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O bicho
vai pegar

Daqui a pouco, a população terá oficialmente os
nomes dos próximos candidatos a prefeito. Como sem-
pre, não será tarefa fácil para o eleitor escolher o me-
lhor, o mais preparado para o cargo.

Até mesmo porque Itapoá se diferencia de outros
municípios do País por sua história política. Aqui, tive-
mos apenas três prefeitos, cada um deles com dois man-
datos. E os três estariam em condições de disputar no-
vamente a cadeira mais cobiçada do município. Deles,
todos corretores de imóveis, o único até agora a se
declarar fora do páreo é Ervino Sperandio, o atual pre-
feito.

Enquanto a população comenta resultados de pes-
quisas revelados por um e outro político do cenário
local, pesquisas incluindo pelo menos cinco nomes no-
vos, também deixa transparecer fortemente um dilema
pessoal: ou aposta mais uma vez em Ervino,  Serginho
ou Ademar, ou em alguém que possa convencer a mai-
oria de que é hora de mudar.

Esta perspectiva, por si só, já movimenta muito os
bastidores. Imagine, então, o quanto poderá vir a ser
ferrenha esta campanha eleitoral agora que Itapoá tem o
Porto e abrindo com ele uma gama infindável de novos
negócios e empresas. A arrecadação municipal será
outra, determinando um novo volume e outro ritmo de
trabalho da Prefeitura. Estamos saindo da condição de
município desconhecido em Brasília e esquecido pelo
Estado para uma posição muito favorável no aspecto
econômico e social, no crescimento geral, enfim.

Agora que Itapoá tem uma boa infraestrutura, con-
siderando que poucos anos atrás não contava nem com
vias de acesso em condições de tráfego, não será tão
difícil e nem muito estressante ser prefeito. Muitos pro-
jetos, grandes projetos, inclusive, estão encaminhados
e em breve poderão ser executados com o apoio do
Estado e da União. Difícil mesmo até hoje foi viajar
daqui pra lá e de lá pra cá com um pires na mão, pas-
sando vergonha por representar uma terra que, bela e
rica em potencial, sempre foi ignorada por aqueles que
deveriam, sim, ser nossos verdadeiros representantes;
os deputados e senadores escolhidos pela população.

Por essas e outras, nunca falou-se tanto em tantos
novos candidatos a prefeito. O que é bom. A população
fica mais à vontade quando a possibilidade de escolha é
maior. Apesar de que a dúvida também aumenta, geran-
do o tal conflito. O importante, neste momento, é se
informar sobre os nomes que estão surgindo e acom-
panhar passo a passo os próximos acontecimentos. A
população ainda não evoluiu o bastante para saber que
é preciso estar atento ao histórico do político ou da
pessoa com intenções de entrar na política.

Num processo eleitoral, nem toda manobra política
é aceitável. Óbvio. Lobo se fazer de cordeiro ou atrapa-
lhar o desenvolvimento de um município numa jogada
pessoal ou em grupo, para tirar vantagem, é imperdoá-
vel. Vamos abrir os olhos, portanto, com a decisão de
quem quer votar consciente, acreditando que está fa-
zendo o melhor para o povo e o município.

PROPRIEDADE:PROPRIEDADE:PROPRIEDADE:PROPRIEDADE:PROPRIEDADE:Fagundes e Soares Comunicação
e Assessoria. (CGC 03.942.538/0001-03). Correspon-
dências para Rua Adalcino José Rosa, 152, Itapema do
Norte, Itapoá - SC. Próximo a Escola Airton Senna.

Para falar com Marcelo: (47) 9123-2810
Bete Fagundes: (47) 9169-0269

JORNALISTJORNALISTJORNALISTJORNALISTJORNALISTAS:AS:AS:AS:AS:
Bete Fagundes (responsável) MTB 2126/2/85/PR
Marcelo Soares: RP 3244/12/42 PR

DIAGRAMAÇÃO E ARTE-FINAL:DIAGRAMAÇÃO E ARTE-FINAL:DIAGRAMAÇÃO E ARTE-FINAL:DIAGRAMAÇÃO E ARTE-FINAL:DIAGRAMAÇÃO E ARTE-FINAL:
Juliana Ramos - contato@julianaramos.com.

(47) 9934-5860
* Reprodução das matérias mediante consulta prévia.

* A Folha de Itapoá não se responsabiliza
por artigos assinados por terceiros e pede

para que os textos sejam no máximo de 15 linhas,
contendo identidade do autor e telefone.

Endereço eletrônico:Endereço eletrônico:Endereço eletrônico:Endereço eletrônico:Endereço eletrônico:
folhadeitapoa@gmail.com. www.folhadeitapoa.com.br

EXPEDIENTE
FOLHA DE ITAPOÁ

Folha:Folha:Folha:Folha:Folha: O jornal acompanhou seu trabalho
como secretário durante os seis anos em que
permaneceu na Prefeitura de Itapoá. Neste perí-
odo, quais os trabalhos que você destaca?

Carlos Henrique:Carlos Henrique:Carlos Henrique:Carlos Henrique:Carlos Henrique: Durante minha passa-
gem pela Secretaria de Planejamento e Urba-
nismo, o primeiro trabalho foi estruturar a pró-
pria secretaria que até então não existia. Após
sua criação em 1999, realizamos o recadastra-
mento dos imóveis do município, a codificação
e o levantamento de toda a infraestrutura im-
plantada nas ruas.

Estes trabalhos proporcionaram ao Muni-
cípio uma base de planejamento consistente,
possibilitando a identificação do tamanho e do
tipo (comercial, residencial, religioso, misto,
público) das edificações existentes. Além dis-
so, este trabalho também possibilitou a implan-
tação do sistema de endereçamento da cidade,
detalhando as informações postais que até en-
tão restringiam os itapoaenses a residirem em
um único e comum endereço (Avenida Princi-
pal, s/n), sem comentar o transtorno de resga-
tar todas as correspondências na sede dos Cor-
reios. Atualmente tenho acompanhado alguns
impasses envolvendo os Correios referentes a
problemas de entrega de correspondência. Não
entendo o motivo pelo qual estes problemas
ainda perduram, afinal, já faz 10 anos que o
sistema de endereçamento foi implantado e even-
tuais correções já deveriam ter sido sanadas.

Outra importante contribuição foi a atuação
da Secretaria na aprovação do Plano Diretor de
Itapoá. Este trabalho, desenvolvido pela Fuda-
ção Pró Itapoá em convênio com a Prefeitura,
foi um marco no Planejamento Urbano da Ci-
dade, que na época como qualquer mudança,
provocou muitas polêmicas. Contudo, é impor-
tante destacar que como qualquer plano, ele
não é perfeito e precisa ser adequado com o
passar do tempo. Vale destacar a inédita pre-
sença da sociedade civil organizada no proces-
so de elaboração do Plano Diretor. Este aconte-
cimento impulsionou a participação popular nas
tomadas de decisão que influenciam o futuro
da cidade.

Folha:Folha:Folha:Folha:Folha: Qual o motivo de ter saído da Se-
cretaria de Planejamento e Urbanismo?

Carlos Henrique:Carlos Henrique:Carlos Henrique:Carlos Henrique:Carlos Henrique: Uma das minhas prin-
cipais metas era implantar um Sistema de Geo-
processamento Municipal, integrando todas as
Secretarias do Poder Executivo, o que possibi-
litaria uma gestão mais eficiente do Município.
Infelizmente o convencimento de investimentos
em planejamento é muito difícil, e este foi um
dos motivos pelo qual não permaneci nesta Se-
cretaria. Já acreditava na época e continuo acre-
ditando que este tipo de investimento é crucial
para o desenvolvimento ordenado da cidade,

ainda mais agora com o crescimento que esta por
vir em função da operação do Porto.

Folha:Folha:Folha:Folha:Folha: E na Secretaria de Turismo, Meio Am-
biente e Cultura, o que você destacaria?

Carlos Henrique:Carlos Henrique:Carlos Henrique:Carlos Henrique:Carlos Henrique: Na pasta do Meio Ambi-
ente, minha principal atuação foi na elaboração do
Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro e o
Zoneamento Ecológico Econômico, possibilitan-
do a identificação de áreas prioritárias para os res-
pectivos usos da cidade. Um ponto importante deste
trabalho foi a delimitação da Retroárea Portuária
de forma técnica, sem influenciar a zona residenci-
al e turística do Município e, principalmente, sem a
interferência da especulação imobiliária. Neste que-
sito Itapoá é referência nacional, sendo o 1º muni-
cípio do Brasil a ter o seu Plano Municipal de
Gerenciamento Costeiro e na época foi, inclusive,
manchete no site do Ministério do Meio Ambiente
e na Voz do Brasil.

Na pasta da Cultura, um dos principais traba-
lhos desenvolvidos foi junto ao segmento dos ar-
tesãos. Na época elaboramos um banco de dados
aonde foram cadastros todos os artesãos da cida-
de. Incentivamos a organização desta atividade, que
além de ser muito importante para o turismo mu-
nicipal, também é uma importante fonte de renda
para diversas famílias itapoaenses.

Lembro-me das primeiras feiras de artesanato
organizadas por nós, fiquei muito impressionado
com os diversos talentos revelados. Na época tí-
nhamos uma exposição permanente de todos os
tipos de artesanatos produzidos no município, aber-
ta para qualquer pessoa ou até mesmo lojas pode-
riam visitar e adquirir os produtos direto de seus
fabricantes.

No Turismo elaboramos um projeto de desen-
volvimento do ecoturismo, no sentido de minimi-
zar os impactos da sazonalidade do turismo de
veraneio, proporcionando novos produtos turísti-
cos além da praia. Formamos aproximadamente

40 guias turísticos, 15 guias de pesca esportiva
e montamos um Posto de Informações Turísti-
cas móvel (trailer envelopado). Além disso, em
parceria com empresários locais, organizamos
agências de turismo e três roteiros turísticos,
sendo eles a Rota das Cachoeiras, o Passeio
Ecológico na Reserva Volta Velha e os Passeios
de Barco na Baia da Babitonga. O projeto foi um
grande sucesso na primeira temporada, atende-
mos mais de 5.000 turistas e todos estavam
empolgados em continuar este trabalho duran-
te o ano todo.

Folha:Folha:Folha:Folha:Folha: Mas porque estes projetos não tive-
ram continuidade?

Carlos Henrique:Carlos Henrique:Carlos Henrique:Carlos Henrique:Carlos Henrique: Infelizmente a gestão
pública nem sempre é movida por resultados.
Fato este comprovado após o meu retorno das
férias de 2006, quando retomei os trabalhos fui
informado que em função de contenção de cus-
tos os meus diretores de turismo e cultura ti-
nham sido exonerados. Fiquei sem a menor pos-
sibilidade de dar continuidade a estes projetos,
e no mesmo ano, após concluir o Plano Muni-
cipal de Gerenciamento Costeiro e o Zoneamento
Ecológico Econômico, saí do cargo. Quanto à
continuidade dos projetos, este é um dos gran-
des paradigmas da gestão pública.

Folha:Folha:Folha:Folha:Folha: Qual a sua opinião sobre o quadro
atual de Itapoá?

Carlos Henrique:Carlos Henrique:Carlos Henrique:Carlos Henrique:Carlos Henrique: Acho que Itapoá tem
um bom planejamento básico e está passando
por um momento histórico com o início da ope-
ração do Porto. O grande desafio será proporci-
onar meios onde a população seja capacitada
para participar deste processo, e que os recur-
sos gerados pela atividade portuária proporcio-
nem melhores serviços públicos, alavanquem
as atividades turísticas, a construção civil, a
pesca e a agricultura e que todo este desenvol-
vimento aconteça de forma equilibrada com o
meio ambiente. Se isto acontecer, acredito que
Itapoá pode ser tornar uma referência nacional
de evolução social, econômica e ambiental.

FolFolFolFolFolha:ha:ha:ha:ha: Existem boatos de que você é pré-
candidato a prefeito pelo PSC, é verdade?

Carlos Henrique:Carlos Henrique:Carlos Henrique:Carlos Henrique:Carlos Henrique: Recentemente assumi
a Presidência do Partido Social Cristão – PSC
em Itapoá, e a minha intenção nesta empreitada
é mobilizar uma força política motivada, não
apenas pelos interesses de uma sigla política
para o pleito de 2012, mas sim para atuar com
uma visão em longo prazo, buscando a evolu-
ção de Itapoá e de toda sua população. Agora
quanto à minha pré-candidatura posso lhe dizer
que meu nome esta a disposição do partido e
que estou motivado em participar deste proces-
so democrático.

A vitória será encontrar meios de incluir a
população no grande desenvolvimento

Carlos Henrique desafia
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Projeto travado, mesmo em regime de urgência

Bete Fagundes
Um Projeto de lei do Execu-

tivo que já foi aprovado por una-
nimidade pelos vereadores e que
permite a execução de obras im-
portantes para o município, ago-
ra está fazendo o caminho inver-
so. Voltou a ser discutido, rece-
beu emendas e ainda não foi li-
berado. O que pode prejudicar a
Prefeitura na tomada de emprés-
timo junto ao Badesc. Seriam R$
4 milhões, pagando no máximo
9% ao ano, acrescidos de juros
de longo prazo.

A Ata de 20 de junho daA Ata de 20 de junho daA Ata de 20 de junho daA Ata de 20 de junho daA Ata de 20 de junho da
Câmara Municipal confirmaCâmara Municipal confirmaCâmara Municipal confirmaCâmara Municipal confirmaCâmara Municipal confirma:
a pedido dos vereadores, a Pre-
feitura enviou ao Legislativo Men-
sagem Retificadora ao Projeto de
Lei 15/2011, este, que autoriza o
Poder Executivo a aderir ao Pro-
grama Badesc Cidades e tomar
empréstimo para execução de
obras na cidade.

Izaque Goes (PSDB) até co-
mentou que, após a entrada do
Projeto na Casa, munícipes e ve-
readores se manifestaram, soli-
citando que parte do dinheiro fos-
se utilizada para a manutenção do
calçamento que dá acesso ao bair-
ro de Itapoá – e o Executivo aten-
deu prontamente a solicitação,
pedindo urgência na aprovação
da matéria. Emenda aprovada em

O tempo foi passando e o empréstimo para obras acabou dependendo da
aprovação da LDO, que está suspensa por pedido de vistas do vereador Barracão

única votação. De lá para cá, o
projeto vem se arrastando.

Emenda aqui, costura ali...
Em contato com a Folha, o

vereador da oposição Marcelo
Tessaro (PP), que se declarou
publicamente favorável ao Proje-
to, além de dar seu voto naquele
primeiro quadro de unanimida-
de, conta que o Projeto entrou
propondo uma infraestrutura (as-
falto, calçamento e jardinagem)
na Avenida Ana Maria Rodrigues
de Freitas por R$ 2 milhões. Mais
R$ 300 mil para a compra de uma
retroescavadeira e R$ 1,7 milhão
para aquisição de mobiliário e
equipamentos de informática a
serem instalados na nova sede da
Prefeitura.

Diante da proposta, em reu-
nião de Comissões os vereado-
res decidiram fazer um redirecio-
namento dos recursos.

Ou seja: R$ 1 milhão para a
Avenida Ana Maria Rodrigues de
Freitas, R$ 1 milhão para a troca
do calçamento da Avenida Brasil
e R$ 1 milhão para a revitalização
da primeira à segunda pedra (a
beira-mar em Itapema). Ficaram
mantidos os R$ 300 mil para a
retroescavadeira e R$ 700 mil
para os equipamentos da nova
sede da Prefeitura. Este foi o Pro-
jeto aprovado por unanimidade
que virou Lei Municipal em 22

de junho.
“Para surpresa deste verea-

dor, o Badesc exigiu mudança na
Lei para conceder o empréstimo,
tendo em vista que para alguns
investimentos propostos (mobi-
liário, informática e softwares)
não havia linha de crédito.” Foi
feita, portanto, a correção, mas já
com duas emendas propostas
pelo vereador Joarez Santin ‘Bar-
racão´ (PMDB).

A proposta dele era detalhar
os trechos a serem beneficiados
nas avenidas Ana Maria Rodri-
gues de Freitas e Zilda Arns até o
reencontro com a Ana Maria.
“Emendas apresentadas, votadas
e aprovadas, o Projeto aguarda
aprovação em única votação (por
estar em regime de urgência),
agora enfrentando outra situação”
– informa Tessaro:

 “Não pode ainda ser votado
porque é preciso cumprir o pra-
zo da Lei de Diretrizes Orçamen-
tária, a chamada LDO. Explican-
do: a Lei Orgânica Municipal reza
o seguinte; se até 30 de agosto
de cada ano não for aprovada a
LDO, todos os outros projetos fi-
cam suspensos até sua aprova-
ção” – explica Marcelo Tessaro.
Atrasou ainda mais a votação do
“Caso Badesc” o pedido de vistas
para a LDO feito dias atrás pelo
vereador Barracão.

Be
to

 V
ie

ira

“Toda obra que se faz é sempre bem vinda. Não pode-
mos pensar se beneficia diretamente esse ou aquele cida-
dão, ou algum político. Eles tem é que mostrar serviço, e
não atrapalhar. Quando o Ervino fez aqui o muro de conten-
ção, foi muito criticado.

Pra mim, não há dinheiro que pague esse benefício.
Sem o muro, não teríamos mais rua. Foi a melhor coisa que
fez. Agora falta acabar o serviço, fazendo o calçamento e
outras melhorias até o Rio Mendanha. Eu sei o quanto é
importante uma obra dessa, estou aqui há quarenta anos,
ouvindo reclamação de todo mundo e ainda com esperança
de ver um calçamento bonito.”

Carlos da Silva, 72 anos, proprietário da Pei-Carlos da Silva, 72 anos, proprietário da Pei-Carlos da Silva, 72 anos, proprietário da Pei-Carlos da Silva, 72 anos, proprietário da Pei-Carlos da Silva, 72 anos, proprietário da Pei-
xaria Silva (Praia das Pedras, em Itapemaxaria Silva (Praia das Pedras, em Itapemaxaria Silva (Praia das Pedras, em Itapemaxaria Silva (Praia das Pedras, em Itapemaxaria Silva (Praia das Pedras, em Itapema). Um
dos mais antigos moradores da área. Chegou até mesmo
antes de outros que também participaram da história do
município, como Pedro de Souza, vereador na primeira
legislatura de Itapoá. Dono do Bar do Pedro, na 1ª pedra.

‘POLÍTICO TEM É QUE
MOSTRAR SERVIÇO´

Fato intrigante: na
noite de 2 de
setembro, políticos
do PMDB
reuniram-se no
Salão de Eventos
do Hotel Pérola
para discutir o
“Badesc”, como
informou um dos
participantes à
Folha. A estrela
maior do Partido
estava presente:
Sérgio Ferreira de
Aguiar, e-prefeito,
hoje com o nome
à disposição para
buscar sua
terceira gestão em
Itapoá. Barracão
e Daniel Weber,
presidente da
Câmara de
Vereadores,
também estão
com seus nomes
lançados. Uma
pesquisa pública
definiria o
candidato oficial
do Partido,
conforme acordo
anunciado na
imprensa local.

Última Notícia
Em contato com a Câmara,

o Jornal foi informado que na
próxima segunda-feira (dia 12
de setembro) o Projeto Badesc
deve entrar em discussão final.
Seria a liberação definitiva para
a Prefeitura buscar os recur-
sos que, no andar da carrua-
gem, podem ficar inacessíveis.

Fica ainda a pergunta:Fica ainda a pergunta:Fica ainda a pergunta:Fica ainda a pergunta:Fica ainda a pergunta:
A revitalização daA revitalização daA revitalização daA revitalização daA revitalização da
Praia das Pedras,Praia das Pedras,Praia das Pedras,Praia das Pedras,Praia das Pedras,

assim como as outrasassim como as outrasassim como as outrasassim como as outrasassim como as outras
obras propostas peloobras propostas peloobras propostas peloobras propostas peloobras propostas pelo
Executivo, beneficia oExecutivo, beneficia oExecutivo, beneficia oExecutivo, beneficia oExecutivo, beneficia o

prefeito no caso deprefeito no caso deprefeito no caso deprefeito no caso deprefeito no caso de
lançar-se novamentelançar-se novamentelançar-se novamentelançar-se novamentelançar-se novamente

em campanha eleitoralem campanha eleitoralem campanha eleitoralem campanha eleitoralem campanha eleitoral
- como pensam alguns- como pensam alguns- como pensam alguns- como pensam alguns- como pensam alguns

políticos -, oupolíticos -, oupolíticos -, oupolíticos -, oupolíticos -, ou
beneficia a população?beneficia a população?beneficia a população?beneficia a população?beneficia a população?

A novela começou em junho no plenário, foi suspensa
por recesso da Câmara e ainda não chegou ao final.
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Rodrigo
Lopes

Corretor de imóveis
 e seguros.
Acadêmico de Direito.

Construção civil e novos
financiamentos impulsionam

o mercado de imóveis.
Em quase todo o país, motivado pela constru-

ção civil, o mercado imobiliário registra cresci-
mento a todo vapor. Novos lançamentos têm sur-
gido a cada dia. As construtoras estão buscando
se especializar cada vez mais e assim atender as
diferentes demandas do setor. Junto com isso o
setor financeiro tem se adaptado e lançam novos
produtos para seus potenciais clientes. A previ-
são para o ano de 2011, é que o montante supere
a marca de R$ 90.000.000.000,00 (NOVENTNOVENTNOVENTNOVENTNOVENTAAAAA
BILHÕES DE REAISBILHÕES DE REAISBILHÕES DE REAISBILHÕES DE REAISBILHÕES DE REAIS) somente nas vendas de
imóveis financiados. Quem constrói imóveis para
venda na planta e financiados são as construtoras
de médio e grande porte.

Estas empresas buscam um mercado conso-
lidado e seguro para promoverem seus empreen-
dimentos. Itapoá, quando contemplada com uma
legislação que possibilite a atração de novos cons-
trutores, então poderá fazer parte desse contexto
nacional.

 Itapoá é uma terra promissora para investir, e
mesmo não havendo muitos imóveis para a venda
financiada, ainda sim, registra um expressivo cres-
cimento em relação aos anos anteriores. A revisão
da nossa legislação de uso e ocupação do solo,
adequando-a para a demanda atual, contribuirá
para o desenvolvimento de toda Itapoá. Afinal,
para atrair empreendimentos voltados para o co-
mércio, prestação de serviço, indústria e turismo,
gerando emprego e renda, o primeiro passo é a
oferta de imóveis para esses empreendedores.

Valdecir de Souza.
Ele é o novo presidente do PP, Partido Pro-

gressista. Atendendo ao seu convite, estive na fes-
ta para prestigiá-lo, parabenizá-lo e desejar-lhe
sucesso na sua nova caminhada. Em minha opi-
nião, o Valdecir faz parte de uma nova geração
política do PP, dando uma nova cara ao partido,
sem deixar de reconhecer o trabalho que a família
Ribas realizou até o momento. Valdecir de Souza
foi presidente da Comissão Especial para acom-
panhar os estudos sobre a erosão costeira em
Itapoá. Alias, da atual legislatura, foi a ação de
maior importância para o município. Parabéns
vereador.

Pedido negado
O ministério Público Eleitoral (MPE), por in-

dícios de irregularidades, negou no começo de
agosto o pedido de criação do PSD. A Procurado-
ria Eleitoral teria identificado a duplicidade de
nomes na lista de apoio à criação do novo partido.
Mesmo sem o parecer do MP, o prefeito de São
Paulo, Gilberto Kassab, criador da nova sigla, no
último dia 23 protocolou junto à Justiça Eleitoral
o pedido de registro do novo partido. No entanto,
o pedido não levou em consideração a regra que
prevê o aval de pelo menos nove tribunais regio-
nais para então ser encaminhado ao TSE. Ao con-
trário da pretensão, parece que o novo partido
somente estará apto para as eleições em 2014.

Agradeço, mas,
como sabemos...

Na edição passada, nesta coluna, foi comen-
tado sobre o trabalho da senhora Lucia (Abrigo
São Francisco de Assis), que cuida, por amor, de
quase 400 cães e mais um tanto de gatos. Sugeri
que houvesse adoção de um cãozinho ou mesmo
doação de ração para colaborar com a causa, afi-
nal, são quase 400 cãezinhos que não estão sol-
tos pelas ruas de Itapoá. Passado o mês, pergun-
tei a ela se o apelo havia retornado algum resulta-
do. Graças a Deus algumas pessoas da sociedade
civil itapoaense foram conhecer e estão ajudando
o abrigo. Isso ocorreu de forma espontânea, sem
que o abrigo tivesse que ir atrás e implorar por
algum tipo de ajuda. Quem foi ajudar voluntaria-
mente? Apenas pessoas comuns, da sociedade
civil. Agradeço a todos que ajudaram, mas é que,
como sabemos... cão que ladra, não vota.

A nova geração de Itapoá.
Com a instalação e operação do Porto Itapoá

a nossa cidade tem mudado a cada dia. Novas
pessoas, novos empreendedores, novos comer-
ciantes e prestadores de serviço têm se instalado
em Itapoá, obviamente com os olhos voltados
para o desenvolvimento promissor impulsiona-
do pelo Porto Itapoá.

Há quase oito anos atrás, quando comecei a
vir para Itapoá e fixei residência, percebi a de-
manda na área securitária e investi neste setor.
Hoje, mais duas corretoras de seguros já estão
instaladas em nossa cidade. Inclusive, o dono de
uma delas, o Paulo Araujo (Resolve Seguros), ao
chegar à cidade fez questão de vir se apresentar
como mais um colega.

Novos empreendimentos muito bons para Ita-
poá, por exemplo, Wizard Escola de Idiomas, Bras-
mar, Manchester, entre muitos outros. Novos pro-
fissionais liberais ligados aos setores de enge-
nharia, aduana, advocacia, importação e exporta-
ção e etc. Como exemplo há a Dra. Janaina Re-
sende Nunes, advogada e especialista em Direito
Tributário e Aduaneiro. Também temos novos pro-
fissionais da saúde ligados á área odontológica,
clínico geral e fisioterapia, por exemplo, a Dra.
Monika Fahl, fisioterapeuta de mão cheia.

No mercado imobiliário também percebemos
uma grande evolução, principalmente, a entrada
de novos profissionais no setor. Novos no setor,
na cidade ou em ambos. Eu mesmo me incluo na
nova geração dos agentes imobiliários, pois, come-
cei a atuar somente em 2008, estando focado prati-
camente para a locação mensal.

E naturalmente também há uma nova geração
de pessoas residentes em Itapoá. Essa nova gera-
ção de moradores espera que Itapoá se transfor-
me em uma nova cidade. Que a nova Itapoá, de
forma breve, traga novidades para educação de
seus filhos, na saúde de toda a família, melhoran-
do a cada dia sua nova forma de vida. Há uma
nova geração de pessoas com extrema vontade e
disposição em colaborar com os novos rumos da
nossa cidade.

E assim caminha a nova Itapoá. Novas pesso-
as, novas necessidades, novas perspectivas e um
novo futuro.  Um abraço a todos, fiquem na paz
de Deus e até a próxima edição.

Armador Maersk
O Porto Itapoá recebeu no dia 31 de agosto o

navio Maersk Lima, dando início às operações do
armador Maersk Line no terminal. Foram 435 mo-
vimentos numa operação que durou cerca de 8
horas, gerando uma produtividade de 54 MPH (Mo-
vimentos por Hora). A Maersk Line é o armador
com o maior número de navios e linhas de serviços
marítimos do mundo. Sua participação nas ativida-
des de qualquer terminal incrementa de maneira
significativa a abertura de novos negócios, além de
garantir novas linhas e serviços para importadores
e exportadores da região.

Vale ressaltar que é a primeira vez que o navio
Maersk Lima atraca em águas catarinenses. Devido
às suas dimensões – 301 metros de comprimento
e 55 de largura –, poucos terminais no Brasil tem
capacidade suficiente para operá-lo, especialmente
pelo espaço de manobra e baía de evolução da
embarcação.

Itapoá passa a ser uma
alternativa para embarcações

impedidas de atracar em
Itajaí e Paranaguá

O navio Maersk Danville deverá ser o terceiro
navio da Maersk Line a atracar em Itapoá. O navio,
inicialmente previsto para atracar no complexo por-
tuário de Itajaí, precisou migrar suas operações
para Itapoá devido ao fechamento da barra na foz
do Rio Itajaí-Açu. A atracação ocorreu na noite de 8
de setembro.

A Baía da Babitonga tem hoje um dos menores
índices de fechamento de barra dentre os portos
brasileiros. Mesmo estando na região norte do Es-
tado de SC, com um alto índice de precipitação,
são muito raros os dias em que os terminais de

As mais recentes do Porto

Itapoá e São Francisco do Sul ficam inoperantes
devido às condições do tempo.

A previsão é que outras embarcações migrem
suas operações para o Porto Itapoá nos próximos
dias, com origem tanto da região de Itajaí como
também de Paranaguá, enquanto as condições cli-
máticas continuarem desfavoráveis nesses portos.

Seara Alimentos
Desde o início de suas operações, em junho

deste ano, as negociações do Porto Itapoá com
clientes e armadores vem avançando significativa-
mente. A última grande notícia é o acordo tarifário
fechado com a Seara Alimentos, empresa controla-
da pelo Grupo Marfrig. A Seara é um dos maiores
exportadores de carne suína, frango e derivados do
país. As 1.380 tomadas reefers existentes no termi-
nal, além dos serviços conjunto dos armadores para
o Extremo Oriente (um dos principais mercados da
Seara), foram preponderantes para o sucesso da
negociação.

A Seara Alimentos já faz parte da história do
Porto Itapoá. No dia 1º de julho um conteiner de
cortes de frangos congelados, com destino ao Ja-
pão, foi o primeiro para exportação do terminal

Itapoá parece realmente
ter sido “descoberta” por in-
vestidores e pessoas que pro-
curam, aqui, adquirir imóveis
para firmar moradia, seja de-
finitiva ou de veraneio. Nos
últimos meses tem-se obser-
vado um constante aumento
nas transações imobiliárias
em Itapoá, com placas de Ven-
da no mínimo em dezenas de
imóveis.

Procurado pela Folha, o
corretor de imóveis Jerry Luís
Sperandio, afirma que o mer-
cado imobiliário está aqueci-
do, sim, e o fato de muitos
imóveis estarem à venda não reflete necessaria-
mente que há uma fuga de investidores. Ao contrá-
rio. “Com a valorização do mercado imobiliário,
muitas pessoas que já pensavam em vender seus
imóveis estão aproveitando a oportunidade para
tentar alcançar um melhor preço, solicitando valo-
res um pouco acima do de mercado, o que acaba
acarretando num ciclo de valorização, estimulando
outros proprietários a inflacionarem o valor de seus
imóveis”.

Ainda, segundo Sperandio, é natural que em
cidades litorâneas haja um maior número de tran-

Mercado imobiliário

Neste 16 de setembro, às 12
horas, haverá batismo no

Porto Itapoá do navio Santa
Catarina. Propriedade da

Hamburg Süd, trata-se de um
dos maiores navios de

conteineres a atracar nos
portos do Brasil.

sações imobiliárias: “Observamos
que muitas pessoas adquirem ou
constroem suas residências na
praia com planos de longo prazo,
mas no decorrer do caminho al-
guns acontecimentos obrigam a
uma mudança dos planos, à colo-
cação do imóvel à venda”.

Ainda neste sentido, vale lem-
brar que Itapoá é uma cidade em
desenvolvimento, portanto, mui-
tos dos imóveis ainda são negoci-
ados de forma especulativa, ou seja,
com objetivo de investimento, o que
também contribui para o grande nú-
mero de transações. Questionado se
o início das atividades do Porto Ita-

poá tem influenciado no aquecimento do mercado
imobiliário, Sperandio comenta:

 “Sem qualquer dúvida, o Porto Itapoá ajudou
e está ajudando a divulgar nossa cidade. Ainda te-
mos muito espaço para crescimento, já que os va-
lores dos imóveis em Itapoá estão muito abaixo da
média se comparados a outras cidades litorâneas, e
à medida que o desenvolvimento gerado pelo Por-
to e pelas obras de infraestrutura da Prefeitura
acontece, é natural que o número de negócios
imobiliários aumente, acarretando automatica-
mente no incremento dos preços.”

Corretor de imóveis
Jerry Luís Sperandio

O aquecimento é visível
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Bete Fagundes
Ouvindo reclamações de

pessoas interessadas pelo servi-
ço, a Folha procurou  correspon-
dentes da Caixa Econômica Fe-
deral para financiamentos habi-
tacionais e registra, aqui, uma
notícia surpreendente. Dos três
profissionais habilitados em Ita-
poá para o atendimento, resta
apenas Antonio Carlos de Sou-
za, da Imobiliária Total.

Procurado pela Folha, o ge-
rente do Posto de Atendimento
Bancário (PAB Prefeitura Muni-
cipal de Itapoá), Marcos Aurélio
de Mello, disse que por normas
internas nada pode declarar a res-
peito. Informações teriam que ser
obtidas junto a Assessoria de
Imprensa na Superintendência da
CEF em Joinville (o que não foi
possível devido o feriado, data de
fechamento desta edição).

Mello adiantou, porém, que
ao contrário do que possa pare-
cer, ou possam pensar na cidade,
os dois correspondentes não de-
sistiram simplesmente da parce-
ria. Um deles, afirmou, saiu por
discordar do Programa Minha
Casa Minha Vida que um tempo

Em financiamento, falta a atenção da CEF
De três correspondentes em Itapoá, resta um. Esta parceria que poderia

dar muito certo com a demanda em Itapoá está por um fio

atrás exigia asfalto em área de fi-
nanciamento – hoje, não. O ou-
tro teria sido dispensado pela
Caixa por falha técnica.

“Não existe canal
de suporte”

“Diante as dificuldades para
encaminhamento dos processos
de financiamento, nos tornamos
correspondentes da Caixa para
podermos prestar um melhor
serviço à comunidade itapoaen-

O retorno é muito pouco
O imobiliarista Lázaro Antônio da Luz diz que pelo trabalho
que se tem de correr atrás de documentos, não vale a pena
atuar na área de financiamentos da Caixa. “Perde-se muito

tempo e o retorno é muito pouco. Falta mais atenção por parte
da instituição para com Itapoá”. Sobre aquecimento imobiliário,
afirma que atrapalha muito a falta de uma definição do Plano

Diretor, principalmente no item Uso e Ocupação do Solo.

Antonio Carlos de Souza,
Toninho, revela que praticamen-
te todos os processos enviados à
central de Joinville pelos corres-
pondentes de Itapoá enfrentam
problemas. “Normalmente, em
cinco dias é feita a análise de um
contrato; em até 18 dias, a visto-
ria do engenheiro,
e em 25 dias a as-
sinatura. Para se
ter ideia, estou
com um processo
entregue dia 15 de
junho e até agora
não foi assinado o
contrato”.

Ele conta que
procurou a agência de Itapoá e
não teve maiores informações
sobre o que anda acontecendo,
além de saber que o problema
está na estrutura de atendimento
em Joinville. “Penso que estão
priorizando as grandes constru-
toras, incorporadoras de lá, e que
também existe problema de co-

se, acreditando que assim o pro-
cesso fosse agilizado. Infelizmen-
te, observamos que não há uma
padronização nos procedimentos
para reunião de documentos e
concessão dos financiamentos.
Tentamos por diversos meses,
mas não existe um canal de su-
porte adequado, a nível regional
ou nacional, para que obtenha-
mos informações precisas, mui-
tas notícias sobre alteração dos
procedimentos ficamos sabendo

através da imprensa.” Declaração
da corretora de imóveis Elisan-
dra Sperandio, sócia de imobili-
ária no município.

Ela explica que  há casos de
processos que demoram meses
para serem analisados, tendo-se
como resposta final negativa, cri-
ando, desta forma, uma falsa ex-
pectativa àquelas pessoas que
buscam os recursos. Se houves-

sem padrões uniformes pré-de-
finidos, como um sistema onde
o próprio correspondente pudes-
se cadastrar previamente os da-
dos dos interessados, muito tem-
po seria economizado, como
também dinheiro dessas pesso-
as, já que são obrigadas a reunir
uma porção de documentos e
encaminhar ao banco para, de-
pois de um longo prazo, receber

a resposta que seu cadastro não
foi aprovado.

“Essa burocracia e ineficiên-
cia não são exclusividades de um
banco específico. Comercializa-
mos imóveis para clientes de di-
versas cidades que buscam re-
cursos em diferentes instituições
financeiras e observamos que,
salvo algumas exceções, o Brasil
ainda está gatinhando na agili-
dade para disponibilização de
recursos.

Considero uma grande falta
de princípios o fato de no Brasil
ser muito mais fácil obter finan-
ciamento de um automóvel, que
pode ser considerado um bem
acessório, do que para a compra
da casa própria, que proporcio-
na dignidade e qualidade de vida
às famílias.”

Elisandra adianta que, por
essas dificuldades, a imobiliária
a qual representa (Sperandio
Imóveis e Arquitetura) solicitou
descredenciamento do serviço de
correspondente bancário à Caixa
Econômica Federal (Posto de
Atendimento de Itapoá).

O que diz o correspondente
municação; eu mesmo já tive pro-
cesso extraviado e fiz o serviço
todo novamente”.

Antonio Carlos diz que, di-
ante disso, os proprietários de
imóveis estão criando resistên-
cia em matéria de financiamento.
Pelo que explica, a Caixa exige

muito de quem
se propõe a ser
seu correspon-
dente e peca no
retorno. Uma
parceria que
não vem dando
certo. O corres-
pondente rece-
be até 0,7% do

valor do financiamento, se efeti-
vado, e fica com o ônus, neste
caso, de ter que explicar ao clien-
te a todo instante que se o pro-
cesso não anda não é culpa dele.

“A Caixa, em suas agências,
não faz nenhuma filtragem no to-
cante a financiamento, tudo é en-
caminhado para seus correspon-

dentes. Do jeito que está a situa-
ção, fica subentendido que falta
capacidade humana ou boa von-
tade para desembaraçar os pro-
cessos oriundos de Itapoá”. An-
tonio Carlos diz ainda que se tudo
funcionasse redondo, a deman-
da seria ótima. “A Caixa é uma
grande instituição, não pode cor-
rer o risco de manchar sua marca
por falhas desta natureza”. Ele é
correspondente desde 2008, com
a abertura da agência de Itapoá.

Para encerrar, destaca que a
Caixa Econômica Federal é uma
importante ferramenta social.
Hoje, com juros variando de 5%
a 12% ao ano e até 30 anos para
pagamento, o cidadão pode com-
prar um imóvel até com zero de
entrada – desde que tenha uma
reserva para a documentação. A
procura maior por financiamen-
tos em Itapoá é para moradia,
segundo o correspondente. E o
momento do mercado em geral é
muito bom.

Elisandra Sperandio,
corretora de imóveis.

Itapoá conta apenas com um Posto de Atendimento Bancário.

A Caixa, em
suas agências,

não faz
nenhuma

filtragem no
tocante a

financiamento.
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Advocacia preventiva

Janaina
Resende
Nunes
Advogada,
especialista em
Direito Tributário e
Aduaneiro

No último dia 11 de agosto celebramos o dia do advogado, e
lembramos os desafios desta honrada e gratificante profissão,
exercida com independência, lealdade, coragem e conhecimento,
essencial para o exercício da justiça.

No entanto, é importante esclarecer que a advocacia não se
resume a atuação do advogado em demandas judiciais. Em tem-
pos atuais, com a velocidade espantosa que a informática nos
impõe, em que as transações são concluídas em questão de horas
ou, até mesmo, de minutos, é indispensável, principalmente às
pessoas jurídicas, o acompanhamento de um advogado para dar
a sustentação legal necessária, prevenindo e evitando, equívocos
que seriam imperceptíveis aos olhos e análise de um leigo.

O advogado sempre teve sua imagem associada à resolução
de problemas e conflitos judiciais, sendo procurado na maioria
das vezes tardiamente, após a instauração do conflito.

Apenas uma pequena parcela da sociedade consegue identi-
ficar os serviços que podem ser prestados por advogados. Tais
serviços não envolvem apenas litígios judiciais, o que chamamos
de advocacia repressiva, ou seja, após o surgimento do proble-
ma. Muito se tem valorizado o papel do advogado que atua como
solucionador de conflitos extrajudiciais. Assim, apresenta-se a
advocacia preventiva, consultas, pareceres e sugestões evitam
futuros prejuízos tanto para pessoas jurídicas como para pessoas
físicas.

O empresário, por estar sempre muito ocupado com o dia a
dia de sua empresa, com o seu saldo bancário, não consegue
acompanhar as alterações diárias da legislação, cometendo as-
sim alguns deslizes, como não anotar de forma correta a carteira
de trabalho de seu funcionário, deixar de ler todas as cláusulas
contratuais de seus contratos, não perceber a possibilidade de
compensar créditos tributários, não requerer o reembolso do
salário-família e salário maternidade, entre outros.

A advocacia preventiva possui ampla atuação, tanto para pes-
soas físicas quanto jurídicas, seja na elaboração de um contrato-
pacto antenupcial, na compra de um imóvel, na constituição de
sociedades, no pagamento de um tributo, na feitura de um testa-
mento ou em qualquer outro tipo de relação jurídica. O direito
bem colocado, a posição bem definida das partes em qualquer
relação jurídica, seja ela de consumo, de comércio, é o primeiro
passo e quase sempre definitivo para que as partes não apelem ao
judiciário.

Assim, um documento bem elaborado, com uma boa reda-
ção, pode significar um “não-conflito”. É inevitável concluir que
a culpa de todo esse desgaste é cultural, visto que só se busca a
advocacia quando o conflito já foi instaurado. Logo, se um advo-
gado fosse consultado sempre para auxiliar numa relação jurídi-
ca, inúmeras demandas, poderiam ser evitadas, desatolando o
judiciário.

A advocacia preventiva evita problemas futuros e assegura
uma tranquilidade essencial para a atividade empresarial. Além
do mais, o custo desta proteção jurídica é muito baixo, diante dos
prejuízos que seus bens podem sofrer em razão de serviços pres-
tados por pessoas leigas e despreparadas. Em Itapoá, segundo
informação da OAB, somos em 22 profissionais, então, procure
uma orientação, conheça os seus direitos, cumpra com suas obri-
gações e defenda o seu patrimônio.

Aproveito a oportunidade para mais uma vez parabenizar aos
meus pares, pela passagem do “dia do advogado”, pela dedica-
ção e ética, sempre presentes.

Aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2011, às 19h05min,
sob a Presidência do seu titular, o Vereador Daniel Silvano Weber,
realizou-se a 26ª Reunião Ordinária do 3º ano Legislativo da 6ª
Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Itapoá. O Se-
nhor Presidente declarou abertos os trabalhos, após leitura de um
trecho da Bíblia e a oração do Pai Nosso, na seguinte ordem:

1. PEQUENO EXPEDIENTE:
PRESIDENTE em discussão a Ata Extraordinária n° 126/2011.

Encerrada a discussão. Em votação a Ata Extraordinária n° 126/
2011, a qual foi aprovada. Em discussão a Ata Ordinária n° 127/
2011. Encerrada a discussão. Em votação a Ata Ordinária n° 127/
2011, a qual foi aprovada.

2. ORDEM DO DIA:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura da

Emenda Modificativa n° 01/2011, que modifica o inciso II do art. 2°
do Projeto de Lei n° 32/2011, que autoriza o Poder Executivo
Municipal a aderir ao Programa Badesc Cidades e tomar em-
préstimo junto ao Badesc – Agência de Fomento de Santa Catarina
S/A, e dá outras providências. Em discussão a emenda. Encerra-
da a discussão. Em votação a Emenda Modificativa n° 01/2011 ao
Projeto de Lei n° 32/2011, a qual foi aprovada. Solicita à Secretária
que proceda à leitura da Emenda Modificativa n° 02/2011, que
modifica o inciso III do art. 2° do Projeto de Lei n° 32/2011. Em
discussão a Emenda. Encerrada a discussão. Em votação a
Emenda Modificativa n° 02/2011 ao Projeto de Lei n° 32/2011, a
qual foi aprovada. Solicita à Secretária que proceda à leitura do
Projeto de Lei n° 27/2011, oriundo do Executivo, que altera os
anexos I, II e III da Lei Municipal n° 229/2009, que dispõe sobre o
Plano Plurianual do município de Itapoá para o período de 2010 a
2013. Em primeira discussão o projeto. VEREADOR MARCELO
diz que, segundo os art. 66 e 67 do Regimento Interno, as Comis-
sões não poderiam ter se reunido extraordinariamente. Portanto,
afirma que o Projeto de Lei n° 27/2011 e o Projeto de Lei n° 28/2011
não atendem às exigências do Regimento Interno e não deveriam
ter parecer das Comissões. Solicita que tais projetos sejam devol-
vidos às Comissões para que possam ser discutidos novamente.
VEREADOR IZAQUE diz que, considerando que o projeto já está
em discussão e que a indignação do Vereador Marcelo deveria se
dar em relação à convocação e não ao ato que já se concretizou,
entende que está preclusa a manifestação do vereador. PRESI-
DENTE diz que como a maioria dos vereadores assinou os pare-
ceres, não há motivo para não colocá-los nesta pauta. Diz que o
Projeto de Lei n°. 27/2011 já está em discussão e deve ser votado.
VEREADOR MARCELO diz que tem intenção de propor uma
emenda ao projeto e que se sente desrespeitado no exercício de
membro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final.
Diz que se manifestará para fazer valer seu direito e fazer cumprir
a legislação municipal. PRESIDENTE lembra que o projeto irá para
primeira votação e ainda cabe a qualquer vereador a proposição
de emendas até a segunda votação. Encerrada a discussão. Em
primeira votação o Projeto de Lei n° 27/2011, o qual foi aprovado
por unanimidade. Solicita à Secretária que proceda à leitura do
Projeto de Lei n° 28/2011, oriundo do Executivo, que dispõe sobre
as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária para 2012, e dá
outras providências. Em primeira discussão o projeto. Encerrada
a discussão. Em primeira votação o Projeto de Lei n° 28/2011, o
qual foi aprovado por unanimidade. Solicita à Secretária que pro-
ceda à leitura do Projeto de Lei n° 29/2011, oriundo do Legislativo,
que altera a Lei Municipal n° 110/95, que dispõe sobre o serviço de
táxi no município de Itapoá e dá outras providências. Em primeira
discussão o projeto. VEREADOR JEFERSON diz que a classe
dos taxistas solicitou um prazo maior para se adequar à Lei, com
relação às cores dos carros. VEREADOR IZAQUE diz que é
favorável a esta prorrogação do prazo, mas que ficou sabendo
que eles desejam retirar o quadriculado azul. Assim, acredita que
os carros devem continuar a usar o quadriculado para que os
veículos fiquem bem identificados. PRESIDENTE encerrada a dis-
cussão. Em primeira votação o Projeto de Lei n° 29/2011, o qual foi
aprovado. Solicita à Secretária que proceda à leitura do Projeto de
Lei n° 31/2011, oriundo do Legislativo, que denomina nome de
travessa: “22 de abril”. Em primeira discussão o projeto. Encerra-
da a discussão. Em primeira votação o Projeto de Lei n° 31/2011,
o qual foi aprovado.

3. INDICAÇÃO:
PRESIDENTE solicita à Secretária que proceda à leitura da

Indicação n° 135/2011, que indica que seja providenciada a limpe-
za da vegetação na superfície do leito do Rio Saí Mirim, na região
da Vila Nazaré. De autoria do Vereador Jeferson Rubens Garcia.

4. INDICAÇÃO VERBAL:
VEREADOR MARCELO indica que o Executivo Municipal,

através da secretaria competente, providencie a limpeza e sinali-
zação da Rua Caracaxá, entre a Rua do P.A 24 horas e a Rua 860,
nas proximidades  da Escola Municipal de Ensino Fundamental
Aiyrton Senna. VEREADOR IZAQUE indica que o Executivo
Municipal, através da secretaria competente, providencie a notifi-
cação dos proprietários dos dois lotes de esquina da Rua Miguel
Galhardi, entre a Rua 800 e a Avenida Ana Maria Rodrigues de
Freitas, dando prazo para que providenciem a limpeza dos referi-
dos imóveis, os quais estão cobertos pela braquiara.

5. ESPAÇO REGIMENTAL:
VEREADOR IZAQUE parabeniza a empresa contratada pelo

Porto para pavimentar as ruas no Município, a qual possui uma
equipe brilhante e maquinário adequado, em oposição à empresa
Fortunato, que esta pavimentado a SC-415. Sugere que no próxi-
mo ano se tenha na Casa um profissional para assessorar as
Comissões no estudo e aprimoramento das leis orçamentárias,
que são projetos altamente complexos e exigem conhecimentos
profundos. VEREADOR DANIEL sugere que o Executivo Munici-
pal, quando estiver elaborando tais projetos de lei, solicitem a pre-
sença do Legislativo e que os vereadores apresentem as emen-
das neste momento, evitando a necessidade de fazer alterações
durante as votações. VEREADOR CALDEIRA comenta que o
Campeonato Municipal de Futebol está chegando ao fim e que a
verba destinada para tal evento não será suficiente. Convida a
todos os vereadores para participarem da Assembleia Geral no
Balneário São José, que tratará da regularização dos terrenos.
VEREADOR MARCELO comenta que um jornal de circulação
local divulgou que a etapa 1 dos asfaltamentos, que são as ciclovi-
as da Av. Celso Ramos, já foi concluída. Porém, o referido trecho
ainda está sem sinalização, portanto, não está pronto. Diz que está
preocupado com o fato de não estar se fazendo a estrutura ade-
quada, com as tubulações para o escoamento da água. Comenta
que foi informado por meio de um membro do Concidade que o
projeto de uso e ocupação do solo e o zoneamento ecológico
econômico está no Concidade e que já estão detectando vários
problemas. Diz que espera que tal projeto não dê entrada na Câ-
mara apenas no final do ano, para que se possa fazer um bom
estudo do projeto, afim de que não aconteça como no ano passa-
do, quando o projeto foi aprovado, vetado e acatado o veto. Afirma
que novamente o Executivo está subestimando a arrecadação do
Município. VEREADOR DANIEL comenta que no último final de
semana houve a quinta edição da Festa do Vizinho, no balneário
Brasília. Diz que gostaria de ver esse tipo de evento em outros
bairros da cidade. Parabeniza as equipes de futebol que estão
participando do Campeonato Municipal. Diz que tem que se exigir
que a Secretaria de Esportes faça uma licitação para que as des-
pesas do campeonato sejam totalmente cobertas com a verba do
Executivo. Comenta sobre o crescimento que o Município vem
tendo nos últimos anos. Diz que os 5% de margem que o Execu-
tivo está usando como crescimento para o próximo ano não pode
ser aceito, e que o mínimo que se pode aceitar é uma margem de
10%. Propõe que as Comissões analisem a  possibilidade de
fazer tal emenda.

6. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presen-

ça de todos e declarou encerrados os trabalhos da presente Reu-
nião Ordinária, às 20h31min, e, para constar, foi lavrada a presente
Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelo
Secretário Geral e pela Mesa Diretora.

Itapoá, 22 de agosto de 2011.

Daniel Silvano Weber                        Osni Ocker
       Presidente                                 Vice- Presidente

ATA Nº 128/11 DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO 3º ANO LEGISLATIVO DA 6ª LEGISLATURA

EM 22 DE AGOSTO DE 2011.
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LOCAÇÃO MENSAL

Ciclovia. A salvação
Quem passa hoje pela Avenida Celso
Ramos deve estar comentando sobre a
grande instalação. Agora, é uma das
avenidas mais importantes do município.
E com a intensa movimentação de
carros, caminhões e ciclistas, quem
acaba tendo mais segurança é mesmo o
cidadão.

Que venham as obras!
Falando sério. O empréstimo que o
Executivo está esperando conseguir,
contando com a aprovação do Projeto
Badesc pela Câmara de Vereadores, vai
mudar a cara da cidade e corrigir
falhas antigas da Administração
Pública.
Há muitos anos se espera a revitaliza-
ção da Praia das Pedras, mais asfalto
na Avenida Ana Maria Rodrigues de
Freitas (ligação com a Celso Ramos) e
naquele trecho terrível da Avenida
Brasil, em Itapoá. Moradores e
visitantes mais informados devem
estar torcendo para que tudo corra
bem e que o projeto seja aprovado
agora com a máxima urgência.

Cuidado no trânsito
A Polícia Militar deve intensificar a
fiscalização nos motociclistas. Principal-
mente aqueles que transportam água e
gás de cozinha.
A alta velocidade tem sido uma tremenda
irresponsabilidade da maioria, colocan-
do em risco a vida deles e a de cidadãos
e motoristas. Proprietários de distribui-
doras de água e gás estão sendo
chamados para orientar seus funcionári-
os antes que tragédias ocorram por aqui.
Muitos motoristas também andam
abusando.

Polícia em ação
Moradores mais atentos elogiam o
trabalho que policiais civis e militares
vem desenvolvendo em Itapoá. Lembram
que, não faz muito tempo, essa era uma
terra sem lei. Destacam os militares no
trabalho de rondas, blitz e prisões. A
Civil, no cumprimento de mandados de
prisão e investigações. Parabéns!

CDR
Prefeito Ervino Sperandio recebeu
recentemente o Conselho de Desenvol-
vimento Regional, no Salão de Eventos
do Hotel Restaurante Pérola.
Foi mais uma oportunidade para
reforçar - e conseguir - apoio financei-
ro nos seus projetos de construção e
novos benefícios para comunidade e o
município em geral.

 RESIDENCIAL
·Itapema do Norte / São José –

Casa com 2 quartos, sala e cozinha con-
jugadas e garagem. Próximo loteamento
Príncipe. R$ 300,00

·Itapema do Norte / Brasília – Apto
contendo quarto, sala e cozinha conjuga-
dos, um banheiro e lavanderia. Av. Cel-
so Ramos. R$ 300,00.

·Itapema do Norte / Pérola – Ap-
tos mobiliados, contendo um quarto, sala
e cozinha conjugados, um banheiro, uma
vaga de garagem. Rua da Pague Menos
calçados, 50 metros do mar. R$ 390,00.

·Itapema do Norte / Pérola – Apto
sem mobília, contendo dois quartos, sala
e cozinha conjugados, um banheiro, uma
vaga de garagem. Próximo ao Fórum.
R$ 450,00.

·Itapema do Norte / Pérola – Casa
sem mobília, contendo dois quartos, sala
e cozinha conjugados, um banheiro, uma
vaga de garagem. Próximo ao Fórum.
R$ 450,00.

·Itapema do Norte / Pérola – Apto
mobiliado, 2 quartos, sala e cozinha con-
jugados, uma vaga de garagem. R$
500,00.

·Itapoá / Itapoá – Casa com três
quartos, sala e cozinha conjugadas, ga-
ragem churrasqueira e lavanderia cober-
tas. R$ 560,00

·Pontal / Farol de Itapoá – Resi-
dência nova, contendo 2 quartos, sala,
cozinha, garagem, churrasqueira e lavan-
deria. R$ 620,00

·Itapoá / Santa Clara – Apto com
dois quartos, mobiliado, uma vaga, 2º
quadra do mar na Av. Brasil. R$ 700,00

·Itapema do Norte / Frente para o
mar – Apto semi mobiliado, 2 quartos
sendo um suíte, uma vaga, lavanderia e
garagem coberta.R$ 800,00

·Itapoá / Santa Clara – Sobrado
contendo 6 quartos, demais dependênci-
as, na segunda quadra do mar. R$
1.000,00.

·Alto padrão – Pontal – Sobrado,
3qts, 1st, 2 vagas, churrasqueira, larei-
ra, frente e com saída para a Baía da
Babitonga. Informações somente na imo-
biliária.

COMERCIAL
·Itapema do Norte / Gleba - Loja

na Rua da Graça, próximo ao mercado
Chaves. R$ 450,00.

·Itapema do Norte / São José 1 -
Salão comercial com 180m², próximo do
Rei do Básico. R$ 750,00.

·Itapoá / Santa Clara – Sala comer-
cial na da Av. Brasil. Próximo ao merca-
do Brisa do Mar. R$ 750,00

·Itapoá / Santa Clara – Sala comer-
cial na Av. Brasil. Próximo ao mercado
Brisa do Mar. R$ 900,00

·Itapema do Norte - Salas comer-
ciais a partir de 100m², em frente ao Mer-
cado Manchester – A partir de R$ 1.350,00

·Itapema do Norte / Frente para o
Mar – Sala comercial, esquina da Av.
780 com a Av. Beira mar. R$ 2.500,00.

· Itapema do Norte – Loja com
415m², em frente ao mercado Manches-
ter. R$ 5.000,00. Pode ser alugada parci-
almente.

·Itapema do Norte / Caminho da
Onça – Terreno com 312,50m² no Pae-
se, eixo comercial, disponível para loca-
ção. Mais informações na imobiliária.

·Pontal / Tomazelli – Terreno com
625m² na Av. Beira Mar, próximo ao Porto
Itapoá, disponível para locação mensal.
Mais informações na imobiliária.

·Áreas e terrenos para locação na
RETRO PORTUÁRIA? Faça contato co-
nosco e conte-nos a sua necessidade.

Aconteceu

Antonio Carlos de Souza, presidente da Comissão Provisória do
Diretório do PPS-23 de Itapoá, informa que no dia 5 de setembro o
Partido reuniu-se na Associação da 3º Idade Maria Isabel, promovendo:

1. Palestra com o professor David Gongora Júnior, sobre formação
política.

2. Reunião de trabalho para definir estratégias do Partido para o
futuro breve.

Acompanhe as programações do partido.
“Faça mais por sua cidade. Filie-se ao PPS-23”

Audiência pública sobre LOA
A Prefeitura de Itapoá, através da Secretaria de Administração e

Finanças, convida todos para a audiência pública que visa a apresenta-
ção e discussão da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de
2012. A audiência será realizada dia 9, às 09h30min, na sede da Câmara
de Vereadores, localizada na Avenida André Rodrigues de Freitas.

A Prefeitura de Itapoá, através da Secretaria de Administração e
Finanças, torna público o Edital de Credenciamento para o Comér-
cio Ambulante n 001/2011. O Edital informa que estão abertas as
inscrições para o Curso de Comércio Ambulante, que será minis-
trado pelo Departamento de Vigilância Sanitária. O curso ocorrerá
nos dias 29 e 30 de setembro, das 7h30min às 12h00min, e das
13h30min às 17h00min, no Maresia Música Bar.

O certificado deste curso é um dos documentos necessários
para poder retirar o alvará de vendedor ambulante.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até o dia 23
de setembro, no setor de protocolos, na Prefeitura de Itapoá.

Edital de Credenciamento
para o comércio ambulante

Já na fila. Aqui, no Fórum
Dia 26 de agosto, das 10 às 18 horas,
funcionários do TRE de Joinville estavam a
postos no Fórum de Itapoá para entrega,
regularização e transferência de título de
eleitor. Paulo, da Resolve Seguros, ligou para
a Folha criticando a lentidão do serviço para o
tamanho da fila de espera. Ele ficou horas até
ser atendido. Pelo visto, o Tribunal Regional
Eleitoral não puxou seus dados sobre o
município para enviar uma equipe maior ou
não está mesmo nem aí com o cidadão de
Itapoá.

Das duas, uma
A Folha não conseguiu apurar, mas ficam
registradas duas versões correntes sobre o
Itaú. Depois que retirou da cidade o seu caixa
eletrônico, por uma ação frustrada de
arrombamento que acabou danificando as
instalações, o banco não deu satisfação nem
para a empresa que cedeu o espaço (Auto
Posto Miranda). Já outros comentam que
voltará e para abrir uma agência. Queremos
apostar na segunda hipótese, o que é bem
lógico, partindo do princípio de que Itapoá
está crescendo a olhos vistos, e banco que é
banco costuma brigar feio para não perder
terreno para a concorrência.

Verba garantida
Anunciados pelo prefeito Ervino Sperandio os
recursos para:
1) Construção da Casa da Cultura. No
Balneário Príncipe, em Itapema do Norte. São
R$ 345 mil, 95 mil a contrapartida do
município;
2) Construção de uma creche no Bairro São
José, também em Itapema. Ao lado de uma
escola municipal. Serão investidos R$ 604
mil.
3) Mais R$ 100 mil do Estado serão aplicados
na implantação de uma patrulha mecanizada
na zona rural.
Por falar em prefeito, ele anda muito chateado
com o boato de que teria ‘fechado´ as portas
do Porto para contratação de funcionários
públicos e até mesmo de itapoaenses. Que
absurdo, nenhum prefeito em seu juízo
perfeito recomendaria a não contratação de
pessoas ligadas ou não a ele. Ao contrário, se
pode ajudar o cidadão, melhor para o prefeito.
Um apoio dessa natureza rende votos. Mas
tem gente por aqui que inventa cada uma.

Comentário de roda
Para se eleger vereador na próxima eleição o
candidato gastará R$ 50 mil, chegando a R$
100 mil no final do processo. E com menos
de 300 votos não ocupará a cadeira na
Câmara. Para prefeito, a campanha deve custar
em torno de R$ 1 milhão. Se forem dois
candidatos, leva a melhor quem fizer 5 mil
votos. Vamos aguardar e conferir.
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Em entrevista à Fo-
lha, a secretária da Edu-
cação Valci Terezinha de
Souza disse que toda sua
equipe está colhendo
bons frutos do plantio de
2008. “Nas capacitações
oferecidas, inclusive,
houve manifestações
quando evidenciamos a
necessidade de forma-
ções voltadas a nossa re-
alidade, para que as prá-
ticas escolares fossem a
mola propulsora das re-
flexões sobre as questões
pedagógicas.”

Já em 2009, lembra
que deu-se início a uma
proposta de formação
centrada nas práticas dos
professores dos três pri-
meiros anos do Ensino
Fundamental, com foco
na alfabetização e na ava-
liação, mas como as
equipes técnicas ficaram
de fora do processo, nem
todos os profissionais
envolvidos implantaram
a proposta. No ano se-
guinte, essas equipes fo-
ram contempladas com
formações para traba-
lhar a especificidade de
suas atribuições.

Diante de um con-
texto, onde as políticas
públicas nacionais dis-
seminam a ideia de de-
mocratização de ensino,
atendimento a diversidade, formação dos
profissionais, gestão democrática da escola
e necessidade de elevação dos índices e in-
dicadores da educação, Valci comenta que
muitas mudanças tornaram-se necessárias.

“Nosso privilégio foi contar com uma
boa equipe - idealista, comprometida, que
com a ajuda de uma assessora, conseguiu
repensar as ações da Secretaria, esclarecen-
do as atribuições de seus profissionais -,
como também com a equipe pedagógica da
escola: Gestor, Administrador Escolar, Ori-
entador Educacional, Supervisor Escola e
Professores. Não foi fácil. Foi um período
de capacitação intensa, exaustiva, revoltas e
insatisfações nos atormentaram, mexemos
em culturas enraizadas, vícios cristalizados,
mas também encontramos muitos apaixona-
dos pelo fazer pedagógico.”

Hoje, a Secretaria está colhendo bons
frutos deste trabalho, como, por exemplo, o
Prêmio Nacional Victor Civita. A professora
Cátia Eliane Nicolachik teve seu projeto pre-
miado, no maior Prêmio de Educação do
País. Projeto construído coletivamente pe-

Educação premiada em Itapoá

los professores do 1º ano nas formações de
2010, mas cada qual o aplicou com adapta-
ções necessárias à realidade de sua turma. O
prêmio vem em decorrência da adesão desta
professora às propostas da rede com rela-
ção ao planejamento (projetos), registro
(portifólios) e incentivo a divulgação (ins-
crição em prêmios).

Valci ainda analisa: “A formação que es-
tamos vivenciando nestes três últimos anos
nos proporcionou um trabalho em rede. Co-
nhecemos melhor nossa proposta, nossos
professores estão planejando, pensando em
lançar desafios às crianças. Os supervisores
estão ganhando espaço para ajudar o pro-
fessor a antecipar dificuldades. Os orienta-
dores estão mudando o foco do apagar in-
cêndio para a prevenção. Os gestores e ad-
ministradores estão ampliando o olhar para
a gestão democrática e zelando mais pelas
questões pedagógicas. Na Secretaria Muni-
cipal de Educação nossas funções estão bem
definidas. Assim, estamos construindo um
trabalho coletivo de parcerias que ao invés
de se opor, se complementam.”

A professora Cátia Eliane Nicolachik teve seu projeto selecionado
entre os dez melhores, no maior Prêmio de Educação do País.

Lamento...
Lamento que alguém se aproveite de

um momento de glória de uma professora
para criticar a Educação Municipal. Pode-
ria fazê-lo em dois textos, se fosse o caso;
um, parabenizando a professora, o outro,
apontando críticas.

Lamento que o autor não tenha se atu-
alizado sobre a formação da Rede Munici-
pal e desconsiderou os co-autores do pro-
jeto premiado na categoria de Língua Por-
tuguesa com a Sequência Didática no gê-
nero produção textual: “As Versões de
Chapeuzinho Vermelho”, que foi aplicado
nos primeiros anos da Rede Municipal em
2010.

Lamento que um texto seja publicado
sem autoria. (Veja edição nº 73 do jornal
Em Foco, do município de Itapoá).

Entretanto...
Parabenizo...
A professora Cátia Eliane Nicolachik

pela conquista merecida, pois sem seu em-
penho e comprometimento com a qualida-
de de ensino a seus alunos também não
teria sido possível.

Aos demais professores do primeiro
ano da Rede Municipal em 2010 parabeni-
zo pela co-autoria e pela aplicação do pro-
jeto em toda a rede.

Enfim...
Parabenizo a todos os demais envolvi-

dos.
VVVVValci Talci Talci Talci Talci Terezinha de Souza,erezinha de Souza,erezinha de Souza,erezinha de Souza,erezinha de Souza,
secretária da Educação.secretária da Educação.secretária da Educação.secretária da Educação.secretária da Educação.

Professora Cátia Cátia Eliane Nicolachik apresentou o trabalho
“As Versões de Chapeuzinho Vermelho”.

Secretária Valci em diálogo com professores.
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Com o objetivo de revisar
os conhecimentos adquiridos
nas diferentes disciplinas, os
alunos do 3° e 4° ano da Esco-
la Municipal Euclides Emídio da
Silva participaram de uma ma-
ratona de conhecimentos.

A maratona consistiu em um
jogo de perguntas e respostas
sobre os conteúdos estudados
no decorrer do primeiro semes-
tre. Assim, além de revisarem
os conteúdos de forma lúdica e
divertida, os participantes pude-
ram compartilhar momentos de
descontração e inte-
ração.

A maratona teve
duas fases classifica-
tórias: a primeira
com conhecimentos
gerais de português,
matemática e temas
atuais, e a segunda
com provas práticas
de matemática, en-
volvendo operações
e provas físicas.

As equipes clas-
sificadas nas pri-
meiras fases foram
para a final e dispu-
taram os primeiros,
segundos e tercei-

Maratona de
Conhecimentos

A partir da iniciativa volun-
tária da atriz Cira Ramos, de
Curitiba, os alunos participan-
tes do Projeto Ampliação da Jor-
nada Escolar contam também
com aulas de teatro. A iniciativa
partiu de Cira, que percebeu a
possibilidade de mostrar seu tra-
balho e contribuir com o desen-
volvimento cultural da cidade.
Cira é formada em magistério
superior e cursou Arcadia – for-
mação para atoes de Curitiba
(PR), atuou como atriz e direto-
ra de várias peças teatrais.

As aulas são ministradas

ros lugares.
Conforme a Escola, este foi

um dia especial. Os professores
e orientadores puderam verificar
as dificuldades e potencialidades
dos alunos, a fim de buscar dife-
rentes práticas pedagógicas, fa-
vorecendo o desenvolvimento
das atividades que serão propos-
tas no decorrer do ano letivo.

A maratona foi organizada
pelas professoras do 3º e 4º anos,
com a colaboração dos profes-
sores de história e educação fí-
sica.

Confira a classificação:Confira a classificação:Confira a classificação:Confira a classificação:Confira a classificação:
1º lugar – 4º ano
Alexandre Castro Oliveira
Bruna de Mello
Cassiane dos Santos Ludovino
Danielle da Silveira Venâncio

2º lugar – 3º ano
Agnys dos Santos de Palma
Antônio Marcos Menezes de Souza
Camile Cristina Gomes de Souza
Yuri Barbosa Pereira

3º lugar – 4º ano
Brenno  Juan da silva Moraes
Igor Sartor
Gregory Almeida Grizafis
Nicoly Centofante

Jornada Escolar terá
aulas de teatro

todas as sextas-feiras, no núcleo
“Amarelinho”, em Itapema do
Norte. A turma é composta por
alunos de todas as comunida-
des, interessados no assunto.

Os organizadores do Proje-
to agradecem a colaboração da
profissional, pois é uma ótima
oportunidade aos alunos.

O Projeto Ampliação da Jor-
nada Escolar também oferece
outras modalidades esportivas e
culturais, informe-se e participe!

"Falar é uma necessidade,
escutar é uma arte". ( Johann
Goethe)

Escola Euclides Emídio da Silva
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Geraldo Weber,
parabéns, de
coração. Ele inicia
mais um ano de
vida neste 17 de
setembro com um
motivo super
especial para
comemoração.
Agora é avô, pela
primeira vez.
Abraços da
esposa Maristela
e dos filhos.

A
aniversariante
Denise Souza

Zagonel,
esposa de

Wilson, mãe de
Débora e
Marcelo

Henrique.
Felicidades.

Miguel inaugurou seu bar, um sonho antigo. Está muito bem
instalado entre a primeira e a segunda pedra. É ele, mesmo. O
Miguel do Bar do Pedro. Já em outubro esses dois velhos
amigos estarão aniversariando juntos. Parabéns antecipado. A
inauguração foi dia 3 de setembro. Pilotando a cozinha, Elô e
Vera. Josias, garçom. Foi um grande dia. Todo sucesso para o
casal Ivonete e Miguel.

No Bar
do Miguel,

filhos de
Jair e

Sandra:
Emilly Castro

Moura e
Letícia Alves

de Souza.

No Massa & Massa: Companheiros em reunião festiva para marcar
o Dia do Advogado (11 de agosto). Brindaram com vinho,

consumindo as melhores pastas da Casa.

No Restau-
rante do Arcenio

Dia 13 de
agosto, Maurise-

te e Inocencio
Abreu da Rocha.
Ele, completan-
do 53 anos. Os

amigos o
parabenizam.

No Pérola - Islam recebe amigos e família
em comemoração ao Dia dos Pais.

Jeferson
Garcia,
vereador,
aniversariou
dia 1 de
setembro.
Parabéns.
Homenagens
de amigos e
família.

Parabéns
Janaína, a advogada, vai estar toda prosa no dia 20 de

setembro. Dia do Gaúcho. E ela é, nascida em Porto Alegre.
Amigos mais chegados estarão na noite de 23 no Restaurante do

Chef comemorando seu aniversário.

O corretor de imóveis Lázaro Antônio da Luz
(Top Imobiliária), vai passar o seu grande dia, 22/09,  com a

famíila nas praias do Ceará.

Miguel Guillen Sobrinho e sua esposa Nilda, receberam
amigos em sua casa para festejar aniversário dele no dia 15 de

agosto. Eles são proprietários do Sacolão do Farol.

Izael
Nascimento
da Silva (Lelé
Pescador) e
Anair Cassate
da Silva,
comemoram
46 anos de
casados no
dia 3 de
outubro.
Parabéns!
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Avenida Atlântica, 780, Itapoá - SC
Fone: (47) 3443-1133.

hotel_rainha@hotmail.com
www.hotelrainha.com.br

Hotel
Rainha

Cootranlog planeja construir sede
Com cerca de 50 associados presentes, foi eleita em Assembléia

Geral Ordinária a nova diretoria da Cootranlog - Cooperativa de Trans-
porte e Logística de Itapoá. Na ocasião, também anunciou-se o novo
Conselho Fiscal.

Em entrevista à Folha, o presidente eleito Manoel Pompilio Kal-
busch (conhecido como Preto) disse que a entidade conta com 170
sócios e 36 caminhões cadastrados no Porto Itapoá, número que
estima saltar para 80 já nos próximos dois meses.

Pompilio informa que no seu mandato vai incentivar muito os
associados a investirem na compra de caminhões novos. “Também
pretendemos construir a sede própria da cooperativa. Hoje ela sobre-

vive das taxas pagas pelos sócios, mas em breve terá 10% dos fretes
faturados. Obrigatoriamente, eles tem que passar pela cooperativa
para controle das cargas feitas.”

Nova Diretoria:
Presidente Manoel Pompilio Kalbusch,
Vice-presidente João Alfredo Nascimento,
Diretor secretário Adriano Sebastião Miqueletto,
Diretor administrativo Lindonor Márcio Correa.
A Cootranlog está situada na Rua Zilda Arns (Caminho da

Onça), nº 511, Jardim Pérola do Atlântico, em Itapema do Norte.

No final do mês de agosto a Associação
de Municípios do Nordeste de Santa Catari-
na – AMUNESC, compreendida por Araqua-
ri, Balneário Barra do Sul, Campo Alegre,
Garuva, Itapoá, Joinville, Rio Negrinho, São
Bento do Sul e São Francisco do Sul, liqui-
dou sua dívida de mais de um milhão de
reais junto a Receita Federal do Brasil. Dívi-
da esta adquirida pela ausência de pagamen-
tos de encargos fiscais e trabalhistas nas
gestões que antecedem 2009, o que com-
prometia a sede própria e os veículos da
associação, que estavam prestes a ir a leilão.

Em 2009 a assembléia de prefeitos da
atual gestão – 2009 a 2012, tendo na presi-
dência o prefeito de Itapoá, Ervino Speran-
dio, ao se deparar com a referida situação,
num ato de coragem promoveu uma rees-

AMUNESC liquida débitos
e recupera sede própria

truturação administrativa e financeira, o que
possibilitou a otimização dos recursos e o
cumprimento de todos os deveres e demais
ações das gestões consecutivas.

No ano de 2010, durante a presidência
do prefeito de Rio Negrinho, Osni José
Schroeder, deu-se continuidade ao trabalho
inicial. Apesar do controle no orçamento para
cumprir com o objetivo de sanar a dívida
com a Receita Federal, a associação ainda
ampliou seus serviços técnicos e de asses-
soria, modernizou seus equipamentos de in-
formática, reformou, readequou e moderni-
zou parte do espaço físico do prédio e inves-
tiu em novos veículos.

Este ano, o atual presidente, Vilmar Gros-
skopf, prefeito de Campo Alegre, priorizou a
quitação da dívida. Agora a meta é formar

um novo caixa para novos investimentos em
prol de projetos que priorizem o atendimen-
to aos municípios, cumprindo com o objeti-
vo estatutário da associação. Para o ano que
vem se deseja diminuir os repasses dos
municípios. “Agora podemos trabalhar sem
qualquer preocupação, o prédio, veículos,
enfim todo patrimônio é dos municípios. Esta
gestão de prefeitos mostrou como adminis-
trar com responsabilidade e seriedade os
recursos públicos recebidos dos municípi-
os. Aqui na AMUNESC os recursos são bem
aplicados e retornam aos municípios em for-
ma de prestação de serviços. Quero agrade-
cer a todos os prefeitos dos municípios as-
sociados por terem aceitado este desafio no
início das nossas gestões, e que agora já é
realidade”, fala Vilmar.

A Polícia Militar de Itapoá
realizou na noite de 6 de setem-
bro uma festa em homenagem a
passagem para a Reserva Remu-
nerada (correspondente a apo-
sentadoria civil) do sargento
João Alfredo Nascimento, após
ter completado 30 anos de ser-
viços prestados através da Polí-
cia Militar de Santa Catarina.

Segundo os organizadores
do evento, incluindo o tenente
Mário Elias, “a homenagem ao
policial foi realizada em agrade-
cimento à sua maneira dedicada
e comprometida com os seus
serviços, como também pelos
seus cerca de 18 anos de traba-
lho dedicados de forma direta à
comunidade itapoaense.”

Como componente da PM de
Itapoá, em uma era em que a insti-
tuição no Município não possuía
nem viaturas em condições de uso,

Sgt. João Alfredo entra para a Reserva

ele chegava a pedir carona à po-
pulação para atender as ocorrên-
cias. João Alfredo construiu sua
história em Itapoá, junto com al-
guns outros companheiros que por
aqui ainda se encontram e outros
que foram para outras cidades.
Devido as condições de trabalho
na época foram verdadeiros pio-
neiros da Polícia em Itapoá.

“Esta gestão de prefeitos mostrou como administrar com responsabilidade”

Um dos primeiros objetivos da nova direção
é incentivar a compra de novos caminhões.

Um dos primeiros objetivos da nova direção
é incentivar a compra de novos caminhões.

A Polícia Militar deseja que o policial aproveite um merecido
descanso na Reserva Remunerada, tendo agora mais tempo para
dedicar-se a sua família, dado que o serviço policial exige do
indivíduo uma dedicação integral, tornando-o um agente público
24 horas por dia. Para quem permanece na ativa, só resta agrade-
cer o amigo e companheiro de farda João Alfredo Nascimento
pela integridade e espírito de corpo com que sempre se portou.
Homenagem da Polícia Militar de Itapoá.

Stoklosa, Nadir, Mário Elias, João Alfredo, Fiamoncini e Veiga.

PC e PM derruba
“boca” pesada

As Polícias Civil e Militar de
Itapoá prenderam na manhã de
5 de setembro, em flagrante de-
lito por tráfico de drogas, Simo-
ne de Oliveira. Isto, depois de
receber denúncias anônimas da
comunidade do Bairro Samam-
baial. Investigaram e constataram
venda de crack.

No momento da abordagem
policial, a autuada não esboçou
qualquer tipo de reação e foi de-
tida no interior de sua residên-
cia, onde foram localizadas 93
pedras do produto embaladas e
prontas para o comércio. Tam-
bém foram apreendidos vários

apetrechos para o fracionamen-
to e embalagem da droga e di-
nheiro trocado.

Na Delegacia de Polícia, Si-
mone confessou a prática do cri-
me de tráfico de drogas e disse
que é a primeira vez que comer-
cializa tais substâncias.

 Também se disse arrepen-
dida. Foi encaminhada ao Presí-
dio Regional de Joinville, onde
permanecerá à disposição da
Justiça.

O êxito da prisão se dá em
razão de denúncias anônimas
feitas à Polícia Militar e à Civil
pelos telefones 190 e 181.

Preso mais um
traficante

Após algumas semanas de
investigações, as Polícias Civil e
Militar de Itapoá conseguiram
coletar provas de que Claudinei
Cipriano estava praticando co-
mércio ilegal de substâncias en-
torpecentes em sua residência.

Em operação planejada, os
policiais cumpriram satisfatori-
amente o desafio de resolver o
problema sem levar a comuni-
dade da área a sofrer qualquer
risco. O elemento não esboçou
qualquer reação. Foram apreen-
didos cinco pedaços de maco-
nha, um maior, na forma bruta, e
outros quatro menores, já fraci-

onados, prontos para a venda.
Quase meio quilo de maconha,
no total.

O autuado confessou a ven-
da há cerca de quatro meses e
que buscava a substância em
Joinville. Disse que fazia isso
para pagar um empréstimo ban-
cário.

POLICIAL
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A 5ª Copa Amizade de Ita-
poá vem sendo realizada  atra-
vés da Secretaria de Esporte e
Juventude, reunindo as catego-
rias master, masculino livre e
feminino livre.

Os jogos são
realizados às sextas
e sábados a noite,

no Ginásio de
Esportes Nereu

Ramos. A final será
dia 8 de outubro.

Organização: Valdir
Graminho.

Além de integração e práti-
ca esportiva, a 5ª Copa Amiza-
de de Futsal anda promovendo
ação social.

Conforme o regulamento
aprovado pelos representantes
das equipes, comissão de arbi-
tragem e organização, cada car-
tão amarelo recebido por inte-
grante que peca na disciplina, é
revertido em doação de 1 kg de
alimento não perecível à insti-
tuições beneficentes.

No dia 18 de agosto, a or-
ganização realizou a primeira
entrega de alimentos, que foi,
inclusive, maior do que a exi-
gida pelo número de cartões
amarelos.

 Alguns atletas se animaram
com a ideia de doação e contri-
buíram a mais. A entidade be-
neficiada foi a Casa de Amparo
ao Idoso Maranata.

Conforme Patrícia Martins,
responsável pelo lar dos ido-
sos, além da doação foram mui-
to gratificantes a lembrança da
entidade e a visita aos idosos.

Para os atletas e participan-
tes da Copa, fica o bom exem-
plo em prol da comunidade,
quando os “deslizes discipli-
nares” transformam-se em bem
estar e conforto ao semelhante,
além de representar um gesto
humanitário.

Ação social em campo

13ª RODADA DIA 09/09/2011 (SEXTA-FEIRA)
JOGOJOGOJOGOJOGOJOGO CHAVECHAVECHAVECHAVECHAVE HORASHORASHORASHORASHORAS EQUIPE AEQUIPE AEQUIPE AEQUIPE AEQUIPE A PLACARPLACARPLACARPLACARPLACAR EQUIPE BEQUIPE BEQUIPE BEQUIPE BEQUIPE B
43 B 19:30 Calhas Litoral X Fenomenautas
44 B 20:30 Vila da Gloria X EstrelaAzul
45 B 21:30 Ajaf X Kaufmann Construtora
14ª RODADA DIA 10/09/2011 (SÁBADO)
JOGOJOGOJOGOJOGOJOGO CHAVECHAVECHAVECHAVECHAVE HORASHORASHORASHORASHORAS EQUIPE AEQUIPE AEQUIPE AEQUIPE AEQUIPE A PLACARPLACARPLACARPLACARPLACAR EQUIPE BEQUIPE BEQUIPE BEQUIPE BEQUIPE B
46 A 19:00 Marumbi X Acoin
47 A 20:00 Cia Vidros X Figueira
48 FEM. 21:00 X
49 A 22:00 Auto Elétrica X Pit Bull
15ª RODADA DIA16/09/2011 (SEXTA-FEIRA)
JOGOJOGOJOGOJOGOJOGO CHAVECHAVECHAVECHAVECHAVE HORASHORASHORASHORASHORAS EQUIPE AEQUIPE AEQUIPE AEQUIPE AEQUIPE A PLACARPLACARPLACARPLACARPLACAR EQUIPE BEQUIPE BEQUIPE BEQUIPE BEQUIPE B
50 C 19:30 2º B X 3º A
51 Máster 20:30 Radio Itapoá 87,9 X Beira Rio
52 D 21:30 1º B X 3º B
16ª RODADA DIA 17/09/2011 (SÁBADO)
JOGOJOGOJOGOJOGOJOGO CHAVECHAVECHAVECHAVECHAVE HORASHORASHORASHORASHORAS EQUIPE AEQUIPE AEQUIPE AEQUIPE AEQUIPE A PLACARPLACARPLACARPLACARPLACAR EQUIPE BEQUIPE BEQUIPE BEQUIPE BEQUIPE B
53 C 19:00 1º A X 3º A
54 D 20:00 1º B X 3º B
55 FEM. 21:00 X
56 FEM. 22:00 X
17ª RODADA DIA 23/09/2011 (SEXTA-FEIRA)
JOGOJOGOJOGOJOGOJOGO CHAVECHAVECHAVECHAVECHAVE HORASHORASHORASHORASHORAS EQUIPE AEQUIPE AEQUIPE AEQUIPE AEQUIPE A PLACARPLACARPLACARPLACARPLACAR EQUIPE BEQUIPE BEQUIPE BEQUIPE BEQUIPE B
57 D 19:30 1º B X 2º A
58 C 20:30 1º A X 2º B
59 FEM. 21:30 X
18ª RODADA DIA 24/09/2011 (SÁBADO)
JOGOJOGOJOGOJOGOJOGO CHAVECHAVECHAVECHAVECHAVE HORASHORASHORASHORASHORAS EQUIPE AEQUIPE AEQUIPE AEQUIPE AEQUIPE A PLACARPLACARPLACARPLACARPLACAR EQUIPE BEQUIPE BEQUIPE BEQUIPE BEQUIPE B
60 Máster 19:00 Beira Rio Esquadrias X Marumbi
61 Máster 20:00 Super Mercado Manchester X Vila da Gloria B
62 FEM. X
63 FEM. X
19ª RODADA DI 30/09/2011 (SEXTA-FEIRA)
JOGOJOGOJOGOJOGOJOGO CHAVECHAVECHAVECHAVECHAVE HORASHORASHORASHORASHORAS EQUIPE AEQUIPE AEQUIPE AEQUIPE AEQUIPE A PLACARPLACARPLACARPLACARPLACAR EQUIPE BEQUIPE BEQUIPE BEQUIPE BEQUIPE B
64 Máster 19:30 2º X 3º
65 Máster 20:30 1º X 4º
66 Livre 21:30 ]º D X 2º C
20ª RODADA DIA 01/10/2011 (SÁBADO)
JOGOJOGOJOGOJOGOJOGO CHAVECHAVECHAVECHAVECHAVE HORASHORASHORASHORASHORAS EQUIPE AEQUIPE AEQUIPE AEQUIPE AEQUIPE A PLACARPLACARPLACARPLACARPLACAR EQUIPE BEQUIPE BEQUIPE BEQUIPE BEQUIPE B
67 Livre 20:00 1º C X 2º D
68 FEM. 21:00 2º X 3º
69 FEM. 22:00 1º X 4
21ª RODADA 07/10/2011 (SEXTA-FEIRA)
JOGOJOGOJOGOJOGOJOGO CHAVECHAVECHAVECHAVECHAVE HORASHORASHORASHORASHORAS EQUIPE AEQUIPE AEQUIPE AEQUIPE AEQUIPE A PLACARPLACARPLACARPLACARPLACAR EQUIPE BEQUIPE BEQUIPE BEQUIPE BEQUIPE B
70 Máster 20:00 PER. Jogo 65 X PER. Jogo 66
71 Livre 21:00 PER. Jogo 67 X PER. Jogo 68
22ª RODADA DIA 08/10/2011/ (SÁBADO)  FINALDA 5ª COPA AMIZADE DE FUTSAL
JOGOJOGOJOGOJOGOJOGO CHAVECHAVECHAVECHAVECHAVE HORASHORASHORASHORASHORAS EQUIPE AEQUIPE AEQUIPE AEQUIPE AEQUIPE A PLACARPLACARPLACARPLACARPLACAR EQUIPE BEQUIPE BEQUIPE BEQUIPE BEQUIPE B
72 Máster 19:30 VENC. Jogo 65 X VENC. Jogo 66
73 Livre 20:30 VENC. Jogo 67 X VENC. Jogo 68
74 FEM. 21:30 VENC. Jogo 69 X VENC. Jogo 70
OBS: no feminino o 1º lugar puxa o terceiro

CONFIRA TABELA DOS JOGOS

Alimentos e calor humano chegaram até a instituição de Itapoá.

Rauel de
Moraes e
Silva
Neto
 Proprietário da HDigital.

CONECTE
A nossa proposta é comentar “velhas” e novas
tecnologias, de uma forma simples para que

qualquer cidadão possa entender e utilizá-las.

D e s d e
1948, quando
surgiu o pri-
meiro robô au-
tônomo no
mundo, a ciên-
cia nunca mais
foi a mesma.

Muitas pes-
soas se preocu-
pam com a in-
vasão tecnoló-
gica no setor
produtivo. Isto se deve à substituição de mão-de-obra humana
por máquinas. Onde antes existiam centenas de operários traba-
lhando, agora estão a tecnologia e a automação, mas esta evolu-
ção não é motivo para preocupação. As pessoas precisam mudar
o seu modo de pensar sobre o assunto, elas precisam analisar
que existe todo um complexo produtivo e abundante de fábricas
por detrás das máquinas e que a automação, seja ela comercial ou
industrial, atinge seu ponto mais alto na geração de centenas de
empregos, direta ou indiretamente.

É óbvio que vagas de trabalho serão canceladas, mas, na
contramão, outras acabarão abertas. Vamos só analisar algumas
das possibilidades de vagas criadas com o uso das máquinas.
Diretamente tem o motorista ou operador da máquina, além do
supervisor que direciona o rumo que a máquina deve tomar.
Temos, também, os operários que fabricam e fazem a manutenção
nas máquinas, os motoristas que as transportam das fábricas até
o usuário final, o produtor ou cliente que a comprou.

Voltando aos mecânicos e aos operários, eles não aprendem
o seu ofício sozinhos, precisam aprender com alguém e com isso
entram, neste cenário, os instrutores e os professores. Enfim, o
emprego não desaparece, ele simplesmente evolui. O que as pes-
soas precisam observar é que o mundo evolui, a natureza evolui,
a tecnologia evolui, assim como o homem precisa evoluir. Se o
operário não quiser ficar desempregado ele precisa se reciclar, ou
melhor, precisa evoluir, fazer cursos e aprender coisas novas,
porque o mundo nunca para, está sempre em movimento. Você
não quer ficar obsoleto! Se atualize, estude e procure evoluir,
porque a vida é uma escola.

Você está cansado do serviço
doméstico? Aí vem Luna

Quem assistiu Os Jetsons na década de 1960, provavelmente
sonhou com um robô trabalhando como empregada doméstica
como a Rosie. A inteligência artificial fazia parte da família do
futuro, cuidando das crianças e fazendo as tarefas da casa.

Mesmo com valores e datas não definidos para lançamento, a
SchultzeWORKS afirma que seu preço será acessível, para que
várias classes possam desfrutar da robô doméstica.

Link para informações sobre Luma:
h t t p : / / t r ans l a t e . goog l e . com.b r / t r ans l a t e?h l=p t -

BR&sl=en&tl=pt&u=http%3A%2F%2Fwww.schultzeworks.com%2Fluna%2F
A robótica tem alcançado um nível de tecnologia muito avan-

çado. Pesquisadores, inventores, designers, tem criado incríveis
humanoides com movimentos precisos, como podemos ver na
segunda edição do festival Robot Japan. A competição ocorreu
em 21 e 22 de agosto de 2011, em Tóquio, atraindo a atenção de
apreciadores da robótica de todo o mundo. Muito conhecido
também é o RoboCup em sua 15ª edição. O objetivo do projeto
até o ano 2050 é desenvolver uma equipe de robôs humanóides
totalmente autônomos, capazes de derrotar a equipe campeã
mundial de futebol humana.

Link para vídeos do Robot Japan:
http://www.youtube.com/watch?v=kjXGG135IA8
http://www.youtube.com/watch?v=a_bfjmu2TyU
Link para informações do RoboCup:
http://pt.wikipedia.org/wiki/RoboCup
http://www.robocup2011.org/en/
Uma pergunta que hoje pode ser discutida:
Poderia o homem ser ultrapassado pela sua própria criação?

Homem Vs Máquina
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(47) 3443-0213 / 9919-0876 / 9937-4790
Rua Ordoni Bighi, 103,

Itapema do Norte, Itapoá - SC

Oberdan Minusculi

Oferecimento Casa de Carnes Minusculi

Matambre
recheado

·2 colheres (sopa) de azeite
·100 g de bacon em fatias
·1 peça de matambre
·sal e pimenta-do-reino a gosto
·100 g de presunto em fatias
·2 ovos ligeiramente batidos
·Meia cebola cortada em fatias
·100 g de azeitonas verdes sem caroço e fatiadas
·100 g de queijo mussarela fatiado
·salsinha rasgada e 3 cebolinha inteiras
·1 cenoura em cubos
·1 cebola em cubos
·1 salsão em cubos
·1 tablete de caldo de carne
·sal a gosto

Vinagrete uruguaio
Ingredientes
·suco de 2 limões
·azeite em fio
·1 tomate sem sementes picado
·1 cebola pequena picada
·2 colheres (sopa) de mel
·2 colheres (sopa) de mostarda
·2 ovos cozidos e picados
·sal a gosto

Modo de preparo
1º - Numa frigideira com o azeite doure o bacon em fatias. Retire o

bacon da frigideira, seque-o em papel toalha, corte em pedaços peque-
nos e reserve. OBS: reserve a frigideira com a gordura do bacon.

2º - Coloque a peça de matambre numa superfície lisa, salpique sal
e pimenta-do-reino a gosto e comece a colocar o recheio da seguinte
forma: com a peça de matambre aberta coloque uma camada de presunto
em fatias (100 g). Depois com um pincel salpique um pouco de ovos
ligeiramente batidos (2 ovos), faça uma camada com a cebola cortada
em fatias, salpique mais um pouco de ovos por toda extensão da peça e
distribua as azeitonas verdes sem caroço fatiadas. Polvilhe os pedaços
de bacon dourados (reservados acima), mais um pouco de ovos batidos,
depois o queijo mussarela fatiado, o restante dos ovos batidos e disponha
salsinha rasgada nas mãos e as cebolinhas inteiras.

3º - Enrole o matambre, no sentido das fibras (para que quando
estiver pronto você corte no sentido contrário das fibras e a carne se
mantenha macia). DICA: enquanto estiver enrolando, tente deixar o
recheio todo envolvido pela carne para que ele não saia na hora do
cozimento. Feche bem a carne com um barbante e salpique sal e pimen-
ta-do-reino a gosto (opcional).

4º - Na frigideira com a gordura do bacon coloque o matambre
recheado e doure todos os lados (+/- 10 minutos).

Retire o matambre, tire o barbante e reserve.
5º - Na mesma frigideira com a gordura do bacon doure os cubos de

1 cenoura e de 1 cebola. Depois de dourados adicione 1 salsão em
cubos, misture e reserve.

6º - Transfira o matambre selado para uma panela de pressão,
adicione os legumes da frigideira (adicione a gordura também), complete
com 2 litros de água quente (suficiente para cobrir a carne), junte o tablete
de caldo de carne e acerte o sal. Feche a panela e conte 1h30m depois
que começar a chiar. Retire a pressão e abra a panela.

Sirva fatias do matambre com salada de agrião, molho vinagrete
uruguaio e mandioca cozida no caldo do matambre (que ficou na panela
de pressão).

Vinagrete uruguaio
Numa tigela coloque suco dos limões. Vá adicionando o azeite em

fios e ao mesmo tempo vá batendo com um batedor de arame, para
emulsionar a mistura, até ficar densa. Junte o tomate sem sementes
picado, a cebola pequena picada, o mel, a mostarda, os ovos cozidos e
picados e sal a gosto. Misture e sirva com salada de agrião.

No dia 23 de agosto, a As-
sociação de Moradores do São
José II reuniu-se com autorida-
des para debater a Ação Civil
Pública que busca regularizar o
loteamento.

Desde 2007, toda a área do
São José II vem sofrendo com
um embargo judicial, pelo qual
os moradores e proprietários dos
terrenos ficaram impedidos de
construir e reformar suas casas.
Até mesmo a Prefeitura Munici-
pal ficou impedida de ampliar
seus serviços, uma vez que a
determinação judicial foi no sen-
tido de impedir que houvesse
qualquer alteração no local.

Em 2010, a Prefeitura Mu-
nicipal e o Ministério Público lo-
cal chegaram num consenso,
havendo liberação para manu-
tenção de ruas numa pequena
área do São José II, considerada
pelas autoridades como conso-
lidada.

Nesta última reunião, a As-
sociação tomou a frente do pro-
blema e está promovendo os es-
tudos necessários para a regula-
rização do São José II, em par-
ceria com estudantes e universi-
dade.

Em contrapartida, o prefeito

CASO SÃO JOSÉ II

Moradores assumem nova postura
Uma parceria com estudantes e universidade
pode levar agora para a solução definitiva

Ervino Sperandio previamente se
comprometeu a promover o pa-
trolamento das ruas e a execu-
ção dos serviços de drenagem
(valetas), assim que for autori-
zado judicialmente. Apesar de
não poder estar presente na reu-
nião em razão de outros com-
promissos, a decisão do Prefei-
to Ervino foi aplaudida por to-
dos os moradores presentes.

Há nova regra também para
as ligações de água e de energia
elétrica. As pessoas que ainda
não tem esses serviços em suas
casas devem procurar a Associ-
ação de Moradores e se infor-
mar sobre as possibilidades de
solução do problema. Onde já
existe extensão de rede, tanto de

água quanto de energia, o mora-
dor está liberado para requerer
ligação em sua residência.

Também poderão ser libera-
das pequenas reformas nas resi-
dências daqueles que já mora-
vam no São José II antes do
embargo judicial. Nesse caso, o
requerimento de autorização de-
verá ser iniciado pela associa-
ção, que repassará à Prefeitura e
ao Ministério Público.

Todos esses procedimentos
deverão ser iniciados após auto-
rização judicial para tal. Sem
autorização judicial, há o risco
de serem aplicadas as multas
fixadas na decisão judicial que
aplicou o embargo de toda a
área.
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Na oportunidade, reuniram-
se os moradores do São José I e
II, os membros da Associação
de Moradores, a Promotora de
Justiça Bárbara Heise, o Procu-
rador do Município Marlon Ro-
berto Neuber, o Diretor de Pla-
nejamento Rafael Vida Almeida
e o Presidente da Câmara Daniel
Silvano Weber, representando
outros vereadores presentes no
evento.

Todas as autoridades de-
monstraram boa vontade em aju-
dar os moradores a regularizar a
situação do São José II. Entre-
tanto, torna-se exemplo para
todo o País o fato de a comuni-
dade também estar fazendo sua
parte.

Poucas audiências pré-de-
signadas vem acontecendo, já
que a cidade depende de juiz
substituto que nem sempre con-
segue chegar a tempo.

A situação da Comarca de
Itapoá, criada em 1999 e instala-
da no ano de 2003, está delica-
da. Pela terceira vez em poucos
anos fica sem juiz titular. Iolanda
Volkmann, que respondia pela
titularidade, foi promovida e
transferida para São Francisco
do Sul e  até o momento, segun-
do informa a Coordenadoria dos
Magistrados do Tribunal de Jus-
tiça, não há previsão para que
um titular assuma em Itapoá.

De acordo com a chefe do
Cartório, Marinez Ruaro, não é

Itapoá sem juiz, com 32.843
processos em andamento

só juiz que falta na Comarca.
“Precisamos, no mínimo, de
mais três funcionários, já que
alguns foram embora e a defasa-
gem é grande”, disse ela, que
recebeu na última semana uma
nova serventuária, Simone Clí-
maco, aprovada no Concurso de
2007.

Marinez disse ainda que são
32.843 processos em andamen-
to na Comarca, sendo que o mais
antigo é de 1989. Outros milha-
res são ajuizados a cada ano,
principalmente quando a prefei-
tura resolve impetrar execuções
fiscais. “Se é humanamente im-
possível resolver o problema
com juiz titular, sem juiz a situa-
ção de nossa cidade fica pior ain-

da” - declarou.
O representante da OAB em

Itapoá, Ademar Ribas do Valle
Filho, afirma o seguinte: “Nossa
cidade sofre por ser uma Comar-
ca de Terceira Entrância, ficando
na dependência de preencherem
primeiro as vagas de outras ci-
dades para depois lembrarem da
gente. Primeiro as comarcas
maiores, depois Itapoá, sempre”.
Além disso, diz ele, “temos ain-
da o problema das promoções
dos juízes, que a cada dois anos
sobem de entrância e se remo-
vem.

Estamos enfrentando muitas
dificuldades, pessoas vem de
fora para audiências pré-estabe-
lecidas e, na hora, acabam não

acontecendo pela falta de magis-
trado, o que é, sim, uma grande
falta de consideração”.

Em breve, segundo o coor-
denador da OAB em Itapoá, será
realizada na Câmara uma audi-
ência pública para discutir o as-
sunto.

Oportunidade em que a OAB
deve procurar somar forças com
os demais setores organizados
da sociedade para resolver o pro-
blema. “Hoje, a cidade tem so-
mente um substituto que vem
duas vezes por semana e resolve
os problemas mais urgentes,
como réu preso, e realiza somente
algumas das audiências pré-
agendadas”, declara Ribas do
Valle Filho.

Em breve, haverá audiência pública para tratar do assunto,
informa o presidente da OAB/Itapoá Ademar Ribas do Valle Filho

Para elas
Convite feito e

presença garantida.
As mulheres estão

aprendendo a jogar
bocha, enquanto os

homens
acompanham o
brasileirão ou

disputam sinuca.
Isto, às quartas-
feiras, mas todo

dia é dia.

(47) 9125-0305
(antiga Cancha

do Arcênio)
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