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EDITORIAL
Imaginar que as dificuldades da cidade se resolvem em função da instalação do Porto é ledo engano. Muito pelo contrário, elas continuam existindo
e até com maior complexidade, exigindo responsabilidade e muito bom senso por parte de todos os
envolvidos nesse processo de transformação pelo
qual passa o Município de Itapoá.
Se de um lado o desenvolvimento avança produzindo novos empregos, principalmente na área
portuária; obras de infra-estrutura; crescimento de
setores do comércio e até mesmo eventos jamais
vistos nesta região, como o batismo do navio “Santa Catarina”, tudo isso pode até empolgar, mas por
outro lado, começam a surgir movimentos de contrariedade, seja em razão do tráfego de caminhões
pelo centro da cidade, que já começa a assustar; a
manifestação de pescadores que reivindicam direitos e até mesmo, a recente ação civil que pede a
paralisação das obras de pavimentação.
Portanto, toda essa “movimentação” que observamos no dia a dia da cidade não significa que tudo
é um “mar de rosas”.
A busca de soluções e o diálogo devem prevalecer sempre, independentes da convicção pessoal
de cada um, pois assim todos serão vencedores e
podem chegar ao futuro muito próximo e ver que
valeu todo o esforço e união.

Boa Viagem
“Santa Catarina”
Furto no Banco do Brasil
Um caixa eletrônico da agencia do Banco do Brasil de
Itapoá foi arrobado por volta das 7h25min do ultimo
dia 17, quando 02 elementos foram vistos saindo
correndo do interior da agência em direção ao veículo
Citroen C3 na cor azul, saindo em alta velocidade em
direção ao centro da cidade.
Viaturas se deslocaram em direção a agência bancária,
quando a central recebeu uma solicitação de um
ciclista, de que um veículo com as mesmas características colidiu com sua bicicleta na Av. Baira Mar III com
Rua 1000 e dois elementos saíram correndo em direção
ao caminho da onça, sendo que um trajava uma camisa
rosa e outro, camisa verde, ambos com arma de fogo,
e outro, se evadiu com o veículo em direção ao salão da
Tia Cida. Retornando ao banco, policiais constataram o
arrombamento e perceberam no local um maçarico
com liquinho a gás e uma bolsa na cor preta. No piso da
agência constataram ainda algumas notas de cinqüenta reais.

....................................................
....................................................
SC 145 deve ficar pronta em dezembro

O Governador Raimundo Colombo afirmou que as obras
da Rodovia SC-415, que liga Garuva ao Porto de Itapoá,
ficará pronta no próximo mês de dezembro, pretendendo inaugurar a obra no dia 17 de dezembro.
A promessa aconteceu durante o evento no Porto
Itapoá na última sexta-feira, quando do batismo do
Navio Santa Catarina. Para a conclusão dos 29 km de
rodovia, o governo deve disponibilizar cerca de R$40
milhões de reais.
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Foi embalado ao som
da canção “Com te Partiró” de Andrea Bocelli,
e em meio a troca de acenos com lenços brancos,
do público que assistia e
a tripulação, que o “Santa Catarina” zarpou do
cais do Porto Itapoá na
tarde da última sextafeira (16). O navio é um
dos maiores já construídos pela Hamburg Süd e
o quinto de uma série de
10 navios porta-contêineres com capacidade
para 7,1 mil TEUs.
Tudo aconteceu após
a solenidade de batismo
do “Santa Catarina”, um
evento que consolidou
ainda mais o Porto Itapoá no segmento portuário mundial.
O “Santa Catarina”
recebeu esse nome em
homenagem ao estado
catarinense, o que reforça a ligação do Grupo
Hamburg Süd, com a região leste da América do
Sul.
A apresentação da
Cia Jovem da Escola de
Ballet Bolshoi deu um
brilho especial ao even-

to, que contou com a
presença de diversos
convidados, empresários e autoridades, dentre
eles, o presidente mundial da Hamburg Süd,
Ottmar Gast; Patrício Junior, Diretor Comercial
do Porto Itapoá; August
Oetker, da Ambug Süd;
Hildo Battistella e Odelir Battistella; Raimundo
Colombo, Governador
do Estado de Santa Catarina; Ervino Sperandio,
Prefeito de Itapoá; Mario Tavares, Vice-prefeito de Itapoá; Daniel Weber, Presidente da Câmara Municipal de Itapoá;
Cantalício de Oliveira,
Comandante da 5ª Regional da Polícia Militar;
Tenente Mario Elias, Comandante da Policia Militar de Itapoá.
A madrinha da embarcação, Elizabeth Meves - esposa do ex presidente do Conselho Executivo da Hamburg Süd,
Klaus Meves – procedeu
o batismo do navio quebrando a tradicional
garrafa de champanhe
na proa do navio.

....................................................

Academia de Letras
Com o objetivo de incentivar os jovens a escrever
poesias, a Academia de Letras de Itapoá e a Aciviti –
Associação de cinema, vídeo e teatro de Itapoá,
promoveu o primeiro concurso de poesias “Novos
Talentos de Itapoá”, direcionado à jovens das escolas
municipais.
Os alunos premiados receberão a medalha de ouro
“Aurélio Alves Ledoux”; Medalha de Prata “José Carlos
do Patrocínio”; Medalha de Bronze “Afonso de Lima
Barreto; Diploma de Participação Literária do 1º
Concurso de Poesias-2011 prêmio escritor “Aurélio
Alves Ledoux” e prêmio acadêmico fundador da primeira Academia de Letras de Itapoá, Poeta Cruz e Souza.
Na próxima edição o Itapoá Notícias divulgará a lista
dos premiados.

Dias 24 e 25: 4° Encontro de Trilheiros Italama
Dia 2 e 3 de outubro: 1º Gincana de Pesca Embarcada
Loja Trapiche
MUVEE
Dia 23: 2º Gazeta Rock. Bandas: Relicário (Pink Floyd
Cover, Gás Pimenta e Matéria Prima. A noite termina
com DJ e grandes sucessos dos anos 80.
CASA DE CARNES MINUSCULI
Quarta-feira: espetinhos
Sexta-feira: caldos e cremes.
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Um ano de trabalho e
conquistando amigos
IN - Há quanto
tempo o senhor
exerce a atividade
sacerdotal?
P.e Sergio: No
dia 11 de outubro
de 2011, completo
três anos de sacerdócio.

Fotos Guaraci Garcia

O Jornal Itapoá Notícias entrevista o Padre Sergio da Silva,
da paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição.

IN - O senhor
está completando
um ano na paróquia de Itapoá,
como o senhor
Mês da Bíblia: celebrado com
avalia esse períoos catequizandos da paróquia.
do?
P.e Sergio:
Nossa paróquia
está vivendo um
tempo de graças
especiais. Sentimos a ação do Espírito Santo muito
fecundo na vida
pastoral. Os encontros e retiros
com casais, jovens
e lideranças, estão
dando um novo
vigor na nossa
igreja. Fortaleci
Padre Sergio com Paola Baptista dos
Reforma do Centro Paroquial da
minha vocação
Santos
no
dia
do
seu
Batizado.
Pastoral Airton Vidal.
ainda mais neste
um ano de minisde Cristo. Os fiéis em “valores” que afetam seu homens e mulheres de
tério aqui em Itapoá, nossa Igreja são dedica- desenvolvimento pesso- boa vontade, que lutam
mas os desafios são mui- dos, graças a Deus! São al e social. O relativismo pela justiça social. Sotos, seja no âmbito inter- testemunhas de Cristo ético cai no vazio exis- mos irmãos, parceiros, e
no (interclesial) e no ex- dentro e fora da Igreja, tencial e os jovens aca- por isso, abertos as initerno (extraclesial). Mas prezando pela comu- bam vivendo de manei- ciativas que promovam
com a ajuda de Deus, a nhão com seu Pároco, ra superficial suas vidas. a vida.
intercessão da Virgem com o Bispo e com o O alcoolismo, as drogas
Maria e o serviço gene- Papa. São verdadeiras em geral e o espírito conIN - O senhor acha
roso das lideranças, vi- sentinelas no mundo, sumista e descartável que a instalação de
vemos cada etapa.
isso me traz segurança e nas relações, são o resul- um terminal portuátado de problemas gra- rio contribui para o
alegria.
IN - Como o Sevíssimos na família e na crescimento da cidanhor vê a atuação dos
IN - Qual o princi- sociedade.
de? Em que isso pode
fieis dessa paróquia pal problema que o
afetar na vida dos
nas atividades da Sr. observa e que afeIN - Existe alguma fieis e da própria igreIgreja?
ta a vida dos jovens obra na comunidade ja?
P.e Sergio: Nossas na nossa comunida- que a Igreja gostaria
P.e Sergio: Sem dúlideranças são colabora- de?
de participar ou já vida. O terminal portuádores incansáveis na
P.e Sergio: A deses- está apoiando?
rio é um investimento
evangelização. A força truturação das famílias,
P.e Sergio: Nossa que beneficiará nosso
do batismo é visível na com certeza, é um dos Igreja tem uma clareza município. O crescimenmissão, vivida com a primeiros problemas da de sua atuação secular. to da cidade é visível e
consciência de que jun- juventude. Isso leva o Estamos nos conselhos repercute em todos nós.
tos formamos o Corpo jovem a buscar outros da cidade e apoiamos os Sou cidadão itapoaense

e espero que os
empresários do
Porto Itapoá estejam atentos as
problemáticas,
impacto ambiental e social em geral e que auxiliem nossas igrejas
em Itapoá, isso
será essencial na
conservação de
valores comunitários que brotam da fé. Queremos acolher bem
os que estão procurando nossa
cidade e propiciar o melhor atendimento. Queremos fazer parceria em benefício
desse belo paraíso que é Itapoá e
que Deus nos deu
para administrar.
IN - Suas
considerações
finais.
P.e Sergio:
Tenho orgulho de
ser cidadão itapoaense, mas sonho com
nosso plano diretor,
com um planejamento
mais eficaz. Isso demandará uma união entre
todos. Espero que logo
tenhamos ambientes
que promovam ainda
mais a vida do nosso
povo, como casas de alimentação para carentes, albergues, casas de
recuperação de dependentes químicos, hospital bem equipado, um lar
municipal para atender
os idosos, mais locais
apropriados para o lazer, maior investimento
cultural, entre outros.
Tenho fé de que com bons
projetos conseguiremos
apoio governamental
para realizarmos este sonho e muitos outros.
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Semana do Trânsito

“Juntos podemos salvar milhões de vida”
Trânsito em Itapoá
Quando se trata do trânsito nas pequenas cidades, imagina-se que as ocorrências ou mesmo a atuação dos agentes de trânsito pouco
ocorrem. Na verdade não é bem assim. Aqui em
Itapoá a atuação da Polícia Militar tem sido
constante, atuando na orientação e fiscalização dos motoristas, o que podemos observar
no dia a dia da cidade.
Na Semana Nacional do Trânsito o Itapoá
Notícias ouviu o Comandante da Policia Militar
de Itapoá, Mário Elias, sobre a atuação da PM
no trânsito na cidade.

Fotos Guaraci Garcia

Esse é o tema da Semana Nacional do Trânsito, com uma campanha que se intensifica em
todo o Brasil em favor de
um trânsito sem violência. Ainda não há muito
que “comemorar”, tendo em vista que o número de acidentes com
mortes, continua sendo
exagerado e que preocupa todos.
Segundo dados da
Organização Mundial da
Saúde, cerca de 1,3 milhões de pessoas morreram em 178 países, em
acidentes provocados
no trânsito, fazendo com
que o DENATRAN - Departamento Nacional de
Trânsito e o Ministério
das Cidades, movessem
ações no sentido de pedir aos motoristas que
respeitem as leis do trânsito, pois os números
mostram que a maioria
desses acidentes foram
provocados por erro
humano.
Nessa década – 2011
a 2020 – o objetivo é reduzir pela metade os índices de mortes no trânsito em todo o mundo. É
a Década Mundial de
Ações para a Segurança
no Trânsito, instituída
em 2010 pela ONU - Organização das Nações
Unidas.
No Brasil, as campanhas educativas e o maior rigor na legislação
tem tido efeitos positivos, contribuindo para a
redução de acidentes e
conseqüentemente, evitando perda de vidas humanas.
Um estudo realizado
pelo SOS Estradas, um
programa de redução de
acidentes do maior portal de rodovias do Brasil
(WWW.estradas.com.br),
aponta que todos os dias
morrem, pelo menos,
723 acidentes nas rodovias brasileiras, provocando a morte de 35
pessoas por dia e deixan-

Animais soltos tem sido um problema constante.

Acidente envolvendo motocicleta
na Av. André Rodrigues de Freitas.
do 417 feridos. O estudo tria de multas, mas uma
aponta ainda, que a mai- fábrica de motoristas inoria das mortes aconte- fratores, cuja produção
ce nas rodovias e não nas está aumentando, estimulada pela impunidavias urbanas.
São revelações que de. Milhares de pessoas
surpreende ainda mais, morrem sem nenhuma
quando, na avaliação do justificativa. Não podeestudo, a melhora nas mos esperar que os incondições das rodovias, fratores contumazes sepor si só não reduz os jam conscientizados,
acidentes nas estradas, pois estamos vivendo
pois 90% dos acidentes uma epidemia”, diz Riocorrem por falha huma- zzotto.
na e não pelas condiDATAS COMEMORATIVAS
ções das es23. Início da primavera
tradas.
23. Dia do Soldador
Para o
23. Dia do Técnico Industrial e do TécCoordenanico em Edificações
dor do SOS
25. Dia Nacional do Trânsito
Estradas,
26. Dia Interamericano das Relações
Rodolfo AlPúblicas
berto Ri26. Dia Nacional do Surdo
zzotto, a lei
27. Dia de Cosme e Damião
27. Dia do Encanador
deve
ser
27. Dia Mundial de Turismo
aplicada
27. Dia Nacional do Idoso
com rigor.
28. Dia da Lei do Ventre Livre
“Não temos
29. Dia do Anunciante
uma indús-

IN - Muitos reclamam
da freqüência e da rigidez
da PM nas operações de
trânsito, quando nas
abordagens e fiscalização
de veículos. O que o Senhor tem a esclarecer sobre isso?
Mário Elias: Nossa cidade possui atualmente uma
frota de 4.226 veículos emplacados, excluindo-se
aqui, as muitas pessoas
que moram em Itapoá e
mantém o veículo emplacado em Municípios como
Garuva e Curitiba. A Polícia Militar de Itapoá realiza na baixa temporada,
uma média de 06 autuações de trânsito por dia,
número que sobe para cerca de 15 autuações diárias
durante a temporada de
verão. Acreditar que este
é o número de infrações de
trânsito que ocorrem diariamente em Itapoá, seria
muito ilusório. Logo, por
mais que os policiais se esforçam, devido ao pequeno efetivo, conseguimos
cobrar uma parcela ínfima
do que realmente ocorre
de infrações de trânsito.
Acontece que, das infrações cuja competência
cabe a Polícia Militar cobrar, as de trânsito são, de
longe, as que mais acontecem. Logo, são naturalmente as que a cobrança
mais aparenta.
IN - O Senhor poderia
esclarecer os objetivos
dessas operações e quais
os resultados obtidos?
Mário Elias: Os objetivos da Polícia Militar quan-

do realiza uma Operação
de Comando de Trânsito, as
chamadas Blitz, é cobrar a
correção de qualquer infração com a qual os policiais
se depararem, seja infração penal ou administrativa. O resultado que se busca, e certamente é atingido pela Polícia Militar, é
transmitir de maneira muito clara, a idéia de que a
Lei existe e deve ser cumprida. O Brasil é visto muitas vezes como um País
bagunçado, porque todo
mundo quer que os outros
cumpram a Lei, porém
quando o indivíduo é cobrado, ele pensa que a Lei
deve ser cobrada de todos,
menos dele. Outro objetivo que temos muito claro
quando realizados tal operação, é incutir na cabeça
de quem vêm para Itapoá
para praticar crimes, a
idéia de que em nosso Município, a Polícia não é paga
pra ficar passeando de viatura, pois por aqui a corporação trabalha, e trabalha
muito. Logo, se o sujeito
pensa em aprontar em Itapoá, deve pensar muito
antes de agir, pois a PM
está na rua todos os dias
em todas as horas.
IN - O Senhor acha que
os motoristas precisam se
educar mais, assim o trânsito seria melhor nas cidades?
Mário Elias: O trânsito
de Itapoá passa por uma
transformação muito intensa após o início das operações do Porto de nosso
Município. Existe um fluxo

muito maior de veículos
em nossas ruas atualmente. Certamente apenas a
educação pode levar a uma
boa convivência no trânsito de nossa cidade. O grande problema que observamos em nossas ruas, é que
todo mundo parece querer
se dar bem, não se importando com a situação dos
outros. É a infeliz Lei de
Gerson.
IN - Com relação a situações de animais nas
vias públicas ou mesmo
acidentes de trânsito envolvendo animais, qual é a
atuação da Polícia Militar?
Mário Elias: Acidente
de trânsito propriamente,
envolvendo animais na via,
ainda teve poucos casos em
nossa cidade, tendo ocorrido um de natureza mais
grave recentemente na
Avenida Celso Ramos.
Ocorrências, entretanto,
envolvendo animais soltos
na via, simplesmente atrapalhando o trânsito e gerando perigo de acidente,
têm sido constante. Nestes
casos infelizmente, a Polícia Militar pouco pode fazer, porque para apreender o animal, necessitaria
de um local para abrigá-lo.
Temos tentado sempre, a
responsabilização do proprietário, porém nestas
horas o mesmo literalmente desaparece. Certamente esta deve ser uma preocupação daqui para frente,
pois em continuando a situação como está, os acidentes certamente passarão a acontecer.
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FESTIVAL MERCOSUL

Dançarina de Itapoá
conquista medalha
A advogada e dançarina Telma Teixeira Bauer, esposa do Médico Pediatra, Dr. Alberto Bauer, representou a cidade
de Itapoá no XVII Festival del Dança do Mercosur, realizado em Puerto Iguazú, na Argentina,
entre os dias 09 e 11 de
setembro. Telma conquistou o 3º lugar entre
274 inscritos nas categorias infantil, juvenil e
adulto.
O evento teve as participações da Argentina,
Paraguay, Chile e Brasil.
Telma, que faz aulas na
Escola de dança Kadosh
Arte e Movimento, de
Curitiba, conseguiu a
premiação no 3º lugar –
categoria solo adulto com a coreografia: “Wings Asas de Ísis”.
“Sinto-me privilegiada por ter alcançado
essa premiação e uma
satisfação imensa pelo
meu esforço e coragem
de ter participado de um
evento muito conhecido
no mundo da dança”,
disse Telma.

A advogada e dançarina Telma Teixeira Bauer.
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Paralisadas obras do asfalto
Denúncias apontam a ausência de drenagem para escoamento de águas pluviais
Por determinação da Justiça e a pedido do Ministério
Público, com base no Inquérito Civil nº 06.2011.0064202, as obras de asfaltamento na
zona urbana da cidade, foram
paralisadas no último dia 16
de setembro por um período
de dez dias.
A paralisação da obra se
deve a denúncias que apontam a ausência de drenagem
para escoamento de águas
pluviais, ou seja, não haveria
escoamento para as águas das
chuvas, podendo ocasionar
alagamentos as residências e
danos a própria obra.
Uma paralisação nesta fase
das obras está preocupando a
população, principalmente os
moradores das vias que estão
sendo pavimentadas.
Prefeitura
A reportagem do Itapoá
Notícias ouviu o Prefeito
Muncipal Ervino Sperandio.
Segundo o prefeito a Prefeitura de Itapoá tomou conhecimento através de cópia do ofí-

Prefeito Ervino Sperandio.
cio 0403/2011, enviada ao
Porto Itapoá pelo Ministério
Público da Comarca de Itapoá,
onde é solicitado a paralização das obras por um período
de 10 dias, a contar do dia 16
de setembro.
O Prefeito Ervino Sperandio informou que a justificativa alegada é de que existem
inúmeras reclamações de falta de galerias para escoamento das águas pluviais. Esclareceu que todas as travessias

necessárias para escoamento
dessas águas, foram executadas em toda a extensão das
vias asfaltadas. “Isso para evitar que amanhã tenhamos
que quebrar o asfalto a fim de
executar este serviço, também inúmeras bocas de lobo
foram executadas ao longo das
vias, esta preocupação nós tivemos”, afirma o prefeito.
Quanto a questão das denúncias, o prefeito disse, “não
estamos deixando ninguém
alagado, todos estão sendo
benficiados pelo asfalto e é
muito melhor com asfalto do
que poeira e lama como era
antes, lamentavelmentre tem
pessoas que trabalham contra
Itapoá, correndo no ministério público denunciar quando
o Poder Executivo consegue
um benefício para a cidade, foi
uma luta, uma batalha e jamais teriamos conseguido essas obras sem a ajuda do porto, só tenho que enaltecer. O
porto na verdade tem favorecido o munícipio”, conclui
Ervino.

A solução
O prefeito informou também que na última terça-feira
(20), o Ministério Público,
acompanhado de engenheiros, realizou vistoria em todo
o trecho das obras, aguardando agora o parecer do MP para
que a empresa responsável
pelas obras possa retomar os
trabalhos.
Prejuízos
A paralização dos serviços
nesta fase das obras traz prejuizos que certamente serão
cobrados pela empreiteira,
pois em razão desta paralização, teve que deslocar equipamentos pesados e cerca de 25
a 30 homens, que poderiam ficar parados, para obras que a
empresa tem fora do munícipio, além do atrazo no cronograma.
Segundo o Prefeito, “quem
perde é o município com o
atrazo das obras, pois afeta o
convênio entre o porto e a prefeitura”, conclui.

Manifestação tenta interromper
atividades do Porto Itapoá
Foto Guaraci Garcia

Pescadores da região
do Pontal, próximo ao
Porto Itapoá, realizaram
no último dia 17 (sábado), por volta das
8h30min, uma manifestação para reivindicar a
área de pesca onde se encontra o píer de atracação dos navios.
Toda essa área era
utilizada pelos pescadores como principal meio
de subsistência de dezenas de famílias.
Os pescadores alegam
que a proibição da pesca na
baia, prejudicou as famílias da
região que sobrevive dessa
atividade. Na opinião dos pescadores, o porto invadiu a
área que sempre foi o berço
pesqueiro da comunidade de
Pontal e a indenização prome-

Pescadores realizam protesto no Pontal.
tida, até agora não aconteceu.
Eles alegam que agora vão
pescar e a Marinha apreende
o material de pesca, o que causa muitos prejuízos aos pescadores.
Na oportunidade também
reclamaram que as autorida-

des locais não têm dado o
apoio que necessitam.
Porto Itapoá
O Jornal Itapoá notícias
procurou a administração do
Porto Itapoá, que se manifestou emitindo a seguinte nota:

“Por determinação da Capitania dos Portos da Baia da
Babitonga, localizada em
São Francisco do Sul, a pesca subaquática, profissional ou amadora é proibida
em todo o canal de acesso
ao Porto de São Francisco
do Sul e Itapoá, em função
do tráfego de navios.
Portanto, não cabe ao
Porto Itapoá nenhuma interferência na proibição da
pesca no local, pois esta é
de competência exclusiva
da autoridade marítima,
Marinha do Brasil.
Desta forma, o Porto Itapoá entende que as ações de
indenização ajuizadas pelos
pescadores, que tramitam na
Vara Única de Itapoá, não
têm sustentação jurídica. “
Porto Itapoá

LOCAÇÃO MENSAL
RESIDENCIAL
· Itapema do Norte / São José
– Casa com 2 quartos, sala e cozinha
conjugadas e garagem. Próximo loteamento Príncipe. R$ 300,00
· Itapema do Norte / Brasília
– Apto contendo quarto, sala e cozinha
conjugados, um banheiro e lavanderia.
Av. Celso Ramos. R$ 300,00.
· Itapema do Norte / Pérola –
Aptos 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.
· Itapoá / Itapoá – Casa com
três quartos, sala e cozinha conjugadas,
garagem churrasqueira e lavanderia cobertas. R$ 560,00
· 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 dependências, na segunda quadra do mar. R$
800,00.
· Alto padrão – Pontal – Sobrado, 3qts, 1st, 2 vagas, churrasqueira, lareira, frente e com saída para a
Baía da Babitonga. Informações somente na imobiliária.
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
comercial na da Av. Brasil. Próximo ao
mercado Brisa do Mar. R$ 750,00
· Itapoá / Santa Clara – Sala
comercial na Av. Brasil. Próximo ao
mercado Brisa do Mar. R$ 900,00
· Itapema do Norte - Salas comerciais a partir de 100m², em frente ao
Mercado 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 Manchester. R$ 5.000,00. Pode ser alugada parcialmente.
· Itapema do Norte / Caminho
da Onça – Terreno com 312,50m² no
Paese, eixo comercial, disponível para
locação. 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 conosco e conte-nos a sua necessidade.
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FARMÁCIA ECOFARMA
No dia 15 de
março de 2012 estaremos comemorando 6 (seis) anos em
Itapoá.
É com muita satisfação que usamos
este espaço, para
agradecer a todos os
nossos clientes e
amigos pela credibilidade em nossos
serviços. Muito obrigado a todos.
Nós da Farmacia
Ecofarma além de nos preocuparmos com a saúde de todos os
nossos clientes nos preocupamos
tembém em facilitar o nosso diadia.
A nossa Farmácia distinguese pelos inúmeros serviços que
presta à comunidade, entre os
quais destacamos:
Aferição de pressão
Teste de Glicemia (Diabetes)
Aplicação de injetáveis
Correspondente Bradesco
(Pague aqui suas contas)

MODELO
FAN 125 ÍMPECAVEL,1°DONO
KANSAS 1° DONO
TWISTER 10.000KM 1° DONO
TORNADO AMARELA
XTZ 125 E
BROS 150 ES
FAZER ÍMPECAVEL,1° DONO
TITAN 150 ES ÍMPECAVEL
TWISTER
TITAN 150 ES
CG 125 FAN
TWISTER
150 SPORT1°DONO FINAL 8 PG
BIZ100 ES ÍMPECAVEL,
GS 500
CELTA 1.0 VERMELHO
CLIO SEDAN 1.6 COMPLE
CORSA MILLENIUM
MERIVA C/ DIREÇÃO
ELBA ÍMPECAVEL

ANO
2010
2009
2008
2008
2008
2007
2008
2008
2006
2006
2006
2005
2005
2005
2001
2010
2005
2002
2003
1996

Água, Luz, Telefone, boletos de
cobrança.
Taxas de FGTS, INSS, DARE,
DÁS, GPS
Saldos, Saques, Extrato, Depósitos, Transferências, Emprestimos, e abertura de contas
Créditos para celurar - Todas
as operadoras
Portanto antes de ir a uma Farmácia pense em quem atende e
entende as suas necessidades.
Avenida Brasil, 2829, em frente ao cartório

VALOR
R$ 4.500,00
R$ 3.000,00
R$ 8.000,00
R$ 8.300,00
R$ 5.900,00
R$ 6.000,00
R$ 7.900,00
R$ 4.500,00
R$ 6.000,00
R$ 4.000,00
R$ 3.100,00
R$ 5.000,00
R$ 4.200,00
R$ 3.500,00
R$ 11.900,00
R$ 21.900,00
R$ 22.800,00
R$ 15.900,00
R$ 25.000,00
R$ 8.900,00

FINANCIAMENTO
36X196,C/300,00ENT
24X189,00 SEM ENT.
36X328,C/1.000ENT
36X360,C/1.000ENT
36X294,00 SEM ENT.
36X294,00 SEM ENT.
36X369,00 SEM ENT
36X214,00 SEM ENT
36X294,00 SEM ENT.
36X199,00 SEM ENT.
36X152,00 SEM ENT.
24X272,C/500,00ENT
24X253,00 SEM ENT.
24X223,00 SEM ENT.
24X554, C/2.900ENT
60X 640,00 SEM ENT
60X478,00 C/5.000ENT
60X540,00 SEM ENT
60X699,C/3.000 ENT
36X399,00 S/ENT

O ideal seria que esta data fosse comemorada sem acidentes; mas, o como conseguir isso é a
questão.
Com o crescimento da população e o grau cada
vez maior de urbanização, a tendência é de que o
trânsito nas cidades se torne cada vez mais intenso e infelizmente, mais violento. Assim, entendemos como trânsito a movimentação de pedestres, carros, bicicletas, ônibus, motocicletas, caminhões – este vai-e-vem nas ruas que, justamente por não parar de crescer, exige regras que precisam ser cumpridas para que todos possam ir e
vir sem problemas.
Por isto, existem não só os deveres dos motoristas, como também os dos pedestres. Enganase quem acha que o pedestre é o dono da rua:
pode ser multado por atravessar fora da faixa, ou
em vias em que o acesso de pedestres é proibido,
por exemplo.
A melhor maneira de um cidadão se comportar em um trânsito é com consciência. Conhecendo e respeitando as leis, evitam-se acidentes e
cada um usufrui seus direitos – a pé, motorizado
ou pedalando.
A legislação de trânsito desperta cada vez mais
o interesse da sociedade. Pessoas de todas as idades – condutores de veículos e cidadãos em geral
–, procuram atualizar-se no conhecimento do
Código de Trânsito Brasileiro - CTB e na sua regulamentação, seja como um meio para desenvolver comportamentos seguros no trânsito, ou para
reivindicar de todos os agentes – públicos e privados –, com responsabilidade sobre a segurança
da via e dos veículos, atenção à aplicação dos seus
dispositivos.
A Política Nacional de Trânsito (PNT), além de
eleger a preservação da vida, da saúde e do meioambiente, e a educação contínua para o trânsito
como os objetivos prioritários das políticas públicas sobre trânsito, definiu as metas a serem alcançadas até 2014, vinculadas aos objetivos: Aumentar a segurança de trânsito; Promover a educação para o trânsito; Garantir a mobilidade e
acessibilidade com segurança e qualidade ambiental a toda a população; Promover o exercício
da cidadania, a participação e a comunicação com
a sociedade e, Fortalecer o Sistema Nacional de
Trânsito.”
O CTB, com o texto atualizado da Lei 9.503,
de 23 de setembro de 1997, as resoluções do Contran em vigor e as portarias do Denatran que tratam de assuntos específicos da relação do cidadão com o Sistema Nacional de Trânsito, destinase a ser um instrumento de consulta freqüente
por todos que se empenham para que o trânsito
no seu país, na sua cidade, na sua rua, seja a expressão da maturidade e auto-estima de um povo
que zela pela segurança individual e coletiva
como valor fundamental a ser reafirmado a cada
ato da mobilidade e da cidadania.
O CTB enumera, dentre outras, as matérias
de competência do órgão executivo de trânsito
da União (art. 19), dos Estados (art. 22) e dos
Municípios (art. 24), observando-se que as matérias são diversas e que adere, o que não poderia
ser diferente, ao princípio constitucional da au-

tonomia das entidades federadas, previsto nos artigos 1º e 18, da Carta Magna, os quais enfocam
claramente a ausência de hierarquia entre aquelas
entidades.
O atual CTB traz uma ampliação dos poderes
reservados aos Municípios, dando-lhes um
destaque importante, sendo de relevo as funções de organização do trânsito urbano e de aplicação e arrecadação de multas em inúmeros casos. Diante da separação contida no CTB, os
Municípios deveriam ter se adequado a essas
normas em janeiro de 1998, quando as mesmas entraram em vigor. No entanto, a adequação não
ocorreu imediatamente em todos, mas paulatinamente, tendo em vista que a grande maioria não
possuía estrutura e condições de assumir tais atribuições, já que a integração ao SNT significaria a
necessidade de observância de alguns requisitos
contidos nas Informações para o Cadastro do Município ao Sistema, emitidas pelo Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN.
A novidade é que agora compete aos órgãos
executivos municipais de trânsito exercer novas atribuições: planejamento, projeto, operação e fiscalização no perímetro urbano e nas estradas municipais; tarefas de sinalização, fiscalização, aplicação
de penalidades e educação de trânsito passaram a
ser de responsabilidade das prefeituras.
Apesar do trânsito ser municipalizado, as prefeituras podem firmar convênios com as Polícias Militares, conforme o artigo 23 do CTB, cujo texto
segue transcrito: “Art. 23. Compete às Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal: I e II (VETADO), III - executar a fiscalização de trânsito, quando e conforme convênio firmado, como agente do
órgão ou entidade executivos de trânsito ou executivos rodoviários, concomitantemente com os demais agentes credenciados; IV, V, VI e VII - (VETADO) e Parágrafo único. (VETADO)”.
Portanto, não esqueçam: Crianças só devem viajar no banco de trás; quando muito pequenas, uma
cadeirinha apropriada é necessária; o tamanho dos
cintos também deve ser ajustado, para não haver
risco de enforcamento; não fale ao celular enquanto dirige! além de perigoso, pode resultar em uma
multa e perda de pontos na carteira de motoristas!; observe o limite de velocidade para cada via
em que trafega; respeite a sinalização e a faixa de
pedestres; quando não conhecer o lugar onde está
dirigindo, ande devagar e leia as placas com atenção, para evitar acidentes por entrar em alguma
contramão, ou pegar um retorno errado, ou se surpreender com um semáforo fechado, por exemplo;
escutar música no carro é muito bom e, segundo
pesquisas, até melhora o desempenho no volante;
mas volume alto distrai, dificulta ou impede o reconhecimento de sons externos e é um perigo: não
abuse!; antes de viajar, confira a documentação,
verifique os pneus, dê uma olhada na água e no
óleo e tenha certeza de que a parte elétrica está
ok; o extintor de incêndio tem que estar sempre
em dia; além de comprá-lo e guardá-lo no carro,
preste atenção em sua data de validade e aproveite para ler as instruções de uso porque, na hora de
um acidente, você não terá a mesma calma! , e,
um kit de primeiros socorros é sempre útil.
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EVENTO

Loja Trapiche organiza a sua
1ª Gincana de Pesca Embarcada
No próximo mês de
outubro, nos dias 01
e 02, acontece a 1ª
Gincana de Pesca
Embarcada Loja
Trapiche, uma
iniciativa da Loja
Trapiche de propriedade dos empresários Oswaldo Antunes Rodrigues Filho
e Mariza Korelo.
O Jornal Itapoá Notícias entrevistou o casal
coordenador do evento.
IN – Como surgiu a
idéia de realizar uma gincana de pesca embarcada?
Oswaldo e Mariza:
Nós trabalhamos com a
loja de materiais para
pesca e este ano iniciamos a atividade de guia
de pesca embarcada,
para os amantes da pescaria que não possuem
barco ou moram em localidades distantes e
que não podem trazer
suas embarcações, então
nos procuram para pescar, algo que por sinal é
nosso lazer favorito. Há
aproximadamente quatro anos surgiu o convite para pescarmos na
gincana do clube de pesca de Itapoá-SC, nesta
ocasião ainda não tínhamos barco, mas muita
vontade de participar,
foi então que, um dia antes da gincana conseguimos comprar o barco do
gaúcho e depois disso
participamos e colaboramos todos os anos.
Aquele momento da revisão do motor, da troca das linhas nos molinetes, da preparação dos
chicotes, e até da con-

versa com o Sr. Kalanga
sobre as iscas à serem
providenciadas, o palpite da Dona Frida sobre a
previsão do tempo, chegamos à conclusão que
toda aquela expectativa
tão boa sobre como seria a pescaria no campeonato, merecia acontecer mais de uma vez ao
ano.
IN – De que consiste
o projeto: “Gincana de
pesca embarcada Loja
Trapiche”:
Oswaldo e Mariza:
O projeto consiste em
incentivar uma competição saudável entre os
participantes, onde serão ofertados, a título
de incentivo, troféus e
medalhas para as equipes classificadas nos dez
primeiros lugares, sorteios de prêmios e brindes para todos os participantes, tudo estruturado por um regulamento. O objetivo específico
é promover um congraçamento sadio entre os
diversos setores da sociedade de Itapoá, permitindo que haja uma inte-

ração entre moradores,
visitantes, turistas, comércio e pescadores.
Pretendemos inserir no
calendário turístico do
município uma atividade que promova a divulgação da cidade no mês
de outubro, demonstrando que a vocação
turística de Itapoá não
se prende somente ao
período da temporada,
com início em dezembro
e final em meados de fevereiro. Finalizando
com a confraternização
de encerramento entre
todos os participantes
acompanhados dos familiares, com um almoço seguido das premiações.
IN – Quando e onde
será realizada a gincana?
Oswaldo e Mariza;
Será no mês de outubro,
nos dias 01, a partir das
12h e no dia 02, a partir
das 07h45min, com a
duração de 04 (quatro)
horas em cada dia.
O local da largada
será na rampa do Restaurante Laffitte. Escolhemos este local pela

amizade que temos com
o casal Everton e Marina, do Restaurante Laffitte e considerando
também a estrutura de
estacionamento do local.
IN – Quem são os
parceiros neste projeto?
Oswaldo e Mariza:
Para que esse projeto tenha êxito é necessário
contar com parceiros e
patrocinadores, bem
como com a comunidade, que se faz presente
através das equipes.
Cada participante ganhará uma camiseta personalizada do evento, um
boné pescador, um squeeze e uma revista Loba
do Mar com mapa da
baía e tábua de marés e
participará dos sorteios
de diversos brindes.
Em tempo gostaria de
agradecer aos apoiadores e patrocinadores,
que sem eles não será
possível este evento:
Pousada Porto Laffitte,
SBG Despachante Aduaneiro, Resolve Seguros,
Vidrus, Imobiliária Total, Realeza Mat.de Construção, Carolina Vieira,
Restaurante Tieta, Douglas Terraplenagem, Deconto, Pescaville, Turma
do Choma, Hotel Baiti,
Mercado Sol e Mar, Teles Auto Peças, Mercado
Boa Esperança, Distribuidora Maxi Fischer,
Itapoá Veículos, Jornal
Itapoá Notícias, Anjos
da Noite, Gazeta de Itapoá, Rádio 87,9 FM, Tezukuri Café.
Para maiores informações: Loja Trapiche
3443 3674/ 9986 1750.

Ingredientes:
• 650 g de camarões médios
• Suco de 1 limão
• 2 xícaras de arroz tipo arbório (especial para risotos)
• 1 L de caldo de camarão ou de vegetais (pode ser daqueles de
tablete, é mais rápido)
• Ervas finas a gosto (desidratadas ou frescas)
• 4 dentes de alho picadinhos
• ½ cebola (média) branca, bem picadinha
• 1 colher (sopa) de manteiga
• 1 copo (tipo americano) de cachaça
• Sal
• Pimenta do reino, a gosto, moída na hora
• Açafrão a gosto• Azeite de oliva extra virgem
Modo de Fazer :• Lave os camarões em água corrente e deixe
um pouco de molho numa bacia com água e o suco de 1 limão;•
Escorra a água, corte as cabeças e leve os camarões para uma
frigideira grande;• Cozinhe rapidamente por uns 10 minutos (sem
acrescentar ingredientes) até que fiquem cor-de-rosa, mexendo de
vez em quando;• Retire os camarões do fogo e deixe esfriar um
pouco;• Só então retire a casca e o “rabinho”;• Feito isso, tempere
os camarões com um pouco de sal, pimenta do reino, ervas finas e
aproximadamente 1/3 do copo de cachaça.• Deixe os camarões
marinando por uns minutos e depois e leve-os à frigideira novamente para fritar com um pouco de azeite de oliva junto com dois
dentes de alho picados;• Reserve;• Na mesma frigideira, coloque
um pouco mais de azeite, a cebola picada e os dois dentes de alho
restantes;• Quando estiverem dourados acrescente o arroz cru (que
não pode ser lavado, tem que sair direto do pacote para a panela);•
Mexa para incorporar os ingredientes e fritar bem o arroz;• Acrescente os 2/3 restantes do copo de cachaça, sempre mexendo bem;•
Assim que evaporar a cachaça, acrescente o caldo de camarão (ou
de legumes) pouco a pouco, mexendo sem parar, até que todo o
caldo seja incorporado e o arroz fique “al dente” (isso leva uns 20
minutos, mais ou menos);• Antes de colocar a última porção de
caldo, junte o açafrão e os camarões reservados;• Acrescente a
última porção do caldo e mexa até que todo o líquido se incorpore
ao risoto;• Apague o fogo e acrescente a manteiga;• Mexa bem e
sirva imediatamente.
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