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Datas Comemorativas

Expediente

Janeiro

>

>

01 Confraternização Universal
 Dia Mundial da Paz
02 Dia da Abreugrafia
03 Dia do Juiz de Menores
04 Dia Mundial do Braille
05 Criação da 1ª Tipografia no Brasil
06 Dia da Gratidão
 Dia de Reis
07 Dia da Liberdade de Cultos
08 Dia do Fotógrafo
09 Dia do Astronauta
 Dia do Fico (1822)
10 Festa de São Gonçalo do Amarante
11 Dia do Controle da Poluição por Agrotóxicos
 Dia Internacional do Obrigado
12 Dia do Empresário Contábil
13 Dia Internacional do Leonismo
14 Dia do Enfermo
15 Dia dos Adultos
 Dia Mundial do Compositor
16 Dia dos Cortadores de Cana-de-açúcar
17 Dia dos Tribunais de Contas do Brasil
18 Dia de Santo Irmão Jaime Hilário (mártir de Turón)
19 Dia de São Mário
20 Dia do Farmacêutico
 Inauguração da Primeira Exposição do Museu de Arte 
Moderna do RJ (1949)
21 Dia Mundial da Religião
22 Dia de Santo André
23 Dia Internacional da Medicina Integrativa
24 Dia da Constituição
 Dia da Previdência Social
 Dia Nacional dos Aposentados
 Instituição do Casamento Civil no Brasil
25 Criação dos Correios e Telégrafos no Brasil (1663)
 Dia do Carteiro
 Fundação de São Paulo (1554)
26 Dia da Gula
27 Dia da Elevação do Brasil Vice-Reinado (1763)
28 Dia da Abertura dos Portos (1808)
29 Dia Internacional do Hanseniano
30 Dia da Não Violência
 Dia da Saudade
 Dia do Portuário
 Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos
31 Dia do Lançamento do 1º Satélite (EUA)
 Dia Mundial do Mágico

“Os artigos assinados são de responsabilidade dos 
seus autores, não correspondendo, necessariamen-

te, com a opinião do jornal Itapoá Notícias”

Um novo ano de oportunidades

87,9

Itapoá fm

RÁDIO

FM
ITAPOÁ

A comunidade em 1º lugar
www.itapoafm.com.br

Mais um ano chega ao fim. Alegre para uns, triste 
para outros, é hora de refletir sobre um 2016 que, com 
certeza, ficará marcado na memória de cada um de nós.

Nessa reflexão de virada de ano, algumas perguntas 
vêm à mente. Como foi nosso ano? Conquistamos o 
que tínhamos planejado para ele? Lutamos pelo que 
queríamos? Importamo-nos com os nossos irmãos? 
Pedimos perdão quando falhamos, deixando o orgulho 
de lado? Fomos amigos de nossos colegas de trabalho? 
Estivemos presentes na vida de nossos familiares? Ao 
responder essas questões, lembramos que se chega-
mos em 2017, Deus está nos dando uma nova chance 
de corrigir onde falhamos no ano que passou. Outros 
365 dias estão a caminho e, com eles, milhares de 
oportunidades de um mundo melhor, a começar pelas 
nossas próprias ações.

Com o passar do tempo, aprendemos a não deixar 
para amanhã o que podemos fazer hoje e também que 
não devemos valorizar tanto o passado. O que passou, 
passou... o que está por vir ainda não nos pertence. 
Então, mais do que nunca, vamos valorizar o presente, 

focando o que realmente importa, que é este momento 
que vivemos agora.

Que tal começar pelo que não concluímos em 2016, 
e deixamos para este 2017 que se inicia? Um pedido 
de desculpas, uma reconciliação, uma dúvida não 
respondida, um beijo, um abraço... essas coisas não 
devemos adiar.

Portanto, caso nosso 2016 tenha sido um ano difícil, 
saibamos transformar as derrotas nas batalhas que 
iremos vencer neste 2017. Superamos mais um ano e 
isso, por si só, já nos torna vencedores.

A chegada de um novo ano é anunciada pelos fogos 
de artifícios. Refaçamos nossos sonhos, acreditando 
na realização deles. Sejamos mais solidários com os 
amigos e tolerantes com os inimigos que, por ventura, 
tenhamos. É hora de correr atrás do amor perdido ou 
surpreender mais uma vez o amor já conquistado.

Um ano repleto de luz, amor, saúde e prosperidade 
é o que todos nós do jornal Itapoá Notícias desejamos 
a vocês queridos e estimados leitores.

Feliz Ano Novo! Feliz 2017!
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VIVAMAIS
• Desidratação
 Todo indivíduo possui estruturas denominadas os-

morreceptores, que recebem o estímulo da sede. 
Entretanto, com o passar dos anos, esse mecanismo 
de controle térmico acaba sofrendo alterações. “O 
idoso acaba sentido menos sede e ficando mais 
desidratado”, explica Olga de Souza, cardiologista e 
presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado 
do Rio de Janeiro.

 Outro agravante é que, à medida que o indivíduo 
envelhece, ele também perde massa muscular e 
gordurosa. Com isso, de acordo com a médica, co-
meça a haver uma redução de líquido no organismo. 
“Um adulto tem, em média, 70% de água corporal. 
Já o idoso, tem aproximadamente 50%”, afirma 
a médica. Juntando essas alterações naturais ao 
calor e umidade do nosso verão, o idoso acaba se 
desidratando muito mais.

 Algumas das possíveis consequências da desidrata-
ção são a desorientação (confusão mental) e indis-
posição. Além disso, pode haver o surgimento de 
cálculos renais, já que a urina fica mais concentrada.

 Para evitar esse qua-
dro, a recomendação da 
médica é beber dois li-
tros de água diariamen-
te ou um copo cheio a 
cada duas horas, mes-
mo que não se sinta 
sede.

• Inchaço
 As altas temperaturas também podem provocar 

inchaço nos membros inferiores, principalmente 
entre pessoas que passam várias horas do dia senta-
das. De acordo com o diretor da Sociedade Brasileira 
de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV), Bruno 
de Lima Naves, é necessário que o sangue percorra 

todo o organismo e retorne ao coração. Para isso, 
é importante que a panturrilha trabalhe. “Quando 
estamos parados, esse retorno se dá de forma lenta, 
principalmente em dias quentes, quando os vasos 
dilatam e o sangue acumula em uma região. Assim, 
é normal que a perna fique pesada e até inchada. 

É uma alteração fisioló-
gica”.
 O grande remédio é 
fazer alguma atividade 
física. Não precisa ser 
algo complexo. Peque-
nas caminhadas dentro 
de casa ou no trabalho 
podem ser suficientes.

• Queda de pressão
 Em dias de temperaturas elevadas, é tendência 

natural haver queda da pressão arterial. Com o 
calor, as artérias ficam mais dilatadas e o sangue 
tem mais espaço para circular. Quem toma medi-
camentos vasodilatadores, para pressão alta, pode 
ter esse efeito acentuado e sofrer hipotensão, ou 
seja, pressão insuficiente. Os principais sintomas 
são tontura e vista embaçada.

 A dica para evitar 
esse problema também 
é simples, e combina 
com a prevenção da de-
sidratação: beber muito 
líquido, como sucos, 
água, chá e isotônicos.

• Problemas de pele
 Segundo a dermatologista Daniela Lemes, devido 

à exposição solar, é muito comum. nesta época. 
o aparecimento de micoses, herpes e brotoejas. 
“Quando o indivíduo já tem o vírus do herpes no 
organismo, o sol acaba propiciando o aparecimento 
das crises, principalmente de herpes labial, que re-
sultam naquelas bolhinhas d’água, como se fossem 
cachos de uva. É importante lembrar que elas são 
altamente transmissíveis”, ressalta Lemes. Para se 
prevenir, é importante utilizar protetor labial com 
filtro solar fator de proteção não inferior a 30. Pode-
se usar várias vezes por dia, a cada duas horas.

 Já a brotoeja ocorre quando há obstrução das glân-
dulas sudoríparas, o que impede a saída do suor. 
Elas são mais comuns em crianças, que transpiram 
mais, principalmente se utilizarem roupas fechadas. 
A pele fica avermelhada e as lesões aparecem mais 
no tronco, pescoço, dobras das pernas e tórax. 
“Procure deixar as crianças com roupas mais leves 
e em locais ventilados. Para amenizar os sintomas, 
a mãe pode colocá-la numa banheira com água e 
maisena, pois o amido consegue secar as erupções”, 
explica a dermatologista.

 Em relação à micose, o ideal é evitar sentar dire-
tamente na areia ou ficar com roupa de banho 
molhada por muito tempo no corpo. O pé de atleta, 
que é a micose entre os dedos dos pés, acontece 
geralmente porque o indivíduo colocou calçado 
com os pés ainda úmidos. O ambiente de calor e 

umidade é ideal para o 
fungo se instalar. “No 
calor, tente não repetir 
os sapatos. Após chegar 
do trabalho, coloque-o 
para tomar um ar e, 
no dia seguinte, utilize 
outro par”, recomenda 
a médica.

Com as temperaturas atingindo picos históricos neste verão, é preciso 
tomar alguns cuidados extras com a saúde. O calor intenso aumenta 
o risco de desidratação – principalmente nos idosos - problemas de 
circulação, queda de pressão arterial e doenças da pele.
Para se prevenir, os médicos especialistas dão algumas dicas para cada 
um deles:

Veja como evitar problemas de saúde no verão
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Musculação    Jiu Jitsu    Ritmos    Pilates

Av. Dom Henrique I, 601 - Barra do Saí - Itapoá - SC
47

99911-6889
3443-6338

A partir deR$ 49,90*

Plano 
Estudantil

*horário limitado para plano estudantil

A única Academia 
de Itapoá com

Ar Condicionado

Para a nutricionista Marcela Caron, a celulite pode ser 
comparada ao “lixo”. “Todo dia, retiramos da nossa 

casa, lixos, restos de alimentos e produtos que 
não nos servem mais. A celulite é uma maneira 

de nosso organismo tentar excretar esse lixo. 
Por isso, a alimentação é fundamental para 

a boa nutrição do organismo e para a es-
tética como um todo”, explica.

Segundo a nutricionista, a melhor 
dieta anticelulite é aquela rica em 
nutrientes fitoquímicos, fibras, água 
e carboidratos integrais. Além disso, 
é necessário moderar nos alimentos 
considerados “inflamatórios”, como: 
carnes, leite, carboidratos refinados, 

açúcar e álcool.
O cardápio ao lado é a sugestão 

de um dia das muitas opções de dieta 
anticelulite. A nutricionista alerta para o 

consumo de muita água durante o dia, pois 
uma hidratação adequada é fundamental no 

tratamento. Marcela também aconselha que, 
para seguir uma dieta adequada ao seu organismo 

e quantitativamente equilibrada, é importante consultar 
um profissional.

Celulite e alimentação

 Café da manhã:
• 1 copo de suco desintoxicante (200 ml 

de suco de laranja, 4 folhas de couve 
manteiga,1/2 cenoura média crua sem 
casca,1/4 de papaia, 1/4 de maçã, 1 pouco 
de gengibre e 1 colher de sopa de aveia e 
farinha de linhaça);- 1 fatia de pão integral 
com queijo tofu.

 Lanches (manhã e tarde): 
• mix de frutas oleaginosas (2 nozes, 2 cas-

tanhas de caju e 2 castanhas-do-pará).
 Almoço:
• salada de repolho, rúcula e agrião tempe-

rados; 2 colheres de sopa de arroz multi-
cereais com quinua; 1 colher de sopa de 
feijão, lentilha ou grão de bico; 1 porção 
de peixe.

 Sobremesa:
• 1 fatia de abacaxi ou mamão. 
 Jantar:
• 1 fatia de broa integral com atum ou sar-

dinha.
 Ceia:
• 1 banana prata com aveia.

Marcela Caron - CRN 4854

A Nutrição Estética ameniza e auxilia no tratamento de rugas, machas na pele, queda de cabelo, 
envelhecimento precoce e flacidez. Agende já sua consulta pelo telefone: 041 3472-4765 | 041 99655-0388 
Rua Guilherme Pequeno, 1188, próximo ao pronto socorro | Guaratuba/PR.
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Prescrição do treinamento de forma 
personalizada, observando os objetivos, 
limitações, necessidades e características 
de cada aluno;
Turmas com, no máximo, 4 alunos por horário 
em todas as modalidades: Pilates, treinamento 
funcional e musculação;
Maior atenção e correção quanto à execução
dos exercícios (postura e técnica correta), 
objetivando redução do risco de lesão e a 
maximização dos resultados;
Indicada para quem está em processo 
recuperatório de lesão ou estado pós-cirúrgico. 
A escolha dos exercícios e a progressão das 
cargas serão feitas mediante as necessidades  
e as limitações do aluno;
Maior proximidade aluno/professor;
Mudanças de treinos e rotinas periódicas;
Ambiente climatizado;
Profissionais especializados.

Pense. Inove. Faça.

Diferenciais do Studio Pilates

Av. Dra.Zilda Arns Neumann, 61

(47)  3443-2693

(47) 98919-5949

(45) 99980-6215

face: /inspirastudiodepilatesetreinamentofuncional

Novidades no Inspira

Preços promocionais de inauguração!
Agende seu horário pelo whats 

Inspira Estética
Limpeza de pele
Drenagem Linfática

Massagem Modeladora
Microagulhamento

Depilação com cera de cacau

Se após um longo dia de sol na praia, na piscina ou no parque, você 
perceber sua pele vermelha e sentir a sensação de corpo quente, tontura, 
dores de cabeça ou enjoo, é bem provável que esteja com insolação. Esse 
problema pode ser evitado com a aplicação do protetor solar e a escolha 
certa na exposição ao sol. De acordo com o chefe do Serviço de Controle 
de Infecções do Hospital Celso Ramos (de Florianópolis), o médico Valter 
Araújo, quanto mais cuidado se tem na exposição ao sol, mas difícil de 
ocorrer a insolação. “O horário das 10h às 16h deve se evitar, pois esse é o 
momento do dia em que o sol está mais forte’’, afirma o médico.

Outra precaução que se pode ter é na questão da alimentação. Segundo 
Araújo, alimentos leves e a ingestão de água ajudam a não sofrer tanto com 
a insolação. ‘’As pessoas, normalmente, gostam de praticidade enquanto 
estão à beira da praia, mas as consequências podem ser muito ruins’’. O 
médico sugere que a alimentação tenha mais frutas e verduras frescas, 
acompanhadas com água e líquidos e que se evite comidas pesadas, refri-
gerantes e bebidas alcoólicas.

Quando alguém apresentar sinais de insolação, é preciso fazer com que 
a temperatura do corpo abaixe lentamente. “Como a temperatura corporal 
está elevada, é necessário que ela seja abaixada lentamente para não haver 
o choque de temperaturas’’, explica. A primeira providência é colocar a pes-
soa em algum local fresco. Na sequência, dê líquidos frescos para que não 
haja desidratação. Por fim, passar compressas frias em partes do corpo ou 
até fazer imersão em banhos podem ajudar na recuperação da insolação.

Araújo lembra que essas dicas servem para uma insolação de leve para 
média. “Há casos extremos de insolação que chegam a queimaduras de 
segundo grau e, quando isso acontece, deve-se levar a pessoa diretamente 
para o hospital, para que se faça a hidratação venosa”, disse. Também é 
importante observar os sinais vitais, como batimentos cardíacos, respiração, 
pressão arterial e temperatura.

Da Assessoria de Comunicação do Governo de Santa Catarina, com adaptação do 
Itapoá Notícias.

Como amenizar os efeitos da insolação
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ITAPOÁINVEST

1. Elimine defeitos na produção
 Produtos, serviços e informações 

com defeitos geram mais custos para 
a empresa devido ao retrabalho. 
Afinal, serão exigidos mais tempo de 
profissionais, mais tempo de equipa-
mentos e programação da produção, 
mais materiais e insumos, além da 
necessidade de gestão dos produtos 
descartados. Em um hospital, por 
exemplo, trata-se de resultados de 
exames falhos ou incompletos ou 
a ministração de medicamentos de 
forma errônea ou fora dos períodos 
determinados. Na oficina mecânica, 
é o caso de automóveis entregues 
aos clientes com serviços falhos 
ou não realizados. Isso pode ser 
causado por processos deficientes, 
baixa qualidade dos ingredientes e 
materiais ou baixa qualificação dos 
profissionais. Por isso, defina pro-
cedimentos para operação de cada 
equipamento, padronize algumas 
atividades e busque sempre a me-
lhoria contínua dos processos.

2. Produza só o necessário, quando for 
preciso, sem exagero

 A superprodução pode ser a pior 
forma de desperdício, pois contribui 
diretamente para que as demais for-
mas ocorram. O fato de uma empre-
sa produzir mais do que consegue 
vender é considerado desperdício, 
pois tempo e recursos (materiais, 
insumos, equipamentos e pessoal) 
estão sendo alocados muito pre-
viamente ao necessário, gerando 

estoques excessivos, que implicam 
mobilização de ativos. O problema 
pode ser causado por capacidade 
excessiva de equipamentos ou de 
pessoal, falta de padrão dos pro-
dutos e até política da empresa de 
incentivo por metas de produção. 
Assim, planeje a produção conforme 
a demanda real, não para o estoque.

3. Mantenha o estoque no menor nível 
possível

 Quando se compra demais (além 
da capacidade de produção ou ven-
da) ou se produz demais (além da 
capacidade de venda), os produtos 
se acumulam e formam estoques 
excessivos, que podem, eventual-
mente, ser perdidos por validade, 
armazenagem inadequada ou qual-
quer outro motivo. Além de impli-
car aumento de custos, o estoque 
demasiado exige maior espaço de 
armazenagem e esforço de gestão. 
Estoque excessivo significa dinheiro 
parado! Por isso, planeje cuidado-
samente as compras e a produção, 
de maneira que elas aconteçam com 
eficiência e conforme a demanda, 
e tenha estatísticas confiáveis de 
vendas e controle de estoque, a fim 
de ajustá-las.

4. Evite a espera desnecessária
 O tempo que as pessoas ou os equi-

pamentos ficam desnecessariamen-
te ociosos ou são obrigados a espe-
rar pela próxima ação é considerado 
desperdício. Essa improdutividade 

impacta negativamente os custos da 
empresa e deve ser evitada. O fluxo 
contínuo em um processo minimiza 
consideravelmente a espera. É a es-
pera dos profissionais por ferramen-
tas ou equipamentos para poder 
trabalhar, por exemplo, uma equipe 
da cozinha de um restaurante aguar-
dando o pedido chegar, que demora 
pelas interrupções no trajeto do 
garçom. Planeje os processos para 
acontecerem em um fluxo contínuo.

5. Faça o transporte adequado de 
insumos

 Se equipamentos, insumos, ma-
teriais ou qualquer outro recurso 
é movimentado de um local para 
outro, desnecessariamente ou de 
maneira ineficiente, cria-se o des-
perdício de transporte. A situação 
pode ser piorada, considerando que, 
no transporte, pode haver perdas 
e danos. Nada disso entrega valor 
ao serviço que está sendo prestado 
ao cliente. Pode ser, por exemplo, o 
envio de insumos, materiais ou in-
formações para o local errado ou no 
momento equivocado. Isso pode ser 
causado por, entre outros motivos, 
fornecedores distantes, trajetos ou 
processos ineficientes.

6. Organize o ambiente de trabalho
 O desperdício de movimentação 

atrasa o trabalho e interrompe o 
fluxo de atividades. Além de impli-
car, muitas vezes, em mais custos, 
resultam também em baixa eficiên-

cia e desempenho enfraquecido dos 
profissionais. São movimentos cor-
porais desnecessários, como flexio-
nar, elevar ou abaixar para alcançar 
insumos ou ferramentas causados, 
muitas vezes, por desorganização 
no ambiente de trabalho. Em um 
restaurante, por exemplo, o deslo-
camento excessivo dos profissionais 
da cozinha para executar suas ati-
vidades durante a preparação dos 
alimentos, quando os ingredientes, 
os equipamentos e os utensílios 
estão afastados uns dos outros. 
Mantenha o ambiente de trabalho 
sempre limpo e organizado, apenas 
com os materiais e os equipamentos 
necessários para o processo.

7. Acabe com desperdícios de proces-
samento

 Os procedimentos adicionais devem 
agregar valor ao que se entregará 
ao cliente; caso contrário, devem 
ser dispensados. Entregue mais 
valor ao cliente, mas sem desper-
dícios no processamento, ou seja, 
aqueles resultantes de processos 
que não agregam valor. Como o 
caso de serviços prestados além do 
solicitado e aprovado pelo cliente, 
com a geração de custos. É preciso 
identificar as atividades que afetam 
negativamente a produtividade e 
o custo de produção e eliminar o 
impacto dessas atividades.

Da Assessoria de Imprensa Sebrae, com 
adaptação do Itapoá Notícias.

Sete dicas para eliminar desperdícios na empresa
Sebrae preparou 
cartilha para  
ajudar empresário  
a enxugar negócio  
e lucrar mais
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SEGURO AUTO

Guaratuba | Itapoá

AV. André Rodrigues de Freitas 188  Sobre Loja

47 3443-0410 | 41 3472-2527 | 41 99988-9488

contato@resolveseguro.com.br - www.resolveseguro.com.br

S E G U R O S

Motor Home
ITAPOÁMOTOR

Os registros 
de imagens só 
foram possíveis 
após 1826, com 
a invenção da 
fotografia. O Forest 
Service (USA) divulgou 
esta, como a mais an-
tiga foto conhecida de 
acampamento. Obser-
ve-se o fogão à lenha, 
os compartimentos 
do “Hipo Home” e os 
demais utensílios…

Imenso Motor Home, montado em robusto cami-
nhão Peterbilt, 1980. (Truck Historical Society’s, 
Nevada).

Como tudo 
começou...

Jeep pickup 4x4, modelo 1952.  
Equipado com camper, guincho 
elétrico e pneus fora de estrada.

Este francês, de 1930, construido sobre chassi Sauer, 
teria iniciado a difusão do Motor Homes na Europa. 
(Bernard E.N.G.S.Z.)

Os motor home atuais 
tem tanto conforto 
quanto uma casa. 
Forno de micro ondas, 
forno elétrico, camas 
confortáveis, ar condi-
cionado, água encana-
da, esgoto, tudo que 
uma casa precisa.
É uma casa ambulante.

e hoje...

Motor home - casa sobre rodas - surgiu logo após a invenção 
do automóvel. Motivados pela ideia de viajar com o carro, 
os homens começaram a montar engenhocas que pudessem 
levá-lo a todos os lugares.
Reunimos alguns motor home´s curiosos, desde sua invenção 
até os dias de hoje. Boa viagem pelo tempo dos motor homes.

S E G U R O S

Dica da RESOLVE SEGUROS
Proteja realmente seu 
patrimônio Residencial e 
Empresarial, contra roubo, 
incêndio, danos da natureza, 
e ainda desfrute dos 
benefícios de assistências 
que as companhias de Seguro 
oferecem. 

Lembre-se SEGUROS 
SOMENTE COM CORRETOR DE 
SEGUROS.
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COTIDIANO
Cerca de 2 mil pessoas prestigiaram “Marley 
in Camerata”, no estacionamento do Brasão

Na noite do último dia 15 de dezembro, o Pátio do 
Brasão em Itapema do Norte, Itapoá, foi sede da apre-
sentação “Marley in Camerata”, evento da Camerata 
Florianópolis (do maestro Jeferson Della Rocca) com 
a “Marley’s Live Band” em homenagem ao cantor e 

compositor jamaicano Bob Marley.
A abertura ficou por conta do Coral Vozes da Babi-

tonga (do maestro Rafael Daniel Huch).
A organização do evento foi uma iniciativa do futuro 

diretor de Turismo da Cidade, Claudio Lemonie, com 

o apoio do prefeito eleito Marlon Neuber e da FCC 
(Fundação Catarinense da Cultura), além do patrocínio 
do Porto Itapoá.

Estima-se que cerca de duas mil pessoas prestigia-
ram o espetáculo, que recebeu muitos elogios.

O último dia 16 de dezembro foi 
uma noite para não ser esquecida pelas 
pessoas que compareceram ao estacio-
namento do Porto Itapoá e prestigiaram 
a Noite Cultural promovida pelo terminal 
portuário, que estimou um público em 
cerca de 350 pessoas.

Com o objetivo de proporcionar 
cultura e lazer aos itapoaenses, as três 
apresentações realizadas foram além e 
emocionaram os presentes.

Na ocasião, o público pode apreciar 
três projetos incentivados pela Lei Fede-
ral de Incentivo à Cultura (a Lei Rouanet). 
Eles são elaborados e coordenados pela 
Escola de Música Tocando em Frente. 
Tratam-se do Coral Infantil Sementes do 
Amanhã (de Itapoá), com a apresenta-

ção “Natal em Cirandas”, da Orquestra 
Prelúdio (de Joinville) que apresentou 
“Clássicos da Música no Presente”; e 
Coral Vozes da Babitonga (de Itapoá) 
que apresentou, com participações da 
Orquestra Prelúdio e do Coral Infantil, o 
seu natalino “Oh Noite Santa”.

O primeiro a se apresentar foi o Coral 
Sementes do Amanhã, com belas can-
ções executadas pelas vozes infantis. Em 
seguida, a Orquestra Prelúdio apresen-
tou o seu repertório com grandes ícones 
da música internacional (de clássicos à 
atualidade). Por fim, o Coral Vozes da 
Babitonga se juntou à Orquestra e de-
pois ao Coral Infantil com lindas músicas 
natalinas, que emocionaram a todos.

Sobre os projetos que 
se apresentaram:

• Coral Vozes da Babitonga
 Trata-se de um projeto de formação 

musical que contempla aulas de 
linguagem musical para o desenvol-
vimento vocal e desenvolve precisão 
rítmica, melódica e de leitura musical 
através de exercícios, dinâmicas e co-
nhecimentos teóricos fundamentais 
para seus integrantes. O Coral Vozes 
da Babitonga, do maestro Rafael Da-
niel Huch, teve seu projeto elaborado 
pelo professor da Escola de Música 
Tocando em Frente, Helmuth Alfonso 
Kirinus, o Mutti, e é patrocinado pelo 
Porto Itapoá, através da Lei Rouanet 
de Incentivo á Cultura.

• Orquestra Prelúdio
 Desde 2011, ano de sua fundação, a 

Orquestra Prelúdio, de Joinville, in-
terpreta grandes obras do repertório 
clássico e popular. O grupo promove 
apresentações gratuitas, ensaios 
abertos e concertos didáticos, sem-
pre objetivando aproximar o público 
da música erudita, incentivando e 
desenvolvendo apreciação por ela.

• Coral Sementes do Amanhã
 Também elaborado pela Escola de 

Musica Tocando em Frente, tem a 
direção musical de Karla Cristina 
Huch, é patrocinado pelo Porto Ita-
poá e conta com a participação de 
34 crianças.

Noite Cultural promovida pelo Porto Itapoá emociona o público
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Retrospectiva Itapoá Notícias 2016
Mais um ano se encerra e outro tem início. É hora de fazermos uma reflexão sobre os 12 meses que passaram para analisar o que foi realizado e o que deixamos 

para 2017. Para ajudar um pouco nessa missão, pretendemos lembrar você, estimado leitor, do que foi destaque aqui no jornal impresso Itapoá Notícias nesse ano 
que se encerra.

Confira a nossa retrospectiva:

Janeiro
O jornal Itapoá Notícias iniciou o 
ano de 2016 destacando um grande 
evento festivo em comemoração ao 
final de 2015. Em janeiro de 2016, 
a matéria de capa do impresso foi o 
espetáculo cultural que o Porto pro-
moveu em Itapoá dia 18 de dezem-
bro do ano anterior. Tratou-se de um 
evento de extrema qualidade, com 
apresentações da Orquestra Prelúdio 
(de Joinville), Coral Vozes da Babiton-
ga (de Itapoá) e Sarau Trio (também 
de Joinville). O público gostou muito 
do que viu e ouviu.

Março
No mês três, o Itapoá Notícias trazia 
informações dos bastidores da corrida 
à Prefeitura de Itapoá. A eleição só 
ocorreria sete meses depois, em 
outubro, mas três dos cinco pré-
candidatos que anunciamos, como 
possíveis nomes, confirmaram candi-
datura, um deles como vice-prefeito, 
sendo que prefeito e vice eleitos, 
além do candidato a Prefeito derrota-
do, estavam na relação que publica-
mos. Mais do que isso, anunciávamos, 
então, a intenção de coligação que 
acabou se confirmando e vencendo, 
entre o, agora, Prefeito Marlon Neu-
ber e o vice Carlos Henrique.

Maio
No quinto mês do ano, tratamos dos 
27 anos da emancipação política de 
Itapoá, comemorados no dia 26 de 
abril. Foi, certamente, um momento 
especial. É um orgulho muito grande 
a nós, equipe do jornal Itapoá Notí-
cias, poder celebrar junto com Itapoá 
esse momento especial. É um prazer 
sem tamanho poder viver e trabalhar 
aqui. Nossa gratidão a este município 
é tão grande, que nos honra poder le-
var o nome da Cidade junto ao nosso.

Fevereiro
No segundo mês do ano, mostra-
mos que o verão de Itapoá dividiu 
opiniões entre os comerciantes. 
Isso, porque enquanto a maioria 
deles alegavam números satisfa-
tórios na temporada 2015/2016, 
havia alguns que reclamavam de 
uma queda no movimento em 
virtude, segundo esses, da crise 
econômica, assunto que até hoje, 
pleno início de 2017, movimenta 
as discussões políticas.

Abril
Em abril, o governo de Santa 
Catarina, fez um anúncio que 
trouxe muita expectativa à região. 
Segundo o Estado, a pavimen-
tação na Vila da Glória, divisa 
do município de São Francisco 
do Sul com Itapoá, estava sendo 
retomada. Mas, conforme você 
verá no relato do mês de julho, as 
obras não evoluíram e a paciência 
da comunidade local, com razão, 
esgotou-se.

Junho
Logo no primeiro dia do mês de 
junho, os servidores municipais de 
Itapoá deflagraram greve e esse 
foi, justamente, o tema de capa de 
nosso jornal impresso. Várias eram as 
reivindicações dos profissionais, para 
as quais a Prefeitura alegava impossi-
bilidade de cumprimento em vista de 
crise econômica e política vivida pelo 
País. Desde então, o diálogo entre o 
Sinsej (Sindicato dos Servidores Públi-
cos de Joinville e Região) e o prefeito 
de Itapoá na gestão 2013/2016, Sér-
gio Aguiar, foi pouco amistoso, com 
o Sindicato que representa os servi-
dores locais tecendo pesadas críticas 
ao então chefe do Poder Executivo 
Municipal.
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Dezembro
A capa de dezembro fala das obras 
do Contorno de Garuva, das quais 
apenas dois quilômetros separam-
nos da pavimentação total do tre-
cho que desviará grande parte do 
fluxo de veículos que, atualmente, 
transita pelo centro do município 
garuvense para acessar as praias 
de Guratuba (PR) e de Itapoá. Em 
breve, teremos um trânsito mais 
tranquilo na região. É o que todos 
esperam. A tragédia com o voo 
da Chapecoense no final de no-
vembro, nos motivou a uma capa 
especial em homenagem ao time 
do Oeste do Estado, além, é claro, 
de uma matéria sobre o tema.

Julho
Lembra do anúncio de retomada 
das obras de pavimentação na 
Vila da Glória que fizemos em 
abril? Pois é. Esqueça! Em julho, 
os moradores foram às ruas exigir 
essa retomada na prática, mas 
até hoje, iniciando o ano de 2017, 
nada foi feito além do anúncio 
que não se concretizou.

Setembro
Definidas as candidaturas para a 
Prefeitura em Itapoá com ape-
nas duas chapas concorrentes, 
Mario Elói Tavares (PSC) e Marlon 
Neuber (PR) polarizaram uma 
disputa entre situação e oposição. 
Nessa ocasião, o Itapoá Notícias 
informou as candidaturas oficiais 
dos quatro candidatos a prefeito 
e vice (dois de cada) além dos 82 
nomes que disputariam uma das 
nove cadeiras de vereador, com 
seus respectivos números.

Novembro
Nossa capa de novembro tratou 
da apresentação do projeto de 
expansão do Porto Itapoá, qual 
foi realizada no dia 18 de outu-
bro. Com investimentos próximos 
de R$ 500 milhões, o terminal 
portuário itapoaense pretende 
quadruplicar a sua capacidade de 
movimentação a partir da obra 
que deve encerrar sua última 
etapa em 2021 ou 2022.

Outubro
Em virtude das eleições, outubro 
foi um mês no qual tivemos duas 
capas. Uma destinada à eleição, 
na qual apresentamos uma pes-
quisa de intenção de voto realiza-
da em Itapoá, que demonstrava 
a vitória do, então, candidato a 
Prefeito Marlon Neuber sobre o 
seu adversário Mário Elói Tavares. 
O resultado se confirmou nas 
urnas dias depois. A outra capa 
foi sobre as importantes ações de-
batidas pelo Conseg (Conselho de 
Segurança Pública) de Itapoá para 
melhorar a segurança no Municí-
pio, um tema que tem preocupa-
do muito munícipes e visitantes 
da nossa cidade.

Agosto
Discussão acerca do novo Plano 
Diretor de Itapoá foi o nosso tema 
central do mês de agosto. Com a 
formatação do projeto entrando 
em fase conclusiva, o Itapoá Notí-
cias acompanhou uma audiência 
pública sobre o tema realizada na 
Câmara de Vereadores dia 04 de 
agosto e trouxe algumas impres-
sões do público presente.

Que tal dar uma relembrada mais aprofundada no que publicamos em 2016. Você sabia que 
todas edições desse ano do jornal Itapoá Notícias estão disponíveis no site Tribuna de Itapoá, 
acessíveis pelo endereço www.tribunadeitapoa.com.br ?
Continue nos acompanhando em 2017, pois valorizamos muito o seu prestígio e a sua parceria.

A equipe Itapoá Notícias deseja a você, 
leitor, e toda a sua família, um ano 
novo repleto de saúde e realizações.
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Itapoaense Caetano Vargas é campeão 
catarinense de surf profissional de 2016

No último dia 20 de dezembro, Caetano Vargas, sur-
fista profissional de Itapoá, consagrou-se campeão ca-
tarinense de surf profissional 2016 em etapa realizada 
na praia do Matadeiro, em Florianópolis, qual também 
foi vencida por ele. Com a conquista, Caetano insere o 
seu nome na seleta lista dos campeões catarinenses, 
campeonato que, juntamente com o paulista, é o mais 
forte do Brasil. Agora, o atleta se junta a grandes nomes 
do esporte, como Neco Padaratz, Teco Padaratz, Picu-
ruta Salazar, Tomas Hermes, Marco Polo, entre outros.

A final da etapa que definiu o campeão catarinense 
de 2016 contou com, além do atleta itapoaense Cae-
tano Vargas; Messias Félix (CE); Greg Cordeiro (SC) e 
Cauê Wood (SC). A bateria foi liderada por Caetano do 

início ao fim, com 
o surfista de Itapoá 
mostrando muita 
afinidade com as 
ondas da praia do 
Matadeiro.

Além de disputar 
as etapas do mun-
dial WQS ao redor 
do mundo, Caetano 
já concorre pelo cir-
cuito catarinense há 

alguns anos. Em 2012, inclusive, ele venceu a competi-
ção pelo ranking, mas questões burocráticas de filiação 
não permitiram o seu reconhecimento como campeão 
estadual oficial. Neste ano de 2016, porém, nenhum 
empecilho tirou o título das mãos do atleta de Itapoá 
e ele é o mais novo campeão do Estado.

Caetano mesmo explicou a emoção que sentiu em 
entrevista concedida logo após a premiação. “Estou 
muito feliz, porque batalhei muito para conquistar esse 
título. Em 2012, eu até ganhei o circuito catarinense, mas 
ainda não era filiado totalmente à Fecasurf (Federação 
Catarinense de Surf), então não pude ser o campeão 
estadual. Mas agora consegui conquistar esse título, 
que é muito importante para mim. Quero dedicar essa 
vitória ao meu grande amigo Renan Brito Silveira, que, 
infelizmente, não está mais entre nós, mas eu estava 
devendo um título importante assim para ele. Então, 
essa vitória vai para ele e para toda a sua família, porque 
são grandes guerreiros”, concluiu o campeão, citando seu 
grande amigo que faleceu em um acidente de trânsito 
há dois anos.

Caetano conta com o patrocínio de MB surfboards e 
o apoio de Prosea Fins. Atualmente, ele não conta pos-
sui patrocínio principal (patrocínio de bico) e corre atrás 
de investidores que possam garantir a busca de seus 
sonhos, que seguem sendo realizados com muita luta.

47 99752-0949
41 99509-8669

Atendimento das 07.00 as 18.30h
Não Fechamos para Almoço

Promoção Lave e Ganhe
Sorteio será 
aqui no dia 
24/12/2016

Lave seu carro aqui e concorra 
a uma TV LCD 32 polegadas

Polimento
Lavação com Cera
Pulverização
Lavação Externa e Interna
Higienização

LAVAÇÃO
ELITE CAR

Ana Maria Rodrigues de Freitas, 332
Na Rua dos Correios, ao lado do posto RDP

DOMINGO
até 12h

Aceitamos cartões

CRÉDITOS: Bruno Abreu

Resultado da final:

1º Caetano Vargas (SC) com 14,55 pontos 

(notas 7,75+6,80) – Prêmio: R$ 5.000;

2º Messias Felix (CE) com 13,80 pontos 

(notas 7,90+5,90) – Prêmio: R$ 2.500;

3º Greg Cordeiro (SC) com 11,95 pontos 

(notas 6,45+5,50) – Prêmio: R$ 750;

4º Cauê Wood (SC) com 11,35 pontos 

(notas 6,20+5,15) – Prêmio: R$ 750.Arquivo pessoal
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Após vencer a segunda etapa do Circuito Storm Kids de Surf, Ryan Cordeiro, de 
Itapoá, assumiu a liderança da competição, qual dominou até a final e conquistou o 
título da categoria sub-16, a principal do evento, pela primeira vez. De bônus, Ryan 
levou uma viagem ao Peru.

A etapa final, disputada no Pico de Matinhos (PR), foi bastante concorrida. Apesar 
de Ryan ter registrado a melhor nota da categoria em sua bateria de estreia, ele passou 
sufoco, uma vez que o guaratubano Lucas Catapam surpreendeu a todos, passando 
em primeiro na semifinal. Logo depois, Fabio Martins registrou o melhor somatório 
da competição com um 13,10, que serviu de alerta para o itapoaense.

As condições do mar não estavam tão boas quanto as etapas anteriores. Por isso, era 
importante manter a tranquilidade e o estudo das ondas que quebravam. Ryan e seu 
treinador Gabriel Castigliola passaram a observar as direitas com muita calma para saber 
onde deveria se posicionar na decisão.

Na bateria final, Fábio Martins abriu os trabalhos com uma extensa direita. Lucas 
Boni, da Ilha do Mel (PR), avançou na liderança. Ryan e Lucas Catapam entraram com 
vontade e após a primeira onda, Boni liderava, seguido por Catapam e Fabio. Ryan era 
o último da final. Na segunda onda, o atleta de Itapoá conseguiu um 5,25 e assumiu a 
liderança temporária, mas Fabio Martins respondeu imediatamente com um 5,90. Como 
os outros dois competidores não foram bem, a disputa se restringiu a Fabio e Ryan. Fabio 
emendou mais uma direita e conseguiu 4,75, distanciando-se na ponta e obrigando os 

demais atletas a darem o seu máxi-
mo para tentar virar.

Faltando três minutos para o 
fim da bateria final, Ryan aguardava 
uma onda salvadora e a ganhou de 
presente. Uma ótima direita, e ele 
começou a desenhar sua linha com 
diversas manobras, registrando 
6,75. Com pouco tempo restante e o 
mar inconstante, era muito difícil os 
adversários reverterem a vantagem 
do itapoaense. Quando soou a buzi-
na, Ryan já sabia que era o campeão.

Com o título, Ryan Cordeiro, que 
já foi ao Peru em 2016, voltará a 
surfar nas ondas do Oceano Pacífico 
em 2017. O melhor é que agora ele já 

garantiu as passagens, devido ao prêmio máximo do Circuito Storm Kids, que é o melhor 
prêmio já ofertado nas competições disputadas no litoral do Paraná nos últimos anos.

Surfista itapoaense Ryan Cordeiro conquista Circuito Storm Kids

Aproveitando o momento de encer-
ramento das atividades em 2016, a AIS 
(Associação Itapoaense de Surf) emitiu 
um agradecimento a esse ano que, apesar 
das dificuldades e intempéries, conclui-se 
satisfatoriamente. Estava prevista a reali-
zação do 5º Circuito AIS de Surf Amador 
e a participação da Associação nas três 
etapas do VMSGI (Vida Marinha Surfing 
Games Interassociações) 2016. Devido ao 
conflito de calendários, o 5 º Circuito AIS 
de Surf Amador ficou atrasado, faltando 
a realização da última etapa, qual está 
prevista para ocorrer no próximo dia 15 
de janeiro, definindo os campeões.

No Circuito VMSGI 2016, a AIS conse-
guiu, nesse que foi o seu segundo ano de 
participação, a 7ª colocação, melhorando 
uma posição em relação à participação 
anterior. Por pouco, não foram saltadas 
duas posições. Na 1ª etapa, Itapoá contou 
com um campeão na categoria Open, o 
atleta Jihad Khodr e uma 3ª colocação 
com a atleta Camila Ribeiro. Na segunda 
etapa, o grupo itapoaense ficou em 7º, 
sendo a melhor participação em ter-
mos de pontuação, com dois atletas no 
pódio: Ryan Cordeiro e Caetano Vargas, 

ambos pratas da casa. Na terceira etapa, 
a AIS ficou em 6º, com Caetano Vargas 
vencendo a etapa na categoria Open e 
Camila Ribeiro ficando em 4º na categoria 
feminina. “Dessa forma, se mantemos na 
elite do surf catarinense, o que nos deixa 
com muito orgulho e responsabilidades 
pela evolução do surf em nossa cidade”, 
considera André Garcia, presidente da AIS.

Também brilharam em 2016, os surfis-
tas itapoaenses Ryan Cordeiro (campeão 
do Circuito Storm Kids, realizado em Ma-
tinhos/PR), Gabriel Castioglia (campeão 
do Circuito de São Francisco do Sul), Julie 
Arissa (participando e conquistando o seu 
espaço no surf feminino) e Caetano Vargas 
(campeão da categoria Pro do Circuito 
Catarinense Pro 2016).

Patrocinaram a Associação e atletas, 
Grif Surf Brasil (com apoio, uniforme e 
uma nova camiseta com mensagem ao 
time da Chapecoense); e a Prefeitura de 
Itapoá, através da Secretaria de Esportes 
(que proporcionou o transporte aos atle-
tas em todas as etapas).

“Agradecemos aos apoiadores que 
nos ajudaram em todas as etapas e os 
dessa última: Meco Chaveiro e Meco Mo-

tos, Geraldo Weber, Reginaldo de Souza, 
Swell Academia, New Arts, Andrad’s 
Vidraçaria, Shopping Itapemar, Santo 
Porto Aperitivos, Publi Impressos, Hiper 
Farma, Apremai, Barra do Açaí, Atos e 
fatos Contabilidade, Auto Posto Principal, 
Tupã Gás, Lua Mar Chales e jornal Itapoá 
Notícias na cobertura de todos os even-

tos. Agradecemos, ainda, ao empenho 
dos membros da Diretoria da AIS, que 
em muitos momentos, deixam de lado 
a vida pessoal para poder viabilizar a 
estruturação e execução dos eventos, 
que não medem esforços quando se fala 
em surf na nossa cidade”, conclui André 
Garcia, presidente da AIS.

Associação Itapoaense de Surf faz balanço de 2016

Av. Beira Mar, 3.704 esquina Ocina do Pastel

CRÉDITO: AIS Divulgação

CRÉDITO: Andrey Brey
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Que as realizações alcançadas em 2016 
sejam apenas sementes plantadas a serem 

colhidas com maior sucesso neste 2017. 
Feliz Ano Novo!

São os mais sinceros votos de 
Rodrigo Lopes e família.

Muita criatividade: é dessa forma que podemos definir 
mais uma edição da Feira de Artesanato do Farol. Já tradicional 
no Município, o espaço reúne artesãos locais, principalmente 
dos bairros Pontal, Figueira e Jaguaruna, todos os verões. 
Nesta temporada de verão 2016/2017, a feira, que iniciou no 
último dia 19 de dezembro, segue até o próximo dia 22 de 
fevereiro, aberta diariamente das 8h00min às 18h00min na 
sede da Acopof (Associação Comunitária do Pontal e Figueira).

Entre tecido, conchas, couro e escamas de peixes, galhos 
de árvores, taboas, fibras de bananeira e outros materiais, a 
diversidade de produtos e técnicas é grande - tem para todos 
os gostos.

A feira é realizada com o apoio do Porto Itapoá, a partir do 
Ampliar, programa que nasceu com o objetivo de aproximar o Terminal das comunidades localizadas 
na área de influência direta, ou seja, dos bairros Pontal, Figueira e Jaguaruna, e discutir, de forma parti-

cipativa, as necessidades dos bairros, soluções 
para os problemas e proposição de projetos 
comunitários. A Feira de Artesanato é um dos 
seis projetos contemplados no ano de 2016.

Além da exposição, o projeto também 
contou com oficinas de quatro técnicas dife-
rentes, realizadas de outubro a dezembro, no 
qual as próprias artesãs puderam compartilhar 
conhecimento.

“Prestigie a cultura local, faça uma visita à 
Feira”, convidam os organizadores.

Da Assessoria de Comunicação do Porto Itapoá, 
com adaptação do Itapoá Notícias.

Já começou mais uma 
edição da Feira 
de Artesanato do Farol

Caros Leitores, simpatizantes 
e companheiros de profissão, na 
coluna deste mês, iremos falar 
sobre a importância da opção de 
venda para um imóvel e para as 
partes envolvidas.

Atualmente, a maioria das vendas de imóveis é feita 
por mais de uma imobiliária ou mais de um corretor, e não 
de maneira centralizada. A opção sem exclusividade leva 
empresas e profissionais a omitirem informações sobre 
os imóveis para incentivar o contato direto dos potenciais 
compradores, uma vez que não possuem a segurança ne-
cessária para se divulgar todas as informações do imóvel, 
o que acaba muitas vezes aumentando o tempo de venda 
do imóvel.

O proprietário que opta pelo contrato exclusivo permite 
que a imobiliária e o corretor invistam mais nos anúncios e 
adicionem mais informações sobre a unidade, porque têm 
a segurança de que, caso o imóvel seja vendido, ganharão 
os honorários pela transação.

Cidades como Curitiba, no Paraná, e Piracicaba, no 
interior de São Paulo, já conseguiram incentivar a prá-
tica de exclusividade no contrato da venda do imóvel e 
atualmente essa modalidade corresponde à maioria dos 
contratos comercializados.

Para o diretor da Rede Secovi de Imóveis de São Paulo, 
Nelson Parisi, o avanço da modalidade depende de mu-
danças na cultura dos proprietários que queiram vender 
o imóvel. “O proprietário tem o costume de pensar que 
permitir a venda da unidade para diversas imobiliárias 
aumenta a velocidade de negociação, mas pode acontecer 
o contrário”.

Outro pensamento recorrente é de que o imóvel com 
contrato de exclusividade será vendido apenas pelo profis-
sional ou a imobiliária, mas o esforço de venda geralmente 
inclui uma rede de parceiros.

A velocidade de venda pode aumentar caso o vendedor 
opte pelo contrato exclusivo de venda, não apenas pelo 
maior investimento em anúncios do imóvel, mas também 
pela avaliação mais cuidadosa da documentação, como 
matrícula e IPTU, e também pela precificação mais precisa 
da unidade.

O contrato exige que a imobiliária invista somente em 
imóveis que possam ser comercializados, o que dá mais 
segurança ao vendedor e ao comprador.

Ao optar pelo contrato exclusivo, o vendedor deve 
buscar imobiliárias ou corretores com boa reputação 
no mercado. É possível obter mais informações sobre 
as empresas e profissionais autônomos nos Conselhos 
Regionais de Corretores de Imóveis (Creci) e em sites de 
reclamações na internet.

O contrato de exclusividade exige responsabilidade, 
tanto do vendedor, como da imobiliária, e tem prazo de 
validade variável, conforme estimativa do cenário econô-
mico para a venda do imóvel.

Queremos encerrar a coluna desejando a todos os 
corretores de imóveis, familiares, amigos, clientes e 
simpatizantes, um Próspero Ano Novo que se aproxima. 
Que em 2017, possamos trazer informações relevantes e 
importantes de serem divulgadas em nossa coluna mensal.

Paulo Rodolfo Mertens
Presidente da ACITA

COLUNA ACITA
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FELIZ ANO NOVO, OUVINTE AMIGO!

Durante o ano de 2016, você foi um amigo e com-
panheiro, que acreditou em nosso trabalho, pre-

senteando-nos com sua confiança. 
É mais do que justo que façamos 

este nosso voto de feliz ano novo, 
boas festas, muita paz e luz para 

a nova etapa que se inicia. Quere-
mos fazer parte do seu 2017, presentes sempre 

que você permitir.

SÃO OS VOTOS DE TODA A EQUIPE DA SUA 
RáDIO 87,9 ITAPOá FM

87,9

Itapoá fm

RÁDIO

FM
ITAPOÁ

A comunidade em 1º lugar
www.itapoafm.com.br

Campanha Natal Sem Fome arrecada e 
distribui mais de 800 quilos de alimentos

Do último dia 12 a 23 de dezembro, a Rádio 87,9 Itapoá FM recebeu doações de alimentos não perecíveis, 
totalizando mais de 800 quilos arrecadados. A arrecadação foi distribuída a famílias carentes dos balneários 
Itapoá, Príncipe, Samambaial e Barra do Saí.

O radialista Marcelo Mardegan, um dos organizadores da iniciativa, falou sobre o desfecho da ação. “Visto 
que foi realizado em curto prazo, o resultado foi satisfatório. 
Nos unimos e vencemos mais essa realização. Agradeço a 
Deus por ter pessoas que ajudaram em todos os aspectos e 
às parcerias, que também contribuíram. Quero agradecer, em 
destaque, ao comunicador Veroni Ramos, da Itapoá FM, que 
ajudou a arrecadar e distribuir”, concluiu Marcelo.

Apoiaram essa iniciativa, o jornal impresso Itapoá Notícias, 
além dos sites Tribuna de Itapoá e Urubuzão Itapoá. Patroci-
naram: Elite Car Lavação, Itapoá Veículos Multimarcas, Vitória 
Materiais de Construção, Prosperar Imóveis, Lanchonete Ma-
ringá, Geraldo Weber Arquiteto, Metal Torno, Posto Itapema 
RDP Petróleo, Loja do Trapiche, Marco Auto Peças e CDL Itapoá.

CRÉDITOS Divulgação

São os votos 
de Marlon Neuber 
e sua Família

2017
Mais uma etapa concluída, mais um ano que 
passou. Que todos nós tenhamos conseguido 
aproveitar tudo de bom que Deus nos ofereceu.
Desejo coragem para assumir e enfrentar os 
desafios, perseverança para jamais desistir dos 
nossos sonhos, esperança para que a cada novo 
dia possamos ver novos horizontes.
Que as mãos de Deus nos guiem em 2017 para 
termos um ano cheio de paz, harmonia, saúde e 
alegria.
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Comentando Itapoá>

ThiaGo Gusso
Jornalista

GIRO  POLICIAL
Ano novo, vida nova

E lá se foram mais 366 dias (considerando que 
tivemos um ano bissexto). Dando uma olhada nas 
12 edições impressas do jornal Itapoá Notícias que 
publicamos nesse ano que se encerra, reparamos 
que não foi somente no número de dias que 2016 
foi acima do normal. Muitos acontecimentos, bons 
ou ruins, fizeram parte desse período e, certamente, 
trata-se de mais um ano que ficou para a história, 
marcando a vida de muitas pessoas.

Mudanças na política
Desde o início de 2016, vivenciamos os bastidores 

da corrida eleitoral local. De saldo final, em outubro, 
a eleição dos representantes da oposição Marlon 
Neuber (prefeito) e Carlos Henrique (vice). Iniciamos 
2017 com os dois no comando da Prefeitura de Itapoá. 
Dentre os nove vereadores eleitos, três são reeleitos 
(Jefinho, Thomaz e Geraldo), dois voltam a legislar 
após uma gestão fora do cargo (Caldeira e Barracão) e 
quatro assumem cadeiras no Legislativo pela primeira 
vez (Ezequiel, Stoklosa, Jonecir e Janayna). Resta-nos, 
agora, torcer por uma gestão (que vai até 2020) mais 
eficiente dos dois poderes, a começar por 2017.

Batalha entre servidores e Prefeitura
Foi um ano de clima tenso na relação entre os 

servidores municipais e a Prefeitura de Itapoá, com 
tentativas frustradas de negociações, cortes de bene-
fícios, paralisações e até greve. Terminando o ano e a 
gestão, o problema parece ter ficado muito longe de 
ser resolvido, com o Sinsej (Sindicato dos Servidores 
Públicos de Joinville e Região) acusando o prefeito 
de não cumprir acordos como o gatilho salarial, a 
implantação de sistema de eleições para os diretores 
das escolas, o retorno do abono de insalubridade que 
foi retirado de diversos servidores e de não pagar 
abono natalino nesse ano de 2016. Tentamos conta-
to com a Assessoria de Imprensa da Prefeitura para 
falar sobre o tema, mas não tivemos resposta até o 
fechamento da edição.

Aos “45 do segundo tempo”
Com um recesso da Prefeitura de Itapoá anunciado 

para ocorrer a partir do dia 26 de dezembro, o último 
dia 23 de 2016 foi de encerramento das atividades do 
então prefeito Sérgio Aguiar. Sem divulgação prévia 
junto aos órgãos de imprensa e, consequentemente, 
à comunidade em geral, foi o dia da despedida, o 
escolhido para as entregas de duas obras e, coinciden-
temente, para a sua participação em um ato simbólico 
de inauguração. Sérgio Aguiar realizou a entrega da 
obra da Unidade de Saúde do Paese (sobre a qual 
não foi divulgada nenhuma previsão para o início 
do funcionamento); entregou a reforma da sede do 
SAMU; e participou do ato simbólico de inauguração 
da nova ETA (Estação de Tratamento de Água).

Encerrado mais um ciclo, esperamos que venham, 
a partir deste 2017, as tantas conquistas e realizações 
que a população de Itapoá precisa e exige há anos, 
para além de inaugurações de última hora.

PM de Itapoá apreende armas 
após perseguição e troca de tiros

Na noite do último dia 26 de dezembro, a Polícia 
Militar de Itapoá atendeu a uma ocorrência de ameaça, 
porte ilegal e disparo de arma de fogo.

O atendimento teve início quando um homem 
informou a PM de que seu tio e avô haviam o amea-
çado de morte no bairro Primeiro de Julho. Segundo 
a vítima, ambos estariam armados e até dispararam 
um tiro, antes de fugirem em um automóvel Citroën 
C4 cor prata.

Diante das informações, os policiais se deslocaram 
até a localidade citada, quando verificaram o veículo 
suspeito em sentido contrário. Assim que a PM ten-
tou abordar o automóvel, o condutor jogou o carro 
contra a viatura policial, dando sequência à fuga em 
alta velocidade, não obedecendo reiteradas ordens 
de parada com sirene e luzes intermitentes e, ainda, 
colocando a vida de outros condutores e pessoas que 
trafegavam pela via em risco. Ele pulou quebra molas 
e obrigou outros veículos a jogarem os carros para os 
acostamentos e calçadas.

Ao chegar numa residência e tentar entrar pelo 
portão, o condutor colidiu o automóvel contra o muro 
do imóvel. Imediatamente, ele desceu do automóvel, 
mas o carona tentou desembarcar com uma pistola em 
punho e recebeu ordem para que largasse a arma. Tal 
ordem foi dada três vezes pela Polícia. Além de não 
acatá-la, o homem apontou a pistola para um dos 
policiais que, na iminência de levar um tiro, disparou 
contra o suspeito, sendo que outro policial, ao per-
ceber que seu colega estava prestes a levar um tiro, 
também efetuou um disparo contra o homem, que foi 
atingido no abdômen.

Uma pistola calibre 9mm com três carregadores 
com 43 munições intactas e uma carabina calibre 38 
com 13 munições intactas foram apreendidas com os 
dois elementos. Diante dos fatos, eles receberam voz 
de prisão.

O suspeito alvejado foi conduzido para o hospital 
em Joinville, enquanto o segundo elemento foi levado 
ao PA (Pronto Atendimento) 24 Horas de Itapoá para 
realizar curativo no nariz em ferimento causado pela 
colisão do carro.

As armas e um dos autores foram, em seguida, 
conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Itapoá, para 
as devidas providências.

Fotos: PM de Itapoá

Natal foi de muito trabalho para 
a Polícia Militar de Itapoá

No início da madrugada de Natal, 
dia 25 de dezembro, a Polícia Militar 
de Itapoá atendeu a uma ocorrência 
de tráfico de drogas na rua Walter 
Crisanto, ao lado da Cancha de Futebol 
do Samambaial. Em revista pessoal a 
dois indivíduos em atitude suspeita, a 
PM encontrou pequenas quantidades 
de substâncias semelhantes a cocaína 
e maconha. Ambos haviam saído de 
um táxi exatamente em frente a um 
conhecido ponto de tráfico. Um me-
nor, de 17 anos de idade, estava com 

uma pequena quantidade de substância semelhante à 
maconha, enquanto um maior, de 22, com sete buchas 
de substância semelhante à cocaína, além de R$ 270 
em dinheiro. Diante dos fatos, eles foram conduzidos 
à Delegacia de Polícia Civil de Itapoá para os procedi-
mentos cabíveis.

Um pouco mais tarde, ainda no início da madrugada 
de Natal, uma ocorrência de roubo foi registada na ave-
nida André Rodrigues de Freitas, em Itapema do Norte. 
Uma viatura foi acionada para comparecer o local, 
onde encontrou uma mulher, que comunicou ter sido 
surpreendida por um indivíduo trajando moletom preto 
e boné. Ele estava em uma bicicleta rosa e fez menção 
a estar armado, exigindo que a vítima entregasse sua 
bolsa. O suspeito era loiro e tinha cabelos cacheados. 
Na bolsa, que foi entregue, a vítima possuía R$ 25 em 
dinheiro, quatro documentos RG. Nada mais foi leva-
do. A PM fez rondas pelo local, porém não encontrou 
nenhum suspeito. Diante dos fatos, foi confeccionado 
boletim de ocorrência e a Polícia Civil acionada.

Por fim, já na noite do Natal, uma ocorrência de 
furto e tráfico de drogas foi registrada no bairro Itapoá, 
mais precisamente na Rua 1820. A janela dos fundos de 
uma casa foi arrombada e dela furtados três celulares 
(dois da marca Samsung e um da LG). O proprietário do 
imóvel desconfiava de quem poderia ser o autor: o seu 
vizinho da frente, de 17 anos de idade. A PM, então, 
foi até a residência e, autorizada pela proprietária, 
entrou no local para verificar se haviam produtos do 
furto lá. Os policiais encontraram um pé de maconha 
(muda) plantado em um balde nos fundos do imóvel, 
sendo que o menor afirmou ser usuário, confessando 
se tratar de planta de sua propriedade. Diante dos fa-
tos, o menor foi apreendido juntamente com o pé de 
maconha e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil 
de Itapoá para as devidas providências.
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Desde o último dia 22 de dezembro, está em anda-
mento a Operação Veraneio 2016/2017 em Santa Cata-
rina. Trata-se da maior operação integrada de Segurança 
Pública do Estado, indo até o dia 06 de março de 2017 e 
envolvendo mais de 8 mil profissionais mobilizados, que 

atuarão no Litoral e interior 
de SC, atendendo às praias, 
balneários e estâncias hidro-
minerais.

A Operação Veraneio en-
volve a Polícia Militar, a Polícia 
Civil, o Corpo de Bombeiros 
Militar, o Instituto Geral de 
Perícias e o Detran. Há, ainda, 
o apoio constante da Direto-
ria Estadual de Investigações 
Criminais, da Academia de 
Polícia Civil e da Diretoria de 

Inteligência da Polícia Civil.
No total, o Corpo de Bombeiros mobilizará um efetivo 

de 1.339 guarda-vidas civis e 188 guarda-vidas militares 
espalhados em mais de 312 postos de observação no 
Litoral e Interior. Nesse contexto, serão 
monitorados mais de 455 quilômetros de 
extensão, divididos em 157 praias, além de 
35 balneários e 17 estâncias hidrominerais.

A Secretaria de Segurança Pública de San-
ta Catarina prevê um investimento superior 
aos R$ 26 milhões investidos na Operação 
Veraneio passada (2015/2016). Esse recurso 
é utilizado no pagamento de diárias para os 
policiais transferidos de sua base ao litoral, 
alimentação de todo o efetivo e pagamento 
dos guarda-vidas civis.

A Polícia Militar de Itapoá contará com os seguin-
te efetivos extra e apoio para a Operação Veraneio 
2016/2017:

Espaço Rotary

E o próximo Natal?

GeNésio TaVaRes
Past president do Rotary Club de Itapoá

>

“Feliz Natal e Próspero Ano Novo”, ouviu-se 
inúmeras vezes nestes dias.

Muitos com carinho, amor e autenticidade; al-
guns(?), quem sabe, até com uma dose de falsidade.

Muitas celebrações, festas e comemorações, até 
COMfraternizações, mas na realidade SEMfraterni-
zação, pois se não havia ou não há fraternização, 
como fazer confraternização sem fraternização?

Seja como for, “vai valer à pena começar de 
novo” e esperamos que no próximo Natal e Fim de 
Ano, o espírito e a situação sejam diferentes.

Mas o que me preocupa realmente é o seguinte:
Centenas ou milhares de pessoas foram envolvi-

das nesses dias com campanhas de solidariedade, 
com vários objetivos, mas sempre contando com 
um verdadeiro exército de promotores, organizado-
res, parceiros e doadores, pessoas físicas e jurídicas, 
de bom coração e de boa vontade

Parabéns a todos que se envolveram com tanta 
dedicação e com tanto esforço nessas ações tão 
meritórias, mesmo sabendo que alguns acham mais 
fácil “aliviar” a consciência fazendo uma doação 
material por não terem feito nada o ano todo.

E, como vai ser o próximo Natal? 
Essas pessoas e famílias carentes, que foram 

beneficiadas com nossa esmola material nesses 
dias, vão precisar de novo, como aconteceu nos 
anos anteriores e, provavelmente, vai ocorrer no-
vamente nos próximos? 

Essa situação vai perdurar até quando? Ou ainda 
vai piorar?

O que é que eu, nós Rotary Club de Itapoá, Você, 
as instituições religiosas ou não, as pessoas de boa 
vontade, vamos fazer, de janeiro a novembro, para 
transformar essa situação?

Quais ações, serviços e projetos humanitários 
sustentáveis vamos realizar ou promover nos pró-
ximos onze meses, para que essas pessoas e/ou 
famílias carentes melhorem de vida?

No último dia 19 de dezembro, Joinville sediou a 
formação de 57 novos soldados da Polícia Militar de 
Santa Catarina que atuarão na região Norte do Estado. 
Ao todo, a PM conta com 695 novos membros em toda 
Santa Catarina. O comandante geral da PM no Estado, 
explicou o seu sentimento sobre a profissão. “Ser policial 
é trabalhar para a proteção das pessoas e com respeito 
à vida. É um exercício diário de doação, sensibilidade, 
superação e de transpor barreiras”, disse na cerimônia.

O evento contou com um cerimonial militar e a sole-
nidade teve como característica a disciplina, respeito à 
hierarquia e honra à pátria, com cantos de hino e conti-
nência. Prestigiaram, autoridades, amigos e familiares. 
O comandante geral solicitou que os policiais confiem 
uns nos outros. “Olhe para o policial ao lado, em algum 
momento, ele será responsável por salvar a sua vida”.

A base do curso de formação de soldado foi a defesa 
do cidadão e da sociedade com atenção aos direitos hu-

manos, conforme a orientação do Ministério da Justiça. 
“Eles tiveram uma formação de sete meses com parte 
teórica, escalas de serviços, treinamento técnico e ope-
ração em campo. Estão prontos para servir a sociedade”, 
explicou Amarildo de Assis, comandante da 5ª Região da 
Polícia Militar.

Dos policiais formados em Joinville, 16 virão para o 
17º Batalhão, de São Francisco do Sul, qual responde 
pelo Pelotão de Itapoá, que receberá quatro novos po-
liciais. De acordo com o comando da PM local, eles vêm 
em substituição a outros, sendo um no lugar de policial 
transferido e três para substituir policiais militares que 
estão indo para a reserva remunerada (aposentadoria) 
neste início de ano.

Portanto, em tese, apesar de todo o esforço das au-
toridades, comunidade e, mesmo, da própria Polícia, o 
efetivo da PM de Itapoá, infelizmente, não foi ampliado 
com a formação dos novos soldados.

Efetivo da PM de Itapoá não será ampliado, 
apesar da formação de novos soldados

CRÉDITOS Ana Paula Keller - ADR Joinville

Operação Veraneio 2016/2017 tem início no Estado

CRÉDITOS: Polícia Militar de Itapoá.

CRÉDITOS: Polícia Militar de Itapoá.

Turma 1- 22/12 a 05/01: 26 Policiais Militares 
Reforço de Ano Novo - 30/12 a 01/01: 07 Policiais 

Militares
Turma 2 - 06/01 a 19/01: 22 Policiais Militares
Turma 3 - 20/01 a 02/02: 27 Policiais Militares
Turma 4 - 03/02 a 16/02: 27 Policiais Militares
Turma 5 - 17/02 a 02/03: 25 Policiais Militares
Reforço de Carnaval - 24/02 a 28/02: 12 Policiais 

Militares
Turma 6 - 03/03 a 06/03: 16 Policiais Militares.

Segundo o Tenente Lima, comandante da Polícia 
Militar local, além das atividades normais, um PM está 
escalado para trabalhar com o quadriciclo, fazendo o 
policiamento em toda a praia; dois policiais militares 
estão escalados para a viatura de rádio patrulha e mais 
dois para o atendimento da Central de Polícia, dada a 
demanda, que é muito grande nesta época do ano.
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ITAPOÁSOCIAL

Flavio Martelozo é o aniversariante do dia 02 de 
janeiro. Na foto, com a esposa Vanessa Martelozo.

05 de janeiro é dia de Juliane Schuster.

25 de janeiro é de festa para Antonio Francisco 
Gusso.

Reginaldo de Souza completa mais um ano de vida 
em 06 de janeiro. Na foto, com o filho.

Lucas Gutoski comemora mais um ano no 
dia 22 de janeiro.

Ricardo Vinícius Brauer celebra seu aniversário dia 
30 de janeiro.
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SEGURO RESIDENCIAL

Guaratuba | Itapoá

AV. André Rodrigues de Freitas 188  Sobre Loja

47 3443-0410 | 41 3472-2527 | 41 99988-9488

contato@resolveseguro.com.br - www.resolveseguro.com.br

S E G U R O S

INGLÊS todo mundo precisa falar

Faça inglês em 2017 
com preço de 2016

Matricule-se ainda este ano

Kingdom - Inglês Real

Av. Celso Ramos, 1980 3443-6638, - Itapema do Norte - itapoá - sc47

jovens e adultos

Cursos para crianças,

O dia 03 de janeiro é de festa para Marlon 
Oliveira.

Ketllin Zeni é a aniversariante do dia 10 de janeiro. O aniversário de Valdirene Souza é no dia 08 de 
janeiro.

No dia 18 de janeiro, quem celebra mais um ano de 
vida é Veroni Ramos.

Dia 27 de janeiro é aniversário de Jil Neuber.
Lidi Milani comemora seu aniversário em 03 
de janeiro.

Dia 06 de janeiro é aniversário de  
Silas Schafhauser. Na foto, com a esposa  
Fabíola Tanaka.
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ITAPOÁ NOTÍCIASTRIBUNA DE ITAP   Á
A vez e a voz do povo itapoaense

Muito mais facilidade e informação para você

Agora, você pode ler todas as notícias 
deste jornal no site Tribuna de Itapoá, 
através do endereço: 
www.tribunadeitapoa.com.br/itapoanoticias

Do papel ao virtualDo papel ao virtual
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VENDAS - TERRENOS
Ref.  127.380 – Terreno – Baln. Rosa dos Ventos – Rua 2430, nº456 – 375m² - Valor R$ 
30.000,00;
Ref. 122.731 – Terreno – Baln. Brandalize – Rua Guajará, nº 417 – 300m² - Valor R$ 35.000,00;
Ref. 122.732 - Terreno Esquina – Baln. Brandalize – Rua Guajará, nº 429 – 300m² - Valor 
R$ 35.000,00;
Ref. 127.388 – Terreno – Baln. Imperador – Rua 2030, nº 546 – 384m² - Valor R$ 45.000,00;
Ref.   38.682 – Terreno – Baln. Pontal – Rua 2640 Nº 426 – 360M² - Valor R$48.000,00;
Ref.  50.572 – Terreno – Baln. Cambijú – Rua Bom Jesus, nº 559 – 360m² - Valor R$ 50.000,00;
Ref. 127.782 – Terreno – Baln .Volta ao Mundo I – Rua 460 Nº 780 – 360m² - Valor R$60.000,00;
Ref. 123.782 – Terreno – Baln. Pontal – Rua 2740, nº 13 360m² - Valor R$60.000,00;
Ref. 127.371 – Terreno – Baln. Paese – Rua 1070, Nº 849 – 375m² - Valor R$65.000,00;
Ref.   50.534 – Terreno – Baln. Paese – Rua Gilmar Pedro Olkoski, nº 423 – 312,50m² - Valor 
R$75.000,00;
Ref.   50.556 – Terreno – Baln. Volta ao Mundo – Rua 450 Nº 606 – 390M² - Valor R$75.000,00;
Ref. 127.361 – Terreno – Baln. Itapoá – Rua Maria de Lourdes Sanches, Nº 649 – 360m² - 
Valor R$ 80.000,00;
Ref.   60.165 – Terreno – Baln. Princesa do Mar – Rua 1620 Nº732 – 384M² - Valor R$80.000,00;
Ref.   50.537 – Terreno – Baln. Brasília – Rua Maria Lopes de Souza, nº1699 – 360m² – Valor 
R$105.000,00;
Ref. 60.136 – Terreno – Baln. Princesa do Mar – Rua 1680 - 384,00mt2 – Valor R$110.000,00;
Ref. 126.781 – Terreno – Baln. Brandalize – Rua 2560 nº270 – 375m² - Valor R$ 110.000,00;
Ref. 127.370 – Terreno – Baln. Praia das Palmeiras – Rua 2050, nº 82 – 384m² - Valor 
R$120.000,00;
Ref.   60.186 – Terreno – Baln. Volta ao Mundo I – Rua 460, nº 88 – 420m² - Valor R$160.000,00;
Ref. 126.751 – Terreno – Baln. Brasilia – Avenida Celso Ramos – 360M² - Valor R$170.000,00;
Ref.   51.216 – Terreno – Baln. South Beach – Rua 490 nº 354 - 425m² - Valor R$190.000,00;
Ref. 127.357 – Terreno – Baln. Imperador – Av. Beira Mar IV, Nº 4280 – 288m² - Valor 
R$195.000,00;
Ref.   38674 – Terreno – Baln. Jd. Pérola do Atlântico – Juscelino Kubscheck – 420m²  – Valor 
R$200.000,00;
Ref. 127.362 – Terreno – Baln. Jardim Pérola do Atlântico – Rua 860, Nº773 – 450m² - Valor 
R$250.000,00;
Ref. 127.390 – Terreno – Baln. Jardim Pérola do Atlântico – Travessa Estrelado Mar, nº 
120 – 840m²
Ref.  50.484 –    Área    – Baln. Rainha do Mar – Rua 560, nº 250 – 2280m² - Valor R$950.000,00;

CASA  – APARTAMENTO – SOBRADO  – POUSADA
Ref. 60.202 – Casa Geminada – Baln. Jardim da Barra – Rua Pirapema, Nº78 – 44,40M² - 
Valor R$105.000,00;
Ref. 50.509 – Casa Alvenaria – Baln. Jardim Pérola – Rua das Margaridas, nº 825 – 63,96m² 
- Valor R$160.000,00;
Ref. 127.372 – Sobrado – Baln. Itapema do Norte – Alameda São Marcos, nº56 – 130m² - 
Valor R$170.000,00;
Ref.   50.555 – Casa Alvenaria – Baln. Barra do Saí – Rua 310, nº 670 – 120m² - Valor 
R$175.000,00;
Ref. 122.729 – Casa Alvenaria – Baln. Barra do Saí – Rua 220, nº 534 – 79,34m² - Valor 
R$179.000,00;
Ref. 38.667 – Casa Alvenaria – Baln. Paese – Av. Zilda Arnz Nneumann, nº 1222 – 96m² - 
Valor R$ 180.000,00;
Ref. 50.562 – Casa Alvenaria – Baln. Brasilia – Rua 650, nº987 – 210m² - Valor R$ 180.000,00;
Ref. 127.376 – Casa Alvenaria – Baln. Princesa do Mar- Rua Avenida das Larangeiras, Nº 
808 – 99,00m² - Valor R$180.000,00;
Ref. 60.139 – Casa Alvenaria – Baln. Brandalize – Rua 2550, nº170 – 96m² - Valor R$ 
200.000,00;
Ref. 127.374 – Apartamento – Baln. Praia das Palmeiras – Rua 1990, Nº376 – 80m² - Valor 
R$200.000,00;
Ref. 31.238 – Casa Madeira – Baln Princesa do Mar – Rua Peabirú, Nº522 – 100M² - Valor 
R$200.000,00;
Ref. 38.664 – Apartamento – Baln. Princesa do Mar – Av. Brasil, nº3237 – 78m² - Valor 
R$210.000,00;
Ref. 127.377 – Casa Geminada – Baln. Itapema do Norte – Rua Frontin, Nº,303 – 88,69m² 
- Valor R$210.000,00;
Ref. 122738 – Casa Geminada – Baln. Paese – Rua Eurico Lacerda Bittencourt, nº32 – 78,02m² 
- Valor R$ 215.000,00;
Ref. 60.170 – Casa Alvenaria – Centro – Rua Itaiópolis, nº 620 – 132,79m² - Valor R$220.000,00;
Ref. 50.533 – Casa Alvenaria – Baln. Mariluz – Rua 1750, Nº495 – 90M² - Valor R$230.000,00;
Ref. 127.352 – Casa Alvenaria – Baln. Itapoá – Rua Itaiópolis, Nº 650 – 151m² - Valor 
R$240.000,00;
Ref. 127.364 – Casa Alvenaria – Baln. Itapoá – Rua Itaiópolis, Nº 1095 – 80m² - Valor 
R$250.000,00;
Ref. 50.554 – Casa Geminada – Baln. Say Mirim – Rua Monsenhor Celso, Nº 106 – Valor 
R$250.000,00;
Ref. 60.189 – Casa Alvenaria – Baln. Princesa do Mar – Rua 1710, nº 255 – 107,85m² - Valor 
R$ 270.000,00;
Ref. 60.219 – Casa alvenaria – Baln Brasília – Rua Presidente Lincoln, Nº751 – 200Mº - Valor 
R$ 300.000,00;
Ref. 60.163 – Casa Mista – Baln. Praia das Palmeiras – Av. Beira Mar, nº 4032 – 384m² - Valor 
R$ 327.000,00;
Ref. 60.195 – Prédio – Baln. Paese – Rua 1030, nº 789 – 375m² - Valor R$345.000,00;
Ref. 50558 – Sobrado – Baln. Brasília – Rua Presidente Lincoln, nº299 – 120m² - Valor R$ 
350.000,00;
Ref. 50.528 – Conjunto 03 Casas – Baln. Princesa do Mar – Rua 1630, nº 584 – 188,32m² - 
Valor R$ 350.000,00;
Ref. 125758 – Sobrado – Baln. Princesa do Mar – Rua Frei Valentin, nº1128 – 117m² - Valor 
R$ 360.000,00;
Ref. 50.557 – Sobrado – Baln. Brasília – Rua 630 Nº300 – 143m² - Valor R$400.000,00;
Ref. 41.985 – Casa Alvenaria – Baln. Cambijú – Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 888 – 
211,76m² - Valor R$ 550.000,00;
Ref. 122.730 – Sobrado Comercial/Residencial – Baln. Cambijú – Av. Celso Ramos, Nº559 – 
236M² - Valor R$550.000,00;
Ref. 127.401 – Apartamento – Balneário Jd. Pérola do Atlântico – Av. Beira Mar III, nº 1356 
– 116m² - Valor R$550.000,00;
Ref.  60.197 – Casa Alvenaria – Baln. Paese – Rua 1000, Nº 53 – 119,60M² - Valor R$ 
560.000,00;
Ref. 127363 – Sobrado – Baln. Farol – Rua Max Cley Defende, nº 329 – 257,69m² - Valor 
R$ 650.000,00;
Ref. 38.665 – Pousada – Itapema do Norte – Rua Antonio Bischoff, nº 132 – 296,71m² - Valor 
R$850.000,00;
Ref. 50.484 – Área - Sobrado – Baln. Rainha do Mar – Rua 560, nº 250 – 2280m² - Valor 
R$950.000,00;
Ref. 50.561 – Sobrado – Baln. Praia das Conchas – Rua 310, Nº59 – 410M² - Valor 
R$1.000.000,00;
Ref. 60.032 – Casa Alvenaria – Baln. Princesa do Mar – Rua 1690, nº 363 – 295M² - Valor 
R$1.800.000,00;

APOLAR CENTRO
(47) 3443-1026

APOLAR NORTE
(47) 3443-2062

Tipo Região  Dorm.   Banh.   Valor   Código

Apartamento Itapema do norte  1   1   430,00  6079

Apartamento Itapema do Norte  1   1   430,00  6080

Apartamento Itapema do Norte  1   1   430,00  6105

Apartamento Itapema do Norte  1   1   430,00  6127 

Apartamento Itapema do Norte  2   2   600,00  6282 

Apartamento Itapema do norte  2   1   600,00  6329 

Apartamento Itapema do norte  2   1   650,00  591 

Apartamento Itapema do Norte  2   1   690,00  6040 

Apartamento Itapema do norte  2   2   700,00  6516

Apartamento Itapema do norte  3   2   850,00  6518

Apartamento Itapema do Norte  4   2   890,00  6423

Apartamento Itapoá  2   2   750,00  6096

Apartamento Itapoá  2   2   900,00  6224

Apartamento Itapoá  2   2   900,00  6226

Apartamento Itapoá  3   2   900,00  6225

Apartamento Pontal  2   1   750,00  6430

Casa Itapema do norte  2   1   650,00  6237

Casa Itapema do Norte  2   2   650,00  6314

Casa Itapema do Norte  2   1   690,00  6217

Casa Itapema do norte  2   1   890,00  6157

Casa Itapema do norte  3   2   1.250,00  583

Casa Itapoá  2   1   550,00  6485

Casa Itapoá  3   1   600,00  6385

Casa Itapoá  2   1   750,00  6058

Casa Itapoá  3   2   850,00  521

Casa Itapoá  4   2   850,00  6102

Casa Itapoá  3   2   1.100,00  6091

Casa Itapoá  3   3   1.250,00  6333

Casa Pontal  2   1   550,00  6324

Casa Pontal  2   1   550,00  6325

Casa pontal  2   1   550,00  6502

Casa / Sobrado Itapoá  2   2   800,00  6005

Casa / Sobrado Itapoá  3   3   1.500,00  6491

Casa/ Sobrado Itapoá  5   6   2.500,00  6479

Comercial / Loja Pontal    1.800,00  6476

Comercial / Sala itapema do norte    1.000,00  6344

Comercial / Sala itapema do norte    1.000,00  6345

Vendas

Terreno Pontal  Entrada de R$ 5.000,00 mais 100 parce

                           las de R$ 499,99  6519

Terreno Pontal  Entrada de R$ 5.000,00 mais 100 parce 

                            las de R$ 499,99  6520

Casa Itapema do Norte  2   1   295.000,00  6112

Casa Itapoá  3   2   250.000,00  6511

Casa Itapema do Norte  2    120.000,00  6462

Casa Itapema do Norte  3   2   160.000,00  6467

Casa Rainha do Mar  3   3   495.000,00  6468

Casa Itapema do Norte  3   1   160.000,00  6470

Casa Itapoá  2   2   160.000,00  6503

Casa Itapema do Norte  2   2   145.000,00  6237

Apartamento Itapema do Norte  2   2   150.000,00  6477

TERRENOS
1230 – BALNEÁRIO CAMBIJU
LT 26, QD 50, terreno 360m², Av. Felipe Schimidt, p/ invest. R$ 37.000,00
1229 – BALNEÁRIO CAMBIJU
LT 12, QD 44, terreno 360m², Av. Felipe Schimidt, próx. Rua 600. R$ 40.000,00
1169 | 1170 – BALNEÁRIO PRAIA DAS PALMEIRAS
LT 08/10, QD 68, cada terreno c/ 384m². Rua 1970. R$ 50.000,00 cada
1161 – BALNEÁRIO LONDRINA
LT 10, QD 18, terreno 312m², esquina, Rua 2650, próx. área COAMO. R$ 55.000,00
1088 – LOTEAMENTO PRÍNCIPE
LT 12, QD B, terreno 360m², próx. Escola GEES. R$ 60.380,00 + 89x de R$ 1.114,95
1231 – BALNEÁRIO ITAPOÁ
LT 10, QD 130, terreno 384m², Rua 1430, limpo, aterrado. R$ 67.000,00
1202 – BALNEÁRIO PALMEIRAS
LT 03, QD 68, terreno 384m². R$ 62.000,00 av. ou R$ 13.020,00 + 144x R$ 512,36
516 – SOUTH BEACH II
LT 11, QD 13, terreno 362m², via pavimentada. R$ 91.000,00 av. ou R$ 9.100,00 + 144x 
R$ 1.045,86
1211 – BALNEÁRIO MARILUZ
LT 06, QD 39, terreno 384m², Rua 1810. R$ 67.500,00 av. ou R$ 14.175,00 + 144x R$ 557,81
1004 – JARDIM PÉROLA DO ATLÂNTICO
LT 03, QD 65, terreno 450m², acima nível da Rua, próx. Fórum. R$ 120.000,00
1227 | 1228 – JARDIM PÉROLA DO ATLÂNTICO
LT 08/09, QD 62, cada terreno c/ 450m², acima do nível da Rua, próx. Fórum. R$ 150.000,00 
cada
1226 – BALNEÁRIO MARILUZ
LT 01, QD 04, terreno c/ 620m², frente p/ mar, Rua 1800. R$ 190.000,00
1224 – JARDIM PÉROLA DO ATLÂNTICO
LT 09/20, QD 59, terrenos c/ área total de 900m², limpos, aterrados. R$ 330.000,00
1200 – BALNEÁRIO TOMAZELLI
07 terrenos na quadra 07, área total de 2.702m². R$ 430.000,00 

CASAS | SOBRADOS | APARTAMENTOS | SALAS COMERCIAIS
2155 – BALNEÁRIO MARILUZ
Rua 1740, terreno c/ 400m², casa em alvenaria c/ aprox.. 54m², suíte, sala/cozinha e lavan-
deria. PX: Mercado Brasão (antigo Tupã). R$ 55.000,00 + 85x de R$ 843,41
2121 – LOTEAMENTO PRÍNCIPE
Rua Honório Parra, terreno c/ 360m², casa de madeira, aprox. 72m², 02 dormitórios, ba-
nheiro, sala/cozinha. PX: Mercado Príncipe. R$ 69.400,00 + 151x de R$ 1.106,00
2143 | 2144 | 2145 – BALNEÁRIO ITAPOÁ
Rua 1490 esquina c/ Rua Leonidas A. da Costa, 03 casas novas, em alvenaria, cada uma c/ 
61m², 02 quartos, banheiro, sala, copa/cozinha e área de serviço. PX: Mercado Veleiro. DP: 
600m. A partir de R$ 135.000,00 cada
2094 – BALNEÁRIO PAESE
Rua 1090 esquina com Rua Luiz Bosso, terreno de esquina com 312,50m², relevo acima do 
nível da rua. Casa em alvenaria c/ 48m². PX: Em frente ICI Clínicas. DP: 690m. R$ 149.000,00
2098 – BALNEÁRIO MARILUZ
Rua 1800, nº 415, casa 01. Casa recém construída, em alvenaria, 55m², 02 dorm. (suíte + 
qto), 02 banheiros (suíte + social), sala, copa/cozinha, área de lazer com deck, churrasqueira 
e pérgola. PX: Mercado Brasão (antigo Tupã). DP: 300m. R$ 167.500,00
2134 – BALNEÁRIO PAESE
Rua 1040, próx. Praça do Paese. Casa em alvenaria com 03 dormitórios (suíte + 02 quar-
tos), 02 banheiros (suíte + social), sala, copa/cozinha, área de churrasqueira. PX: Mercado 
Litorânea. DP: 800m. R$ 180.000,00
2156 – JARDIM PÉROLA DO ATLÂNTICO
Rua 910, próx. esquina c/ Rua Frontin, terreno c/ 450m² (15x30). Casa em alvenaria c/ 
99m², 02 quartos, banheiro, sala, cozinha, varanda, lavanderia e churrasqueira. PX: Fórum. 
DP: 850m. R$ 185.000,00
2093 – SALAS COMERCIAIS (PRÓX. PAESE)
Avenida Brasil, próx. Rua 1100, Condomínio Sollar: 02 salas comerciais térreas. Área total 
de 107m². PX: Restaurante Tikay. DP: 200m. R$ 200.000,00
2131 – BALNEÁRIO ITAPOÁ
Rua Joaquim Cavalari, entre Ruas 1380 e 1420, terreno c/ 192m². Casa nova em alvenaria c/ 
90m², 03 dormitórios (suíte + 02 quartos), 02 banheiros (suíte + social), sala, copa/cozinha 
e garagem. PX: Mercado Brisa do Mar. DP: 300m. R$ 213.000,00.
2152 | 2153 – JARDIM DA BARRA
Rua 980, próx. Prefeitura. Duas casa novas, casa uma c/ aprox.. 76m², 03 dormitórios 
(suíte + 02 quartos), 02 banheiros (suíte + social), sala, copa/cozinha, área de serviço, 
churrasqueira. Ótimo padrão de acabamento. Aceita carro. PX: Mercado Litorânea. DP: 
500m. R$ 217.000,00 cada
2122 | 2123 – JARDIM DA BARRA
Rua 980, próximo à Avenida Dra. Zilda Arns Neumann (popular “Caminho da Onça”). Duas 
casas novas em alvenaria, cada uma c/ 85m², 03 dormitórios (suíte + 2 quartos), 2 banheiros 
(suíte + social), copa/cozinha, sala de estar, garagem, churrasqueira. Superior padrão de 
acabamento. Aceita veículo(s). PX: Prefeitura. DP: 500m. R$ 246.000,00 cada
2127 – BALNEÁRIO BRASÍLIA
Rua João M. Vianney, entre Ruas 620 e 630. Casa nova em alvenaria, 89m², 03 dormitórios 
(suíte + 02 quartos), 02 banheiros (suíte + social), copa/cozinha, sala, área de lazer com chur-
rasqueira, área de serviço e garagem. PX: Conveniência Vem Q Tem. DP: 350m. R$ 250.000,00
2092 – BALNEÁRIO PRINCESA DO MAR
Avenida Brasil (entre Ruas 1650 e 1660), QD do mar. Apartamento c/ 118m² privativos, 
03 dormitórios (suíte + 2 quartos), 2 bwc (suíte + social), sala de estar/jantar com sacada, 
copa/cozinha, área de serviço e churrasqueira. PX: Mercado Empório Tropical. DP: 120m. 
R$ 265.000,00
2151 – BALNEÁRIO BRASÍLIA
Rua São J. Maria Vianney, entre Ruas 620 e 630. Sobrado novo, 171m², 03 dormitórios 
(suíte + 2 quartos), 02 banheiros (suíte + social), lavabo, sala de estar, copa/cozinha, área 
de serviço, área de lazer com churrasqueira e garagem. R$ 330.000,00
2150 – BALNEÁRIO BRASÍLIA
Rua 610, 2ª QD do mar. Sobrado novo, c/ vista p/ mar, 145m², 03 dormitórios (suíte + 2 
quartos), 02 banheiros (suíte + social), lavabo, sala de estar, copa/cozinha, área de serviço, 
área de lazer com churrasqueira e garagem. R$ 370.000,00
2100 – JARDIM PÉROLA DO ATLÂNTICO
Ilha do Sol Residence. Edifício em fase final de construção, na Avenida Beira Mar 3, c/ áreas 
de lazer, piscina, vista permanente p/ o mar. Apartamentos com 03 dormitórios (suíte + 
02 quartos), 02 banheiros (suíte + social), sala/copa/cozinha, varanda com churrasqueira. 
Condições facilitadas direto com a Construtora. A partir de R$ 498.000,00 
2052 – BALNEÁRIO N. S. APARECIDA
Rua Joaquim F. de Souza, próx. esq. c/ Av. das Margaridas. Terreno c/ 360m², face leste. 
Amplo sobrado em alvenaria c/ 03 pavimentos, área total construída de 320m², 06 dorm. 
(02 quartos + 04 suítes), sala de estar, copa/cozinha, ampla área de lazer no térreo e no 3º 
pavimento. PX: Mercado Todo dia. DP: 250m. R$ 690.000,00

CONSULTE EM NOSSO SITE A RELAÇÃO COMPLETA E ATUALIZADA DE TODOS OS TERRENOS, 
CASAS E APARTAMENTOS: www.sperandio.com.br
Considerações: 1) Legenda: PX = proximidades | DP: distância aproximada da praia; 2) 
Preços, condições de pagamento e disponibilidades sujeitos a alterações sem prévio aviso.

(47) 3443-1015 www.sperandio.com.br

SP4 IMÓVEIS                                                                                          CRECI-SC 4484-J

(47) 3443-1000 - (47) 99971-1486 (Whats)
www.clickimoveisitapoa.com.br

TRIBUNA DE ITAP   Á
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Jornalismo online
com CREDIBILIDADE!
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141 municípios de SC têm taxa zero de homicídios

Números divulgados pela SSP (Secre-
taria de Estado da Segurança Pública) 
mostram que em 141 municípios de 
Santa Catarina, o índice de homicídios é 
zero. Em outras 154 cidades do Estado, 
houve registro de assassinatos, sendo 
que em 78 delas ocorreu um homicídio, 
um percentual de 50,6%.

De acordo com o relatório organizado 
pela Gerência de Estatística e Análise 
Criminal da SSP, ocorreram em 2016, em 
números absolutos, 858 homicídios do-
losos contra 827 em 2015, um aumento 
de 6,6% em relação ao ano passado. Os 
números são relativos ao período de 1º 
de janeiro a 21 de dezembro.

A taxa 100 de homicídios está em 
12,4 por grupo de 100 mil habitantes 
e, embora configure nível de problema, 
não pode ser considerada alarmante. 
Segundo a ONU (Organização das Nações 
Unida) até 10 configura normalidade, 
entre 10 e 20, problema e acima de 20, 
endêmico.

As estatísticas também 
registram que 69,4% das 
vítimas possuíam antece-
dentes policiais e 67,6% 
dos autores tinham pas-
sagem policial. De acor-
do com o secretário da 
Segurança Pública, César 
Augusto Grubba, “o quadro 
geral em Santa Catarina 
apresenta números bem 
distanciados da realidade nacional, o 
que tem colocado nosso Estado em 
permanente condição de destaque”. 
Ainda segundo Grubba, desde o início 
do segundo mandato do governador 
Raimundo Colombo, Santa Catarina têm 
se preservado no final da tabela, com o 
melhor índice entre os estados da fede-
ração, destaca o titular da SSP.

Homicídios por região
Os crimes ocorreram com mais in-

tensidade na região Norte, 238 no total. 

Na sequência, vem o Vale 
do Itajaí, com 202 regis-
tros; seguido da Grande 
Florianópolis,140; Oeste, 
com 124; Sul, com 99 e 
Planalto, com 55.

Ainda segundo o se-
cretário, toda a estrutura 
da segurança pública em 
Santa Catarina segue de-
senvolvendo os seus tra-

balhos com muito empenho, dedicação e 
competência. “O aumento no número de 
homicídios está relacionado a disputas e 
desavenças entre integrantes de facções 
criminosas, motivadas principalmente 
por questões ligadas a atividades do 
tráfico de drogas”, afirma Grubba.

Para o secretário, casos graves e de 
grande repercussão recebem priorida-
de para esclarecimento e conclusão, o 
combate ao tráfico de drogas está sendo 
forte, as investigações criminais estão 
mais ágeis, há operações policiais regu-

larmente, o nível de integração entre as 
forças é bastante positivo e os resulta-
dos visando estabilização e redução de 
indicadores criminais são perseguidos 
permanentemente.

Grubba acrescenta que, com as 
formaturas dos novos policiais civis, 
auxiliares do IGP e policiais militares, os 
efetivos serão reforçados, com perspec-
tivas de mais produtividade em prisões e 
apreensões. “Com a chegada da tempo-
rada de verão e maior afluxo de turistas, 
a Segurança Pública desenvolverá a OV 
(Operação Veraneio), com medidas adi-
cionais de reforço da infraestrutura e 
pessoal nas praias do litoral”, destacou 
o secretário. Na OV, serão monitorados 
mais de 455 quilômetros de extensão 
divididos em 157 praias, além de 35 
balneários e 17 estâncias hidrominerais.

Da Assessoria de Imprensa da Secretaria de 
Estado da Segurança Pública de Santa Catarina, 

com adaptação do Itapoá Notícias.

Os proprietários de veículos emplacados em Santa 
Catarina irão pagar em média 4,4% menos de IPVA 
em 2017. A redução é atribuída à queda do valor de 
mercado dos automóveis, uma vez que a base para o 
cálculo do imposto é a tabela FIPE (Fundação Instituto 
de Pesquisas Econômicas). Este é o segundo ano con-
secutivo que o imposto acaba ficando mais barato no 
Estado. Em 2016, o valor do IPVA ficou, em média, 4% 
menor do que no ano anterior.

O secretário de Estado da Fazenda, Antonio Gavaz-
zoni, observa que a alíquota continua a mesma – entre 
1% e 2% - e é a menor entre os Estados do Sul e São 
Paulo. No Rio Grande do Sul, a alíquota é de 3%. No 
Paraná, 3,5% e, em São Paulo, é 4%. “A política atual 
do Governo de SC é não aumentar impostos”, ressaltou 
o secretário.

O total de veículos tributados em Santa Catarina é 
de 3,2 milhões (a frota atual é de 4,6 milhões). Os de-
mais têm isenção (veículos antigos, táxis e portadores 
de deficiência). Em 2017, a previsão da Secretaria de 
Estado da Fazenda, responsável pelo recolhimento 
do imposto, é arrecadar R$ 1,57 bilhão com o IPVA. O 
valor corresponde a quase 10% da arrecadação própria 
do Estado. Desse total, 50% serão repassados no ato 
do recolhimento ao município onde o veículo estiver 

emplacado. A receita do imposto não é exclusiva 
para obras viárias.

Arrecadação
Mesmo tendo uma das menores alíquotas 

do Sul do País e com queda no valor do IPVA, a 
inadimplência em Santa Catarina bateu recorde 
em 2016, chegando em 8,95%. O maior índice 
registrado até então foi de 4%. Até novembro 
deste ano, o Estado arrecadou R$ 1,4 bilhão 
com o imposto, o que significa um aumento de 
2,84% em relação ao ano anterior. “O motorista 
deve estar atento, procurar a Fazenda e colocar 
a conta em dia para evitar problemas futuros, 
como a apreensão do veículo em casos de 
blitz”, explica o gerente de arrecadação, Nilson 
Rodolfo Scheidt.

A Secretaria da Fazenda alerta que as datas de 
pagamento continuam as mesmas em 2017. Os venci-
mentos dependem do final da placa do veículo e podem 
ser parcelados em três vezes. Os contribuintes podem 
antecipar o pagamento a qualquer momento. Não há 
desconto em nenhum dos casos.

O IPVA pode ser recolhido no Banco do Brasil, 
Bradesco, Itaú, Santander, Caixa Econômica Federal, 

Banrisul, Sistema Bancoob, Sicoob/Creditran, Cecred 
e Sicredi. A quitação é um dos requisitos para licenciar 
o veículo. O não pagamento implica em notificação 
fiscal, com multa de 50% do valor devido, mais juros 
Selic ao mês ou fração.

Da Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da 
Fazenda, com adaptação do Itapoá Notícias.

IPVA 2017: valor do tributo ficará em média 4,4% menor em Santa Catarina
ipva2017.pro.br

FINAL DE PLACA             COTA ÚNICA                                                  PARCELAMENTO-COTAS
   1ª 2ª 3ª
 1 último dia do mês de janeiro 10.01 10.02 10.03
 2 último dia do mês de fevereiro 10.02 10.03 10.04
 3 último dia do mês de março 10.03 10.04 10.05
 4 último dia do mês de abril 10.04 10.05 10.06
 5 último dia do mês de maio 10.05 10.06 10.07
 6 último dia do mês de junho 10.06 10.07 10.08
 7 último dia do mês de julho 10.07 10.08 10.09
 8 último dia do mês de agosto 10.08 10.09 10.10
 9 último dia do mês de setembro 10.09 10.10 10.11
 0 último dia do mês de outubro 10.10 10.11 10.12

Calendário de Pagamento
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ESPECIALGARUVA
Garuva completa 53 anos de progresso

O dia 20 de dezembro foi de festa 
para o município de Garuva. A querida 
cidade da região norte catarinense com-
pletou 53 anos de emancipação política.

De acordo com a Prefeitura local, a 
região harmoniza progresso econômico 
com desenvolvimento humano e conser-
vação da natureza.

O município de Garuva é porta de en-
trada para o estado de Santa Catarina e, 
ao longo de sua história, tem sido exem-
plo de Bravura, pioneirismo e trabalho 
na busca incansável pelo progresso.

A realidade comovente da força de 
um povo, que se formou de diversas 
migrações, sem preconceito de credos 
ou ideologias, é fonte de orgulho para 
seus moradores. A exuberância de sua 
natureza se destaca assim como a pujan-
ça de sua agricultura, indústria, comércio 
e turismo.

Com localização estratégica, à beira 

da BR 101, entre Curitiba (PR) e Joinville, 
Garuva é passagem obrigatória, prin-
cipalmente, para os viajantes que vão 
às praias catarinenses e paranaenses, 
muito procuradas por turistas desses e 
outros estados.

A economia encontrou sucesso no 
caminho da agricultura, especialmente 
na produção de banana e em incentivo 
para a implantação de várias indústrias. 
O artesanato em vime, cipó e rattan é 
uma referência que já ultrapassa os limi-
tes de Garuva, pela beleza e qualidade.

Há de se destacar, também, as ricas 
opções de turismo ecológico e de aven-
tura. Além disso, os rios que cruzam o 
município e formam uma das baías mais 
piscosas do sul do Brasil, denominando 
Garuva como Pantanal Catarinense. Isso 
tem mudado o perfil da Cidade, atraindo 
empresários de vários estados do País 
para a pesca esportiva.

Hoje, com 53 anos de histórias, Garu-
va apresenta um perfil de quem cresceu 
e evoluiu, com perceptíveis traços de 
contemporaneidade e autonomia.

Garuva tem 503,603 Km² de área ocu-

pada e 16.786 mil habitantes, número 
esse que cresce a cada dia.

Da Assessoria de Comunicação da Prefei-
tura de Garuva, com adaptações do Itapoá 

Notícias.

Créditos: Fotos Turísticas: Rafaela Legnaghi e Herison Schorr

A ACIG (Associação Comercial e 
Industrial de Garuva), com o apoio da 
Prefeitura Municipal, através da Se-
cretaria de Cultura, Esporte e Turismo, 
realizou no último dia 18 de dezembro, 
a 1ª Corrida de Rua Professor Pedro 
Alfredo Buss Trentin. O evento teve 
a participação de mais de 60 atletas 
e foi dividido em dois circuitos: 7 km 
masculino e 5 km feminino.

Os competidores se reuniram na 
avenida Celso Ramos, aos fundos da 
Marcegaglia do Brasil, onde tiveram 
aquecimento e a largada. A chegada foi 

na Praça Tancredo de Almeida Neves, 
em frente à Prefeitura de Garuva.

A primeira atleta da modalidade 
corrida de rua feminino a cruzar a linha 
de chegada foi Fabiane da Silva Larssen, 
com o tempo de 24 minutos e 12 se-
gundos. Na modalidade corrida de rua 
masculino, o primeiro a cruzar a linha 
de chegada foi Lucas Alves Andrade com 
o tempo de 26 minutos e 21 segundos.

Em nota, a Prefeitura de Garuva 
agradece a todos os colaboradores 
do evento, bem como os atletas par-
ticipantes.

CRÉDITO: Divulgação

Realizada a 1ª Corrida de Rua Professor Pedro Alfredo Buss Trentin em Garuva

Feminino
1º Lugar: Fabiane da Silva Larssen Tempo: 24.12
2º Lugar: Patrícia Fiedler Tempo: 24.34
3º Lugar: Magali Bobato Tempo: 25.17
4º Lugar: Daiane Esser Tempo: 29.38
5º Lugar: Sueli Ostrowski Tempo: 29.40
6º Lugar: Marilia da Rosa Tempo: 31.59

Masculino
1º Lugar: Lucas Alves Andrade Tempo: 26.21
2º Lugar: Francimar Fuckner Tempo: 27.31
3º Lugar: Altamir Paulino Vitorazzi Tempo: 27.36
4º Lugar: Mateus de Oliveira Tempo: 27.50
5º Lugar: Luciano Claudino Tempo: 28.09
6º Lugar: Ademilson B. Damacena Tempo: 29.14

Confira a classificação final das duas modalidades em disputa:

Da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Garuva, com adaptações do Itapoá Notícias.




