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Reajuste salarial 
terá que esperar 
mais 30 dias, diz 
prefeito de Imaruí
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Henrique De Bona, um 
notável imbitubense

A Moção de Aplauso foi sugerida pelo deputado Dr. Vicente 
Caropreso. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Cata-
rina (Alesc) homenageou, nesta terça-feira (19), o professor e 
escritor Miguel João Simão, com uma Moção de Aplauso, por 
sua trajetória de amor à literatura e efetivo trabalho pelas Aca-
demias de Letras no Estado.

Gestão compartilhada

HOMENAGEM

Os municípios 
têm sofrido para 
atender todas as 
suas demandas 
e ainda fechar as 
contas em dia. 
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Alesc presta homenagem a 
escritor da Academia 
de Letras do Brasil de SC
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É possível que alguns 
imbitubenses ignorem 
o quanto devem ao pri-
meiro dentista da cidade, 
ex-vereador Henrique 
Bittencourt De Bona, gra-
ças a quem o município 
pode comemorar neste 
21 de junho, 60 anos de 
emancipação política. 
Dr. Henrique deve ser o 
grande homenageado 
nesta data, pelo inegável 
legado em favor da sua 
terra natal.  Foi o primei-
ro filho de Imbituba a ser 
graduado pela Faculdade 
de Odontologia, na capi-
tal catarinense, em 1954, 
quando poucos jovens 
imbitubenses tinham a 
oportunidade de prosse-
guir nos estudos.   

O casal Henrique e 
Sônia teve três filhos, 
Roberto (Arquiteto), Gil-
berto (Administrador) e 
Jaqueline (Professora). 
Amante da construção 
civil, Henrique, no decor-

rer de sua vida construiu 
algumas edificações, en-
tre elas o antigo Hotel 
Jac, no centro da Cidade. 
Em 1984 na parte térrea 
do Hotel, inaugurou a 
Galeria Jac. Alguns anos 
depois estas lojas torna-
ram-se apartamentos do 
Hotel. Anos mais tarde 
reabriu a Galeria Jac e em 
Maio de 2002 inaugurou 
a nova ala com acesso à 
rua Dr João Rimsa, inter-
ligando o centro da cida-
de ao terminal rodoviá-
rio, um sonho antigo que 
foi realizado. Dr Henrique 
faleceu em fevereiro de 
2009 aos 81 anos, dei-
xando expressivo lega-
do. Seus filhos Gilberto, 
Jaqueline e seu esposo 
Newton, assumiram a 
administração da Galeria.

O local passou por 
uma reestruturação, ga-
nhando uma nova cara 
e conceito, recebendo o 
nome de Centro Comer-

cial Henrique De Bona 
- GALERIA JAC, sob a 
Administração de Henri-
que Bittencourt De Bona 
Neto, aplicando um novo 
modelo de gestão, visan-
do os interesses de seus 
inquilinos, desde os me-
lhores preços até o pós 
aluguel, funcionários ca-
pacitados para enfrentar 
os problemas e por fim 
horários especiais para 
atender a todos. Oferece 
maior segurança, através 
de câmeras, central de 
monitoramento e vigia, 
sem contar  com o design 
mais fino e inovador do 
momento.

Emancipação
Na década de 50, Im-

bituba, então denomina-
da Distrito de Henrique 
Lage, pertencia aos do-
mínios de Laguna. À épo-
ca, vereadores e outras 
lideranças eram contrá-
rios à emancipação, pela 
importância de Imbituba 

para a economia de Lagu-
na. Foi aí que entrou em 
ação a habilidade política 
do então vereador Henri-
que De Bona, que, apro-
veitando um cochilo do 
Legislativo, apresentou o 
projeto de emancipação 
em reunião de quorum 
reduzido, aprovando a 
matéria em duas reuni-
ões consecutivas, em 21 
de junho de 1958. Ato 
contínuo, encaminhou 
o projeto aprovado para 
homologação da Assem-
bléia Legislativa, cujo 
presidente era seu primo 
Epitácio Bittencourt, de 
Imaruí. 

Livro
A vida e obra de Henri-

que Bittencourt De Bona, 
está contida no recém 
lançado livro “Henrique 
Um Notável Imbituben-
se”, editado pelos jor-
nalistas Danilo Gomes e 
Fernando Carvalho, apre-
sentado no último dia 16 

de junho, em concorrido 
evento na moderna Gale-
ria Jac. A publicação ofe-
rece uma dimensão exata 
do trabalho e exemplo de 

vida desse que foi um dos 
mais importantes perso-
nagens do processo de 
emancipação de Imbitu-
ba.

# IMBITUBA

Henrique De Bona, um notável imbitubense
POR/ GJ

Segue abaixo release sobre o Prêmio por Boas Práticas em Sistemas Agrícolas 
Tradicionais que a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DE IMBITUBA recebe 
hoje em Brasília! 
 
Associação Comunitária Rural de Imbituba recebe hoje em Brasília o Prêmio por 
Boas Práticas em Sistemas Agrícolas Tradicionais, do BNDES/IPHAN/FAO 
 
A ACORDI recebe hoje (18 de junho), em Brasília, o Prêmio por Boas Práticas em 
Sistemas Agrícolas Tradicionais, concedido pelo  Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) em parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan), a Embrapa e a Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e Agricultura (FAO/ONU), com o objetivo de reconhecer boas práticas 
presentes nos Sistemas Agrícolas Tradicionais (SATs) no Brasil. A solenidade da premiação 
será hoje,  na sede da a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), em 
Brasília e poderá ser acompanhada ao vivo por meio do streaming. 
 
Serão premiadas 15 iniciativas, sendo que a Associação Comunitária Rural de Imbituba ficou 
em 4º lugar. Os primeiros cinco colocados receberão o valor bruto de R$ 70 mil e os demais 
R$ 50 mil. Foram inscritas 58 instituições de direito privado e sem fins lucrativos, 
localizadas em diversas regiões brasileiras. A ação que ganhou o  primeiro lugar foi a 
Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais (AMTR), do Lago do Junco (MA); em segundo 
lugar, ficou a Associação dos Produtores Rurais de Vereda, de Matias Cardoso (MG); em 
terceiro, a Associação dos Remanescentes de Quilombo de São Pedro, de Eldorado (SP), na 
quarta colocação, a Associação Comunitária Rural de Imbituba, de Imbituba (SC) e em 
quinto lugar, será premiado o Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada 
(IRPAA), dos municípios baianos de Pilão Arcado, Campo Alegre de Lourdes, Canudos, Casa 
Nova, Remanso, Curaçá, Sento Sé, Uauá, Sobradinho e Juazeiro.  

Além do prêmio em dinheiro, os vencedores recebem capacitação da Embrapa e orientação 
para, caso desejem, se candidatarem a receber o título de Sistema Agrícola Tradicional 
Globalmente Importante (GIAHS – sigla em inglês para Globally Important Agricultural 
Heritage Systems,). A FAO já concedeu o título de GIAHS a 36 sistemas agrícolas 
tradicionais do Chile, Peru, Filipinas, China, Bangladesh, Índia, Japão, Coreia do Sul, 
Argélia, Irã, Marrocos, Tunísia, Emirados Árabes Unidos, Egito, Quênia, Tanzânia e México. 

Sistemas Agrícolas Tradicionais 
Os povos e comunidades tradicionais possuem formas únicas de praticar a agricultura, que 
expressam saberes particulares, envolvendo desde o cultivo da terra até diversos outros 
processos simbólicos e produtivos, de maneira integrada, constituindo os chamados 
Sistemas Agrícolas Tradicionais. 

Um SAT pode ser definido como um conjunto de elementos que inclui saberes, mitos, 
formas de organização social, práticas, produtos, técnicas/artefatos e outras 
manifestações associadas. Eles formam sistemas culturais que envolvem espaços, práticas 
alimentares e agroecossistemas manejados por povos e comunidades tradicionais e por 
agricultores familiares. Os SATs integram o patrimônio cultural imaterial das comunidades 
que os praticam. 

 
CONTATOS PARA ENTREVISTA 
Marlene Borges (ACORDI) – (48) 99181-2882 
 
 

Publição Legal
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A Moção de Aplauso foi 
sugerida pelo deputado 
Dr. Vicente Caropreso

A Assembleia Legislativa 
do Estado de Santa Cata-
rina (Alesc) homenageou, 
nesta terça-feira (19), o 
professor e escritor Mi-
guel João Simão, com uma 
Moção de Aplauso, por 
sua trajetória de amor à li-
teratura e efetivo trabalho 
pelas Academias de Letras 
no Estado.

A indicação foi do depu-
tado estadual Dr. Vicente 
Caropreso (PSDB). “São 
iniciativas como essa que 
impulsionam as pessoas 
e engrandecem a nossa 
história, a nossa memória. 
O senhor Miguel merece 
nosso reconhecimento, 
pois dedica sua vida à pro-
moção da cultura literária”, 
justificou Caropreso.

O escritor agradeceu a 
homenagem e estendeu a 
todos os escritores catari-
nenses. “A arte de fazer cul-

tura é voluntária. Nenhu-
ma das pessoas vinculadas 
às academias de Letras 
ganha alguma coisa, nosso 
trabalho é voluntário e dá 
a oportunidade ao escritor 
anônimo mostrar seus es-
critos”, ressaltou Simão.

O vereador de Imbituba, 
Luiz Dutra, foi o responsá-
vel por aproximar Simão 
de Caropreso. “Conheci o 
trabalho deste escritor e 
conversei com o deputado 
que prontamente aceitou 
fazer a homenagem. É um 
reconhecimento à história 
e cultura de nosso Esta-
do”, afirmou

Histórico 
Miguel João Simas é 

escritor e professor, ca-
tarinense de Governador 
Celso Ramos. Desde a dé-
cada de 1980 é agente ati-
vo do estímulo à literatura 
de Santa Catarina, sendo 
autor de sete obras, parti-

cipado de 40 antologias e 
organizado a antologia de 
outras oito obras.

É membro efetivo de 
diversas Academias de Le-
tras em SC. É fundador das 
Academias de Letras de 
Governador Celso Ramo, 
Academia de Letras de 
Canelinha e da Associação 
dos Escritores dos Municí-
pios da Região da Grande 
Florianópolis.

É fundador da Acade-
mia Brasileira de Letras 
do Brasil de Santa Catari-
na, iniciativa que já resul-
tou em 96 academias de 
Letras em municípios do 
Estado. Tem seus méritos 
reconhecidos por meio 
de diversas premiações e 
homenagens, dentre elas, 
a Medalha de Platão, con-
cedida pela Academia Bra-
sileira de Letras do Brasil e 
a Medalha Jorge Amado, 
concedida pelo Instituto 
Brasileiro de Culturas In-
ternacionais.

O Porto de Imbituba 
concluiu esta semana 
a segunda operação 
de exportação de bois 
vivos para a Turquia 
realizada em 2018. Na 
terça-feira (12), 4.400 
animais embarcaram no 
Gelbray Express, navio 
com estrutura especia-

lizada para o transpor-
te de gado. A operação 
teve início por volta das 
9h da manhã e termi-
nou às 20h15. A Agên-
cia Marítima Imbituba 
gerenciou o embarque 
e a Fertisanta foi a em-
presa responsável pela 
operação.

A República da Tur-
quia, país euro-asiáti-
co, é hoje a maior im-
portadora de bois em 
pé do Brasil. Ao todo, 
aproximadamente 15 
mil cabeças de gado 
devem ser exportadas 
pelo Porto de Imbituba 
este ano.

Alesc presta homenagem a escritor da 
Academia de Letras do Brasil de SC 

Porto de Imbituba realiza 
novo embarque de bois 

vivos para a Turquia

# HOMENAGEM # PORTO
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CRECI 7795 SCROEL RUIZ
CORRETOR DE IMÓVEIS
(48) 3255-0171 | (48) 99807-0086

www.imobruiz.com.br

Rua: Maestro Jú, 145, sala 02, Residencial Vila Bella, Centro, Imbituba - SC, ponto de referência em frente a sorveteria Frutos de Goiás

NOVO ENDEREÇO

  SALAS P/ LOCAÇÃO
CENTRO – SALAS COMERCIAIS – Nº 09 E 11 Localizada na Rua: Ernani 

Cotrin, 377, encima Prédio Comlar. R$ 700,00 + taxa de água 56,00 + 
taxa de esgoto 42,00. Cada uma

CENTRO – SALA COMERCIAL 101 – medindo aproximadamente 30m2, 
localizada na Rua: Ernani Cotrin, 377, Edifício Laudelino Veríssimo de 
Senna. R$ 700,00 mais taxas de água e saneamento.

CENTRO – SALA COMERCIAL – CENTRO EMPRESARIAL FERJU – 709 
– rua: Irineu Bornahusen Maestro Jú e Avenida Dr. João Rinsa, Centro, 
área total: 33,7289m2, valor mensal: R$ 1.180,00 + condomínio. 

CENTRO – SALAS COMERCIAIS EDIFÍCIO DONA VITA – Sala 1º piso 
térea disponível nº 09 R$ 700,00 + condomínio R$ 56,00 e salas dispo-
níveis 2º piso 101, 102, 103, 104, 107 e 108, R$ 700,00 + condomínio 
56,00 cada uma. 35 a 40m2. 

 
CENTRO – SALA COMERCIAL TÉRREA – Localizada na Rua: Ernani 

Cotrin, 420. R$ 1.000,00 + taxa de água R$ 30,00.        
 
CENTRO - SALAS COMERCIAIS - CENTRO EMPRESARIAL FERJÚ – nº 

201 a 712. Metragem 30,13m2 a 70,15m2. R$ 1.000,00 a 2.200,00. 
Localizadas na: esquina com as Ruas Irineu Bornhausen, Maestro Jú e 
Av. Dr. João Rimsa.                                            

 
NOVA BRASÍLIA – SALAS COMERCIAS CENTRO EMPRESARIAL VINCEN-

ZZI SALA 1º PISO Nº 102 medindo aprox 59m2 e nº 104 medindo 47m2  
2º PISO Nº 201 medindo aprox 52m2  202 medindo 59m2,  203 me-
dindo aprox 36m2 e 204 medindo 47m2.. Localizadas na Rua: Cônego 
Itamar Luiz da Costa, 319, próximo ao Mercado Manenti. 

 
 
CASAS E APARTAMENTOS PARA LOCAÇÃO
 
CENTRO – APARTAMENTO RESIDENCIAL LAS FLORES APTO. 401 – Com 

3 dormitórios (sendo 1 suíte), sala de jantar, sala de estar, cozinha, 
banheiro, área de serviço, sacada com churrasqueira, 1 vaga de gara-
gem, elevador.  Situado na: Av. Santa Catarina, n º1134, próximo a Loja 
Koerich. Medindo 111,00m2. R$ 1.600,00 + condomínio.

CAMPO DA AVIAÇÃO –1 APARTAMENTO  TÉRREO – c/ 1 quarto, cozi-

nha, wc e vaga de estacionamento. Localizado na Rua: Evaristo Lima, 78, 
próximo ao colégio Basileu José da Silva e da Padaria Gabriel. R$ 500,00 
com água 

 
CAMPO DA AVIAÇÃO – 3 QUITINETES – c/ 1 quarto, sala e cozinha con-

jugadas e wc cada uma. Localizadas na Rua: Olírio Leonel Eduardo, 129, 
próximo ao Colégio Basileu José da Silva, passa o colégio, 2ª rua à direita, 
depois do calçamento, no final da rua à esquerda. R$ 500,00 cada

CENTRO – APARTAMENTO 806 RESIDENCIAL VILA BELLA – c/ 2 quartos, 
sendo 1 suíte, sala de jantar, sala de estar, cozinha, área de serviço, 
sacada com churrasqueira, wc, garagem, salão de festas com espaço 
gourmet, piscina aquecida com spa, academia, espaço kids, playground, 
sala de jogos e sala de cinema. Localizado na Rua: Irineu Bornhausen, 
em frente ao Colégio Henrique Lage. R$ 1.500,00 + condomínio.

CENTRO – APARTAMENTO 501 RESIDENCIAL VILA BELLA - c/ 3 
quartos, sendo 1 suíte, sala de jantar, sala de estar, cozinha, área 
de serviço, sacada com churrasqueira, wc, 2 vagas de garagem. 
Salão de festas com espaço gourmet, piscina aquecida com spa, 
academia, espaço kids, playground, sala de jogos e sala de cinema. 
Localizado na Rua: Irineu Bornhausen, 145, em frente ao Colégio 
Henrique Lage, medindo de área privativa aprox. 90,59m2. Regis-
tro de Incorporação nº R.3 – 19.690. R$ 1.650,00 + condomínio.                                                                                                                                      
   

                                   
PAES LEME - CASA DE MADEIRA - c/ 2 quartos, sala, copa, cozinha e 

wc. Rua: Itaquera, 229, passando em frente ao Hospital a última lomba-
da, a 1ª rua à esquerda. R$ 700,00. 

 

RIBANCEIRA – APARTAMENTO APTO 202 - com 2 quartos, sala, cozi-
nha, wc, area de serviço e garagem, com uma linda vista para o mar da 
Ribanceira. R$ 900,00 + condomínio R$ 100,00. Rua: das Gaivotas, 755.  

 
SAGRADA FAMÍLIA – APTO 403 BLOCO B – com 2 quartos, sala, cozi-

nha, wc, área de serviço e 1 vaga de garagem. R$ 650,00 + condomínio 
em torno de R$ 180,00 e APTO 404 BLOCO A – com 2 quartos, sala, co-
zinha, wc, área de serviço e 1 vaga de garagem. R$ 650,00 + condomínio 

em torno de R$ 180,00. Localizados na Rua: Lourival Ramos, próximos 
da igreja.

 
VILA NOVA  APARTAMENTO Nº 203 RESIDENCIAL VILA VENANCIO – c/ 

2 quartos, sala, cozinha, wc, área de serviço, garagem descoberta e salão 
de festa.. R$ 650,00 + condomínio R$ 135,00. Localizado na Rua: São 
José, Vila Nova, Imbituba - SC. 

VILA NOVA – RESIDENCIAL GALÁPAGOS APARTAMENTOS 203– Bloco A 
Genoveza Apartamento com 03 Dormitórios (sendo 01 Suíte) c/ 01 Vaga 
Garagem, 01 Sacada c/ churrasqueira, 01 área de serviço, 01 Cozinha, 
01 Sala = área total de 98,35m2 (81,03 área privativa + 4,82m2 área 
comum). Valor mensal R$ 1.450,00 + condomínio. Localizado na Rua: 
Pires da Silveira, 292, próximo do loteamento do rimsa.   

VILA NOVA – APARTAMENTO TÉRREO Nº 02 – com 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro e área de serviço. RS 600,00. Localizado na Rua: Tomé 
Daniel, nº 103, passando o asilo, 1ª rua à esquerda, 1ª rua à direita. 

VILA NOVA APARTAMENTO Nº 105 RESIDENCIAL VILA VENANCIO – c/ 
2 quartos, sala, cozinha, wc, área de serviço, garagem descoberta e salão 
de festa. Mobília: Ar condicionado; Cozinha com balcões aéreos, fogão 
e mesa com 4 cadeiras; Quartos com guarda roupas completo e wc 
completo. R$ 750,00 + 160,00 aprox condomínio. Localizado na Rua: São 
José, Vila Nova, Imbituba - SC. 

VILA NOVA – CASA MISTA – com 4 quartos, sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha, wc, área de serviço e garagem para dois carros. Localizada na Rua: 
Antônio Ribeiro, 198, passando a igreja da Vila Nova, 3ª rua à esquerda. 
R$ 850,00.

VILA NOVA – CASA DE ALVEANRIA 2 PISOS – Térreo com 2 quartos, 
sendo 1 suíte, sala, cozinha, wc, garagem para 6 carros, piscina, área de 
lazer com churrasqueira, fogão a lenha, wc e lavanderia. 2º piso com 4 
quartos, sala, wc e varanda ao redor da casa. Localizada na Rua: Pedro 
Bittencourt, 390, próxima da Padaria Aurora e Campo de Futebol. R$ 
2.500,00.

VILLAGE – RESIDENCIAL ENG. ERNANI COTRIN 302 – com 2 quartos, 
sala e cozinha conjugadas, área de serviço, wc e vaga de estaciona-
mento. Localizada na Rua: José Correa nº 88, antes de chegar dentro 
do Village, 2ª rua à direita, atrás do Residencial Roma. R$ 650,00. Obs. 
Água e luz do condomínio dividido entre os moradores. Luz do apto e 
gás individual. 

Solicite  orçamento
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Rua Irineu Bornhausen, 635 - Centro, Imbituba - SC
(48) 3255-2936

Rua Nereu Ramos, 719, Galeria JAC, LOJA 103, Imbituba / SC
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Os municípios têm so-
frido para atender todas 
as suas demandas e ainda 
fechar as contas em dia. 
Buscando auxiliar nesse 
processo, a Federação 
Catarinense de Municí-
pios (Fecam) e o Con-
sórcio de Informática na 
Gestão Pública Munici-
pal (CIGA) lançaram o 
Banco de Boas Práticas, 
durante o Congresso de 
Prefeitos deste ano. A 
iniciativa agrega ações 
e projetos que deram 
certo nas administra-
ções públicas munici-
pais catarinenses e que 
são adaptáveis à qual-
quer cidade. O presi-
dente do CIGA e prefei-
to de Luzerna, Moisés 
Diersmann, destacou 
que as experiências vão 
servir de atalho às pre-
feituras que buscam a 
boa gestão. “São práti-
cas que deram certo e 
que vão beneficiar a po-
pulação, além de trazer 
economia aos municí-
pios”, disse, lembrando 
que os gestores ainda 
podem inscrever suas 
experiências. O Ban-
co de Boas Práticas já 
contempla mais de 100 
propostas, das quais 21 
foram apresentadas du-
rante o Congresso, e é 
disponibilizado gratui-
tamente para os pre-
feitos e prefeitas. Você 
também tem uma ex-
periência que deu cer-
to? Procure a Fecam, 
inscreva seu projeto e 
ajude outros adminis-
tradores.

O Congresso de Pre-
feitos da Fecam em 
2018 superou a expec-
tativa de público, atin-
gindo 2.500 pessoas, 
com 220 prefeitos ca-
tarinenses inscritos. A 
programação envolveu 

mais de 110 palestras e 
atividades divididas em 
três eixos de debates: 
Cidades Inteligentes, 
Gestão Eficiente e Con-
versa de Prefeitos com 
tema geral “Cidades 
para pessoas e soluções 
para municípios”. As 
atividades foram volta-
das a gestores públicos, 
mas pela importância 
do tema de desenvol-
vimento das cidades e 
soluções para os pro-
blemas coletivos a pro-
gramação foi aberta ao 
público, com entrada 
gratuita.
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O que é a Terapia Cognitiva 
Comportamental - TCC?

Existem pensamentos na qual não analisamos, são os 
chamados “pensamentos automáticos”, que podem ser 
positivos ou negativos. Na Terapia cognitiva comporta-
mental o psicólogo vai ajudar o paciente a distinguir e 
intervir nesses pensamentos, afim de “muda-los”. Por 
exemplo: numa situação onde o indivíduo é corrigido 
por um erro, automaticamente sem estar consciente do 
pensamento surge a ideia de “Eu nunca serei promovido. 
Não faço nada direito. Nunca conseguirei alcançar meus 
objetivos”. Através de testes comportamentais os pacien-
tes da terapia cognitivo comportamental – TCC primeiro 
treinam, identificam, escrevem e aprendem a diferença 
entre pensamentos e sentimentos.

Ao analisarem suas próprias experiências os pacientes 
chegam à conclusão de como surgem esses pensamen-
tos, o que ele estava fazendo quando teve o pensamento 
automático, ou como se sentiu ao ter esses pensamentos. 
Perguntas como “Sou socialmente inapto e indesejável 
em situações sociais ou de trabalho”, “as outras pessoas 
são potencialmente críticas, indiferentes, humilhantes ou 
rejeitadoras” fazem parte dos testes aplicados na terapia 
cognitiva comportamental.

A terapia cognitiva comportamental é indicada quando 
seus pensamentos automáticos são sempre negativos, 
desencadeando uma série de fatores como: TOC (Trans-
torno Obsessivo Compulsivo), Ansiedade generalizada, 
Transtorno de pânico, Ansiedade Social, Transtornos ali-
mentares, Transtornos de personalidade, Transtorno bi-
polar, depressão, dentre outras situações emocionais.

Procure um Psicólogo para uma avaliação e busque 
uma saúde mental satisfatória para sua vida!

# IMBITUBA

Gestão compartilhada
POR/ GJ



70% do peixe não consu-
mido vira matéria-prima de 
ração para pet e impacta 
positivamente no cuidado 
com meio ambiente.

Falar em sustentabilida-
de é algo imprescindível e 
fundamental na sociedade 
dos dias atuais. Essa respon-
sabilidade nos mais diversos 
níveis de conscientização 
mostra que é preciso preser-
var a água, ar, evitar desma-
tamento e gerar menos lixo 
para que as futuras gerações 
não sejam impactadas nega-
tivamente. 

Segundo a Associação Bra-
sileira de Empresas de Lim-

peza Pública e Resíduos Es-
peciais (Abrepel) o brasileiro 
produz, em média, 1 kg de 
lixo por dia. E se colocar esse 
número em grande escala é 
fácil chegar a um número 
expressivo, e assustador, 
de resíduos que iriam para 
aterros sanitários ou lixões 
de uma determinada re-

gião. Outro número que pre-
ocupa é a destinação do lixo 
no Brasil. Apenas 58% dos 
resíduos gerados pelo bra-
sileiro são descartados cor-
retamente e passam pelo 
processo de reciclagem. 

Pensando na necessida-
de do descarte correto uma 
empresa catarinense rea-
proveita aproximadamente 
300 toneladas de resíduos 
do peixe que seriam descar-
tados, por dia, em aterros 
sanitários. De forma cons-
ciente e em parceria com 
peixarias, filetadores, gran-
des empresas de pecados e 
mercados públicos, a Agro-

forte transforma, e torna 
útil, 70% do peixe que não 
serve para ser comercializa-
do. Essa matéria-prima acu-
mulada diariamente passa 
por um processo de benefi-
ciamento e se transformam 
em farinha e óleo. Desse 
insumo 25% é farinha, 5% 
é óleo e 70% é agua, que 
a empresa devolve dentro 
dos padrões estabelecidos 
pelos órgãos competen-
tes para o meio ambiente. 
Por mês, esses rejeitos que 
seriam desperdiçados são 
transformados em, aproxi-

madamente, 1600 tonela-
das de farinha e 315 tonela-
das de óleo. Esse insumo é 
a base para a fabricação de 
ração para pets, de alta qua-
lidade e que serão vendidas 
no Brasil e no exterior. 

Desde 2002, a indústria 
trabalha com excelência 
na coleta de resíduos de 
peixes e hoje, com cerca 
de 700 empregos diretos e 
indiretos, é uma empresa 
totalmente voltada para o 
crescimento da sociedade e 
preocupada com a susten-
tabilidade.
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# MATÉRIA PRIMA
Reaproveitamento de resíduos move indústria 
catarinense e recupera o que poderia virar lixo
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Não é apenas a baixa 
temperatura que ameaça 
congelar os salários dos 
servidores públicos e pro-
fessores de Imaruí. Pelo 
menos temporariamente, 
o prefeito Rui José Cande-
mil Júnior, decidiu congelar 
os salários municipais, por 
conta da advertência que 
recebeu da Federação Ca-
tarinense dos Municípios 
(Fecam), sobre a possibili-
dade de redução do retor-
no do Fundo de Participa-
ção dos Municípios (FPM), 
o que comprometeria as 
finanças municipais. 

Ao explicar os motivos 
desse procedimento, Rui 
José lembra que o projeto 
de reajuste dos servidores 
municipais e dos professo-
res já havia sido enviado 
à Câmara de Vereadores, 
mas estes preferiram não 
aprovar a matéria tão logo 
a receberam. Aproveitan-
do esse cochilo do Legisla-
tivo municipal, o prefeito 
resolveu retirar o projeto 
daquela casa, submeten-

do-o a nova análise da área 
contábil da prefeitura.

O projeto original do 
executivo estabelecia, en-
tre outros, um piso salarial 
para os professores em 
torno de R$ 3.400, com 
o que não teriam concor-
dado alguns vereadores, 
preferindo esperar para 
aprovar a matéria. Da 
mesma forma, os demais 
servidores seriam bene-
ficiado com um reajuste 
em torno de 7%. Diante 
do risco de não ter recur-
sos para honrar esse rea-
juste, pela ameaça de re-
dução do FPM, a matéria 
foi retirada da Câmara.

Em entrevista à Rádio 
Litoral nesta segunda-fei-
ra, o prefeito também re-
latou algumas realizações 
do município na área so-
cial e no setor de obras, 
entre outros. Destacou 
a campanha do agasalho 
em andamento no muni-
cípio, além de relacionar 
algumas obras projetadas 
para os próximos dias, 

com destaque para uma 
ponte no Rio Duna e outra 
no Sertão do Aratingaúba. 
Rui José falou também 
sobre recuperação de es-
tradas, notadamente o 
patrolamento da SC-437 
até Recanto das Flores.

Ao solicitar a retirada 
do projeto de reajuste 
dos servidores da Câma-
ra de Vereadores, o pre-
feito Rui José lamentou 
adotar o procedimento, 
reconhecendo não haver 
outra alternativa, como 
caminho para garantir o 
pagamento dos funcioná-
rios públicos municipais. 
“Precisamos agir com 
responsabilidade neste 
momento, promovendo 
um reajuste aquém da ex-
pectativa de todos, garan-
tindo assim poder honrar 
nosso compromisso sala-
rial”, diz o prefeito.

Segundo o chefe do 
executivo imaruiense, 
o procedimento atende 
recomendação dos seto-
res contábil e jurídico do 

município, diante da pos-
sibilidade de redução dos 
recursos do ICMS e FPM. 
“Outros municípios de-
vem adotar idêntica pro-
vidência, como forma de 
equilibrar receita e des-
pesa dentro dos limites 
da Lei de Responsabilidade 
Fiscal.

Ainda segundo o prefei-
to, no caso dos servidores, 
havia expectativa de um 

reajuste salarial em torno 
de 7%. A matéria deverá 
retornar à Câmara com 
majoração salarial entre 4 
e 5%. Reiterou, finalmente, 

o desejo de consolidar o 
seu propósito, para o que 
espera contar com o bom 
senso de vereadores e dos 
próprios servidores.

Reajuste salarial terá que esperar mais 
30 dias, diz prefeito de Imaruí

# IMARUÍ



COLUNA SOCIAL  

MIRO LUZ Em Sociedade

Mês de junho é o mês dos apaixonados e  namorados,  dedico  
esta homenagem, á todos os apaixonados, pelo exemplo de amor , 
respeito e exemplo de pessoas do bem.  Meus queridíssimos ami-
gos  Phreta e Gervázio  Plácido. Beijos deste colunista social.

Dia 22 de junho, próxima sexta-feira,  soma 
idade nova   a querida socialite  Flávia Figuei-
redo. Registro os parabéns  da coluna social. 
Beijos do amigo e colunista. 

Meu amigo  Zé Francisco, no próximo sábado, 
dia 23, comemora  mais um ano de vida e com 
certeza receberá muitos parabéns  de seus ami-
gos e eu, Miro Luz,  não poderia ficar ausente a 
esta data tão importante deste grande amigo e 
honesto comunicador. Parabéns, abraços deste 
colunista social. 

 Hoje,  vinte  (20) de 
junho, meu amigo Israel 

Costa  comemora mais 
um aniversário, e con-

forme disse o aniversa-
riante, os  convidados 

estão sendo “escolhidos 
a dedo”  fica registra-
do aqui as felicitações 

pelo natalício.  Abraços 
deste amigo e colunista 

social. 

CASAL DESTAQUE 
MÊS DE JUNHO

SOCIALITE MODEL

AMIGO 
DOS COMERCIÁRIOS 
E COMERCIANTES

FESTA JUNINA 
NA  UNIASSELVI
IMPERDÍVEL

SÓ PARA  SELETOS CONVIDADOS
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