medidas adotadas foi 
a assinatura de convênios, como o firmado com o 
Centro Médico de Guabiruba, que prevê consultas em 
Otorrinolaringologia, Dermatologia e Endocrinologia, 
entre outros. 

Com a Maternidade e Hospital Evangélico de Brusque 
– HEM, a parceira prevê a realização de cirurgias 
por meio da Filantropia e com o Hospital Azambuja 
a parceria é para exames de densitometria óssea, 
ressonância e mamografia. 

Outro convênio firmado foi com a Associação dos 
Municípios do Médio Vale do Itajaí - AMMVI para 
consultas com pneumologista, urologista e realização 
de cirurgias. “Em 2012 o exame de Raio-X era realizado 
somente em Brusque e o paciente aguardava 30 dias. 
Hoje também é oferecido na cidade e o atendimento é 
imediato, sendo realizados 350 exames/mês”, destaca 
a secretária de Saúde, Stela Maris Maccarini Fischer. 

Secretaria agiliza fila para consultas e exames

Consulta com Ortopedista 

Exame de Cintilografia

Exame Ressonância 
Magnética

Exame de Mamografia 

Consulta Oftalmologista

Consulta Endocrinologista

08 meses 

12 meses 

24 meses 

06 meses 

14 meses 

08 meses 

01 mês 

02 meses 

04 meses 

03 meses 

03 meses 

02 meses 

Especialidade em 2012 em 2014

Confira o tempo de espera de alguns 
procedimentos: 

Segundo ela, o número de exames de Ressonância 
Magnética ofertado ampliou em 400%. “Eram feitas até 
dez por mês com espera de até dois anos. Hoje são mais 
de 30 e a espera caiu para quatro meses”, completa. 
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Educação

Educação em obras
Objetivo é reformar e ampliar toda a infraestrutura das unidades de ensino do município

O olhar do engenheiro Marcondes Schmtz é atento 
para o projeto e também para o andamento da obra 
de ampliação da Escola de Educação Infantil Tia 
Olinda, no bairro Lageado Baixo. “Os espaços ficarão 
bem distribuídos e confortáveis para os estudantes”, 
declara. De acordo com ele, com a finalização da obra 
a escola terá três novas salas de aula com banheiro 
adaptado para crianças, cozinha, refeitório, banheiro 
para professores, depósito e secretaria. 

“Atualmente, atendemos 32 crianças com idades 
entre quatro meses e três anos no salão da Capela 
São Vendelino. Com a escola pronta vamos ampliar 
o número de turmas e atender ainda melhor os pais 
que precisam de um local para deixarem os filhos”, 
comemora a diretora Josirene Schlindwein, que 
trabalha há dez anos na unidade de ensino. 

Além da Tia Olinda, o Poder Público municipal reforma 
outras unidades de ensino. No bairro Pomerânia, as 
obras ocorrem na Escola Municipal Paulo Schmidt. 
As melhorias passaram pela troca do telhado, janelas, 

assoalho, piso, construção de calçada e campo de 
futebol para a prática das atividades de Educação 
Física, pintura e reformas na cozinha.

Já a Escola Básica Municipal Professor Arthur Wippel, 
no Centro, teve o telhado trocado, pintura externa 
e ampliação de toda a área do refeitório, enquanto 
a Escola Reunida Vadislau Schmitt teve o muro 
reformado e a instalação de uma proteção de tela 
galvanizada por cima do muro, na área de Educação 
Física. “Ele oferecia risco aos estudantes, por isso foi 
refeito. Também fizemos uma rampa que dá acesso ao 
pátio, onde as crianças fazem Educação Física”, relata 
a secretária de Educação, Edna Maria da Silva Jasper. 

Na Escola Municipal de Educação Básica Osvaldo 
Ludovico Fuckner, foi colocado novo piso, trocado 
janelas, reformado telhado. O educandário também 
recebeu nova pintura e troca de todas as lâmpadas 
pelas econômicas. 

Segundo Edna, toda a infraestrutura da rede municipal 
de ensino receberá melhorias e pintura padronizada.

Prefeitura auxilia estudantes 
com bolsa de estudo e 
transporte universitário

A conquista do diploma universitário é o sonho da 
maioria dos jovens, porém questões financeiras e 
geográficas podem atrapalhar a vida dos estudantes 
que não possuem universidade em seus municípios. 
Por isso, a Prefeitura oferece bolsas de estudos e 
transporte gratuito aos estudantes. 

É assim que Danielli Pollheim, 19 anos, da continuidade 
ao curso de Engenharia Civil na Uniasselvi, em 
Brusque. “Meus pais são professores e sempre me 

Danielli Pollheim, 19 anos, afirma que a bolsa de estudos é 
importante para seguir na faculdade

apoiaram, mas se não ganhasse ajuda com 30% de 
bolsa e transporte gratuito não conseguiria manter 
minha faculdade”, conta. 

Quem leva Danielli para a aula é o motorista Paulo 
Rogério Martins, que trabalha com transporte 
universitário há mais de três anos. Ele, que é pai de 
Giovane, 11 anos, adora o astral dos estudantes e diz 
sonhar com o dia do filho entrar na faculdade. “Quero 
que ele tenha futuro e escolha uma boa profissão”, 
destaca. 

Para o reitor da Unifebe, Günther Lother Pertschy, 
a iniciativa do município em auxiliar os acadêmicos 
é louvável. “Somente a educação pode mudar para 
melhor esse país. A iniciativa da prefeitura em ajudar 
financeiramente os estudantes é um exemplo que deve 
ser seguido”, acredita. 

Em 2013, o investimento da Prefeitura com bolsas de estudo foi 
aproximadamente R$ 190 mil. No primeiro semestre de 2014 
foram concedidas bolsas para 194 estudantes, beneficiados 
com auxílio entre 10% e 30% do valor da mensalidade. Somente 
em março, foram investidos mais de R$ 28 mil. Já o transporte 
universitário contou com R$ 218 mil investidos em 2013. Este 
ano, 256 acadêmicos utilizam o serviço gratuitamente e o 
investimento será ainda maior. 

FIQUE POR DENTRO!
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Todos os dias o casal Flávio e Franciane de Souza leva 

e busca as filhas na escola. Fabrine, 1 ano e 4 meses e 

Fabiele, 8 anos, estudam na Escola Tia Angélika e na 

Vadislau Schmitt. “Estamos contentes com a educação 

das nossas filhas e por termos conseguido vaga para 

ambas, mas já estamos ansiosos pela inauguração da 

nova creche do bairro”, declara a mãe.

Franciane refere-se à construção da creche na rua 

Arthur Baumgartner, no Imigrante. A nova instalação 

A nova sede da creche atenderá mais de 200 crianças em uma infraestrutura moderna e confortável

atenderá as 52 crianças que estudam na Escola Tia 
Angélika e terá capacidade para abrigar mais 186 
crianças. “A Fabrine adora a creche. Chora quando 
viemos buscá-la. No novo prédio ficará bem mais 
confortável para ela e os colegas, pois o espaço será 
maior”, destaca o pai.

Para a professora da creche e mãe da pequena 
Amábile, 2 anos, que frequenta a unidade, as novas 
instalações farão toda a diferença no dia a dia das 
crianças e dos profissionais que trabalham no local. 
“Investir em educação desde cedo contribui para o 
desenvolvimento da cidade”, completa.  

O investimento para construção da creche será de R$ 
1.496.598,54. O terreno custou R$ 1,5 milhão.

Creche nova e mais vagas
Prefeitura amplia em quase cinco vezes 
o número de vagas em creche com nova 
construção no bairro Imigrante 

Investindo na escola e nos alunos
Estudantes recebem uniforme e kit escolar e unidades de ensino ganham novos equipamentos

O kit é composto por diversos itens, como mochila, agenda, lápis 
de cor, tinta guache, giz de cera e pincel

Os 3,3 mil estudantes da rede municipal de ensino, do 
maternal ao 9º ano, receberam em 2014 uniformes e 
kit escolar do Governo Municipal. O kit é composto por 
mochila, agenda, lápis de cor, tinta guache, massinha 
de modelar, giz de cera, pincel, entre outros.

Os pais puderam economizar com a compra 
dos materiais já que os estudantes receberam 
gratuitamente todos os itens. “Foi a primeira vez que 
a prefeitura nos auxiliou desta forma. Nunca tínhamos 
ganhado nada. Nós pais e mães que sempre ajudamos 
uns aos outros”, destaca  Cleci Ventura Kormann, mãe 
de Lucas Guilherme, 11 anos e João Manoel, 5 anos.

Para ela, o kit foi uma surpresa positiva para os pais. 
“Todos nas escolas dos meus filhos (Padre Germano 
Brandt e Edeltrudes Wippel Heil) estão muito 
agradecidos. Nossos filhos utilizam os materiais e 
adoram tudo”, relata.

As escolas também receberam utensílios novos, como 

bebedouros, refrigeradores, fogões, fornos industriais, 
geladeiras, mesas, máquinas de lavar roupa, televisores 
e louças. O investimento da Secretaria de Educação 
em eletrônicos foi mais de R$ 250 mil enquanto para 
produtos de cozinha o valor foi mais de R$ 63 mil.

Outra novidade é que todas as escolas possuem buffet 
térmico.

C
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Se por um lado Guabiruba tem uma localização 

privilegiada, próxima de Brusque e seu pioneirismo 

na indústria, perto de Balneário Camboriú, com 

suas praias e vida noturna agitada, de Nova Trento, 

a cidade da fé, e da capital Florianópolis, por outro 

lado, a cidade é completa em seu próprio território.

Aqui temos gente que trabalha e estuda para 

construir a cidade que deseja. Guabiruba vive a 

agitação do dia a dia na indústria, no comércio, na 

prestação de serviços e na lavoura, mas encanta 

pela tranquilidade.

Não é preciso andar longe do centro para ver 

olhos atentos na soleira das janelas apreciando o 

movimento do bairro. Presenciar a serenidade de 

uma cadeira colocada na calçada para alguém com 

os olhos no jornal do dia. Para ouvir as risadas de 

criança enquanto o pedal da bicicleta se move em 

direção a novas aventuras. E colher fruta do pé, na 

beira da estrada.

Todos os caminhos levam moradores e visitantes a 

uma viagem perto da natureza. As flores enfeitam 

a paisagem. As árvores se aproximam do céu. O 

verde predomina, mas se mistura a outras cores, 

que trazem novos horizontes a cada estação.

A água brota do chão como a vida do povo que se 

multiplica. Um povo que trabalha por dias cada vez 

melhores. Que sonha em deixar para as próximas 

gerações a Guabiruba de hoje, onde a tecnologia 

existe, mas as famílias ainda se reúnem para bater 

papo na varanda, nas tardes de domingo.

Cidade igualitária

Não é a toa que Guabiruba conquistou o 37º lugar 

Guabiruba de todos
Município cresce 4% ao ano e
destaca-se pela diversidade cultural

no ranking das cidades mais igualitárias do país, 

após estudo da Organização das Nações Unidas 

– ONU com base nos dados apresentados pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE. O município se assemelha a classificação de 

países europeus, neste, que é o mais importante 

indicador para medir a distribuição de renda no 

mundo. 

Enquanto as desigualdades sociais são pequenas, 

é grande o crescimento populacional. Segundo 

o Observatório Social de Brusque, o município 

apresentou o maior índice no Vale do Itajaí Mirim, 

com um crescimento de 57% de 2000 a 2013. 

Guabiruba tem aproximadamente 20,5 mil 

habitantes, tendo recebido de 2005 a 2010 mais de 

3,7 mil pessoas de outras localidades, motivadas 

pela oferta de empregos e qualidade de vida.

Para o prefeito, Matias Kohler, a receita para a 

felicidade do guabirubense é simples: dar o peso 

certo ao trabalho e lazer. “Quando se trata do 

trabalho o guabirubense realiza com seriedade, 

mas quando encerrado esse ciclo diário, inicia o 

ciclo da confraternização com as festas populares, 

dos clubes, entidades... o que demonstra a 

felicidade de um povo que sabe mesclar as duas 

coisas”, destaca.

Economia em expansão 

Kohler acredita que a evolução econômica obtida 

pela cidade nos últimos anos praticamente dobrou 

o tamanho da cidade em diversos aspectos além 

do populacional, principalmente na economia. 

“É um desafio manter uma linha de crescimento 

dessa natureza, mas o guabirubense investe e Não é a toa que Guabiruba conquistou o 37º lugar 

Especial
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acredita no futuro. Temos muitas oportunidades 

ainda pela frente”, ressalta.  

A coordenadora do Núcleo Empresarial de 

Guabiruba da Acibr, Luana Schumacher, concorda. 

De acordo com ela, a atividade produtiva da cidade 

cresceu muito e conta hoje com aproximadamente 

mil empresas, entre comércio, prestação de 

serviços e indústria. “A oferta de emprego gerada 

faz com que a população não pare de crescer. 

O município cresce aproximadamente 4% ao 

ano. Estamos deixando para trás o patamar 

de “cidade pequena” e nos tornando cada vez 

mais independentes, fortes e com maior poder 

aquisitivo”, frisa.

“Para continuarmos a crescer de forma sustentável, 

precisamos de mais mão de obra qualificada, aliada 

às melhorias urbanas necessárias. Esses fatores, 

somados a garra e ao perfil ético e trabalhador do 

guabirubense fará com que continuemos a ser 

uma das melhores cidades do Brasil para viver”, 

completa Luana.

Nesse contexto, é importante lembrar que a 

economia do município também se desenvolve 

no campo. “Parabenizo os nossos agricultores, 

que com braços fortes ajudaram a transformar 

Guabiruba nesta cidade tão bela que temos 

hoje”, destaca o presidente da Associação de 

Desenvolvimento Rural de Guabiruba - ADERG, 

Arno José Kohler. 

O presidente da Câmara de Vereadores, Waldemiro 

Dalbosco, também acredita que muitas foram as 

mudanças que Guabiruba passou em seus 52 

anos de história. Para ele, esse fator torna cada 

vez mais difícil e desafiadora a tarefa de legislar. 

“Principalmente porque temos que olhar para o 

amanhã, pois o ontem não pode mais ser mudado. 

Ainda temos muito a aprender e fazer, tornando-

se necessário a união de todos nesta caminhada”, 

afirma. 

Todos, parte da mesma história

A história de Guabiruba está entrelaçada com a de 

Brusque, que sob a direção do barão Maximilian 

von Schneeburg, fundador da colônia de Itajaí, 

a partir de 1860 trouxe os primeiros imigrantes 

alemães para a região. Posteriormente, chegaram 

italianos, poloneses e austríacos. O município foi 

emancipado em 10 de junho de 1962 e conta com 

uma intensa diversidade cultural, que o presidente 

da Associação Artístico Cultural São Pedro, 

Arisson Sérgio Kohler descreve com poesia: 

“GUABIRUBA. Ontem, um sonho. Hoje, o lar, o 

amor, a terra natal. Resultado da luta e do suor 

de um povo trabalhador, que com jeito simples 

e persistente soube preservar as tradições 

adquiridas de seus antepassados e cultivar esta 

terra com afinco e esperança. Desbravada por 

alemães e italianos, hoje terra de tanta gente. 

Expressão, sentimento, tradições, pura gente. Uma 

cultura que nos permite sermos, tudo aquilo que 

fomos feito capazes. O lar e o amor. Guabiruba! 

Afinal, nosso maior presente é fazermos parte 

desta história”.

 Quando se trata do trabalho o guabirubense realiza 
com seriedade, mas quando encerrado esse ciclo diário, 
inicia o ciclo da confraternização com as festas populares, 
dos clubes, entidades... o que demonstra a felicidade de um 
povo que sabe mesclar as duas coisas.

Matias Kohler
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Confira as ruas que estão em processo de pavimentação:
Pedro Fischer, João Erthal, Centro; Hilário Ebel e Euvaldo Eble, Lageado Baixo; Matias Baron, Guabiruba Sul; Paulo Misfeld 

e Santa Catarina, São Pedro.

Município implanta novo Plano 
Diretor e novo Plano de Sanea-
mento Básico

Guabiruba passa por Recadas-
tramento Imobiliário

O Programa de Pavimentação e Urbanização 
Comunitária prevê a cooperação entre prefeitura e 
moradores na pavimentação de 20 ruas secundárias 
até dezembro de 2014. “Já tivemos adesão de 
moradores de 16 ruas. As pessoas querem deixar de 
conviver com poeira e lama, além de valorizarem seus 
imóveis”, explica o secretário de Planejamento Urbano 
e Infraestrutura, Wagner Butsch. 

O programa estabelece que os moradores são 
responsáveis pelas lajotas para rua e paver para 
calçada. Em contrapartida, a prefeitura compra os 
materiais para a base, faz o meio fio, arca com os custos 
de mão de obra e faz a rede de drenagem pluvial.

Para que a rua seja inserida no programa é necessária à 

Para auxiliar no desenvolvimento de projetos 
e no planejamento da cidade, uma empresa foi 
contratada pelo município para fazer o trabalho de 
georreferenciamento e recadastramento imobiliário. 
Os dados eram de 1994, conforme a Lei Complementar 
nº 508, que instituiu o Código Tributário do Município. 
Sendo assim, o trabalho servirá para atualizar essas 
informações e a planta genérica de valores da 
cidade. O trabalho irá ainda identificar os imóveis, 
desmembramentos e as novas construções que não 
estão cadastradas na prefeitura. Havia apenas 10 mil 
unidades cadastradas. Com o recadastro, o número já 
ultrapassa os 15 mil.

Presidente da Associação de Moradores do bairro Aymoré, Valter 
Dognini, elogia parceria

Planejamento Urbano e
Infraestrutura

adesão de 75% dos moradores. Já foram pavimentadas 
a Oscar Baron e Edmundo Schlindwein (Guabiruba 
Sul), Vendelino Kohler (Imigrante), Vereador Guilherme 
Gartner (Centro) e José Rudolfo Nuss (Aymoré). 

Para o presidente da Associação de Moradores do bairro 
Aymoré, Valter Dognini, a parceria entre poder público 
e comunidade é importante e deve ser intensificada. 
“Sabemos que os recursos que vêm para o município 
são pequenos e esta é uma forma de agilizar as obras 
de pavimentação”, comenta. 

O Plano Diretor de Guabiruba foi totalmente revisto 
em 2013 após discussões nos bairros, que permitiram 
a participação da comunidade nas mudanças 
necessárias. O mesmo ocorreu com o Plano Municipal 
de Saneamento Básico, composto por: abastecimento 
de água potável, esgoto sanitário, limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das 
águas pluviais. 

Prefeitura pavimenta ruas em 
parceria com a comunidade
Objetivo é pavimentar 20 ruas secundárias até 
dezembro deste ano
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Todos os projetos de escolas, pavimentações, 
regulamentação das construções do município 
e análise e parcelamento do solo passam pela 

Secretaria de Planejamento Urbano e Infraestrutura. 
Lembre-se, antes de construir ou comprar um 

terreno, informe-se na Secretaria. Ligue 3354-0141
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As obras já começaram e Guabiruba terá uma sede própria 

para o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) a 

partir do segundo semestre de 2014. O espaço, atualmente 

alugado, no bairro Guabiruba Sul, será substituído por uma 

ampla construção no bairro Lageado Baixo. O investimento 

na obra é de aproximadamente R$ 390 mil. 

O município disponibilizou o terreno e preparou a 

infraestrutura necessária no local e o Governo do Estado é 

responsável pela execução da obra. Conforme a secretária 

de Assistência Social, Habitação e Emprego, Neide Luzeti 

A partir do segundo semestre de 2014 estarão abertos os 

pré-cadastros para os programas de Moradia Popular. 

Informe-se pelo 47 3354-2313. 

Assistência Social, 
Habitação e Emprego

Hort, a construção do novo espaço é uma grande conquista 

para a cidade, pois propicia melhores condições de vida 

para as pessoas em estado de vulnerabilidade e risco social. 

“Atualmente realizamos o acompanhamento de 30 famílias, 

sendo que mais de mil são cadastradas pela Secretaria”, 

destaca. 

Além de ofertar serviços e ações de proteção básica, o CRAS 

possui a função de gestão territorial da rede de assistência 

social básica, promovendo a organização e a articulação 

das unidades a ele referenciadas e o gerenciamento dos 

processos nele envolvidos.

O principal serviço ofertado pelo CRAS é o de Proteção 

e Atendimento Integral à Família - Paif, cuja execução é 

obrigatória e exclusiva. Este consiste em um trabalho de 

caráter contínuo e fortalece a função protetiva das famílias, 

prevenindo a ruptura de vínculos, promovendo o acesso 

e usufruto de direitos e contribuindo para a melhoria da 

qualidade de vida.

Novo CRAS será inaugurado em 2014
Espaço alugado será substituído por ampla construção no bairro 
Lageado Baixo

Oficinas, encontros e jogos são algumas atividades promovidas 
no município para envolver a Terceira Idade

Secretaria promove atividades 
para Terceira Idade 

Moradia Popular

• Inscrição para o curso Pronatec - 90 
• Acompanhamento de famílias - 30
• Visitas domiciliares - 20 /mês
• Idosos no Serviço de Conveniência e
   Fortalecimento  de Vínculos - 60 
• Grupo de atividades físicas em todos
   os bairros - 120 pessoas
• Contemplados com o Benefício de Prestação
   Continuada - 46 idosos e 110 deficientes.
• Projetos desenvolvidos - 2
• Projeto de mulheres beneficiárias
   do bolsa família – 6
• Famílias cadastradas no cadastro único - 1.080
• Famílias que recebem bolsa família - 330
• Famílias que recebem cesta básica: 50/mês 
• Famílias inseridas no programa do leite: 42
• Acompanhamentos das medidas
   socioeducativas - 8 
• Compras de passagens - 7  (janeiro a abril de 2014)
• Auxílio funeral - 1 (janeiro a abril de 2014)

NÚMEROS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Secretaria de Assistência Social, Habitação e Emprego com 

o apoio do Grupo de Voluntários promove diversas ações e 

eventos para os idosos. Em abril organizou a fase regional 

dos JASTI, onde grupos de Guabiruba foram classificados 

para a etapa estadual, em Canoinhas. Em maio, foram 

realizados os Jogos Municipais da Terceira Idade e em junho, 

a Gincana da Terceira Idade. Nos JASTI estadual, a bocha 

ficou em 4º lugar e Inácio Nuss foi o dançarino destaque.

Os grupos também confeccionaram 160 guirlandas no 

Projeto Páscoa - feira de artesanato com a professora 

Brunildes Fuckner Alvares.
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Fonte: Secretaria de Assistência Social, Habitação e Emprego
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Meio Ambiente

Agora os guabirubenses não precisam mais depender 
da FATMA, de Blumenau, para emissão de licenças 
ambientais incluídas no nível três da listagem das 
atividades consideradas potencialmente causadoras 
de degradação ambiental. Além daquelas de impacto 
local para fins do exercício da competência do 
licenciamento ambiental. 

Ou seja, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
– SEMMA ampliou suas atividades por meio de um 
convênio com o Conselho Estadual de Meio Ambiente  
- CONSEMA. A prefeitura da cidade possuía um termo 
de gestão compartilhada florestal, o que limitava suas 
atribuições. “Agora somos habilitados para o nível três 
de complexidade, o que evita a dependência da FATMA, 
permitindo assim, agilizar os processos”, pontua a 
secretária de Meio Ambiente, Bruna Eli Ebele.

De acordo com ela, a comunidade solicitava licenças 
ambientais em Blumenau e a resposta podia levar 
mais de três anos. “O prazo para concessão da licença 
depende do tipo de projeto e da atividade da empresa, 

Proibido jogar lixo e entulhos. Essa é a mensagem 
das placas instaladas para informar os moradores da 
proibição de jogar detritos em terrenos baldios e às 
margens de vias públicas. Das 30 placas produzidas, 
quatro já foram colocadas na rua Pedro Keller - travessa 
dos bairros Aymoré e Guabiruba Sul, na rua Planície 
Alta e rua Antônio Fischer, bairro São Pedro. 

Quem observar lixo e entulho em sua rua ou bairro 
deve denunciar à Secretaria pelo telefone (47) 3354-
0141 ou pelo e-mail: meioambiente@guabiruba.sc.gov.
br. 

Licenciamento Ambiental 
agora é feito em Guabiruba
Secretaria Municipal de Meio Ambiente tem 
autonomia para conceder licenças ambientais

Instaladas placas que proíbem 
lixo em terreno baldio e via 
pública
Objetivo é conscientizar população para não 
depositar lixo em locais impróprios

• Vistorias/Fiscalização
Entradas Protocoladas: 111
Denúncias: 30
Defesa Civil/Parecer Técnico: 10
Total de Vistorias: 144
Denúncias encaminhadas ao Ministério 
Público: 5
• Licenciamentos
Aterros/Terraplenagem: 57
Declarações (Reforma/Extensão de Rede/
Limpeza de terreno): 28
Supressão de Vegetação: 6
Empresas aprovadas: 28
Corte Eventual de Vegetação: 5

NÚMEROS DO MEIO AMBIENTE

Medida agiliza os processos de licenciamento ambiental

C
rédito S

uelen Cerbaro

mas com o município habilitado podemos responder 
em duas semanas”, comemora.

Para Bruna, a habilitação no nível três é uma necessidade 
dos empresários do município.  “Firmando o convênio 
com o CONSEMA, praticamente todas as demandas 
de licenças ambientais e parcelamento do solo podem 
ser feitas direto na prefeitura, o que garante agilidade”, 
acrescenta.  

Fonte: Secretaria do Meio Ambiente
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Há também o feirão de mudas frutíferas, onde são 
disponibilizadas quase 15 mil mudas vendidas por 
menos de R$ 10 cada.

Associativismo recebe apoio

Mais da metade dos produtores rurais participam 
da Associação de Desenvolvimento Rural – Aderg, 
entidade que presta serviços para os agricultores por 
meio de máquinas agrícolas e tratores desde o preparo 
do solo, plantio, colheita e secagem dos grãos. “A 
Secretaria repassa R$ 10 mil mensais para a Aderg. O 
objetivo é que o custo de utilização das máquinas fique 
mais barato ao produtor”, ressalta Boss.  

O agricultor do bairro São Pedro, Francisco Ullrich, 57 
anos, elogia a atuação da Secretaria de Agricultura e 
da Aderg. “Tenho três hectares plantados. É muito 
bom saber que posso contar com ajuda da semente à 
colheita”, ressalta. 

Feira de Produtos Locais

A roça de milho está bonita nas terras do agricultor 
Alcino Boos, 57 anos, no bairro Aymoré. Na propriedade 
de oito hectares ele também planta aipim, batata doce 
e verduras, além de criar bovinos e aves para venda e 
consumo da família. Para garantir a colheita, ele tem o 
auxílio do Governo Municipal. “É muito importante ter 
ajuda da prefeitura, porque os insumos são caros hoje 
em dia. Também posso contar com auxílio técnico”, 
comenta. 

Um dos benefícios é a campanha de Adubo e Ureia. 
“Auxiliamos os produtores de milho, arroz, hortaliças, 
eucalipto, palmeira, pupunha... Não importa o tamanho 
da propriedade”, explica o secretário Moacir José Boos. 
O produtor faz a inscrição na secretaria e paga 60% do 
preço do fertilizante. 

Também são disponibilizadas sementes de milho 
gratuitamente. No ano passado 321 produtores foram 
beneficiados. Outra campanha é do calcário, sendo a 
cota do município de 200 toneladas/ano. 

Viveiro e feirão de mudas 

Guabiruba também possui o viveiro de mudas, com 
produção de hortaliças, eucalipto, palmeiras e flores, 
estas para o plantio nas praças e rótulas da cidade. 
Grande parte das hortaliças é vendida a R$ 1 a dúzia. As 
escolas e creches municipais também são beneficiadas 
pelo viveiro. Recebem chás, temperos e hortaliças para 
a horta. Em 2013 o viveiro produziu a média de 20 mil 
mudas/mês.  

Francisco Ullrich tem uma pequena plantação e elogia a atuação 
do poder público no setor

Lançada em junho de 2013, a Feira de Produtos 
Locais, realizada por 16 produtores de Guabiruba 
no estacionamento da Prefeitura aos sábados das 
7h às 12h, já é sucesso. Além de alimentos, como 
peixe, geleia, biscoitos, cucas, pães, doces, frutas e 
verduras, podem ser adquiridos no local, produtos 
como carvão, flores e artesanato. O objetivo da 
ação é oferecer produtos de qualidade do agricultor 
direto para o consumidor.

Para o coordenador do grupo de agricultores, 
Tarcizio Decker, a realização da feira é motivo 
para comemorar. “Trabalhamos com o grupo pra 
conseguir vender nossa produção. Estamos bem 
contentes com as vendas”, afirma.

Agricultores recebem 
incentivos para suas lavouras
Da semente à colheita, produtores rurais contam 
com ações de apoio da Prefeitura

O agricultor Alcino Boos planta milho em sua propriedade e conta 
com auxilio da Prefeitura para garantir a colheita
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Fonte: Secretaria do Meio Ambiente
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Plano de Cargos e Carreira foi apresentado aos servidores antes 
de ser enviado à Câmara de Vereadores para aprovação

Prefeitura implanta Plano de Cargos e 
Salários e novo Estatuto do Servidor
Valorização do servidor público municipal também faz parte da 
gestão 2013/2016

Transparência nas ações públicas

Implantar o Plano de Cargos e Salários para todos os 

funcionários públicos, atualizar o Estatuto do Servidor, 

revitalizar e criar novos Conselhos Municipais e capacitar 

o funcionalismo público. Os quatro itens que constam no 

plano de governo de Matias e Zirke já se transformam em 

realidade. Atualmente, Guabiruba conta com 14 Conselhos 

Municipais estruturados. O projeto do novo Estatuto do 

Servidor e o Plano de Cargos e Salários virou lei neste ano, 

depois da aprovação da Câmara de Vereadores. Os novos 

planos foram elaborados pela Prefeitura em parceria com o 

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brusque, 

Botuverá e Guabiruba – Sinseb.

A medida atinge diretamente os servidores municipais com 

uma legislação atualizada que protege e oferece garantias 

às suas atividades, e indiretamente atinge toda população 

guabirubense, uma vez que o servidor valorizado dentro do 

Você sabia que pode ter acesso a todas as informações 

de receitas, despesas, convênios e saber toda transação 

financeira da prefeitura do 

seu computador? Basta 

acessar o www.guabiruba.

sc.gov.br e clicar no banner 

Portal da Transparência. 

Ali estão as informações 

sobre o dinheiro público, 

como gastos com a 

folha de pagamento, 

além de informações 

administrativas, financeiras 

e licitações. 

A secretária de 

Administração e Finanças, 

Edena Beatris Censi, explica que as informações no portal se 

adequam à Lei de Responsabilidade Fiscal. “O cidadão pode 

acompanhar, em tempo real, as informações sobre os atos 

praticados pela gestão municipal”, explica.

Administração e 
Finanças

seu ambiente de trabalho torna-se mais eficiente.

A íntegra do Plano e do Estatuto podem ser verificadas no 

site www.guabiruba.sc.gov.br – menu Transparência – Leis 

Municipais.

Conforme Edena, o objetivo do Portal da Transparência é 

possibilitar que qualquer cidadão acompanhe, onde quer que 

esteja, a gestão do dinheiro 

público, contribuindo assim 

para a correta aplicação 

desses recursos.

A secretária lembra 

que além do Portal da 

Transparência, o Governo 

Municipal adota outros 

meios para promover a 

transparência nas suas 

ações. Uma delas é a 

criação de uma página no 

Facebook e o lançamento 

do novo site institucional 

com o objetivo de tornar as informações mais atrativas ao 

cidadão. Além disso, o guabirubense pode acionar a Lei 

de Acesso à Informação, requerendo sua solicitação por 

informação pública via site.

Portal da Transparência está disponível no www.guabiruba.sc.gov.br

C
rédito S

uelen Cerbaro

Crédito Divulgação



17

Casa da Cidadania

Desde março, o município conta com um posto de 
atendimento do Sistema Nacional de Emprego – 
SINE. O objetivo é aprimorar o atendimento na área 
do trabalho, a qualidade de vida do trabalhador e 
o desenvolvimento da cidade. Uma das ações do 
Sistema é identificar as vagas e as pessoas que delas 
necessitam e, mais que isso, qualificar a mão de obra 
existente por meio de cursos. O SINE fica instalado na 
Casa da Cidadania.

Como o serviço é recente no município, os 
empregadores ainda não têm o hábito de enviar as 
vagas disponíveis em sua empresa para divulgação no 
local. “A instalação do SINE foi uma conquista para o 
município. Agora precisamos incentivar os empresários 
a cadastrarem suas empresas no site da prefeitura ou 
preencherem um formulário disponibilizado aqui”, 
explica o responsável pelo Sistema, Ednilson Alfarth. 
Segundo ele, depois de cadastrada, a empresa pode 
informar suas vagas pelo telefone (47) 3354-1294 ou 
pelo e-mail sine@guabiruba.sc.gov.br. “As pessoas que 
estão desempregadas também podem nos procurar 
para que seja realizado o cadastro”, completa. 

Além de buscar colocação no mercado de trabalho, o 
empregado deve procurar o SINE quando é desligado 
de uma empresa. Tiago Roberto Albrecht, 24 anos, foi 
até o local para dar entrada no Seguro Desemprego. 
“Moro no bairro São Pedro e poder fazer isso aqui em 

A Casa da Cidadania abriga o SINE, o Fórum, Procon, 

GBTRAN e outros serviços, como a confecção da 

carteira de identidade digitalizada. Para o coordenador 

da Casa da Cidadania, Luiz Antônio da Silva Machado, o 

local oferece todo o conforto ao cidadão, que é atendido 

por uma equipe formada por pessoas capacitadas para 

a função. “Também temos estacionamento próprio 

para agilizar os atendimentos”, destaca. 

Scarlet Caroline Gartner Woitexem, 17 anos, perdeu a 

identidade e precisou tirar a segunda via. Como a mãe 

não dirige fora da cidade, ficou contente em poder fazer 

o documento perto de casa. 

O local também deve ser procurado sempre que um 

Diversos serviços em um só lugar 

Guabiruba foi bem melhor do que ter que ir a Brusque”, 
ressalta. 

De acordo com Alfarth, em apenas um mês foram 
encaminhados 75 processos de Seguro Desemprego. 

Para dar entrada no Seguro é preciso apresentar os 
seguintes documentos: RG e CPF, comprovante de 
residência, carteira de trabalho (com atualização de 
salário e função), requerimento do seguro desemprego, 
comunicado de dispensa, termo de rescisão de contrato 
de trabalho, extratos dos depósitos ou comprovante 
de saque do FGTS. Domésticas precisam apresentar 
documentos diferenciados. 

Para a coordenadora do Núcleo de Empresários, Luana 
Schumacher Vaz, a iniciativa deve ser comemorada. 
“Só temos a ganhar, pois a ação vai otimizar a nossa 
mão de obra, gerar mais renda para o funcionário e 
engrandecer a economia do município”, avalia.

consumidor se sentir lesado após a compra de um 
produto ou serviço. De janeiro a abril aproximadamente 
600 pessoas procuraram o Procon  de Guabiruba. 
“Serviços de telefonia e coleta de lixo são os campeões 
de reclamação”, revela Machado. 

A Casa da Cidadania funciona das 8h às 12h e das 
13h30 às 17h30 na rua José Fischer, 76. 
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SINE é instalado no município
Empregadores podem utilizar Sine de Guabiruba 
para divulgar vagas
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O Lazer na Estrada é realizado no último fim de semana de cada 
mês, na rua Alois Erthal

Quem disse que a rua não é lugar de brincar
e se exercitar?
Programa Lazer na Estada fecha rua central de Guabiruba para prática de esportes

Programa Guabirubense do Futuro 
atende mais de 700 alunos

Prefeitura apoia diversos 
segmentos esportivos

Quem nunca ouviu uma mãe recomendar para o filho cuidar 

com os carros quando brinca na rua. Outras nem permitem 

que as crianças e adolescentes se divirtam nesse espaço, 

preferindo a segurança do pátio de casa, praças ou clubes. 

Mais de 700 estudantes entre 6 e 16 anos são atendidos 

pelo o programa Guabirubense do Futuro, que disponibiliza 

diferentes modalidades esportivas no contraturno escolar 

da rede municipal de ensino. Os alunos podem treinar uma 

ou mais modalidades, escolhendo entre atletismo, dança, 

voleibol, handebol, xadrez, basquetebol, futsal, futebol, tênis 

de mesa, natação e karatê. 

O projeto tem como objetivo formar cidadãos e não deixar as 

crianças e adolescentes ociosos. Eduardo Lofhgen, 11 anos, 

adora o programa. Tanto que além da escola que frequenta 

todas as manhãs, tem uma agenda esportiva extensa. Na 

terça-feira à tarde joga xadrez e na quinta fustal. As noites de 

O Gaiola Cross, Atletismo, Ciclismo BMX Guabiruba, 

Motocross, Jeep Clube, Clubes Amadores e esportistas 

da Terceira Idade têm o apoio da Secretaria de Esportes, 

Lazer e Assuntos para a Juventude. Os eventos esportivos 

em Guabiruba, como Ecorace e Passeio Ciclístico do Morro 

Santo Antônio, realizados por outras entidades, também 

recebem apoio para organização, estrutura e aquisição de 

equipamento.

Outra modalidade mantida com o apoio do Governo Municipal 

Mas em Guabiruba, os pais podem observar os filhos e 

também praticar esporte na rua sem nenhum risco. O projeto 

Lazer na Estrada consiste exatamente em fechar uma via 

da região central do município para a prática de atividades, 

como roller, skate, bike, ou simples corridas e caminhadas.

O projeto, lançado em outubro de 2013, é realizado 

mensalmente, todo último sábado do mês, na rua Alois 

Erthal. “A cada edição mais pessoas participam, se exercitam 

e se divertem ao ar livre”, comemora o secretário de Esportes, 

Lazer e Assuntos para a Juventude, Luiz Schlindwein Filho. 

O atleta de longboard, Gustavo Pereira, 16 anos, gosta muito 

do evento. “O Lazer na Estrada é um incentivo para o esporte 

de Guabiruba, pois é um lugar onde você pode andar sem 

preocupação, por causa do movimento” avalia.

quarta e sexta são reservadas para o futebol, enquanto as de 

segunda e quinta são para a prática do Karatê. Embora seja 

vice-campeão brasileiro de Karatê é com a bola no pé que 

Eduardo se realiza. “Acho que tenho mais talento no futebol. 

Meu sonho é ser um grande jogador”, revela. 

Em maio deste ano, atletas de karatê participaram de um 

campeonato internacional trazendo para Guabiruba 14 

medalhas de ouro.

é a Associação de Futebol Educacional de Guabiruba – Afeg, 

que trabalha com mais de 150 alunos de 5 a 17 anos. “O 

trabalho realizado pela Afeg é muito bom, tanto que ela já 

revelou grandes atletas, como o Jorge Frello que atualmente 

joga no Napoli, na Itália”, destaca o secretário de Esportes, 

Luiz Schlindwein Filho. Segundo ele, a prefeitura contribui 

com o transporte dos jogadores, com um treinador, um 

massagista e um preparador físico. “Também investimos 

cerca de R$ 10 mil por ano em equipamentos”, completa.  

 Schlindwein destaca que os empresários da cidade são 

grandes parceiros do esporte do município.
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Este ano, a Fundação Cultural recebeu 12 inscrições de 
projetos no Edital do Fundo Municipal de Apoio à Cultura 
Nivaldo Kormann. Os R$ 39 mil destinados a incentivar 
as atividades culturais da cidade, contemplou os seis 
primeiros projetos, que podiam ter valor máximo de 
R$ 7,8 mil e deviam abranger as áreas do teatro, dança, 
circo, música, audiovisuais, literatura, patrimônio 
material e imaterial, artes populares, artesanato, artes 

Fundo Municipal de Cultura 
concede R$ 39 mil em 2014

O sonho de criança da dona de casa Sandra Regis, 32 anos, 

era ser bailarina. Seus pais não tinham condições de fazer 

sua matrícula e cresceu sem realizá-lo. O tempo passou, ela 

se tornou mãe de Ketlyn e a menina manifestou o mesmo 

desejo. “Ela está com sete anos e é o segundo que frequenta 

as aulas de balé oferecidas pela Fundação Cultural”, 

comemora. Enquanto a menina se equilibra na sapatilha, 

Sandra conversa com as outras mães em frente à sala e 

sente-se agradecida em proporcionar dança para a filha sem 

gastar nada. “Ela adora as aulas e eu fico muito feliz de dar a 

ela algo que não tive”, declara. Ketlyn e outras 74 alunas têm 

aula com a professora Ana Paula B. Rockenbach, 27 anos. 

Segundo a professora, as condições de trabalho e o incentivo 

aos profissionais foram decisivos para que ela trabalhasse 

em Guabiruba. “Estou aqui há um ano e gosto muito. Embora 

dê as aulas em um espaço adaptado tenho tudo que preciso”, 

destaca ela, que ensina balé em uma sala de aula da Escola 

Anna Othilia Schlindwein. As alunas de Ana são unânimes 

em elogiar a professora e as aulas. “Dançar balé é mais ou 

menos fácil”, completa Taís, 8 anos. 

Cultura

Mais de 300 pessoas frequentam cursos gratuitos oferecidos pela Fundação Cultural

Guabiruba valoriza...

a arte de ensinar e aprender

Além do balé, a Fundação Cultural oferece gratuitamente 

cursos de violão, acordeon, alemão, pintura e escultura em 

madeira, teatro infantil, teclado, pintura em tela óleo, argila, 

desenho de observação, flauta e pachtwork. “Aumentamos 

o número de vagas e hoje atendemos 300 alunos. Para 

quem tiver interesse em fazer os cursos este ano temos 

uma fila de espera”, explica o superintendente da Fundação 

Cultural, Gilmar Jose Celva. De acordo com ele, as turmas 

são formadas a cada inicio de ano. 

Quem também não perdeu a oportunidade de aprender algo 

novo foi Cristiane Petermann Bretzke, 26 anos, que desde 

março frequenta a aula de pachtwork com a professora 

Lenir Dalbosco Lang. “Tenho curso toda quarta-feira e já fico 

ansiosa na segunda. Adoro a aula”, conta. 

Cristiane diz que nunca tinha tido contato com a técnica, 

mas decorou a casa e presenteou a família na Páscoa com 

as peças que produziu no curso. “A primeira peça me deu 

uma imensa alegria, pois descobri que podia fazer. Logo 

começaremos a fazer peças de Natal”, revela.

visuais, artes gráficas e artes integradas. Os trabalhos 
foram analisados por uma banca formada por três 
pessoas especialistas na área. Na foto, você confere os 
vencedores.
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Pergunta aos guabirubenses:  conhecem a sua 
cidade? Não o caminho de casa para o trabalho ou o 
percurso até a escola das crianças. Nem o centro do 
município, onde estão localizados os principais pontos 
do comércio. Falamos de turismo, dos lugares que 
Guabiruba oferece para preencher as horas de folga.  

Aqui, temos um roteiro de 20 casas enxaimel, 
construções típicas alemãs, que resistem ao tempo 
e contam a história dos primeiros imigrantes. Temos 
o Morro de São José, que volta e meia colore o céu 
com parapentes, além de oferecer uma caminhada 
ecológica e religiosa com mais de 40 capelinhas no seu 
percurso. Temos o Morro de Santo Antônio, aonde a 
fé enche de esperança a capelinha no alto da colina. Ali 
perto é possível ir “Lá nas Trutas” e conhecer a criação 
ou provar os peixes. 

Cidades de colonização alemã, temos muitas na região, 
mas comer o melhor marreco recheado só mesmo 
aqui, no Restaurante Schumacher. Por aqui também 
é possível reunir os amigos para beber e conversar 
na Choperia Kiezen Ruw ou fazer uma boa festa no 
Guabirubense. Dá para pescar, jogar futebol, caminhar 
por uma trilha, andar de bike. Tudo isso e muito mais 
em contato com a natureza. 

Isso sem falar da cultura, que pode ser vivenciada 
e revivida por meio de grupos, como o Alle Tanzen 
Zusamenn, Tutti Buona Gente, Banda Das Lebenslied 
e GlockenChor (Coral de Sinos) e com o Maibaum. Ou 
na Festa da Integração, Notte Italiana e Stadtplatzfest. 
E dá para falar da nossa cidade sem lembrar o 
Pelznickel que alegra todos os dezembros? 

Para a administração municipal, tão importante quanto 
trazer turistas é incentivar os moradores a conhecerem 
e usufruírem da cidade. “Nesse momento nosso 
objetivo é captar o público interno para que tenham o 
seu lazer no município”, destaca o diretor de Turismo, 
Sidnei Dematé. Ele também comenta que um mapa 
turístico foi desenvolvido e estará à disposição dos 
turistas e dos cidadãos de Guabiruba.

Turismo em casa
Instalada neste ano, Diretoria de Turismo inicialmente quer 
incentivar o guabirubense a conhecer e desfrutar atrativos 
turísticos, gastronômicos e culturais do município

O convite está feito. Agora é com vocês! 

Turismo
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• Grupos de músicas

• Choperia Kiezen Ruw

• Pesque e Pague Lá nas Trutas

• Festa na Praça (Stadtplatzfest)

• Pelznickel

• Morro de Santo Antônio

• Comida Típica

• Grupos de Danças
 no Maibaum


