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Palavra do Presidente – Jonathan Roger Linzmeyer

A Associação Empresarial de São Bento do Sul (ACISBS), prestes a completar 60 anos de
atividades, se consolida como uma representante ativa do setor empresarial local, que tem
como missão representar, contribuir para o seu desenvolvimento e estimular o espírito
associativista.
A visão de futuro da Instituição, que contempla o desenvolvimento coletivo, se incorpora no
contexto do Panorama Socioeconômico, que vem se solidificando, a cada
ano, como contribuição social. Os dados que compõem o documento se transformam em
informação, seja para investidores, meio acadêmico, instituições representativas e órgãos
públicos para dar suporte e concretizar as mais variadas ações e projetos para nossa região.
Este Panorama, que a cada ano agrega mais elementos, se incorpora como um marco na
ACISBS e se firma na região, ao apresentar em seu conteúdo rico e vasto, o dinamismo de
uma sociedade que evolui e se transforma constantemente. Uma contribuição significativa
desta Entidade, para subsidiar os mais diversos públicos e nos mais amplos contextos. O seu
formato digital se insere no dinamismo empresarial em que a inovação é um sinal permanente.

Jonathan Roger Linzmeyer

Palavra do Autor - Cenário Socioeconômico de São Bento do Sul
O Panorama Socioeconômico apresenta a conjuntura de São Bento do Sul, atendendo as
tendências de informações atualizadas online para os interessados. Facilita o trabalho de pesquisa e
visa agilizar o acesso através da tecnologia móvel com informações qualificadas, viabilizando a
análise dinâmica do Panorama Socioeconômico.
O panorama está dividido em 104 menus interativos apresentando o conteúdo de forma
ordenada em categorias, com a possibilidade de busca direcionada do conteúdo. Possui 213 imagens
e informações relevantes organizadas em diagramação agradável para o pesquisador interessado em
ampliar o entendimento dos dados quantitativos e qualitativos do município. As 115 tabelas e 81
gráficos permitem a análise rápida e objetiva dos indicadores e a visualização gráfica facilita a análise
evolutiva.
Assim, os empresários, futuros empreendedores, gestores públicos e privados, estudantes,
pesquisadores, professores e interessados em compreender o cenário econômico de São Bento do Sul e
as tendências, possuem ferramenta útil para o planejamento estratégico, elaboração de planos de
negócios e informações qualificadas para a tomada de decisões. O site do Panorama está organizado
em 7 seções, a saber:
1. Institucional: explica o que é o Panorama, a estrutura e apresenta a equipe que elabora o
Panorama com a análise panorâmica do município por meio da Síntese conjuntural.
2. Aspectos Gerais: apresenta a história de São Bento do Sul, intercalada com grandes eventos
da história nacional, incluindo aspectos da geografia e meio ambiente.
3. População: apresenta dados dos habitantes; número de eleitores; indicadores da expectativa
de vida e IDH (Índice de Desenvolvimento Humano).
4. Educação: estatística de matrículas e professores; escolas e cursos disponíveis no ensino
público e privado; ensino profissionalizante; superior e de pós-graduação.
5. Saúde: unidades de atendimento e o Hospital e Maternidade Sagrada Família.
6. Infraestrutura: aspectos culturais e desportivos; informações relevantes das atrações e
roteiros turísticos; Incubadora Tecnológica; Parque Científico e Tecnológico; terceiro setor;
água, gás e energia; segurança pública; modais de transportes e veículos de comunicação.
7. Economia: empregadores e empregados; atividades econômicas; principais empresas;
salários; balança comercial e potencial de consumo. Há ainda informações sobre índices de
custos para investimento e construção; índices de preços (inflação municipal); receitas
municipais; arrecadação de ICMS; Complexo Econômico e o PIB.
São Bento do Sul consolidou a diversificação econômica, sofreu com a crise econômica em
2015 e 2016, apontando recuperação nos principais indicadores em 2017 e 2018, especialmente na
movimentação econômica e recuperação de empregos. Maiores detalhes consulte a Síntese
Conjuntural que permite uma avaliação objetiva sobre o cenário econômico e seus principais
indicadores. Com inovação e criatividade, os empreendedores locais estão desenvolvendo estratégias e
ações articuladas para o novo ciclo de oportunidades. Empresas de grande porte e redes de loja
intensificam os investimentos em São Bento do Sul, considerando a pujante economia e elevados
indicadores sociais. A cidade está se transformando em polo educacional e tecnológico, cujo
ecossistema propicia cada vez mais novas oportunidades de empreendedorismo inovador.
Agradecemos todas as fontes de pesquisa consultadas, apoio da assessoria de comunicação da
Associação Empresarial de São Bento do Sul (ACISBS) e dedicação da coautora Caroline Benda na
organização.
Faça ótimas pesquisas
Me. Adelino Denk
Diretor da AMC Assessoria Empresarial, consultor e professor

Índice
5. Apresentação
De maneira dinâmica a situação atual de
São Bento do Sul, atendendo
expectativas de informações
qualificadas para o público empresarial,
acadêmico e instituições públicas.

31. Expectativa de Vida - De 2008 a
2017 houve queda de natalidade de
-15,1%.

8. ASPECTOS GERAIS
9. História - No ano de 1873 a
Sociedade Colonizadora de Joinville
funda a colônia agrícola São Bento... até
a São Bento do Sul de 2018.
35. EDUCAÇÃO
17. Áreas - São Bento do Sul se tornou
referência no Estado e modelo pela
FATMA e Ministério Público com
alcance nacional e internacional em
seus programas.
20. Meio Ambiente e Geografia Localizada em uma região de transição
entre Mata Atlântica, nas encostas da
Serra do Mar e os campos de florestas
de araucárias.

35. Censo educacional
38. Escolas e Vaga
44. Cursos livres
45. Cursos técnicos
46. Ensino Superior
48. Ensino em Pós-Graduação
49. MBA
50. SAÚDE
De 2017 a 2018 houve um aumento de
25, 68%, no número de
estabelecimentos, ou seja, 85 a mais.
53. Hospital e Maternidade Sagrada
Família (HMSF)
54. CEMOX

27. POPULAÇÃO
28. Crescimento Populacional –
Segundo IPC de Marketing, São Bento
do Sul no ano de 2017 possuía 83.768
habitantes.
39. Eleitores – De 2010 a até agosto de
2018 houve um aumento de 8% de
eleitores no município de São Bento do
Sul.

55. CERENE

56. INFRAESTRUTURA
56. Aspectos Culturais e Desportivos
56. Turismo – Houve queda Bares e
Lanchonetes e Restaurantes de 2018 a
2016 de 20%.
61. Roteiro cultural estrada Dona
Francisca – com um trecho ainda
preservado da estrada.
63. Roteiro de Clicloturismo –
Circuito das araucárias - é repleto de
atrativos naturais, históricos,
gastronômicos e culturais.

68. Festas Típicas – Eventos culturais
que são sinônimos de diversão na
cidade
74. Incubadora Tecnológica – O
principal objetivo de uma incubadora de
empresas está no apoio para a formação
de empresas de sucesso e na criação de
uma cultura empreendedora.
76. O Parque Científico e Tecnológico
de São Bento do Sul e Região– São
Bento do Sul como um dos dez
municípios pólos de inovação regional
do Estado.
78. Terceiro Setor – Com a falência de
certos aspectos do Estado, o setor
privado começou a ajudar nas questões
sociais.

64. Roteiro de compras – móveis,
decorações e produtos mais procurados.
65. Roteiro de ecoturismo e aventura
– belezas peculiares em um roteiro
ecologicamente correto.
66. Roteiro parque 23 de setembro–
adrenalina e fortes emoções.
66. Roteiro ferroviário – natureza,
diversão e saudosismo, em um passeio
inesquecível, por belas paisagens da
Mata Atlântica e pelas incríveis obras
de engenharia.
66. Roteiro histórico da cidade de São
Bento do Sul – a cada esquina, o novo
convive com o velho em inesperados
contrastes culturais.

83. Água e Esgoto
87. Energia Elétrica– A potência
instalada de energia na cidade é 79,8
MVA.
92. Gás Natural – seu consumo está
ligado ao respeito ao meio ambiente.
95. Segurança Pública
96. Polícia Militar de Santa Catarina:
23º BPM – Conta com o efetivo de 145
Policiais Militares.
98. Modalidades de Policiamento
99. Indicadores de segurança publica
101. Modais de Transportes

103. Transporte Intermunicipal e
Interestadual – O movimento anual de
passageiros no terminal urbano é em
torno de 3,7 milhões de passageiros.
105. Veículos de Comunicação
107. ECONOMIA

município realiza entre US$ 10 e 50
milhões em exportações.
131. Relação das Empresas
Importadoras – Uma empresa no
município realiza entre US$ 10 e 50
milhões em importações.

107. Empregos – entre 208 e 2017
foram ganhos 1.747 empregos.
118. Atividades Econômicas – Em
2018 tem 9.677 empresas em atividades
no município.
121. As 500 Maiores e Melhores
Empresas do Sul (2017) – São Bento
do Sul é o 6° município com o maior
número de empresas no ranking, atrás
de Florianópolis, Joinville, São José,
Blumenau e Caçador.

122. Balança Comercial – aponta
crescimento de 21,1% nas exportações
em 2018 até outubro, com US$ 197,75
milhões.
126. Balança Comercial dos
Principais Países
127. Balança Comercial dos
Principais Blocos Econômicos
130. Relação das Empresas
Exportadoras – Uma empresa no

132. Complexo Econômico
134. Custos
136. Potencial de Consumo
137. Construção Civil
140. Receitas Municipais
143. Preços
149. PIB – Produto Interno Bruto –
São Bento do Sul está com o PIB per
capita 21% acima da média nacional e 3% abaixo do estadual.
152. ICMS – São Bento do Sul, ocupa a
21ª posição na arrecadação de ICMS no
Estado de Santa Catarina em 2017.
154. Índices FIRJAN
159. Síntese Conjuntural

ASPECTOS GERAIS

Localização

Fonte: Google Mapas (2018)
8

História de São Bento do Sul

1849

*Na Alemanha é fundada a Sociedade Colonizadora Hamburguesa, responsável por
promover a colonização das terras do patrimônio de S.A. Imperial o Príncipe de Joinville.

1850

*D. Pedro II aprovou a Lei de Terras, que influenciou os limites de terras da região.
*Lei Eusébio de Queirós proibia a entrada de africanos escravizados no Brasil, levando a
busca por imigrantes como mão de obra.

1851

*Fundação da Colônia Dona Francisca (Joinville), só obtendo o nome no ano seguinte,
em função de homenagem prestada ao príncipe François.

1854

*Inaugurou-se a primeira ferrovia no Brasil (Estrada de Ferro Mauá).

1858

*É inaugurada uma série de novas estradas de ferro no Brasil.
*Início da construção da Estrada Dona Francisca.

1864
1867

*Início da Guerra do Paraguai, que influencia na construção da estrada de Ferro São
Paulo – Rio Grande do Sul e afeta a questão econômica de escoamento aos portos em
relação à produção regional.

1869

*Abolida a escravatura em todos os domínios portugueses.
*Durante todo o ano as obras na estrada da serra (Dona Francisca) ficaram paradas por
falta de verbas.

1870

*Ano onde se convencionou o início da crise política do Império do Brasil. Período de
medo em relação ao príncipe da França herdar as terras da região.
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1871

1873

1876

1880

1883

1888

1889

1890

1893
1895

1910
1920

*Com a França de fato vencida na Guerra Franco-Prussiana, a confederação da Alemanha
do Norte se unifica com a Baviera, formalizando a unificação alemã com a formação
do Império Alemão, sob o poder do Rei Prussiano Guilherme I, agora com o título
de Kaiser, inicia o envio da população de baixa renda para outros países.
45
*Parte da Estrada Dona Francisca já estava pronta, até o alto da Serra.
*A Sociedade Colonizadora de Joinville fundou a colônia agrícola de São Bento.
*Vinda do transatlântico “Sansimbar” da Boêmia pela Companhia Colonizadora
Hanseática, trazendo o maior número de imigrantes para São Bento do Sul. *Chegada de
imigrantes alemães às margens do Rio São Bento meses depois.
*A Colônia São Bento recebeu o Dr. Alfredo de Taunay (Presidente da Província). Pela
lei provincial nº 801, de 6 de abril, é criado o distrito de São Bento.
*O movimento republicano ganhou força e foram fundados centenas de clubes e dezenas
de jornais republicanos por todo o País, inclusive São Bento, através do envolvimento do
Dr. Felippe Maria Wolff em seu jornal "O Urubu" de 1885, depois vieram os jornais
"Liberdade" em 1890, e "Legalidade", 1892.
*É criado em 21 de maio pela Lei provincial 1.030, o município de São Bento.
*Francisco Bueno Franco se torna o primeiro administrador de São Bento.
*Instalada a primeira Câmara de Vereadores na cidade.
*Escravidão oficialmente abolida no Brasil com a assinatura da Lei Áurea, em 13 de maio
de 1888. O trabalho compulsório e o tráfico de pessoas permanecem existindo no Brasil,
contudo há uma necessidade de mão de obra no País, neste momento foram transportados
novos imigrantes para o Brasil.
*Proclamação da República do Brasil: o Imperador D. Pedro II do Brasil é exilado e
Deodoro da Fonseca torna-se o primeiro presidente.
*O governo provisório brasileiro baixa os primeiros decretos, regulamentando a bandeira,
o brasão de armas, o hino e o selo nacionais.
*Promulgação da 1ª Constituição Republicana do Brasil.
*Fundação da Bovespa, uma das mais importantes bolsas de valores da América Latina.
*A Constituição Republicana aboliu o voto censitário, que até então vigorava no Brasil, e
permitiu o voto a todo homem alfabetizado, exceto religiosos e soldados.
*Inicia-se a revolta federalista no estado do Rio Grande do Sul. Este momento foi
importante para São Bento, que se tornou a Capital do Estado de Santa Catarina. *Acaba
a guerra dois anos depois.
*Em 1912 inicia a Guerra do Contestado, nas questões de terras e disputas econômicas
entre PR e SC, só finalizando em 1916.
*Em 1913 ocorre à implantação e consolidação da estrada de ferro entre o Planalto e o
Litoral, a estrada Dona Francisca caiu em decadência por conta disto.
*No ano de 1914 há o início da 1ª Guerra Mundial, quando o Brasil tem suas exportações
limitadas pela zona de comércio marítimo, sendo o café o produto principal. Em 1918
acontece o fim da guerra, com a derrota da Alemanha, as relações entre o Brasil e
Alemanha ficaram limitadas.
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1923

1925

1929

1930

*Indústrias Zipperer surgiu de um acerto de contas de Carlos Zipperer Sobrinho,
funcionário de uma marcenaria em São Bento do Sul, dando origem a pequena fábrica.
*José e Guilherme Weihermann iniciam a atual empresa Weihermann S.A.
*Fundação da Sociedade Ginástica São Bento com sua primeira sede social no Salão
Independência, localizada onde atualmente está instalado o Shopping Zipperer, na Rua
Barão do Rio Branco.
*Queda da bolsa de valores de Nova Iorque, afetando o mundo em relação ao consumo
desenfreado norte-americano por conta da herança da 1ª Guerra Mundial, afetando a
economia de SBS.
*Fundação das Indústrias Augusto Klimmek (Condor S.A).
*A Revolução de 1930 marcou o fim da República Velha (com a destituição do
presidente Washington Luís e a revogação da Constituição de 1891, a dissolução do
Congresso Nacional e a supressão da hegemonia das oligarquias cafeeiras de São Paulo e
Minas Gerais. Fatos que marcaram a República Velha foram à sustentação da economia
centrada no café, o saneamento e a reurbanização do Rio de Janeiro, as primeiras greves
operárias, as novas imigrações de europeus, italianos e japoneses. Também houve a
construção de estradas de ferro, usinas hidrelétricas e redes telegráficas. Sendo um
momento positivo para a indústria nacional. São Bento teve o maior crescimento de sua
história econômica.

1932

*Revolução Constitucionalista, exigindo novas eleições.

1937

*Fritz Buddemeyer e sua esposa, Frieda, montaram a "Mecano Têxtil Buddemeyer" na
cidade de Itajaí dando início a história da Buddemeyer.

1938

*A história da Rudnick tem início em 12 de setembro, quando seu fundador, Leopoldo
Edmundo Rudnick, instalou uma marcenaria em um pequeno galpão localizado na
Estrada Dona Francisca.

1939

*Início da 2ª Guerra Mundial, durante o Estado Novo no Brasil, o governo de Getúlio
suprimiu a liberdade partidária, a independência entre os três poderes e o próprio
federalismo existente no país. Foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda
(DIP), com o intuito de projetar Getúlio Vargas como o "Pai dos Pobres" e o "Salvador da
Pátria". Censurou a língua alemã em território nacional, afetando as cidades como São
Bento do Sul, de altíssima influência alemã.

1940

*Getúlio Vargas aprova ampla colaboração militar entre Brasil e Estados Unidos,
afetando nos pólos econômicos nacionais e regionais durante décadas.

1943

*São Bento muda seu nome para Serra Alta, através da Lei Estadual nº 941.

1944

*Tropas da Força Expedicionária Brasileira (FEB) e a Força Aérea Brasileira (FAB) são
enviadas a Europa e se integram ao 5º Exército da EUA no norte da Itália, havendo
soldados de São Bento nessas tropas militares.

1945

*Termina a 2ª Guerra Mundial.
*29 de outubro, Getúlio Vargas é deposto da presidência do Brasil; fim do Estado Novo.
11

*Fundação Indústrias Artefama S.A.
*Fundação da Móveis Leopoldo, a marcenaria de Honório Zschoerper.
1946

*A Rudnick mudou-se para o bairro Oxford, construindo novo galpão no local onde hoje
se encontra a unidade principal do grupo.

1947

*Fundada em agosto a Móveis Serraltense, inicialmente só produzia artefatos de madeira.

1948

*Através da Lei Estadual nº 247, São Bento do Sul é o novo nome depois de Serra Alta,
porém com o acréscimo “Sul” ao nome.
*Em maio de 1948, quando novas empresas têxteis surgiam no Estado de Santa Catarina,
a Fiação São Bento deu início a sua fábrica com Otto Eduardo Lepper, contando com a
colaboração da família e muitos outros empresários da região.

1950

*Getúlio Vargas foi eleito presidente da república.
*Volta ter importância econômica a Estrada Dona Francisca, por conta do impulso do
transporte rodoviário.

1951

*A Mecano Têxtil Buddemeyer mudou-se para São Bento do Sul passando a fabricar
produtos têxteis e felpudos sob o comando dos filhos Kurt e Siegfried.

1954

1956

1961

1964

1966

*A Oxford teve início com Francisco Loersch, que negociou o acervo da sua Cerâmica
Santa Terezinha com um grupo de empresários. Passou então a se chamar Indústria
Cerâmica Oxford Ltda, localizada no bairro Oxford, iniciou a produção em 2 de janeiro.
*O Hospital e Maternidade Sagrada Família foi fundado em 16 de outubro.
*Início do mandato presidencialista de Juscelino Kubitschek que empolgou o País com
seu slogan "Cinquenta anos em cinco". Conseguiu iniciar um processo de rápida
industrialização, tendo como foco a indústria automobilística. Houve no seu governo um
forte crescimento econômico, porém, também um significativo aumento da dívida pública
interna e externa e da inflação nos governos seguintes de Jânio Quadros e João Goulart.
*Primeira greve geral nacional dura oito dias e bancários conseguem reajuste de 40%.
*Golpe Militar de 64 designa um conjunto de eventos, que apesar do seu formato
histórico no País, para a cidade de São Bento do Sul foi um momento positivo em sua
história econômica. Ainda que o crescimento econômico ocorreu em seguida ao regime
militar, caracterizado pela modernização da indústria e pelas grandes obras, também
haviam os interesses de grandes grupos econômicos e a especulação do capital. Estes
tinham interesses nos lucros advindos da ditadura forçando a construção de grandes obras
de infraestrutura. Naquela época, fortunas gigantescas foram ganhas à custa de
empréstimos externos. O problema não equacionado foi o custo social, porém o Brasil
cresceu, sendo elevado à oitava economia do planeta, ainda que se endividasse
exponencialmente. A aceleração inflacionária começou lenta, gradual e constante. São
Bento do Sul também cresceu economicamente durante o período do regime militar,
inclusive a indústria e o sistema de exportações e a própria construção de escolas,
contudo, se enquadrou também, na aceleração inflacionária nacional anos mais tarde.
*O candidato da Arena, Costa e Silva, foi eleito presidente pelo Congresso Nacional do
Brasil.
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1967

1968

1971

1972

1974

1976

1979

1980
1985

1986

*Da Lei nº 78 de 20 de setembro, do prefeito Otair Becker, surge o Museu Municipal de
São Bento do Sul, reunindo peças de importância histórica.
*Presidente Costa e Silva determina a proibição de manifestações.
*Ato Constitucional nº 5 é editado pelo Congresso e sancionado pelo presidente Costa e
Silva, fechando o Congresso Nacional gerando caos no país.
*A Biblioteca Municipal Luiz de Vasconcellos foi criada através do Decreto Municipal nº
151, de 05 de novembro de 1968, pelo prefeito Otair Becker.
*A Biblioteca Municipal Luiz de Vasconcellos foi inaugurada em 23 de setembro,
atualmente sendo um órgão da Fundação Cultural. Com acervo de 36.953 exemplares.
*É inaugurado o Museu no dia 23 de setembro, no governo Prefeito Ornith Bollmann.
*A Tuper é fundada em 1971 por um grupo de empreendedores, que visavam diversificar
a economia regional, em escapamentos automotivos para o mercado de reposição.
*A Neumann é fundada e inicia a produção de móveis coloniais.
*A Móveis James foi fundada em setembro por Adolfo Aroldo Pfutzenreuter.
*Em outubro, a Metalúrgica Denk foi fundada por Evaldo Denk, que fabrica artefatos de
metais.
*O general Ernesto Geisel substitui o general Emílio Garrastazu Médici no cargo de
presidente do Brasil.
*A Biblioteca Municipal Luiz de Vasconcellos foi registrada no Instituto Nacional de
Livros (I.N.L.) sob o nº 12.149, em 15 de agosto de 1974 e está registrada no Sistema
Nacional de Bibliotecas Públicas com o nº 1588.
*A estrada Dona Francisca sofreu uma retificação e foi asfaltada.
*A Zipperer exporta seu primeiro container de móveis sendo pioneira na área.
*Embarque do primeiro contêiner para o exterior da Indústria Cerâmica Oxford.
*O general João Baptista Figueiredo substitui o general Ernesto Geisel no posto de
presidente do Brasil.
*O museu Municipal de São Bento do Sul passou a ser chamado Museu Histórico
Municipal Dr. Felippe Maria Wolff, em homenagem ao médico que construiu a casa, por
meio da Lei nº187, de 20 de novembro de 1979, na gestão do prefeito Odenir Osni Weiss.
*O Grupo Klimmek é ampliado com novas empresas: Condorplás, Condor da Amazônia,
Condor Juara e Transportes Condor.
*A Oxford participa de sua primeira feira internacional em Berlim em 1980.
*Em 1981 surge a unidade Tuper Tubos, para atender a demanda interna de matériaprima para os escapamentos, se tornando uma das maiores fabricantes de tubos de aço
carbono com solda do País.
*Em 1984 a Oxford chega a mais de 9500 contêineres exportados.
*15 de março de 1985 terminou o regime militar, José Sarney assumiu o cargo de
presidente, dando início ao período da Nova República.
*Fundada em 1985, a Móveis Katzer Ltda, especializada na fabricação de camas e
beliches para exportação com produtos feitos de madeira renovável.
*Plano Cruzado, pautado no congelamento de preços de bens e serviços e taxa de câmbio,
com objetivo de conter a inflação sem sucesso.
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1987

* A indústria no município sofre com o descongelamento dos preços do Plano Cruzado.
*A lei nº 202, de 23 de junho de 1987, durante a gestão do prefeito Dr. Genésio Tureck,
criou a Fundação Cultural de São Bento do Sul.
*A Serraltense passou a desenvolver produtos destinados ao mercado externo.

1988

*Promulgação da atual Constituição Brasileira.

1990

*A Neumann começa nos anos 90 a exportar móveis de pinus.

1994

*Plano Real com o objetivo de estabilização e reformas econômicas, iniciado em 27 de
fevereiro com a publicação da Medida Provisória nº 434. A medida instituiu a Unidade
Real de Valor (URV), estabeleceu regras de conversão e uso de valores monetários,
iniciou a desindexação da economia, e determinou o lançamento de uma nova moeda, o
Real. O programa foi a mais ampla medida econômica já realizada no Brasil e tinha como
objetivo principal o controle da hiperinflação que assolava o País.

1995

*A Fundação Promotora de Eventos de São Bento do Sul (Promosul) foi criada por um
grupo de empresas privadas e empresários. Os objetivos da Fundação são a promoção e
realização de eventos socioeconômicos e culturais.

1999

*Em dezembro a Indústria Augusto Klimmek S.A., passa a se chamar, Condor S.A.

2000

2001

2002

2003
2006

2007

*A Tuper inicia atuação no segmento de sistemas de exaustão para o mercado original –
Original Equipment Manufacturer (OEM). A unidade fornece para as maiores montadoras
do País, tendo significativa participação na introdução dos modernos sistemas de póstratamento de gases de exaustão para veículos.
*A estrada Dona Francisca sofreu mais uma grande reforma no trecho da Serra do Mar.
*21 de julho - diante da alta do dólar no Brasil, o presidente do Banco Central, Armínio
Fraga, anuncia um pacote de medidas econômicas, que afetaram seriamente o mercado de
exportações em São Bento do Sul.
*11 de setembro - as torres do World Trade Center, em Nova York, são completamente
destruídas e o Pentágono em, Washington D.C, sofre grandes avarias após ataque
terrorista. O temor de um conflito abalou a economia e desequilibrou em todo o mundo as
formatações de mercados e fluxo de produtos.
*O euro entra em vigor, substituindo as moedas de 12 países da União Européia e
servindo mais de 300 milhões de pessoas.
*No Brasil, o dólar atinge a marca de R$ 3, obrigando o ministro Pedro Malan a tomar
medidas severas para o mercado. Inicia-se um ciclo de retomada das exportações
moveleiras em São Bento do Sul.
*A Oxford S.A. inicia a utilização de gás natural para operação das máquinas.
*Sancionada no Brasil a Lei Maria da Penha. Dentre as várias mudanças, a lei aumenta o
rigor nas punições das agressões contra a mulher.
*A Tuper inaugurou a unidade Tubos Especiais e Componentes, voltada à fabricação de
peças e componentes para a indústria automotiva.
*Instauração do Parlamento do Mercosul.
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*A Organização das Nações Unidas (ONU) autoriza o governo do Brasil a ampliar mais
de 200 milhas marítimas no Norte e um corredor que dá o acesso às ilhas Trindade e
Martim Vaz no leste.
*Euro atinge valor recorde face ao dólar ultrapassando a barreira de US$ 1,40. Algo
benéfico para São Bento em função das exportações para a Europa, porém o mercado
mundial estava em retração e as exportações caindo
2008

2009

2010

2011

2013

2014

*O preço do barril do petróleo chega aos US$ 100 por barril pela primeira vez na história.
*Tem início a crise financeira mundial. Os bancos centrais foram conduzidos a injetar
liquidez no mercado interbancário, para evitar o “efeito dominó”, com a quebra de outros
bancos em sequência que a crise se ampliasse em escala mundial.
*Santa Catarina registra a pior tragédia natural de sua história, com cidades do Vale do
Itajaí, Florianópolis e Norte Catarinense afetadas por enxurradas e deslizamentos. Mais
de 100 pessoas morreram.
*Grandes empresas brasileiras exportadoras sentiram falta de crédito no mercado para
seus negócios com estrangeiros.
*Petrobrás faz a primeira extração da camada pré-sal do campo de Tupi.
*A Buddmeyer foi a única empresa da América do Sul convidada a participar da
Heimtextil, maior feira de artigos para o lar do mundo, no setor de lançamento de
tendências.
*Segundo turno das eleições presidenciais no Brasil, Dilma Rousseff é eleita a primeira
mulher presidente no Brasil com 56% dos votos.
*O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga os primeiros dados
definitivos do Censo Demográfico de 2010, apontando a população brasileira em
190.732.694 habitantes.
*É dado início à Produção de tubos galvanizados, quando a Tuper inaugura a fábrica de
Galvanização, uma das mais modernas da América Latina.
*Supremo Tribunal Federal reconhece, por unanimidade, os direitos dos casais gays no
Brasil e é permitida a união estável entre homossexuais.
*Temporada de chuvas com maior duração já registrada deixa 37 cidades em estado de
emergência no estado de Santa Catarina.
*De acordo com a ONU, o mundo passou a ter 7 bilhões de habitantes.
*Acontece no Rio de Janeiro o leilão do campo de Libra no pré-sal, vencido pelas
empresas Petrobras (Brasil), Shell (Anglo-Holandesa), Total S.A. (França), CNPC
(China) e CNOOC (China).
*O Senado Federal do Brasil aprova projeto de lei que institui o Marco Civil da Internet.
*50 anos do regime militar.
*Abertura da XX Copa do Mundo de Futebol, no Brasil.
*Centenário do início da 1ª Guerra Mundial.
*Em 16 de outubro de 2014 o Hospital e Maternidade Sagrada Família completou 60
anos de atuação no município.
*Alemanha é tetra campeã mundial de futebol e Brasil fica na quarta colocação na copa.
*Ebola assusta o mundo com mais de 18 mil casos e 7 mil mortos.
*Eleição presidencial de 2014 é a mais acirrada após Ditadura: a Dilma Rousseff (PT)
foi reeleita no 2º turno, com 51,64% contra 48,36% de Aécio Neves (PSDB).
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*Lava Jato desarticula esquema de corrupção na Petrobras.
*Reaproximação entre Cuba e EUA: Raul Castro e Barack Obama costuraram um acordo
durante 18 meses de negociações secretas. O papa Francisco ajudou intermediando essa
aproximação.
2015

2016

2017

2018

*Esquema da Lava Jato foi raiz de escândalos do maior esquema de corrupção no Brasil.
*A Grécia enfrenta grave crise econômica - Eurogrupo aprova terceiro programa de
resgate da Grécia.
*Mundo relembra os 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial.
*Queda de crescimento Chinês provoca crise internacional com repercussões no Brasil.
*HSBC vende unidade brasileira para o Bradesco por US$ 5,2 bi.
*Dilma bate recorde de reprovação e supera Collor.
*TCU (Tribunal de Contas da União) rejeita contas de Dilma em 2014 por unanimidade.
*Barragens da mineradora Samarco se rompem e destroem distritos de Mariana, em MG.
*Eduardo Cunha aceita pedido de impeachment contra Dilma Rousseff.
*A crise econômica de 2016 faz crescer o número de desempregados no Brasil que já
atinge 11% dos brasileiros.
*Aconteceram no mês de agosto de 2016 na cidade do Rio de Janeiro (Brasil), os XXXI
Jogos Olímpicos de Verão.
*Abril foi o mais quente da história moderna.
*Reino Unido decide deixar a União Européia.
*Senado aprova impeachment, Dilma perde mandato e Michel Temer assume.
*Donald Trump é eleito presidente dos EUA.
*Queda do avião da Chapecoense foram 71 vítimas entre delegação e jornalistas.
*Morte de Fidel Castro coloca Cuba diante de novos desafios e transformações.
*Acidente aéreo em Paraty, Brasil, mata o ministro e relator da Operação Lava Jato no
STF, Teori Zavascki, o empresário Carlos Alberto Filgueiras e outras três pessoas. - O
ministro do STF Edson Fachin é sorteado novo relator da Operação Lava Jato, após a
morte de Teori Zavascki.
* O juiz Sérgio Moro condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelos crimes
de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Foi o primeiro presidente do Brasil a ser
condenado criminalmente desde a promulgação da Constituição de 1988.
* Polícia Federal faz a maior apreensão de dinheiro (R$ 51milhões) em espécie da
história do País durante cumprimento de busca e apreensão na Operação Tesouro Perdido.
* Temer é o governante mais impopular do mundo, atrás o venezuelano Nicolás Maduro.
* Supremo decide que Lei da Ficha Limpa vale para casos anteriores a 2010.
*Sessão Solene marca 60 anos da ACISBS.
*Avalanche de novas denúncias marcam ano político em 2017 - Denunciados passaram
um ano negando as acusações.
*Economia dá sinal de vida: país derrota inflação, mas não o desemprego - Inflação caiu
e os juros despencaram. Mas filas gigantes de pessoas em busca de trabalho marcaram o
ano: foram 13 milhões procurando emprego.
*Em decisão unânime, tribunal condena Lula em segunda instância e aumenta pena de 9
para 12 anos.
*Congresso aprova decreto de intervenção federal no Rio de Janeiro.
*Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está preso em Curitiba.
*Reunião histórica entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Desnuclearização foi tema de
reunião entre Kim Jong-un e Moon Jae-in, diz porta-voz sul-coreano.
*Jair Bolsonaro é eleito no segundo turno, presidente do Brasil.
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Áreas

Fonte: Google Mapas (2018)

Áreas de influência

Fonte: Google Mapas (2018)
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Áreas de proteção ambiental (APA)

No Brasil, uma Área de Proteção Ambiental (APA) é um local, com certo grau de
ocupação humana, de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais.
Tem como objetivo básico proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de
ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.
Em área de domínio público e/ou privado, não sendo necessária a desapropriação, as
atividades e usos desenvolvidos estão sujeitos a disciplinas.

As Áreas de Proteção
Ambiental pertencem
ao Sistema Nacional
de Unidades de
Conservação, regulado
pela Lei 9.985, de 18
de julho de 2000.

Prefeitura Municipal - Jolvani Bueno
Áreas de proteção ambiental do Consórcio Intermunicipal Quiriri

Fonte: Consórcio Intermunicipal Quiriri (2018)
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Áreas de proteção do Consórcio Quiriri

São Bento do Sul se tornou referência no Estado e modelo pela Fundação do Meio
Ambiente (FATMA) e Ministério Público, tendo hoje, alcance nacional e internacional em
seus programas: Resíduos Sólidos, Unidade de Conservação, Educação Ambiental, Produções
Alternativas e Turismo Rural.
Constituído em 28 de setembro de 1997, o Consórcio Intermunicipal da Bacia
Hidrográfica do Alto Rio Negro Catarinense – Consórcio Quiriri, foi instituído na forma
jurídica de associação civil sem fins lucrativos. Em sua constituição inicial participaram os
municípios de Campo Alegre, Rio Negrinho e São Bento do Sul. Em 1999 dado ao interesse
em compartilhar as ações ambientais consorciadas, incluiu-se o município de Corupá. Para
atingir o objetivo da construção do Plano Ambiental, realizou-se o envolvimento de
aproximadamente 20% da população.

.

A conjugação de esforços dos diferentes municípios possibilita a implementação de
políticas públicas, que individualmente, não teriam condições de realizar com eficácia.
O Parque Natural das Aves

Fonte: Consórcio Intermunicipal Quiriri (2018)

Prefeitura Municipal - Jolvani Bueno
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A estrutura do Parque é baseada em sete programas socioambientais e tem como
principal objetivo dar continuidade e ampliar um
projeto que já vem acontecendo há mais de 30
anos: a reconstituição da mata nativa. Com o
plantio e cultivo de árvores nativas e frutíferas, é
deixada sob guarda da natureza a existência de
alimentos para a sustentação de sua fauna.
O parque visa irradiar todos os seus projetos
ambientais para a conservação da natureza,
baseado nos programas do Consórcio Ambiental
Quiriri e em dar sustentabilidade socioambiental a
toda comunidade no seio e ao redor da APA.
Resultado da participação, conscientização,
sensibilização da instituição pública com a
sociedade civil, culminando com a regulamentação
e instituição do Zoneamento Socioambiental.
Prefeitura Municipal - Jolvani Bueno
Meio ambiente e geografia

São Bento do Sul está localizada em uma região de transição entre Mata Atlântica, nas
encostas da Serra do Mar e os campos de floresta subtropical de araucárias. O terreno
escarpado dificulta a prática da agricultura extensiva, direcionando a economia do município
para o modelo de atividade industrial.

A Mata Atlântica ou tropical de encosta, denominada Floresta Ombrófila Densa, é uma
mata hidrófila latifoliada, ou seja, possui muitas espécies de árvores como cedro, embaúba,
peroba, etc., além de palmitos e outros vegetais como xaxins, cipós, bromélias, musgos, sendo
predominante dos rios Natal, Humboldt e Floresta, enquanto no Planalto com a mata de
Floresta Ombrófila Mista, de Araucárias.
20

Sistema hidrográfico

O Programa Intermunicipal da Água
(PIA) foi criado no ano de 1997 na
nova Política Nacional de Recursos
Hídricos.
O Consórcio Quiriri iniciou com
ações de proteção dos recursos hídricos e
na criação de um banco de dados para
gerenciamento ambiental. As coletas de
água para monitoramento são realizadas
desde o ano de 2001 e atualmente é feito
em 19 pontos de amostragem, duas vezes
ao ano. Os pontos de coleta encontram-se
distribuídos entre os rios Banhados,
Serrinha, do Salto, dos Bugres, Negrinho,
Preto, Negro, Bituva e Corredeiras.
Prefeitura Municipal - Jolvani Bueno
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Localização das bacias em relação aos municípios

Fonte: Consórcio Intermunicipal Quiriri (2018)
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Condições climáticas

Fonte: SAMAE (2018)
Apesar da temperatura relativamente baixa em uma média anual de 19°C, as
temperaturas absolutas apresentam grandes contrastes, pois chegam a ultrapassar 31,7°C no
verão, caindo para -0,9°C nos campos do Planalto durante o inverno, predominando, no
entanto, valores médios entre 8°C e 29°C durante o dia na maior parte do ano.

Fonte: SAMAE (2018)

O clima é frio/muito frio no inverno e ameno/quente durante o
verão, com uma alta distribuição de chuvas irregulares durante o
ano, registros pluviométricos médios entre 500/600 mm de
precipitação anual e déficit hídrico nulo.
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Coordenadas Geográficas

Fonte: Google Mapas (2018)

Acessos do Município

Fonte: Google Mapas (2018)
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Distâncias rodoviárias
Distância em relação aos municípios

ACISBS - Fabiane Pickusch Costa

ACISBS - Fabiane Pickusch Costa
Fonte: Google Mapas (2018)
Distância dos aeroportos da região

Fonte: Google Mapas (2018)

25

Distância dos portos

ACISBS - Fabiane Pickusch Costa

Divisão política

Fonte: Prefeitura de São Bento do Sul (2018)

Fonte: Prefeitura de São Bento do Sul (2018)
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POPULAÇÃO

ACISBS - Fabiane Pickusch Costa

Fonte: IBGE (2018)

População residente

Fonte: IPC Marketing (2018)
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201//2010
Homens 13,2%
Mulheres 10,8%

Fonte: IPC Marketing (2018)

Crescimento populacional

Fonte: IPC Marketing (2018)
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Fonte: IPC Marketing (2018)

Eleitores

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina - TRE/SC 2018)

De 2010 até agosto de
2018 aumentou 8% o
nº e eleitores.
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Fonte: Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina - TRE/SC (2018)

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina - TRE/SC (2018)
69% dos eleitores têm entre 25 e 59 anos.
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Expectativa de vida

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde (SBS) 2018

Var. 2017 / 2008
Nascimentos
Óbitos
Óbitos fetais
-15,1%
-1,9%
-14,3%

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2016)
31

Fonte: IBGE Cidades (2018)

2017/2015
14% Casamentos
344% Separações judiciais

Divórcios -75%

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2010)
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Segundo o Atlas do Desenvolvimento
Humano no Brasil, referente aos dados de 2013, a
esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado
para compor a dimensão Longevidade do Índice
de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM).
Em São Bento do Sul, a esperança de vida ao
nascer aumentou 4,8 anos nas últimas duas
décadas, passando de 72,5 anos em 1991, para
75,6 anos em 2000, e para 77,3 anos em 2010. Em
2010, a esperança de vida ao nascer média para o
estado é de 76,6 anos e, para o país, de 73,9 anos.

Evolução do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
O IDH é uma medida usada para
classificar "desenvolvimento humano" e para
classificar como desenvolvidos (muito alto),
em desenvolvimento (médio e alto) e
subdesenvolvidos (baixo). A estatística é
composta dos dados de expectativa de vida
ao nascer, educação e PIB per capita (como
um indicador do padrão de vida).

Fonte: PNUD/ Atlas Brasil – Ranking (2010)
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ACISBS - Fabiane Pickusch Costa

Fonte: PNUD/ Atlas Brasil – Ranking (2010)
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EDUCAÇÃO

Censo educacional

Fonte: IBGE, Censo Demográfico (2010)
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Matrículas

Fonte: Secretaria da Educação de Santa Catarina (2018)
As maiores variações nas matrículas 2017/2014 ocorreram no ensino fundamental estadual e
privado com aumento de 9,6%, o que correspondeu a 198 e 82 matrículas respectivamente.
No ensino médio privado ocorreu a maior queda de -17,6%, o que representou -68 matrículas.

Na educação
profissional houve
uma queda de -29,6%
que corresponderam a
-237 matrículas entre
os anos de 2017/2014.
Já Educação de Jovens
e Adultos (EJA) a
queda foi maior cerca
de -44,4% que
corresponderam a 237 matrículas no
período
Fonte: Secretaria da Educação de Santa Catarina (2018)
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Fonte: Secretaria da Educação de Santa Catarina (2018)

Encontros/Formação de Profissionais da Educação 2017 - Municipal
As formações dos profissionais da educação por meio de palestras e de encontros
pedagógicos totalizaram 380 horas, realizadas pela SEMED, por meio de parcerias e projetos
da comunidade acadêmica, institucional e civil, visando ao fortalecimento do processo ensinoaprendizagem dos alunos da rede municipal de ensino.

Manutenção de todas as Salas
Informatizadas e setor administrativo
das Unidades Educacionais por meio
da SEMED e parceria com a UDESC
por meio do Projeto “Suporte e
manutenção dos laboratórios de
informática nas escolas públicas
municipais de São Bento do Sul”.
Adesão ao Programa “A Educação
Conectada do Ministério da
Educação”.
(Secretaria Municipal da Educação de São Bento do Sul)
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Secretaria Municipal da Educação de São Bento do Sul)

Realização do Dia da Família nas 51
Unidades Educacionais com a participação
de 5.823 pais dos 10.792 alunos matriculados
na Rede Municipal de Ensino.

Avaliação e monitoramento do Plano
Municipal de Educação - 2015 a 2025, com
aprovação pela Câmara de Vereadores.

Realização de Concurso Público para efetivação de
profissionais da educação com previsão de 119
contratações em 2018.

Escolas e vagas
Ensino privado

Fonte: Secretaria da Educação de Santa Catarina (2018)

Entre 2017/2014 houve aumento de 9,6% no ensino fundamental que representam a
82 matrículas.
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Instituições de ensino da rede privada
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro de Educação Chapeuzinho Vermelho
Sesi Escola Educação Infantil
Escola Alternativa Anjo Sapeca
Escola Espaço Infantil
Colégio Global
Colégio Froebel
Colégio da UNIVILLE
Colégio Bom Jesus São José

Ensino estadual

Fonte: Secretaria da Educação de Santa Catarina (2018)

Entre 2017/ 2014 houve um aumento de 9,6% no ensino fundamental o que corresponde a
237 matrículas. E no ensino médio a queda foi de -1,4% que representaram -198 matrículas.

Instituições de ensino da rede estadual
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escola de Ensino Básico São Bento
Escola de Ensino Básico Orestes Guimaraes
Escola de Ensino Fundamental Engelberto Grossl
Escola de Ensino Fundamental Professora Osmarina B. Betkowski
Escola de Ensino Fundamental Professor João Ropelato
Frederico Fendrich
Prefeito Carlos Zipperer Sobrinho
Celso Ramos Filho
Professor Roberto Grant
CEJA de São Bento do Sul
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Ensino municipal

Na pré-escola
houve uma queda
de 7,5% o que
corresponderam a
-278 matrículas
(2017/2014). E no
ensino
fundamental o
aumento foi de
8,4% o que
representaram
552 matrículas.

Fonte: Secretaria da Educação de Santa Catarina (2018)

Instituições de ensino da rede municipal
CEIM (Centro de Educação Infantil
Municipal) Berçário Magia do Bebe
CEIM - Amor Perfeito
CEIM - Tempo Mágico
CEIM - Algodão Doce
CEIM - Peter Pan
CEIM - Pingo De Gente
CEIM - Tico e Teco
CEIM - Nosso Mundo
CEIM - Raio de Sol
CEIM - Pica Pau
CEIM - Castelo Encantado
CEIM - Vera Lucia Drechsler Kitzberger
CEIM - Sonho Meu
CEIM - Trenzinho Maluco
CEIM - Fada Madrinha
CEIM - Pastor Adolf Prinz
CEIM - Neide de Fatima Lobermayer
CEIM - Estrela Guia
CEIM - Vereador Silvio Ivens Grossl
CEIM - Pequenos Passos
PEM - (Pré-Escola Municipal) Abelhinha
Feliz
PEM - Cantinho Do Céu
PEM - Criança Feliz
PEM - Ernesto Venera dos Santos
PEM - Sossego da Mamãe
PEM - Professor Ladir Dos Santos

PEM - Vereador Alexandre Alfredo Garcia
EBM - (Escola Básica Municipal) Baselisse
Carvalho R Virmond
EBM - Coronel Osny Vasconcellos
EBM - Presidente Castelo Branco
EBM - Professora Adélia Lutz
EBM - Emilio Engel
EBM - Prefeito Antônio Treml
EBM - Professora Aracy Hansen
EBM - Professora Maria Ferreira Ziemann
EBM - Professor Carlos Doetsch
EBM - Dalmir Pedro Cubas
EBM - Dr Hercílio Malinowsky
EBM - Prefeito Alfredo Diener
EBM - Prefeito Henrique Schwarz
EBM - Rodolfo Berti
EBM - Denise Christiane Harms
EBM - Garibaldina Silveira Fuginaga
EBM - Professora Lucia Tschoeke
EBM - Sophia Schwedler
EBM - Professor Newton Mendes
EBM - Alexandre Pfeiffer
EBM - Maria Waltrudes de Vasconcellos
Kruger
EBM - Annelize Beckhauser Mallon
EMEJA - Escola Municipal de Educação de
Jovens e Adultos
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Projetos da rede municipal
Vamos brincar de roda? - Semana da Educação Infantil
Conforme a LDB (Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional) “a educação infantil
compreende o período escolar em que atende pedagogicamente crianças de 0 a 5 anos de
idade. Nesse período, as crianças são estimuladas, através de atividades lúdicas e jogos, a
exercitar as suas capacidades motoras e cognitivas, a fazer descobertas e a iniciar o processo
de alfabetização”. Sabe-se que por meio das brincadeiras, jogos, contação de histórias e
cantigas, a criança se socializa, encontra prazer, desenvolve a afetividade, a motricidade e o
cognitivo, além de criar e reconstruir a realidade à sua volta.
As cantigas de roda, são canções populares, que estão diretamente relacionadas com a
brincadeira de roda. Essas brincadeiras são feitas, formando grupos de crianças, geralmente de
mãos dadas, que cantam as letras da canção que tem suas próprias características, geralmente
ligadas à cultura daquele local. Também são conhecidas como cirandas e representam os
costumes, as crenças, o cotidiano das pessoas, a fauna, a flora, culinária, dentre outros
aspectos de um lugar. As cantigas, possuem uma letra fácil de memorizar, sendo formada por
rimas e repetições que prendem a atenção das crianças, de modo que estimula a imaginação e
a memória (GASPAR, 2010).
Nos dias de hoje, com os avanços tecnológicos que vivenciamos, as mudanças globais, a
reformulação de valores e a perda de tradições que marcaram a infância de muitas pessoas,
acabamos por perder etapas fundamentais da infância e a transmissão desses valores. O
esquecimento das cantigas de roda principalmente nas escolas, a ludicidade, que é o segredo
das cantigas, está se perdendo e aspectos que possibilitam o desenvolvimento infantil como
dar as mãos em um círculo, ouvir, cantar, tocar que incentivam o desenvolvimento infantil e
promovem a socialização e interação, estão esquecidos e comprometendo movimentos de
suma importância para o convívio humano.
As cantigas de roda, são de extrema importância para a
cultura de um local. Por meio delas, dá-se a conhecer
costumes, cotidiano das pessoas, festas típicas do local,
comidas, brincadeiras, paisagem, flora, fauna, crenças. O
folclore de determinado local vai sendo construído aos
poucos não só de cantigas de roda, mas também de
histórias populares contadas oralmente, cantigas de ninar,
lendas, etc.
(Secretaria Municipal da Educação de São Bento do Sul)

Este projeto abrange a Educação Infantil – Creche
e Pré-escola, com a participação dos alunos,
professores e comunidade escolar, com
acompanhamento dos gestores, coordenadores
pedagógicos e especialistas em assuntos
educacionais. As atividades englobam
brincadeiras, cantigas de roda, exposições,
debates, pesquisas culturais.
(Secretaria Municipal da Educação de São Bento do Sul)
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PROA – Protetor Ambiental
O PROA é regido por um Regulamento, e vem crescendo ao longo dos anos, sendo
reconhecido, pelo Comando Geral da Polícia Militar, como um programa da instituição por
meio da Diretriz Operacional Permanente n°39/Cmdo Geral/2013. A Formação destes
adolescentes conta com 180 h/aula com material didático próprio, uniforme, alimentação e
transporte disponibilizados pela PMSC aos alunos envolvidos.
O programa foi oferecido para os alunos da
Rede Municipal de Ensino, iniciou-se em São
Bento do Sul no mês de abril do ano de 2017 e
contemplou alunos dos 8º e 9º anos das
Escolas Básicas Municipais Professora Aracy
Hansen, Emílio Engel e Alexandre Pfeiffer, as
quais foram selecionados por critérios como
notas e disciplina.
(Secretaria Municipal da Educação de São Bento do Sul)

Durante o programa, os formandos participaram de aulas teóricas e práticas, que
envolveram os temas: Polícia Militar, Polícia Militar Ambiental, biodiversidade, flora, fauna,
solo, atmosfera, água, atividades potencialmente poluidoras e atividades interdisciplinares.
Um dos grandes eventos que aconteceu neste programa foi a participação dos Protetores
Ambientais Soltura Das Aves, no parque das aves. A responsabilidade social e a preservação
ambiental significa um compromisso com a vida.
A Polícia Militar Ambiental disponibilizou todo o uniforme (calça, camiseta, moletom,
coturno, cinto e boné), e o material didático aos alunos selecionados.

No dia 8 de dezembro de 2017, ocorreu a formatura da
primeira turma de protetores ambientais mirins de São
Bento do Sul. Concluíram o curso, 32 alunos dos 8º e 9º
anos das Escolas Básicas Municipais Professora Aracy
Hansen, Emílio Engel e Alexandre Pfeiffer.

(Secretaria Municipal da Educação de São Bento do Sul)

Resumo – Projeto Pequeno Cozinheiro
O Projeto Pequeno Cozinheiro surgiu como idéia prática do Seminário Norte Catarinense
de Gestores da Educação, realizado em Mafra/SC no dia 06/06/2017; no qual foram
abordados temas relacionados ao fortalecimento de ações e promoção da alimentação
saudável na escola, para desenvolver a Educação Alimentar e Nutricional nas Unidades
Escolares. Participaram deste Seminário 7 CEIMs – Centro de Educação Infantil e 8 EBMs –
Escola Básica Municipal representando o município de São Bento do Sul.
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Com o objetivo de resgatar a cultura alimentar de São Bento do Sul por meio do
levantamento de receitas que fazem parte da história alimentar das famílias de alunos da rede
pública municipal, foi desenvolvido um trabalho de motivação, nas turmas de alunos que
tivereram interesse e curiosidade pelo assunto. O professor solicitou para as famílias enviarem
uma ou mais receitas que fizessem parte da sua história alimentar. As receitas foram préselecionadas pelos professores e após apresentadas ao grupo de trabalho, formado pelos
coordenadores/diretores e nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação.
Selecionadas as receitas, o professor da(s) turma(s) testou as preparações em sala de aula,
junto com os alunos (receitas de sua própria escola e/ou escolhidas pelo grupo de trabalho),
desenvolvendo assim as habilidades culinárias dos alunos.
O próximo passo foi enviar as receitas para casa, para que a família também tivesse o
momento de realizar a preparação. Como resultado deste trabalho culinário foi confeccionado
um livro em formato digital, com os sabores da nossa cultura alimentar, muitas vezes perdida
ao longo do tempo. O livro não traz só as receitas, mas também os relatos das famílias que
nos contam como foi a experiência de preparar e degustar os alimentos em casa, se a receita
foi bem aceita ou se trouxe alguma lembrança. O registro destas experiências foi através de
fotos, desenhos e os próprios relatos.
O encerramento do Projeto foi realizado no Auditório da Secretaria de Educação, no dia
27/11/2017, com a participação de representantes de Pais e Professores das Unidades
participantes, totalizando aproximadamente 130 pessoas. Foi realizada a entrega de
Certificado de Participação para os alunos e o livro digital em CD para cada Unidade Escolar.
Na ocasião, os convidados tiveram a oportunidade de degustar as preparações cujas receitas
foram para o livro.
Obs.: Neste ano de 2018 o Projeto Pequeno Cozinheiro já está em sua 2ª Edição.

Ensino profissionalizante e Superior

Fonte: Próprias Instituições (2018)
.

5,6% da população
no ensino superior

.
.
.
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Univille lança cursos na modalidade EaD

A Univille lança a Educação a Distância (EaD), inicialmente com a oferta de 30 cursos
– dez de graduação, com cursos superiores de tecnologia em várias áreas da gestão, e 20 de
pós-graduação, com destaque para a formação em gestão e em educação. A Universidade foi
credenciada para oferecer a modalidade em portaria publicada pelo MEC no dia 4 de maio de
2018. A EaD Univille vai funcionar a princípio em 4
polos: Campus Joinville, Unidade Joinville Centro, Campus
São Bento do Sul e Unidade São Francisco do Sul. As aulas
iniciam no segundo semestre desse ano.
A Ead Univille conta com infraestrutura de profissionais com
experiência na produção de materiais didáticos para esta modalidade,
laboratórios e atividades de pesquisa e extensão. Os estudantes
também vão ter acesso à biblioteca física e virtual que a
Universidade mantém em cooperação com as principais editoras de livros acadêmicos do País, com mais de
41 mil títulos.
Além do atendimento de professores e tutores presenciais e do
suporte oferecido pela Unidade de Educação a Distância (UnEaD),
setor da Universidade responsável pela modalidade, o estudante terá
acesso a opções de bolsas de estudo e crédito universitário, a
atividades de nivelamento em língua portuguesa e matemática,
acesso a oportunidades de estágio e emprego através do Escritório de
Empregabilidade e Estágio.
(UNIVILLE Campus São Bento do Sul)

Cursos livres
FLT – Faculdade Luterana de Teologia - Atividades de Extensão
• Aperfeiçoamento em teologia, bíblia e missão
• Capacitação pedagógica PEAL
• Cenários da vida - Uma lugar ao sol - Turma II
• Cenários da vida - Fontes
• Coordenador e minitor em dependência química
• Curso bíblico vida e missão
• Curso bíblico vida e música

• Fé trilha 8
• Jornada acadêmica
• Monitoramento em dependência química em

comunidade terapêutica
• Morte, onde está tua vitória
• Seminário de multiplicadores Trilha 8
• Vem senhor Jesus

Total de alunos 2018: 356
IFC- Instituto Federal Catarinense
• AutoCAD 2D aplicado a projetos elétricos
• Direito, Inovação e Desenvolvimento
• Eletroeletrônica Básica
• Ergonomia
• Fotografia Alternativa
• Fundamentos de Metrologia
• Gestão Empresarial de Micro e Pequena

• Introdução a Sistemas embarcados Wardware e

Firmware
• Instalações Elétricas Predias
• Plataforma Arduino
• Prática Coral I
• Técnica Vocal Coletiva, Teoria e Percepção
Musical

Empresas - Pró Empresário

Total de alunos 2017: 537
SENAC
• Adobe Illustrator
• Adobe Photoshop

• Aprendizagem profissional

• Assistente administrativo
comercial em serviços de vendas • Cuidador de idosos
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• Excel (básico ao avançado)
• Introdução à fotografia digital
• Oratória

• Promob: Acabamentos e

• Técnicas de recepção e
ambientes planejados
secretariado
• Relacionamento com o cliente • Tratamento de imagem digital
para fotógrafos

Total de alunos 2017: 328
SENAI
Presencial – 1089
• Automotiva
• Educação
• Eletroeletrônica
• Gestão
• Logística

• Madeira e Mobiliário
• Metalmecânica -

• Segurança
• Têxtil e Vestuário

• Meio Ambiente
• Segurança no

Fabricação Mecânica
• Metalmecânica Mecânica
• Metrologia

EAD – 49
• Automotiva
• Energia GTD
• Logística

Trabalho
• Tecnologia da
Informação – Software

Total de alunos 2017: 1.308
UNISOCIESC – Cursos de extensão
• A nova lei trabalhista e os

impactos na relação com o
trabalho
• Análise e interpretação de
desenho
• Análise e interpretação de
desenho e metrologia

• Auxiliar veterinário
• Auxiliar de laboratório e

análises clínicas
• Auto Cad 3D
• Excel Intermediário e
Avançado
• Gestor Industrial

• Liderança
• Massoterapia
• Organização de Almoxarifados
• PCP
• Setup

Total de alunos 2018: 250
UNIVILLE – Cursos de extensão
• Atuação dos profissionais de natureza

intelectual: formas de constituir seu negócio e
tributação pertinente
• Comunicação para altos resultados
• curso básico de libras
• Dimensionamento de estrutura metálica básico
• Excelência em Oratória com Técnicas de PNL
• E-commerce na prática
• Excel básico
• Excel Intermediário ao Avançado
• Excelência em Oratória com Técnicas de PNL
• Feedback como ferramenta de gestão in company
• Fresamento básico

• Gestão de projetos
• Inteligência em vendas
• Inteligência emocional e interpessoal para

líderes
• Introdução a redação empresarial
• IRPF – Imposto de Renda Pessoa Física para
principiantes
• Líder coach
• Oratória do básico ao avançado
• Soldagem
• Solidworks básico
• Torneamento mecânico básico

Total de alunos 2017: 134

Cursos técnicos
IFC- Instituto Federal Catarinense
• Técnico subsequente em Defesa Civil
• Técnico subsequente em Logística

• Técnico subsequente em Qualidade

Total de alunos 2017: 299
SENAC
Presencial -121
• Administração
• Enfermagem - 2 turmas

EAD - 35
• Administração
• Design de interiores

• Logística
• Marketing

Total de alunos 2017: 156
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SENAI
• Automação e Mecatrônica
• Eletroeletrônica
• Madeira e Mobiliário

• Metalmecânica - Fabricação Mecânica
• Metalmecânica – Mecânica

Total de alunos 2017: 129
Fonte: Próprias Instituições (2018)

Ensino superior
FLT – Faculdade Luterana de Teologia
• Bacharelado em Teologia

Total de alunos 2018: 78
IFC- Instituto Federal Catarinense
• Engenharia de Computação

• Engenharia de Controle e Automação

Total de alunos 2018: 342
UDESC
• Bacharelado em Sistemas de Informação

• Engenharia de Produção - Habilitação Mecânica

Total de alunos 2017: 622
UNICESUMAR
Bacharelado
• Administração
• Ciências Contábeis
• Ciências Econômicas
• Educação Física
• Engenharia de Software
• Engenharia da Produção
• Serviço Social
• Teologia
Licenciatura
• Educação Física
• Geografia
• História
• Letras Português Inglês
• Matemática
• Pedagogia
2ª Licenciatura
• Geografia

• História
• Pedagogia
• Inglês

Tecnólogo
• Agronegócio
• Análise e Des. de Sistemas
• Design de Interiores
• Design de Moda
• Design de Produtos
• Empreendedorismo
• Gastronomia
• Gestão Ambiental
• Gestão Comercial
• Gestão de Cooperativas
• Gestão Financeira
• Gestão Hospitalar
• Gestão da Organização do
Terceiro Setor

• Gestão da Qualidade
• Gestão da Tecnologia da

Informação
• Gestão de Lojas e Pontos de
Venda
• Gestão de Recursos
Humanos
• Gestão Hospitalar
• Gestão Pública
• Logística
• Marketing
• Negócios Imobiliários
• Processos Gerenciais
• Secretariado
• Segurança do Trabalho
• Sistemas para Internet

Total de alunos 2018: 1.350
UNINTER - Centro Universitário Internacional
Bacharelado
• Administração
• Artes visuais
• Ciências Contábeis
• Ciência Política
• Comunicação Social
• Educação Física
• Engenharia de Computação
• Engenharia Elétrica
• Engenharia de Produção

• Filosofia
• Geografia
• História
• Jornalismo
• Letras
• Matemática
• Psicopedagogia
• Publicidade e Propaganda
• Relações Internacionais
• Serviços Social

• Teologia

Licenciatura
• Artes Visuais
• Ciências da Religião
• Educação Especial
• Educação Física
• Filosofia
• Geografia
• História
• Letras
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• Matemática
• Pedagogia
• Psicopedagogia
• Sociologia

• Comércio Exterior
• Educador Social
• Gestão Ambiental
• Gestão Comercial
• Gestão da Produção Industrial
• Gestão da Tecnologia da
• Gestão de Recursos Humanos
• Gestão de Saúde Pública
• Gestão de Segurança Privada
• Gestão de Serviços Jurídicos e

2ª Licenciatura
• Geografia
• História
• Letras
• Matemática
• Pedagogia
Tecnologia
Notariais
• Análise e Desenvolvimento de • Gestão de Turismo
Sistemas
• Gestão em Vigilância em Saúde

• Gestão Financeira
• Gestão Hospitalar
• Gestão Pública
• Investigação Profissional
• Logística
• Marketing
• Marketing Digital
• Processos Gerenciais;
• Secretariado
• Segurança Pública

Total de alunos 2017: 400
UNIP – Universidade Paulista
• Administração
• Artes
• Ciências Biológicas
• Contábeis
• Geografia

• Gestão Hospitalar
• História
• Letras
• Matemática
• Pedagogia

• Processos Gerenciais
• Recursos Humanos
• Serviço Social
• Sociologia
• Tecnologia de Informação

Total de alunos 2016: 133
UNISOCIESC
• Medicina Veterinária

Bacharel
• Biomedicina
• Engenharia Civil
• Fisioterapia

Licenciatura
• Pedagogia

Total de alunos 2018: 282
UNIVILLE
• Administração
• Ciências Contábeis
• CST - Gestão Comercial (Semestral)
• CST - Mecatrônica (Semestral)

• Direito
• Educação Física
• Engenharia Elétrica
• Engenharia Mecânica

Total de alunos 2017: 1.192
UNOPAR
• Administração
• Ciências Contábeis
• Formação Pedagógica
• Serviço Social

Licenciatura
• Artes Visuais
• Educação física
• Geografia
• História
• Letras
• Matemática

• Pedagogia
• Sociologia

Tecnólogo
• Análise e Desenvolvimento de
Sistemas
• Gestão Ambiental
• Gestão Comercial
• Gestão da Produção Industrial
• Gestão da Segurança Pública
• Gestão de Recursos Humanos
• Gestão Empreendedora

• Gestão Financeira
• Gestão Hospitalar
• Gestão Pública
• Logística
• Marketing
• Marketing Digital
• Processos Gerenciais
• Serviços Jurídicos,

Cartorários e Notariais

Total de alunos 2018: 328
Fonte: Próprias Instituições (2018)
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Ensino em pós-graduação
FLT – Faculdade Luterana de Teologia
• Aconselhamento Pastoral Familiar
• Relações Familiares
• Teologia, Bíblia e Missão

• Teologia Exegese Bíblica
• Terapia Familiar Sistêmica

Total de alunos 2018: 199
SENAC - EAD
• Docência no Ensino Superior
• Engenharia da Qualidade de Software

• Gestão da Segurança de Alimentos

Total de alunos 2017: 5
UNICESUMAR
• Área dos Cursos (número de cursos)
• Administração Financeira
• Administração Pública
• Auditoria, Contabilidade e Perícia contábil
• Biotecnologia Ambiental
• Ciência Política
• Comunicação Empresarial e Marketing (5)
• Direito (6)
• Educação (22)
• Empreendedorismo e Inovação Social nas

Organizações
• Empreendimentos e Negócios Imobiliários
• Engenharia e Gestão da Produção
• Gastronomia Funcional e Natural
• Gestão (16)
• Higiene Ocupacional
• Liderança Inovadora
• Logística
• Mercado Financeiro e Banking
• Moda e Negócio
• Neuroaprendizagem

• Pedagogia Empresarial e Desenvolvimento do

Conhecimento
• Perícia e Auditoria ambiental
• Planejamento e Gestão de Trânsito
• Planejamento e Organização de Eventos
• Projeto de Interiores
• Segurança do Trabalho
• Sistema Financeiro e Mercado de Capitais
• Teatro, Expressividade e Dinamismo no
Ambiente Escolar
MBA
• Agronegócio
• Coaching aplicado à Gestão de Pessoas
• Educação Executiva e Análise Organizacional
• Gestão (4)
• Pedagogia não Formal: Novos Espaços para a
Atuação do Pedagogo
• Planejamento e Estratégia Organizacional
• Supply Chain Management: Gerenciamento da
Cadeia de Suprimentos

Total de alunos 2018: 105
UNINTER - Centro Universitário Internacional
• Área dos Cursos (número

de cursos)
• Desportiva (2)
• Direito (6)

• Educação (22)
• Engenharia (9)
• Meio Ambiente (4)
• Negócios (29)

• Psicologia (3)
• Pública (3)
• Saúde (8)
• Serviço Social (2)

Total de alunos 2017: 150
UNISOCIESC
• Engenharia de Produção com ênfase em Lean Manufacturing

Total de alunos 2018: 30
UNIVILLE
• Desenvolvimento Gerencial e Gestão de Pessoas • MBA Planejamento e Gestão de Negócios
• Direito Civil e Processual Civil

Total de alunos 2017: 76

48

UNOPAR
• Gestão em licenciamento
• Gestão em licenciamento e auditoria
• Gestão Organizacional para escola
• Gestão Pública

• MBA em liderança em coaching para gestão de

pessoas
• MBA finanças e controladoria
• Saúde Pública

Total de alunos 2018: 25
Fonte: Próprias Instituições (2018)

MBA
Mestrado em Administração de Negócios
(em inglês: Master of Business Administration - MBA)

UNISOCIESC
• Gestão Empresarial
Total de alunos 2018: 60

• Gestão Financeira: Controladoria e Auditoria

UNINTER - Centro Universitário Internacional
• Área dos Cursos (número de cursos)
• Engenharia (9)
• Meio Ambiente (2)

• Negócios (23)
• Pública (2)
• Saúde (2)

Total de alunos 2017: 80
Fonte: Própria Instituição (2018)
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SAÚDE

Prefeitura de São Bento do SulProfissionais da saúde

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul (2018)
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Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul (2018)

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul (2018)

Var. 2017/2015
Clínicas (9) 12,50%
21,7% Farmácias (3)
Consultórios (72) 33,18%
5,88% Laboratórios (1)
25,68% Total de estabelecimentos (85).
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Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul (2018)

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul (2018)
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Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul (2018)

Hospital e Maternidade Sagrada Família (HMSF)

O Hospital e Maternidade Sagrada Família (HMSF) é o único hospital da cidade,
fundado em 1954. É uma entidade privada, sem fins lucrativos. Há 64 anos o Hospital e
Maternidade Sagrada Família atende a comunidade de São Bento do Sul e da região. Dirigido
pela Congregação das Irmãs da Divina Providência, sendo auxiliado por um diretor executivo.
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Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul (2018)
O Hospital e Maternidade Sagrada Família está instalado em um prédio de três andares,
de aproximadamente 6.439,31 m², com instalações para tratamentos clínicos, cirúrgicos,
diagnósticos e apoio.
A utilização de sistema eletrônico para prescrever
medicação e atualizar a evolução dos pacientes tornou o
HMSF referência na região. O método adotado
contribui para a qualidade da informação entre corpo
clínico, enfermagem e farmácia e é uma excelente
ferramenta no controle de estoque de medicação.

Centro Médico Oxford – Cemox

O Centro Médico Oxford (Cemox) é considerado uma referência em medicina
ocupacional e saúde do trabalhador na cidade de São Bento do Sul e estado de Santa Catarina.
O Cemox presta suporte especializado às empresas em cumprimento às exigências
instituídas pela legislação específica (LEI 6.514/77). Com equipe qualificada, tecnologia e
modernas instalações, atende a demanda na área de saúde ocupacional.
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Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de São
Bento do Sul (2018)

Centro de Recuperação Nova Esperança – Cerene
O Centro de Recuperação Nova
Esperança (Cerene) atua desde 1989 no
atendimento para reabilitação de dependentes
químicos (álcool e outras drogas), a partir da
visão de ser humano integral. Os programas
de atendimento oferecidos têm como foco as
mudanças comportamentais e a qualidade de
vida dos dependentes e seus familiares.

As unidades de acolhimento do
Cerene situam-se em Blumenau, Palhoça,
São Bento do Sul, Ituporanga em Santa
Catarina e Lapa no Paraná. O Cerene atua
com o programa de atendimento aos
dependentes e também com a reinserção
social dos mesmos. Através de palestras
de prevenção, assessoria e treinamento,
atinge-se ainda empresas, escolas,
universidades, igrejas, associações e
comunidade em geral.

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul (2018)
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.INFRAESTRUTURA

ACISBS - Fabiane Pickusch Costa

Aspectos culturais e desportos

Fonte: Prefeitura Municipal de São Bento do Sul – Tributação (2018)

TurismoInfraestrutura turística

Fonte: Prefeitura Municipal de São Bento do Sul – Tributação (2018)

Variação
2018/2016
Bares,
Lanchonetes e
Restaurantes
20%.
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São Bento do Sul em destaque - 29 cidades mais bonitas do Brasil

No mar ou na montanha, pequenas vilas ou grandes capitais, há tantos lugares incríveis
no Brasil. Segundo a pesquisa do site Expedia sem nenhuma ordem em particular, São Bento
do Sul está listado entre as 29 cidades mais bonitas do Brasil.

➢ Fortaleza, Ceará
➢ Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul
➢ Blumenau, Santa Catarina
➢ Monte Verde, Minas Gerais
➢ Olinda, Pernambuco
➢ Brasília, Distrito Federal
➢ Ouro Preto, Minas Gerais
➢ Pirenópolis, Goiás
➢ Salvador, Bahia
➢ Joinville, Santa Catarina
➢ Florianópolis, Santa Catarina
➢ Garibaldi, Rio Grande do Sul
➢ Gramado, Rio Grande do Sul
➢ Petrópolis, Rio de Janeiro
➢ Maceió, Alagoas
➢ Porto Seguro, Bahia
➢ Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
➢ Pomerode, Santa Catarina
➢ Morretes, Paraná
➢ João Pessoa, Paraíba
➢ Curitiba, Paraná
➢ Diamantina, Minas Gerais
➢ Holambra, São Paulo
➢ Gonçalves, Minas Gerais
➢ Fernando de Noronha
➢ São Paulo, São Paulo
➢ São Francisco do Sul, Santa Catarina
➢ Campos do Jordão, São Paulo
➢ São Bento do Sul, Santa Catarina
– Localizada na Região Metropolitana Norte/Nordeste Catarinense, São Bento do Sul merece
os apelidos de “Cidade da Música” e “Cidade do Folclore”. A preservação da cultura e das
tradições européias são definitivamente os traços mais marcantes da região. Para contemplar
as belezas naturais, o Roteiro das Araucárias é o passeio mais do que perfeito.
Fonte: Expedia.com.br (2016)

ACISBS - Fabiane Pickusch Costa
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Dimas de Freitas
Atrações artístico-culturais

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Arquivo Histórico
AMA artesanatos
Biblioteca Municipal Luiz de Vasconcelos
Casa do Artista
Calçadão
Centro Cultural Dr. Genésio Tureck
Centro de Atendimento ao Turista
Escola de Música Donaldo Ritzmann
Feira de Artesanato
Igreja Evangélica Luterana
Igreja Matriz Puríssimo Coração de Maria
Museu Municipal Dr. Felippe Maria Wolff
Museu Augusto Emilio Klimmek
Museu Sitio 8 de Dezembro
Museu Natural Entomológico Ornith Bollmann
Museu da Fiação São Bento
Pavilhão de Eventos PROMOSUL
Praça Getúlio Vargas
Praça Leopoldo Rudnick
Praça Henrique Loyola
Posto de Informações Turísticas
Shopping Zipperer
Sociedade Literária

ACISBS - Fabiane Pickusch Costa

Prefeitura Municipal - Jolvani Bueno

Fonte: Secretaria de turismo - Prefeitura Municipal (2018)
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Turismo ecológico e rural

ACISBS - Fabiane Pickusch Costa

ACISBS - Fabiane Pickusch Costa

❖ Cicloturismo – Circuito das Araucárias
❖ Braço Esquerdo – Ano Bom
❖ Circuito de Arvorismo
❖ Estação Ferroviária Serra Alta
❖ Estrada Dona Francisca
❖ Paraíso das Águas
❖ Parque 23 de Setembro
❖ Parque do Sistema Autônomo Principal de água e
Esgoto (SAMAE)
❖ Parque das Aves – Rio Natal
❖ Maria Fumaça – Caminho Serra do Mar
❖ Morro da Igreja – Rio Natal
❖ Mirante Vereador Luiz Hilgenstieler
❖ Pesque Pague Sete Lagoas
❖ Recanto Água Doce
❖ Recanto Buger Strasse
❖ Sitio Vale do Lago
❖ Recanto da Nossa Senhora Aparecida
❖ Recanto do Noti
❖ Recanto do Luli – Rio Natal
❖ Recanto das Palmeiras
❖ Recanto Ponte de Pedra
❖ Suçuarana Adventure

Fonte: Secretaria de turismo - Prefeitura Municipal de São Bento do Sul (2018)
Atrações germânicas

Grupos folclóricos
Restaurantes com culinária típica
Festas típicas
Fonte: Secretaria de turismo - Prefeitura
Municipal de São Bento do Sul (2018)
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Demanda turística

Fonte: Estudo de Demanda Turística – SANTUR. Prefeitura Municipal de São Bento do Sul –
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (2013).
Eventos

Fonte: Prefeitura Municipal de São Bento do Sul– Departamento de Turismo (2018).
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Eventos para negócios

Fonte: Prefeitura Municipal de São Bento do Sul– Departamento de Turismo (2018).

Prefeitura de São Bento do Sul

Roteiros turísticos
*Roteiro cultural estrada Dona Francisca

Estrada da colonização do Norte Catarinense e
segunda estrada carroçável do Brasil. Contêm um
trecho ainda preservado no município de São Bento do
Sul com diversas construções em estilo enxaimel e
teuto-brasileiro, bem como ranchos, estrebarias e
equipamentos da época da colonização do município.
Além das belas paisagens, no roteiro se
encontram diversos pontos de venda de artesanato,
mudas, artefatos de lã e diversas opções de pães,
doces, biscoitos, geleias, frios e outras receitas especiais preservadas pelos descendentes dos
imigrantes que colonizaram São Bento do Sul.

*Casa Eichendorf

Unidade arquitetônica de relevante interesse
histórico, reconhecida através de tombamento pelo
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN) em 03/05/2011 como paisagem cultural
brasileira integrando também o Roteiro Nacional de
Imigração. Apenas contemplação externa.
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*Casa Neumann

Unidade arquitetônica de relevante interesse histórico reconhecida através de
tombamento pelo IPHAN em 03/05/2011 como paisagem cultural brasileira integrando
também o Roteiro Nacional de Imigração. Apenas contemplação externa.
*Artesanato Chácara Linzmeier

Venda de roupas de tricô, toalhas, crochê, bordados, quadros, panos de prato pintados,
sob encomenda.
*Escola Km 80

Datada de 1928 é considerada uma unidade arquitetônica de expressivo valor cultural
reconhecida por meio de tombamento pela Fundação Catarinense de Cultura. Apenas
contemplação externa.
*Sociedade de Cantores 25 de Junho

Sängerhalle: uma das mais antigas sociedades da região,
fundada em 10/10/1881 abrigando e integrando os
colonizadores e seus descendentes através da promoção de
atividades culturais de canto, teatro e dança.
ACISBS - Fabiane Pickusch Costa

*BROTHAUS

Serviço de café colonial com ponto de venda de produtos artesanais dos associados da
Associação de Turismo Rural da Estrada Dona Francisca, entidade que a mais de 15 anos
trabalha as atividades turísticas da localidade. Além de servir e comercializar no local o
estabelecimento também atua com o serviço de café em diversos eventos externos.
*Açougue Bela Aliança

Estabelecimento bastante procurado pelos visitantes por manter receitas de frios deixadas
pelos colonizadores alemães da região além de trabalhar com serviço de assados de gado,
porco e ovelha mediante encomenda. Os produtos mais procurados são: pão de carne,
salsichas alemãs, salames, gelatina, linguiças, etc.

*Bar Donato Kobs

Um dos primeiros estabelecimentos comerciais
da Estrada Dona Francisca, o estabelecimento passa
de geração em geração mantendo uma estrutura física
peculiar que faz o visitante experimentar uma volta ao
passado.
*Casa Schlagenhaufer

Unidade arquitetônica de relevante interesse histórico,
reconhecida através de tombamento pelo IPHAN em
03/05/2011, como paisagem cultural brasileira, integrando
também o Roteiro Nacional de Imigração. Apenas
contemplação externa.
62

*Sítio 8 de Dezembro

Prefeitura Municipal - Jolvani Bueno

Adaptado para servir bufê de café
colonial, o antigo paiol, construído em 1969,
tem clima campestre e abre somente aos
sábados e domingos. Nos dias úteis funciona
apenas sob reserva. No local é possível
provar quitutes como o beijo russo (torta de
chocolate com ameixas secas e recheio de
doce de leite), o biscoito recheado de
goiabada e o strudel de maçã com uvas
passas.
*Escola Km 75 (Aracy Hansen)

Considerada uma unidade arquitetônica de expressivo valor
cultural reconhecida através de tombamento pela Fundação
Catarinense de Cultura (FCC) hoje ocupada pelo Grupo
Folclórico Boehmerwald. Apenas contemplação externa.
*Casa Struck

Unidade arquitetônica de relevante interesse histórico reconhecida através de
tombamento pelo IPHAN em 03/05/2011 como paisagem cultural brasileira, integrando
também o Roteiro Nacional de Imigração. Apenas contemplação externa.
*Sítio Ponte de Pedra

Localizado na divisa de São Bento do Sul e Campo Alegre,
o Sítio Ponte de Pedra leva este nome devido à centenária
ponte construída no ano de 1884, conservando em suas
dependências a arquitetura e
os móveis de várias
gerações. Ao visitar o
estabelecimento pode-se
cavalgar nos campos do sítio e tomar um gostoso banho de rio
aos pés da antiga ponte. A hospedagem é feita numa casa
enxaimel e as refeições servidas num antigo paiol.
**Roteiro de clicloturismo – Circuito das araucárias

Este roteiro é repleto de atrativos naturais, históricos e também
gastronômicos e culturais. A paisagem é bem variada, alternando entre
altos de serras a planaltos ou vales de rios. A Mata Atlântica é bem
preservada, mesclada com florestas de imponentes e belas araucárias. A
natureza se mostra presente também na grande concentração de nascentes
e cachoeiras, como a Rota das Cachoeiras, uma incrível sequência de 14 quedas em menos de
3 km. No circuito há atrativos naturais, históricos e forte presença cultural.
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**Destaques naturais

O Morro da Igreja que possui um paredão de
pedra onde os escaladores praticam o rapel (um
dos maiores do Brasil, com 245 metros). E os
Campos do Quiriri (área de preservação) que pode
ser conhecida a partir do Circuito e de onde, em
dias claros, avista-se todo o Litoral Norte de
Santa Catarina.
**Destaques históricos

O circuito passa por vários trechos do traçado original
da Estrada Dona Francisca, construída por volta de 1865. A
ferrovia que foi construída em 1913 se encontra em
funcionamento e era parte da Estrada de Ferro que ligava
São Paulo ao Rio Grande do Sul. Os trilhos serpenteiam as
serras e cruzam o circuito diversas vezes. Também ao longo
do circuito encontram-se pequenos museus com peças e
artefatos, principalmente rurais, trazidos ou fabricados pelos
primeiros colonizadores. As quatro cidades, São Bento do
Sul, Corupá, Campo Alegre e Rio Negrinho, possuem vários
prédios históricos bem conservados, muitos deles
funcionando como órgãos públicos.
**Aspecto cultural

É muito presente a influência alemã, polonesa e italiana,
notável principalmente nos costumes e tradições, como as
festas locais com danças folclóricas, a comida (com
deliciosos cafés coloniais), os tipos de construções e os
traços físicos de sua gente. Também marcam presença na
região os imigrantes espanhóis, tchecos, austríacos e
portugueses, entre outros.

Roteiro de compras
Móveis e Decorações

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Loja de Móveis Weihermann: trabalha com produtos exclusivos.
Vip Joliflex: Há 12 anos no mercado de colchões, móveis e decoração.
Origem Inox e Design: móveis sob medida com preço direto de fábrica.
Vintage Móveis e Jardim: móveis rústicos e linha contemporânea.
J. Costa: móveis rústicos e maciços.
Artefama: os móveis rústicos ou contemporâneos, conforme a preferência.
Rudnick Mega Store: atende os mais exigentes mercados de móveis.
Rudnick Outlet: ponta de estoque de móveis.
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Produtos mais procurados

✓ AMA - Amigos do Artesanato de São Bento do Sul: trabalhos manuais, artigos
para presente e decoração, souvenires, doces, geleias e bolachas decoradas.
✓ Casa do Artista: artesanatos variados dos artistas da nossa cidade.
✓ Açougue Fendrich: um dos mais tradicionais açougues da cidade.
✓ Enxovais D'oro: charme e conforto para você e para sua casa.
✓ Chocolates Frantz: uma das tradicionais fábricas de chocolates da cidade.
✓ Oxford Porcelanas: a maior fábrica de porcelana e cerâmica das Américas
desenvolve e personaliza produtos.
✓ Enxovais D'oro Saldos: qualidade dos produtos Buddemeyer sem pagar mais.
¨Roteiro de ecoturismo e aventura
¨Roteiro Vale Perdido

Por suas belezas peculiares, explorando de forma sustentável os recursos naturais e
valorizando a atividade da agricultura familiar as seis propriedades da localidade do Rio
Natal, Ano Bom, Braço Esquerdo e Estrada dos Bugres, abrem suas portas para oferecer aos
turistas um roteiro ecologicamente correto. Apreciando o roteiro você vai encontrar:
¨Restaurante Ruda

Gastronomia típica polonesa e alemã (sob reserva) pesque e pague, área de camping e
produtos coloniais.
¨Parque Natural das Aves

Aves características da Serra do Mar, borboletário, com
trilhas: das borboletas, dos pássaros, dos pomares e a trilha
contemplativa. Também se encontram produtos coloniais e
artesanato. O Parque ainda possui auditório de educação
ambiental, camping, pousada e lanchonete.
Prefeitura Municipal - Jolvani Bueno

¨Banana Chips Tia Rita

Horta orgânica e produtos hortifrutigranjeiros, banana chips, geleias, doces, marrecos, pato
recheado e colhe e pague (sob reserva).
¨Recanto Buger Strasse

Piscina e toboáguas, canchas de vôlei e
futebol de areia, área para piqueniques, trilhas
para caminhadas, produtos coloniais, artesanato
e almoço (sob reserva).
¨Morro da Igreja (MONTANHISMO)

Formação rochosa com 842 m de altitude, situado na localidade de
Rio Natal, o Morro da Igreja é um convite para aventura. Local
apropriado para a prática do montanhismo e para os mais
aventureiros dispõe de um rapel de 240 metros de altura.
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Roteiro ferroviário
‘Passeio Trem da Serra do Mar

Natureza, diversão e saudosismo, em um passeio inesquecível, por belas paisagens da Mata
Atlântica e pelas incríveis obras da engenharia, tais como túneis, viadutos e pontes que estão
presentes ao longo da Serra do Mar. Num percurso de 45 quilômetros, partindo do município
de Rio Negrinho, a
uma altitude de 795
metros e descendo até
Rio Natal no
município de São
Bento do Sul, a 450
metros do nível do
mar, onde robustas
locomotivas a vapor de
até 120 toneladas, da
década de 40, vencem
a subida da serra em
um show a parte, para
os mais
observadores. Em Rio
Natal, os passageiros
descem do trem e
servem-se de um
saboroso almoço típico
polonês e no retorno
é possível agendar um
delicioso café
colonial. Na estação em Rio Negrinho, o passageiro pode ainda conhecer o Museu Dinâmico
da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF), com centenas de peças em
exposição.
° Roteiro histórico da cidade de São Bento do Sul
° Praça Getúlio Vargas

Localizada na Rua Barão do Rio Branco, no centro
da cidade, com uma área de 5.500 m², possui arborização
centenária, coreto, monumento aos imigrantes, parque
infantil, sanitários e bancos para descanso. É palco do
tradicional evento Retretas de Verão, que anualmente,
acontecem nos meses de janeiro e fevereiro.
° Edifício Prefeito Manoel Tavares

Em 1899, foi aprovada pela Câmara Municipal, a construção de uma edificação para abrigar
administração do município. A prefeitura tinha um perfil arrojado para sua época, com
arquitetura em estilo português. A primeira pedra foi lançada em 07 de julho de 1901, porém,
por falta de recursos, foram necessários três anos até que a construção fosse concluída. No
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início, a casa servia de escritório administrativo,
câmara e sala de audiências para o Conselho
Municipal. A partir de 1997, a prefeitura foi
transferida para a Avenida Nereu Ramos, ao lado do
escritório da CELESC, e em junho de 1999, mudouse para o endereço atual, na Rua Jorge Lacerda. Em
homenagem ao primeiro prefeito de São Bento do
Sul, o prédio levou o nome de Edifício Prefeito
Manoel Tavares. Atualmente o local abriga o Departamento de Turismo.

° Igreja Matriz Puríssimo Coração de Maria

Construída entre 1955 e 1960, destacam-se na matriz o
conjunto da Via Sacra com seus painéis cerâmicos, o vitral
do altar mor e a própria arquitetura do prédio que se localiza
na Rua Padre Fidélis Tomelin - Centro.

° Réplica da Casa do Imigrante no Parque 23 de setembro

Com 22 mil metros quadrados de muito ar puro e
situado no Centro da cidade, o parque abriga a réplica
da primeira casa construída em São Bento do Sul, a
Casa do Imigrante. As araucárias e os cedros
centenários compõem o cenário do parque, excelente
para caminhadas e contato com a natureza.

° Igreja Evangélica Luterana

A Comunidade Evangélica Luterana de São Bento do
Sul, fundada em 12 de julho de 1887, teve seu atual templo
em estilo gótico com vitrais coloridos, inaugurado em 04 de
setembro de 1955. Possui em seu interior belíssimo órgão
com 1.155 tubos.

° Museu Augusto Emílio Klimmek

Localizado na sede da CONDOR S.A., a maior
fabricante de produtos de higiene, beleza, limpeza e
pintura da América Latina, o museu resgata a história
da empresa e de seu fundador através do acervo que
inclui máquinas, moldes, equipamentos, documentos,
fotografias e demais peças ligadas à fabricação de
seus produtos.
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° Museu Municipal Dr. Felippe Maria Wolff

Dimas de Freitas

Seu acervo conta a história da nossa cidade e
região, através de interessantes e raras peças como
armas de guerra, ferramentas e instrumentos usados
pelos imigrantes, artigos religiosos e maquinários,
entre outros. Localizado no Centro de São Bento do
Sul, ocupa a casa que pertenceu ao Dr. Felippe Maria
Wolff, importante personagem da Revolução
Federalista. Saliente-se que esta casa foi sede do
Governo do Estado.

° Museu Natural Entomológico Ornith Bollmann

Criado no ano de 2011, através da Lei nº 2754, de 28 de
março. Localizado na Rodovia SC 301, s/nº - trevo do
Mato Preto – apresenta, em seu acervo, borboletas,
insetos, herbário e animais taxidermizados.
°Arquitetura

Os imigrantes legaram o traçado das ruas e
casas, na construção de praças e edifícios de São
Bento do Sul, assim como diversificou o estilo
arquitetônico do sul da Europa, do final do século
XIX. A cada esquina, o novo convive com o velho em
inesperados contrastes culturais.
° Arquivo Histórico

Criado através da Lei nº 010 de 28 de junho de 1983,
o Arquivo Histórico é subordinado à Fundação
Cultural de São Bento do Sul e possui um acervo
composto da história do município e região. Arquivo
Histórico tem a finalidade de guardar e preservar
documentos em caráter definitivo, os quais podem ser
consultados, contudo este não trabalha com o
empréstimo do acervo ou responsável pelas
pesquisas. Atualmente está localizada na Rua
Benjamin Constant, Centro.

Festas típicas
*Retretas de verão

A retreta de verão é um evento tradicional em São Bento do
Sul, de apelo popular, que acontece anualmente desde 1940,
durante as noites de quartas-feiras, entre os meses de janeiro e
fevereiro. A confraternização acontece no coreto da Praça
Getúlio Vargas, localizada no Centro da cidade. A cada noite
do evento, anunciado por fogos de artifício, a centenária Banda
DPrefeitura de São Bento do Sul
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Treml apresenta um repertório com músicas folclóricas alemãs.
Ao final de cada retreta ocorre o momento mais esperado pelas crianças, a distribuição de
balas. As retretas de verão, em toda a sua história, sofreram interrupção somente nos anos de
1944 e 1945, por ocasião do ingresso do Brasil na 2ª Guerra Mundial. Para melhor conforto e
participação do público, a Fundação Cultural e
departamento de Turismo unem-se na organização do
evento.
Uma estrutura própria é colocada à disposição,
como bancos, mesas e comercialização de comidas.
Apresentações culturais de grupos folclóricos passaram a
incrementar as noites com danças típicas, sendo mais um
atrativo para quem prestigia as retretas de verão.
DPrefeitura de São Bento do Sul
*Schlachtfest

Um evento cultural que é sinônimo de diversão
e cultura em São Bento do Sul desde 1966. Todo mês
de setembro, a Schlachtfest traz à cidade uma energia
única. A sensação que se tem é de estar em uma
pequena cidade alemã em festa, pois além da
arquitetura, a cidade toda se veste da cultura e
aproveita os atrativos oferecidos durante o evento.
São diversas apresentações culturais, conversas nas
praças de alimentação, bandinhas alemãs tocando,
oficinas e bailes animados que vão noite adentro.
*Expoama e Festa da Colônia Dona Francisca

A Feira de Exposição Agropecuária e do Meio
Ambiente (Expoama) tem por objetivo valorizar a
agricultura familiar, resgatando a cultura,
oportunizando a manifestação artística, além da
comercialização e exposição de diferentes animais.
Realizada desde o ano de 1993, a Expoama tornou-se
um evento tradicional do município, atraindo a
população são-bentense, turistas, visitantes e um
público diferenciado voltado ao negócio agropecuário.
A Expoama ocorre no mês de aniversário da cidade, em setembro.
A Festa da Colônia Dona Francisca tem por finalidade promover a valorização das pessoas
que vivem ou trabalham no meio rural de São Bento do
Sul, promovendo a integração com os moradores das
áreas urbanas. A intenção dessa festividade é
demonstrar que, mesmo com o desenvolvimento
urbano, é possível preservar as tradições e os hábitos da
vida da colônia. A festa também já faz parte do
calendário de eventos da região, sendo realizada
juntamente com a Expoama em setembro.
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Centros de pesquisa
SENAI

Em 2017:
• No ano de 2017 o SENAI Planalto Norte participou com sua delegação da Etapa
Seletiva Estadual da Olimpíada do Conhecimento.
• Foram ao todo 13 competidores, 11 professores / avaliadores envolvidos em 10
ocupações.
• O resultado do SENAI Planalto
Norte foi de 5 medalhas de prata, 5
medalhas de ouro e um diploma de
excelência.
• Em 2017 o SENAI Planalto Norte
obteve o seu melhor rendimento em
todo o histórico de participação em
Olimpíadas do Conhecimento.
O SENAI Planalto Norte, que abrange as cidades de São Bento do Sul, Rio Negrinho,
Mafra atua em dois principais negócios:
1. Inovação e tecnologia: institutos Senai de inovação e tecnologia, laboratórios,
Produtos de Material de Referência – PMR, Provedor de Ensaios de Proficiência –
PEP, consultorias e serviços especializados.
2. Educação profissional: dispõe de 1.200
laboratórios didáticos no estado:
• Cursos de curta duração pagos e gratuitos;
• Aprendizagem industrial;
• Cursos técnicos;
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•
•
•
•
•
•

Faculdade Senai de tecnologia e inovação;
Graduação tecnológica e cursos superiores;
Pós-graduação;
Programa de extensão profissional premium;
Educação à distância;
Desenvolvimento de líderes para liderança em processos.

No Planalto Norte catarinense, o Senai, desenvolve serviços laboratoriais para o
segmento moveleiro e realiza prestação de serviços técnicos e tecnológicos para as empresas,
desenvolvendo atividades de:
1. Tecnológica para a indústria da madeira e do mobiliário;
2. Design;
3. Gestão e gerenciamento de manutenção
O Laboratório de Tecnologia da Madeira e Mobiliário (LTMM), existente há 30 anos,
realiza mais de 250 ensaios, entre os quais 110 são creditados pela Coordenação Geral de
Acreditação (CGCRE), desde 2008. Entre os principais serviços realiza ensaios para a
certificação de berços infantis, produto este com certificação compulsória. Atualmente, atende
mais de 70% dos fabricantes de berços de madeira e derivados registrados no Inmetro. Os
ensaios também atendem móveis de escritório, escolares, beliches, cadeiras. Os testes
abrangem os insumos (madeiras, tintas, colas e metais) e produtos finais. São atendidos
regularmente em torno de 80 indústrias catarinenses
do setor, além de estabelecimentos de outros oito
Estados.
Recentemente o laboratório passou a atuar na Unidade do Senai, localizada no Bairro
Serra Alta, onde teve sua estrutura física duplicada, chegando agora a 600 m², e modernizou
equipamentos. A entrega oficial das novas dependências foi realizada no final de maio de
2017, numa solenidade que contou com a presença do presidente da FIESC, Glauco José
Côrte, do vice-presidente para a região do Planalto Norte, Arnaldo Huebl, do prefeito Magno
Bolmann e do presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Silvio Dreveck, entre
outras autoridades. Desde
2011, o SENAI realizou
investimentos da ordem de
R$ 10 milhões no Planalto
Norte, sendo R$ 1 milhão
na modernização do
LTMM, que agora tem a
meta de ampliar seu
escopo de ensaios
acreditados pelo Inmetro.

SENAI - São Bento do Sul
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FETEP

A Fetep (Fundação de Ensino Tecnologia e Pesquisa) teve início em 1975 quando o
então prefeito Osvaldo Zipperer criou uma comissão para estudar a viabilidade da
organização de uma fundação dedicada à pesquisa e a formação de mão de obra para o setor
moveleiro. Com o parecer positivo da comissão, em 18 de dezembro de 1975, o prefeito
sancionou a lei 149 que instituiu a Fetep.
A Prefeitura Municipal de São Bento do Sul doou para a Fetep uma área de trezentos
mil metros quadrados.
Destaques da Fetep:
1. Contribuiu para a criação do 1º consórcio regional de exportação de móveis.
2. Em 1982 iniciou o curso técnico em móveis e esquadrias em parceria com o
CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico). O que
gerou um grande desenvolvimento tecnológico para a secagem de madeiras.
3. Em 1983 foi estabelecido convênio de parceria entre a Fetep e FURJ
(Fundação Regional de Joinville), para a implantação de um campus avançado da
FURJ em São Bento do Sul, com o Curso Superior em Administração de
Empresas, hoje UNIVILLE.
4. A Fetep também auxiliou a ABNT para a criação e padronização das normas
técnicas para fabricação de móveis no Brasil.
5. Tornou-se referência internacional na sua área de atuação.
6. Em negociação com o Senai SC a Fetep assumiu o gerenciamento do imóvel
do Senai onde foi instalado e funciona até hoje o Centro de Gestão Empresarial
(CGE). Assim foram reunidos no mesmo ambiente todas as entidades
empresariais, como Associação Empresarial, sindicatos empresariais e entidades
de apoio e assessoria empresarial.

Destaques históricos:
2002 - Cessão de área física para a instalação da Universidade do Estado de Santa
Catarina (UDESC).
2003 - Cessão de área física para a instalação da Sociedade Educacional de Santa
Catarina (SOCIESC).
2005 - Criada e implantada a Incubadora Tecnológica de São Bento do Sul
(ITFETEP).
2006 - Itfetep inicia as atividades em Junho.
2010 - Início da construção da sede própria da Itfetep e do projeto de implantação
do Parque Científico e Tecnológico de São Bento do Sul.
2011 - Indicação e aprovação do projeto de instalação do Centro Regional de
Inovação no município de SBS.
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2012 - Cessão de área física para instalação do Parque Científico e Tecnológico
para a instalação de um campus do Instituto Federal Catarinense IFC.
- Inauguração do edifício da sede própria da Itfetep.
2015 - Fetep completa 40 anos de fundação.
2016 - Em 31 de maio cerimônia de entrega do campus do Instituto Federal
Catarinense (IFC) em São Bento do Sul.
2017 - No início de 2017 foi criado o núcleo de automação e robótica da Fetep
afim de atender demandas tecnológicas de empresas da região e apoiar o
desenvolvimento de projetos por jovens que buscam agregar conhecimento.
ENIT

O Encontro e Feira de Negócios, Inovação e Tecnologia - ENIT, ocorrerá em sua
sétima (7ª) edição, nos dias 17, 18 e 19 de setembro de 2019, no município de São Bento do
Sul – SC, realizado pela FETEP e sua rede de parceiros, com entrada e participação gratuitas.
Enit:
feira, palestras e
oficinas para o
desenvolvimento do
empreendedorismo e
inovação
tecnológica.

O ENIT consolidou-se como uma das maiores feiras de geração
de negócios, apoio ao desenvolvimento da ciência, tecnologia e
inovação, entre as empresas de tecnologia, indústria, comércio,
prestação de serviços, instituições de ensino universitário e
instituições tecnológicas do Sul do Brasil.

Além de ser um evento de promoção de negócios e
networking empresarial, através da feira de empresas, palestras,
oficinas e sessão de negócios, o ENIT abre espaço para que as
universidades, escolas técnicas e institutos de pesquisa
apresentem projetos e pesquisas científicas nas áreas industriais,
comércio e serviços que são desenvolvidos por seus técnicos e
acadêmicos. Também participam no ENIT as escolas de
educação básica da região apresentando à comunidade, projetos de pesquisa, ciência,
inovação e empreendedorismo desenvolvidos por seus alunos, entrando em contato com
empresários, investidores e diversas instituições de ensino técnico, tecnológico e superior,
podendo ampliar o horizonte de escolhas dos seus estudantes para o futuro.
Objetivo geral do ENIT
O desenvolvimento sócio econômico regional através do fomento à
geração de negócios, cultura da inovação, empreendedorismo,
ciência, tecnologia das empresas e instituições participantes.
Objetivos específicos
a) Promover comercialmente empresas expositoras no ENIT;
b) Proporcionar a geração de parcerias técnicas e comerciais entre empresas
participantes e expositoras;
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c) Divulgar as Incubadoras Tecnológicas participantes para a comunidade
acadêmica e empresarial;
d) Contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico estadual e regional;
e) Oportunizar o surgimento de empresas de grande sucesso comercial, criando
vários cases de sucesso empresarial inovador e tecnológico no Estado e região;
f) Incentivar o empreendedorismo e inovação em toda a comunidade;
g) Gerar emprego e renda de valor agregado;
h) Incentivar o Turismo regional;
i) Debater, estimular e realizar atividades para alunos de escolas, universidades e
comunidades que estejam relacionadas com a ciência e tecnologia. Uma educação
de qualidade, que incorpore estas dimensões, é um elemento indispensável para
possibilitar uma formação cidadã adequada para o desenvolvimento sustentável.
A Edição 2018 do ENIT foi um verdadeiro sucesso, alcançando os seguintes números:
1. Público de 10.000 pessoas;
2. 83 expositores (57 empresas, 12 instituições entre
Universidades e Associações, e 14 escolas);
3. 75 trabalhos apresentados no Programa Escola que
Inova;
4. 20 eventos durante a realização da feira, como
palestras, seminários, cursos e workshops;
5. 400 pessoas trabalhando no ambiente de exposição;
6. 7.200 m² de área de exposição.
“Todo este ambiente inovador e empreendedor faz com que o ENIT seja o ponto de
encontro entre pesquisa, inovação e negócios, gerando um modelo único e inovador”.

Incubadora tecnológica – ITFETEP

A ITFETEP iniciou suas atividades em 2006 no Centro de Gestão Empresarial e hoje
tem sua sede própria com 686m² no bairro Centenário. Apoia no total 32 empresas nas
modalidades residente, pré-incubada, graduada e associada, que geram empregos de alto valor
agregado na região, proporcionando o desenvolvimento socioeconômico. É um
empreendimento que oferece apoio técnico através de assessorias em desenvolvimento de
gestão e tecnologia para instalação de empresas de base tecnológica e inovadoras.
Classificada entre as 300 melhores incubadoras do mundo,
segundo pesquisa da UBI Index, entidade sediada em Estocolmo
na Suécia, responsável pela pesquisa Global Benchmark 2014.
Está entre as 67 incubadoras da América do Sul e entre as 20
melhores do Brasil.
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Ambiente flexível e encorajador que oferece uma série
de facilidades para o surgimento e crescimento de novos
empreendimentos. O objetivo geral da ITFETEP está em
contribuir com o desenvolvimento social e econômico da
região através do fomento e incentivos a iniciativas
empreendedoras voltadas ao desenvolvimento de tecnologia
e inovação.
Objetivos Específicos
1. Aguçar o espírito empreendedor na região.
2. Incentivar novas áreas de negócios com agregação de tecnologia.
3. Diminuir o índice de mortalidade das empresas nascentes.
4. Melhorar a produtividade das empresas já estabelecidas.
5. Captar recursos para empresas nascentes, através da participação em editais
e/ou outras formas de financiamento.
6. Incentivar a inovação tecnológica.
Vantagens e benefícios
1. Permissão de uso compartilhado de área física proporcionando às empresas
incubadas um ambiente de cooperação.
2. Uso e possível alocação de laboratórios e demais estruturas existentes nas
entidades parceiras da Incubadora.
3. Possível compartilhamento de serviços entre as empresas incubadas no que se
refere a impressoras, contratação de serviços de consultoria.
4. Orientação empresarial nas áreas de planejamento, finanças, gestão de projetos,
gestão de pessoas, etc.
5. Acesso facilitado e priorizado a informações tecnológicas e de inovações
empresariais.
6. Auxílio na divulgação de produtos e serviços das empresas incubadas através
de parceiros.
7. Os empreendimentos selecionados e que venham a ser incubados recebem
apoio físico e administrativo da Itfetep por um período de 2 anos, podendo ser
prorrogado.
Modalidades
1. Empresa não residente: é toda empresa que utiliza a infraestrutura e os
serviços oferecidos pela Incubadora, sem ocupar espaço físico, mas mantendo um
vínculo formal. Pode ser empresa recém-criada ou já existente no mercado, que
tenha passado ou não pelo processo de incubação residente.
2. Empresa graduada: aquela empresa que passa pelo processo de incubação e
que alcança desenvolvimento suficiente para sair da incubadora e atuar no
mercado de forma independente.
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3. Pré-incubados: são os projetos de produtos que ainda necessitam de apoio e
espaço para desenvolvimento e testes, necessitando de estudos para posterior
lançamento e abertura de empresa.
4. Residentes: são empresas nascentes que já tem o produto e o mercado alvo e
que irão ficar instaladas no ambiente físico no prédio da Incubadora Tecnológica.

O parque científico e tecnológico de São Bento do Sul e região

O Parque se localiza a cerca de 4 km de distância do Centro da cidade.
As principais vias de acesso ao Parque são em bom número, proporcionando boa
condição de mobilidade e logística no transporte principalmente de pessoas. O Bairro
Centenário, um dos mais populosos da cidade, conta com um terminal de ônibus localizado a
cerca de 800 metros de distância do Parque e as linhas de ônibus de transporte de passageiros
passam de 20 em 20 minutos pelos portões de acesso ao Parque , onde foram instalados
pontos de ônibus para facilitar a mobilidade e acessibilidade dos alunos, professores,
funcionários, empresários e visitantes do Parque.
O parque atualmente
Atualmente encontram-se instaladas no ambiente do Parque as entidades Centro Regional
de Inovação, Incubadora Tecnológica (Itfetep), Udesc, Senai, Unisociesc e Ifc.
O Parque Científico e Tecnológico possui gestão especializada e compartilhada entre os
atores envolvidos e residentes no ambiente deste PARQUE, cria e atrai empresas de base
tecnológica através do
oferecimento de
infraestrutura humana,
física e lógica que acelere
o processo de
desenvolvimento das
empresas e que haja
também
compartilhamento de
estruturas e serviços de
uso comum.
Fonte: Universidade do Contestado – UnC / Núcleo Rio Negrinho (2016)

Centro regional de inovação

Os recursos necessários para a consolidação do projeto do edifício sede do Parque se
concretizaram com a escolha de São Bento do Sul como um dos dez municípios polos de
inovação regional do estado, dentro do programa Nova Economia Catarinense, que prevê a
construção de edifícios sede dos polos regionais de inovação nestes municípios, estimulando a
criação e desenvolvimento de Parques Científicos e Tecnológicos no estado, no projeto
denominado Santa Catarina@22.
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Futuro centro de inovação
O edifício de 2.400 m², em fase de construção, será uma área de convivência de
empresários, candidatos a empreendedores, alunos universitários, pesquisadores e agentes de
inovação e vai abrigar também, a sede administrativa do Parque e Incubadora Tecnológica.
Contará com restaurante e cafeteria abertos ao público, auditório, salas de reuniões, salas para
capacitações, laboratório de inclusão digital e espaços para instalação de empresas de
tecnologia e inovação.
O parque científico e tecnológico no futuro
A fase de consolidação e expansão do Parque trabalha fortemente na visão de
sustentabilidade financeira através de captação de recursos como da locação de espaços em
condomínios empresariais tecnológicos, com visão de médio e longo prazo. O plano prevê a
utilização de recursos próprios ou formalização de parcerias para a instalação de edifícios
empresariais que serão locados para as
empresas graduadas e apoiadas pela
Incubadora e empresas da região que
sejam atraídas pela estrutura e serviços
oferecidos pelo Parque e seus parceiros.
Nesta fase será formalizada parceria com
ICT's, laboratórios e universidades. para se
instalarem em ambiente próprio.
Fonte: Universidade do Contestado – UnC / Núcleo Rio Negrinho (2016)

Consolidação e expansão

Fonte: Universidade do Contestado – UnC / Núcleo Rio Negrinho (2016)
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Terceiro setor
Com a falência de certos aspectos do estado, o setor privado tem contribuído nas
questões sociais, apoiando com as inúmeras instituições que compõem o chamado terceiro
setor, ou seja, o terceiro setor que são organizações sem fins lucrativos ou nãogovernamentais, que têm como objetivo gerar serviços de caráter público.
ASTRAN – Associação de transporte do norte catarinense

Associação de Transporte do Norte Catarinense - Astran está caracterizada como uma
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, um título fornecido pelo
Ministério da Justiça do Brasil, cuja finalidade é facilitar o aparecimento de parcerias e
convênios com todos os níveis de governo e órgãos públicos criadas por iniciativa privada.
Diferenciada de ONGs, a OSCIP é compreendida como uma instituição em si mesma,
qualificada pela lei 9.790 de 23/03/99 (Lei do Terceiro Setor). Só recebe a qualificação de
OSCIP depois que o estatuto da instituição que se pretende formar tenha sido analisado e
aprovado pelo Ministério da Justiça.
A missão da Astran fundada em 28 de outubro de 2008 é de contribuir para o
desenvolvimento da comunidade de São
Bento do Sul e região, atuando com projetos
para a promoção do indivíduo, bem como da
sociedade. A Astran tem como visão a
constituição de uma sociedade justa e
igualitária focando seus objetivos no desenvolvimento do município e região, estendendo-se
aos estados através de processos baseados na cultura, na educação e no desenvolvimento
sustentável de sua economia, tendo como premissa básica o bem estar social e ambiental.
Atividades desenvolvidas pela Astran em 2017 e 2018:
✓ Atendimento odontológico para Associados e Familiares;
✓ Atendimento odontológico para internos do Cerene;
✓ Projeto ambiental Despoluir (opacidade de gases expelidos por motores a
diesel);
✓ Assistência à Saúde: Clínica Geral, oftalmológica e exames laboratoriais;
✓ Patrocínio a atividades esportivas: Locação de quadra poliesportiva com
acompanhamento técnico;
✓ Patrocínio: Proerd, Escola de Música e Campanha do Agasalho.
✓ Doações: com intuito de melhoria as instituições que revertem à comunidade
qualidade de vida: Ades - Agência de Desenvolvimento do Alto Vale do Rio
Negro, Escola de Música SBS (ASTRAN, 2018).
Finalidades da Astran:
• Desenvolver assistência social a comunidade em geral;
• Desenvolver programas de capacitação e treinamento;
• Promover o voluntariado;
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• Organizar treinamentos, palestras, seminários, eventos, feiras, exposições e
cursos;
• Organizar rede associativa de transporte, armazenagem, logística e emitir
conhecimentos;
• Desenvolver programas de apoio profissional;
• Desenvolver novos modelos experimentais não lucrativos de produção,
comércio, emprego e crédito;
• Organizar programa de atendimento aos inválidos e acidentados e seus
familiares;
• Fornecer suporte e assessoramento as instituições de assistência social;
• Organizar central de frete e de compra associativa;
• Desenvolver programas ambientais.
ESCOLA GIRASSOL - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Histórico da Entidade

A Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE), de São Bento do Sul, é uma
entidade filantrópica, gratuita, mantenedora da
Escola Girassol, que iniciou suas atividades em 02 de maio de 1970, passando a ser mantida
pela Apae, a partir de 20 de abril de 1974. Começou com apenas nove alunos portadores de
necessidades educativas especiais e hoje, 48 anos após, presta atendimento a 170 alunos na
faixa etária entre 0 e 66 anos de idade, que apresentam deficiência intelectual.
Atualmente a entidade conta com uma equipe composta por 52 profissionais nas áreas
de pedagogia, psicologia, médica, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudióloga, assistência
social, além de equipe administrativo e apoio. Com esses profissionais, vem desempenhando
ao longo desses anos, um trabalho sério e voltado ao desenvolvimento do educando com
necessidades educativas especiais.
Programa compreender para prevenir

O Programa de Prevenção de Deficiências “Compreender para Prevenir” teve seu início
no ano de 2011, onde foram realizados levantamentos e estudos sobre o tema. Nos anos
seguintes, iniciaram-se os ciclos de palestras com o objetivo de levar informações
relacionadas à prevenção de deficiências a diversos segmentos da comunidade, atingindo
assim a população e profissionais da educação, saúde e assistência social. Já foram abordadas
diretamente 10.184 pessoas através de palestras de prevenção realizadas na comunidade além
das abordagens indiretas (entrega de folders/ jornal/ rádio/ banners,etc).
Em 2016
O programa foi contemplado com recursos para a confecção de camisas, banners e
folders através do projeto apresentado ao CMDCA (Conselho Municipal da Criança e do
Adolescente).
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Os profissionais da APAE realizaram palestras no dia 19 de agosto nas escolas estaduais
do município de São Bento do Sul, em referência ao Dia Municipal de Prevenção das
Deficiências, que acontece em 21 de agosto. Neste dia, foram 591 jovens que participaram das
atividades, abrangendo diretamente até esta data 1.018 pessoas. Além das escolas também
foram realizadas palestras para grupos de casais da Igreja Católica, grupos de idosos do
CRAS, alunos do IFC (Instituto Federal Catarinense), grupo de jovens do Rotaract Club.
No decorrer de todo o ano também são realizadas abordagens na mídia local, rádios e
jornais, com matérias sobre o tema e divulgação dos eventos.
Durante Pedágio da APAE de 2016 foram distribuídos folders para a comunidade. Nos
desfiles de 7 de setembro e na Caminhada Municipal da Acessibilidade a equipe da APAE
desfilou com os banners da Prevenção de Deficiências, totalizando 20 banners expostos.
No ano de 2016 foram atingidas diretamente 1.199 pessoas, sendo 1,46% da população.
Além das palestras, o programa promove
seminários de conhecimento científico com
palestrantes renomados, todos os anos uma
palestra com um tema específico relacionado à
Prevenção de Deficiências. No dia 01 de julho
tivemos o seminário com Dr. Guilherme Collin
sobre a Síndrome de Down e com Dra. Maira
Coelho falando sobre a Distrofia Muscular.
Em 2017
Durante Pedágio da APAE de 2017 foram distribuídos folders para a comunidade. Nos
desfiles de 7 de setembro a equipe da APAE desfilou com os banners da Prevenção de
Deficiências e participou ainda da Caminhada Municipal da Acessibilidade que aconteceu no
dia 17 de setembro.
No ano de 2017 foram atingidas diretamente 2.116 pessoas, sendo 2,64% da população.
Em 2018
No ano de 2018 o programa utilizou
recursos próprios para a confecção de
camisetas e folders.
Os profissionais da APAE realizaram palestras no dia 21 de agosto nas escolas estaduais
do município de São Bento do Sul, em referência ao Dia Municipal de Prevenção das
Deficiências, que acontece em 21 de agosto.
Neste dia foram 512 adolescentes que
participaram das atividades. Além das escolas
também estão sendo realizadas palestras para
grupos de casais, grupos gestantes do CRAS,
alunos de universidades, Faculdade Luterana
de Teologia, SENAI, SENAC, Escolas
Municipais, Secretaria Municipal de Educação
entre outros.
(APAE)
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No decorrer de todo o ano também são realizadas abordagens na mídia local, rádios e
jornais, com matérias sobre o tema e divulgação dos eventos.
Além das palestras, o programa promove
seminários de conhecimento científico com
palestrantes renomados, todos os anos uma
palestra com um tema específico relacionado à
Prevenção de Deficiências. No dia 22 de agosto
tivemos o IIV Seminário de Prevenção de
Deficiências, com o tema: “Desafios do
diagnóstico precoce das deficiências” com a
Dra. Lisiane Tuon Generoso Bitencourt,
realizado na Câmara de Vereadores, contando a
participação de 122 pessoas.
(APAE)

Resíduos sólidos

O lixo domiciliar gerado em São Bento do
Sul é recolhido por meio de dois sistemas: coleta
convencional e coleta seletiva.
A coleta convencional dos moradores de São
Bento do Sul é realizada pelo sistema de porta em
porta pela empresa Transresíduos. Todo o resíduo
misturado é destinado ao Aterro Sanitário
Municipal de São Bento do Sul, localizado no Rio Vermelho, distante cerca de 10 quilômetros
do Centro da cidade. Em geral, nas áreas residenciais, a coleta convencional é realizada duas
ou três vezes por semana e, no Centro, seis vezes por semana.

Fonte: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAMAE (2018)

A coleta seletiva: os materiais recicláveis secos (papéis, plásticos, vidros e metais) são
doados para duas cooperativas de catadores: Cooperativa de catadores de Materiais
Recicláveis e Coopercruzeiro.
A coleta é feita uma vez por semana na maioria dos bairros.

Fonte: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAMAE (2018)
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Importante
1. O material a ser reciclado deve estar limpo (sem resíduos de comida ou bebida).
2. O óleo de cozinha usado deve ser acondicionado em garrafas "pets" e separado dos
demais resíduos.
3. Vidros e objetos cortantes ou perfurantes, devem ser embalados e acondicionados em
recipientes seguros.
Ecopontos

Materiais que podem ser descartados: Pilhas e baterias, eletrônicos, metais, plásticos,
papéis e caixas longa vida, vidros e óleo de cozinha.
São Bento do Sul conta com 8 Ecopontos, confira onde descartar os materiais:
1. 25 de Julho: Rua Cedro, ao lado da antena.
2. Alpestre: Rua Rosane Grossl, ao lado do ponto de ônibus.
3. Brasília: Av. dos Imigrantes, no Parque Florestal do SAMAE.
4. Centro: Rua Benjamin Constant, ao lado do Centro Administrativo.
5. Mato Preto: Rua Adélia Schneider, ao lado do posto
de saúde.
6. Oxford: Rua Francisco Spitzner, na Praça Leopoldo
Rudnick.
7. Rio Vermelho: Rua Antonio dos Santos, ao lado da
Associação de moradores.
8. Serra Alta: Rua Oto Eduardo Lepper, ao lado da
quadra de esportes.
(SAMAE)

Cooperativa dos Catadores de Material Reciclável de São Bento do Sul

A cooperativa homologada em 2003 tem como missão a defesa
do interesse econômico e social dos associados através da mútua
ajuda, e com este objetivo está inserida em diversos projetos de
reciclagem como: aproveitamento do óleo de cozinha e programa
municipal São Bento Sempre Limpa. A cooperativa de catadores tem
por objetivos manter as portas abertas, contribui na renda de 28 famílias, reduz 330 toneladas
de material no aterro anualmente, cria educação ambiental, mantém e
amplia seu patrimônio, tem conquistado a contribuição
previdenciária aos seus membros, tem ampliado parcerias a
assistência social prestada, mantem a prestação de contas à
comunidade da Coleta Seletiva.
Prefeitura de São Bento do Sul
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Fonte: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAMAE (2018)

Água e esgoto
Os serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto
sanitário do município de São Bento do Sul são executados pelo
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae). A rede
coletora de esgoto sanitário tem capacidade de atender uma
população de até 17.000 habitantes, onde atualmente há a coleta
de 10.000 habitantes com tratamento de eficiência em 98%.
Os parâmetros analisados

Cloro - o cloro é dosado visando promover a desinfecção da
água. Para tanto é essencial que uma quantidade suficiente de
cloro seja adicionada, assegurando a destruição da vida
bacteriana. A permanência de um residual, assegura a qualidade
microbiológica da água da saída do tratamento até o usuário.
Cor - a cor é devida a substâncias coloridas dissolvidas na água, na
maioria dos casos de origem orgânica oriundas de matéria vegetal
(folhas) em decomposição, e/ou pela presença de partículas inorgânicas
(ferro, manganês), finamente divididas e dispersas na água. A cor é um
parâmetro estético de aceitação ou rejeição do produto.
Turbidez - a água é turva quando contém partículas em
suspensão que podem ser: sílica, argila, matéria orgânica ou
inorgânica e definem a interferência na passagem da luz,
provocada pelas matérias.
Flúor - a dosagem de flúor na água de
abastecimento tem a finalidade de prevenir a cárie dental. O flúor contribui
para fortalecer a constituição mineral do dente.
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Coliformes Totais - bacilos gram-negativos, aeróbios ou
anaeróbios facultativos, não formadores de esporos; oxidase
negativa, capazes de desenvolver na presença de sais biliares ou
agentes que fermentam a lactose com produção de ácido, gás e
aldeído. As bactérias do grupo coliformes são utilizadas como
indicadores de contaminação bacteriológica da água. Além de
serem encontradas nas fezes, elas podem ocorrer no Meio
Ambiente, em águas com alto teor de material orgânico, solo ou vegetação em decomposição.
Coliformes Termotolerantes - os coliformes termotolerantes vivem normalmente no
organismo humano, existindo em grande quantidade nas fezes de humanos, animais
domésticos, selvagens e pássaros. A análise que acusar a presença de
coliformes não indica necessariamente água contaminada por bactérias
patogênicas ou vírus, mas a probabilidade é muito grande. A análise
deverá apresentar ausência de coliformes em 100 ml nas amostras da
saída do tratamento e abastecimento.
Água

Fonte: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAMAE (2018).

Fonte: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAMAE (2018).

Fonte: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAMAE (2018).
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Fonte: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAMAE (2018).

Fonte: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAMAE (2018).

ACISBS - Fabiane Pickusch Costa

Fonte: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAMAE (2018).
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Esgoto

Fonte: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAMAE (2018).

Fonte: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAMAE (2018).

Fonte: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAMAE (2018).

Fonte: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAMAE (2018).
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Energia elétrica

ACISBS - Fabiane Pickusch Costa

Fonte: Portal da CELESC (2018)
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Fonte: Portal da CELESC (2018)

Fonte: Portal da CELESC (2018)
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Fonte: Portal da CELESC (2018)

Consumo de energia elétrica

Fonte: Portal da CELESC (2018)
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Fonte: Portal da CELESC (2018)

Fonte: Portal da CELESC (2018)
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Fonte: Portal da CELESC (2018)

Potência instalada de energia elétrica em São Bento do Sul: uma subestação localizada
na Rua José Robl, bairro Oxford com 53,2 MVA – Mega Volt Ampére. Outra
subestação instalada na SC 301, no bairro Brasília, com capacidade de 26,6 MVA.

Fonte: CELESC Distribuição S.A. (2018)

91

Os valores-limites para os indicadores de continuidade individual são estabelecidos no
PRODIST processo conduzido pela ANEEL, consolidado por meio de Audiência Pública e
publicado em regulamento específico. O quadro abaixo demonstra os valores de DEC
(Duração Equivalente de Interrupção por Consumidor) e FEC (Frequência Equivalente
de Interrupção por Consumidor) para a regional de São Bento do Sul, nos anos de 2013 a
2017.

Fonte: CELESC Distribuição S.A. (2018)

Os valores médios dos indicadores DEC e FEC de 2017 são melhores do que os obtidos
nos anos anteriores

Gás natural

O gás natural é caracterizado pela mistura de hidrocarbonetos
leves, produz uma combustão limpa, que emite menor quantidade de
dióxido de carbono na atmosfera. Tudo isso faz do gás natural um
combustível altamente valorizado e utilizado em todo o mundo. Para
ser comercializado precisa seguir as especificações
da Resolução ANP Nº 16, de 17.6.2008 - DOU
18.6.2008, da Agência Nacional do Petróleo.
São Bento do Sul dispõe de rede de gás natural
através da SCGÁS, como uma concessionária de gás
fazendo parte da Associação Brasileira das Empresas
Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás), que é
uma sociedade civil sem fins lucrativos constituída
em 02 de fevereiro de 1990.
A Abegás representa o Brasil na Internacional Gás Union (IGU), organização mundial
que tem como objetivo promover o avanço técnico e econômico da indústria do gás natural
nos cinco continentes. Com membros associados de 67 países, a IGU coopera com as
organizações nas mais diversas áreas do setor, da exploração, produção e indústria, até
alcançar o consumidor final do gás natural.
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Fonte: Companhia de Gás de Santa Catarina (SCGÁS) (2018)

Fonte: Companhia de Gás de Santa Catarina (SCGÁS) (2018)

Fonte: Companhia de Gás de Santa Catarina (SCGÁS) (2018)
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Rede bancária e hoteleira
Rede bancária

Fonte: Próprias agências e cooperativas (2017)

Rede hoteleira

Fonte: Secretaria de Turismo de São Bento do Sul (2018).

Fonte: Secretaria de Turismo de São Bento do Sul (2018).
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Segurança pública

ACISBS - Fabiane Pickusch Costa

Fonte: Prefeitura Municipal de São Bento do Sul (2018)
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Polícia Militar de Santa Catarina: 23º BPM
Histórico

Os primeiros relatos sobre a chegada
da força policial em São Bento do Sul
remontam aos anos de 1880, onde havia
somente um policial militar. Em maio de
1973 foi ativado o destacamento de polícia
militar, sob o comando do 3º sargento
Ernesto Gonçalves de Almeida. Este
destacamento com o crescimento da cidade foi
elevado a pelotão, companhia, guarnição
especial e atualmente comporta o 23° Batalhão
de Polícia Militar que foi inaugurado no dia 20
de maio de 2009. Situado na Avenida dos
Imigrantes, nº 995, Bairro Progresso, sob o
comando do Exmo. Sr. Tenente Coronel
Fabiano Dias Perfeito, com área total de 8.000
m².
ACISBS - Fabiane Pickusch Costa

Em maio de 2015 foi comemorado os 180 anos de
atuação da Polícia Militar de Santa Catarina.
Efetivo e viaturas

Atualmente o 23º BPM é responsável pela segurança pública nas Cidades de São Bento
do Sul, Rio Negrinho e Campo Alegre. O efetivo total é de 145 policiais militares, sendo que
exclusivamente para São Bento do Sul operam 82 policiais. O 23º BPM conta com uma frota
de 24 veículos seminovos, entre viaturas destinadas ao rádio patrulhamento, operações de
trânsito e transporte de tropa. Deste total, com exceção de 05 viaturas repassadas pela
secretaria de Segurança Pública no final de 2013, todas as demais foram adquiridas pelo
Fundo de Reaparelhamento da Polícia Militar (FUMREPOM), convênio de trânsito, convênio
de rádio patrulha e uma doação do Poder Judiciário. Destaca-se que 100% dos veículos estão
equipados com o sistema de rastreamento da frota.
Visando atualizar e modernizar a frota de
viaturas utilizadas nos serviços de Radiopatrulha
foram investidos recursos de convênios municipais
para aquisição de 02 (dois) veículos da marca Fiat,
modelo Palio Weekend Trekking, os quais,
passaram por adaptações necessárias à atividade
policial e atualmente estão servindo a população
São-Bentense.
Em 2015 a Polícia Militar recebeu um utilitário Renault Máster, modelo microônibus
com 16 lugares, cujo investimento foi de R$ 141.500,00, através de convênio de trânsito.
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Capacitação do Efetivo

No ano de 2017 foi realizada uma Instrução
denominada Revitalização envolvendo todo o efetivo
da área do Batalhão (São Bento do Sul, Rio Negrinho e
Campo Alegre), com duração de 28 horas/aula
abordando diversas matérias teóricas e práticas ligadas
às atividades da Polícia Militar, buscando o constante
aprimoramento técnico-profissional. Tem como
conteúdo aulas de Direito Penal e Direito Penal
Militar, Policiamento Ambiental, Legislação de
Trânsito, análise dos indicadores criminais e atividades
práticas como Técnicas de Polícia Ostensiva (uso
algemas, abordagem de veículos, abordagem de
pessoas, técnicas de defesa pessoal), Primeiros
Socorros, Palestras com Esportistas e Nutricionistas
abordando temas ligados a saúde e qualidade de vida
bem como prática de Paintball.
23º BPM.

Ainda numa segunda atividade de instrução os Policiais Militares praticaram Tiro
Policial, com efetuação de disparos de Pistola e Carabinas Cal. 40 bem como Espingarda Cal.
12.
Projeto PMSC Mobile

Desenvolve-se a nível estadual o Projeto PMSC
Mobile, que consiste na utilização de um tablet, uma
impressora térmica e uma estrutura veicular que permitem o
policial militar de maneira digital e sem utilizar-se de
formulários manuscritos, registrar as ocorrências e todos os
atendimentos fornecidos pela Polícia Militar de dentro da
própria viatura policial.
Esta nova ferramenta agiliza consultas cadastrais de
interesse da Polícia Militar e proporciona uma gestão mais qualificada do atendimento das
ocorrências.
23º BPM

A aquisição desse material se deu por meio de recursos provenientes do Poder
Judiciário e do Ministério Público, em parceria com
o 23º Batalhão de Polícia Militar.
No campo da estrutura de equipamentos
utilizados nas atividades ostensivas da Polícia
Militar, foram adquiridas 05 (cinco) Carabinas
Táticas Calibre .40, modelo CTT 40, da fabricante
Forjas Taurus S.A que estão sendo empregadas no
trabalho diário.
23º BPM
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Kit Policial Militar

Desde o ano de 2010, a Polícia Militar estipulou
como compromisso que todo o policial que ingressar na
corporação deveria estar equipado com o kit Policial
Militar. O 23ºBPM já está com 100% do seu efetivo
atendido. Fazem parte do Kit no formato de cautela
individual, os seguintes materiais: 01 pistola .40 com 35
munições, 01 colete balístico, 01 algema, 01 tonfa, 01
cinto de guarnição.
Modalidades de policiamento

Central de Operações da Polícia Militar (COPOM), através do 190, telefone de
emergência da PMSC, local onde convergem as chamadas junto ao COPOM ao atendimento
da população nas situações de emergência. Em 2012 junto ao COPOM, foi inaugurada a
central de vídeo monitoramento no 23º BPM, com 10 câmeras trazendo o aumento da
segurança.
Policiamento ostensivo motorizado: interligado com o
Centro de Operações da Polícia Militar, através de rádio
comunicação, as viaturas têm o objetivo da prevenção ao
crime, porém atuam na repressão criminal das ocorrências
policiais.

Policiamento ostensivo a pé: se caracteriza pela
proximidade, simpatia e maior sensação de segurança ao
cidadão. É a atividade de preservação da ordem pública,
em cujo emprego o homem ou fração de tropa é
devidamente identificado.
Policiamento ostensivo de trânsito: possui caráter
focado na prevenção criminal. O policiamento ostensivo
de trânsito abrange ainda ações de orientação do tráfego,
fiscalização de documentos de porte obrigatório,
retenção, remoção de veículos em situação irregular,
autuação/infração de trânsito e campanhas educativas
Policiamento comunitário: visando atender a segurança
pública, é imprescindível a necessidade de unir esforços
na busca de medidas que possam prevenir a possibilidade
de ocorrências que venham a afetar o dia a dia da
comunidade. Em função deste escopo, o 23º BPM pauta
as ações em parceria com os Conselhos Comunitários de
Segurança (CONSEGs) de Serra Alta, Centenário,
Cruzeiro e Centro.
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Projetos Implementados

O Grupo Tático criado em 2015, que consiste em
guarnição reforçada com 04 Policias Militares equipados
com armas de grosso calibre, foi no ano de 2016 treinado
visando melhorar sua performance em atendimento de
ocorrências de maior risco/periculosidade reforçando o
policiamento até então já realizado diuturnamente pela
Polícia Militar.
Foi ampliado o “Projeto Rede de Vizinhos” que é uma estratégia de policiamento
pautada na filosofia de polícia comunitária, em que uma rede organizada entre comunidade e
Polícia Militar reúne vizinhos de uma determinada localidade na busca por soluções para uma
segurança pública de qualidade. A Rede de Vizinhos já é realidade em diversas comunidades
e segmentos da Polícia Militar Catarinense, mas para a uniformização da metodologia de
implantação e certificação de que o programa está em conformidade com a mundialmente
consagrada metodologia do neighbourhood watch, o comando da PMSC institucionalizou a
Rede de Vizinhos, a fim de que os resultados de prevenção e fortalecimento de vínculos
comunitários possam ser alcançados. A primeira célula da Rede de Vizinhos foi criada no
Loteamento Itália, em São Bento do Sul, e no ano 2017 foram implementadas mais quatro
células em São Bento do Sul.

23º BPM

23º BPM

Já a Ronda Escolar, ligada ao programa “Rede de
Segurança Escolar”, atendeu um total de 67 escolas da
rede pública e particular, realizou 282 visitas preventivas
e diversas rondas ostensivas na parte externa dos
estabelecimentos de ensino. Essas ações beneficiaram
aproximadamente 18.655 alunos da região.
23º BPM

Indicadores

Fonte: 23º BPM (2018)

Ocorrências criminais em 2017 corresponderam a 21,28%.
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Fonte: 23º BPM (2017)

Mortalidade por 100 mil/hab.
Média Brasileira ------------ 28,9/100 mil/hab.
SC tem o segundo menor índice do país ------------ 16,44/100 mil/hab.

SBS está abaixo da média estadual------ 6,46/100 mil/hab

PROERD

O Programa educacional de resistência às drogas e à violência é um programa com
caráter social preventivo, embasado nos princípios de funcionamento do Programa D.A.R.E.
(Drug Abuse Resistance Education), criado em 1983. Inicialmente desenvolvido e aplicado
pelo Departamento de Polícia e o Distrito
Unificado de Los Angeles, EUA. Hoje está
sendo copiado em todo o Brasil e em mais
de 54 países, tem como objetivo prevenir o
uso de drogas, através de ações focadas nas
crianças em idade escolar, buscando o
desenvolvimento de padrões de resistência
para abordagens de oferta e pressões
naturais do meio escolar e extraescolar.
PROERD é realizado pela Polícia
Militar em parceria com a secretaria de
educação, direção de escolas, professores, pais e comunidade, visam oferecer atividades
educacionais em salas de aula, a fim de prevenir, reduzir o uso de drogas e a violência entre
crianças e adolescentes. A estratégia é ensinar as crianças a reconhecer drogas, compreender
seus malefícios e como resistir às pressões e ofertas.
ACISBS - Fabiane Pickusch Costa

Já ultrapassa 23.536 pessoas, sendo 20.560 alunos de 5º ano, 303 de 7º ano e 1052
alunos são das séries iniciais. O Projeto ainda conta com 621 pais, demonstrando que a
abrangência deste Projeto vem qualificando pais, jovens e adolescentes junto a rede de ensino.
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Modais de transportes

O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) classifica o sistema de
transporte, quanto as seguintes formas:
➢ Modal: envolve apenas uma modalidade
(ex.: Rodoviário);
➢ Intermodal: envolve mais de uma
modalidade (ex.: Rodoviário e Ferroviário);
➢ Multimodal: envolve mais de uma
modalidade, porém regido por um único
contrato;
➢ Segmentados: envolve diversos contratos
para diversos modais;
➢ Sucessivos: quando a mercadoria, para
alcançar o destino final, necessita ser
transbordada para prosseguimento em veículo da mesma modalidade de transporte (regido por
único contrato).
A escolha da melhor opção, geralmente se estabelece segundo informações de analise
de custos, características de serviços, rotas possíveis, capacidade de transporte, versatilidade,
segurança e rapidez.

Modal aéreo

O modal aéreo é o transporte adequado
para mercadorias de alto valor agregado,
pequenos volumes ou com urgência na entrega.
Possui algumas vantagens sobre os demais
modais, pois é mais rápido e seguro e são
menores os custos com seguro, estocagem e
embalagem, além de ser mais viável para
remessa de amostras, brindes, bagagem
desacompanhada, partes e peças de reposição,
mercadoria perecível, animais, etc. A
desvantagem está na sua menor capacidade de
carga, assim como, no valor do frete mais
elevado em relação aos outros modais.

São Bento do Sul não possui aeroporto, utilizando-se dos aeroportos de Curitiba (PR) e
Joinville (SC).
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Modal ferroviário

A malha ferroviária brasileira possui aproximadamente 29.000 km. Os processos de
privatização do sistema iniciaram-se em 1996, e as empresas que adquiriram as concessões de
operação desta malha as assumiram com grandes problemas estruturais.
A ferrovia da empresa América Latina
Logística (ALL) interliga a rede
ferroviária do Planalto Norte com o
Litoral, cortando o município com
terminais na Serra Alta e Rio Vermelho.
Em Mafra, a 57 km, acessa-se a malha
ferroviária que se conecta com Porto
Alegre e São Paulo, além de todo o
estado do Paraná.

Modal marítimo

O transporte marítimo é o modal mais utilizado no
comércio internacional. Inclui tanto os navios que realizam
tráfego regular, pertencentes a conferências de frete, acordos
bilaterais e os outsiders, como aqueles de rota irregular, os
“tramps”.

O porto de São Francisco do Sul, a 117 km de São Bento do Sul, é o principal porto de
escoamento da produção. São utilizados ainda os Portos de Itajaí e Itapoá (SC) e o Porto
de Paranaguá (PR). Os Portos de São Francisco do Sul e de Itajaí podem ser acessados
através da BR 280, via Corupá e Jaraguá do Sul, ou através da SC 301 Serra Dona
Francisca e continuidade na BR 101.

Modal rodoviário

A cidade de São Bento do Sul está ligada aos maiores centros urbanos, através da
seguinte malha ferroviária: BR 280, ligando as cidades de Jaraguá do Sul (interligando-se
com a BR 101) e Corupá ao Sul, Rio Negrinho e Mafra no sentido Norte, dando acesso ao
oeste de SC e a outro corredor rodoviário Norte-Sul do país e da região Sul, que é a BR 116SC 301. No sentido Sul, ligando a cidade de Campo Alegre, a
Joinville, interligando-se com a BR 101 que dá acesso ao
Litoral Norte de SC, a capital Florianópolis, aos portos de
Itajaí, São Francisco do Sul e Itapoá, e aos aeroportos de
Joinville e Navegantes. SC 301 e PR 281, sentido Leste,
ligando Piên (PR) e Agudos do Sul (PR), interligando-se à
BR 116, dando acesso a capital paranaense, Curitiba, e ao
Aeroporto Internacional Afonso Pena.
102

ACISBS - Fabiane Pickusch Costa

Transporte intermunicipal e interestadual

ACISBS - Fabiane Pickusch Costa

O Terminal Rodoviário de São Bento do Sul opera com empresas com linhas
intermunicipais e interestaduais. As empresas responsáveis atualmente são:
Transporte intermunicipal: Coletivos Rainha
Transporte interestadual: Catarinense, Expresso São Bento, Planalto, Rainha e Reunidas.

Fonte: Terminal Rodoviário de Passageiros (2018 )

O movimento anual de passageiros no terminal urbano é em torno de 3,7 milhões
de passageiros, o que representa um movimento/dia em torno de 10.323
passageiros. A frota de ônibus é de 54 e mais 04 veículos de apoio.
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Fonte: Coletivos Rainha (2018)

Frota de veículos

Fonte: Departamento de Trânsito – DETRAN (2018)
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Fonte: Departamento de Trânsito – DETRAN (2018)

Veículos de comunicação
Devido à velocidade, praticidade, mobilidade e variedade, que é possibilitada pelos
dispositivos móveis, os veículos de comunicação se tornaram mais acessíveis.
Televisão

Rede assinada
▪ Sky
▪ ClaroTv
▪ OiTv
▪ Portal do Planalto
Rede aberta
▪ RBS TV - repetidora - globo
▪ Rede TV sul - repetidora - rede TV
▪ Rede Record Itajaí - repetidora - Record Santa Catarina
▪ Sistema Catarinense de Comunicações (SCC) - repetidora - SBT
▪ Tv Barriga Verde - repetidora – Bandeirantes
Jornais

✓
✓
✓
✓
✓

A Gazeta – 6 edições por semana
Folha do Norte – 2 edições por semana
Liberdade – 1 edição por semana
Tribuna Regional - 1 edição por semana
Folha da Serra - 1 edição por semana
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Rádio

➢
➢
➢
➢

Rádio São Bento - FM 1450MHz
Rádio Liberdade - FM 87,9MHz
Rádio 89 FM - FM 88,9MHz
Rádio Band – FM 91,5MHz
Rede de internet (banda larga)

❖
❖
❖
❖
❖

Oi (ADSL)
WBT (Rádio / Fibra Ótica)
Claro (3G)
TIM (3G)
Vivo (3G)

Operadoras telefônicas

Oi
Claro
TIM
Vivo
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ECONOMIA

Empregos
Empregadores por número de empregados

Fonte: Próprias empresas (2018)
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Empregados por Setor

Fonte: CAGED – MTE (2018)

Fonte: CAGED – MTE (2018)
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2.881
empregos
foram gerados
de 2008 até
OUT de 2018.

Fonte: CAGED/MTPS, com ajustes (2018)

Fonte: RAIS/MTE (2018)

Emprego por faixa etária

Fonte: RAIS/MTE (2018)
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Fonte: RAIS/MTE (2018)

Fonte: RAIS/MTE (2018)

5 ocupações representam 18,9% dos empregos formais.

Fonte: RAIS/MTE (2017)

5 ocupações representam 22,1% dos empregos formais.

Fonte: RAIS/MTE (2016)

5 ocupações representam 23,4% dos empregos formais.
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Fonte: RAIS/MTE (2018)

Fonte: RAIS/MTE (2018)

Fonte: RAIS/MTE (2017)
111

Fonte: RAIS/MTE (2018)

A remuneração feminina é em média 18% menor.

Fonte: RAIS/MTE (2017)

A remuneração feminina é em média 20% menor.

Fonte: RAIS/MTE (2017)

A remuneração feminina é em média 22% menor.

Fonte: CAGED/MTPS, com ajustes (2018)
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Fonte: CAGED/MTPS, com ajustes (2018)

Saldo da Flutuação do Emprego Formal

Fonte: CAGED/MTPS, com ajustes (2018)

Fonte: CAGED/MTPS, com ajustes (2017)

Fonte: CAGED/MTE (2016)
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Fonte: CAGED/MTPS, com ajustes (2018)

Fonte: CAGED/MTPS, com ajustes (2017)

Fonte: CAGED/MTE (2016)

Fonte: CAGED/MTPS, com ajustes (2018)
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Fonte: SINE/SBS (2018)

Saldo do salário médio de contratação

Fonte: CAGED/MTPS, com ajustes (2018)

Fonte: CAGED/MTPS, com ajustes (2017)

Fonte: CAGED/MTE (2016)
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Fonte: CAGED/MTPS, com ajustes (2018)

Fonte: CAGED/MTPS, com ajustes (2017)

Fonte: CAGED/MTE (2016)

b
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Fonte: RAIS/MTE (2017)

Atividades econômicas
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Empresas por setor de atividade

Variação 2018/2010 140%

Fonte: Prefeitura Municipal de São Bento do Sul – Tributação (2018)

O Simples Nacional é um regime aplicável, previsto na Lei nº 123, de 2006, onde deve
se enquadrar na definição de microempresa ou de pequeno porte, cumprir os
requisitos previstos e formalizar esta opção.

Fonte: Prefeitura Municipal de São Bento do Sul – Tributação (2018)
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São Bento do Sul é um dos dois principais polos produtores de móveis do estado

A região de São Bento do Sul contém as cidades de Rio Negrinho e Campo Alegre, que
são relevantes produtoras de móveis voltadas para exportação, e as maiores produtoras de
móveis maciça do Brasil.

Fonte: Relatório Setorial da Industria de Móveis no Brasil – IEMI (2018)

Fonte: Relatório Setorial da Industria de Móveis no Brasil – IEMI (2018)

Fonte: Relatório Setorial da Industria de Móveis no Brasil – IEMI (2018)

A propriedade intelectual como diferencial de competitividade

A competitividade existente no mercado tem exigido das pessoas e empresas
diferenciais e atrativos que as tornem únicas. Esses benefícios podem ser apresentados pela
Propriedade Intelectual (PI), que é uma fundamental ferramenta de competição e serve para
salvaguardar os bens intangíveis, além de ofertar estratégias que evidenciem a unicidade de
cada um no mercado.
Esse segmento norteado principalmente pelas leis nº de 9279/96, 9609/98, 9610/98,
entre outras, proporciona aos empresários, inventores, autores e artistas muito mais que
patente de inovação e registro de marca. O ramo abrange ainda registro de desenho industrial,
busca em bases tecnológicas para auxílio ao processo de inovação, correto tratamento do
segredo de negócio e da informação estratégica, proteção ao direito autoral, formas de
licenciamentos, proteção de software e muito mais!
A PI, quando utilizada de forma correta, propicia a proteção e uso exclusivo do capital
intangível dos seus titulares, garantindo não apenas os frutos derivados da atividade criativa e
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do intelecto humano, mas também, os investimentos necessários para levar esses frutos ao
mercado e obter o esperado retorno. A gestão dos ativos de PI se tornou um dos propulsores
de empresas e pessoas que visam sempre a fidelização dos clientes por suas marcas, produtos
inovadores e estratégias surpreendentes, tudo por meio de um sinal distintivo único, um
invento funcional, um design encantador ou o know-how exclusivo.
Cada vez mais, grandes corporações e pequenas empresas vem fazendo uso da
propriedade intelectual como ferramenta essencial ao seu desenvolvimento, competitividade e
também para a manutenção de seus negócios. Fonte: Blog/Cerumar (2016).

Fonte: INPI (2018)

Fonte: INPI (2018)
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500 maiores e melhores empresas do Sul

Fonte: Edição Especial Revista Amanhã – Ed.2018

São Bento do Sul é o 6° município com o maior
número de empresas no ranking, atrás de
Florianópolis, Joinville, São José, Blumenau e Caçador.

Fonte: Edição Especial Revista Amanhã – Ed.2018
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Fonte: Edição Especial Revista Amanhã – Ed.2018
Setor de atividade

Fonte: Edição Especial Revista Amanhã – Ed.2018
1000 melhores e maiores – EXAME 2018

A Tuper voltou ao ranking das mil maiores do Brasil, ocupando a 734º posição.
Vendas liquidas R$ 780,3 em milhões, crescimento de 103,4%.
Fonte: Edição Especial EXAME 2018
Balança comercial

Fonte: Secretaria de Comércio Exterior – SECEX (2018)

122

Fonte: Comex Vis (2018)

Fonte: Comex Vis (2018)
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Fonte: Comex Vis (2018)

Fonte: Comex Vis (2018)
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Fonte: Ministério do Desenvolvimento – Secretaria do Comércio Exterior (2018)
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Fonte: Ministério do Desenvolvimento – Secretaria do Comércio Exterior (2018)

Fonte: Ministério do Desenvolvimento – Secretaria do Comércio Exterior (2018)
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Balança comercial dos principais países

Fonte: Ministério do Desenvolvimento – Secretaria do Comércio Exterior (2018)

Fonte: Ministério do Desenvolvimento – Secretaria do Comércio Exterior (2018)
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Balança comercial dos principais blocos econômicos

Fonte: Ministério do Desenvolvimento – Secretaria do Comércio Exterior (2018)

Fonte: Ministério do Desenvolvimento – Secretaria do Comércio Exterior (2018)
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Balança comercial dos setores de contas nacionais

Fonte: Ministério do Desenvolvimento – Secretaria do Comércio Exterior (2018)

Fonte: Ministério do Desenvolvimento – Secretaria do Comércio Exterior (2018)
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Relação das empresas exportadoras

Fonte: Secretaria de Comércio Exterior – SECEX (2018)
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Relação das empresas importadoras

Fonte: Secretaria de Comércio Exterior – SECEX (2018)

131

Complexo econômico

Fonte: AMUNESC (2018)
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Atividade econômica

Fonte: AMUNESC (2018) Composição AMC Assessoria Empresarial

Movimento econômico

Fonte: AMUNESC (2018)
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Fonte: AMUNESC (2018)

Custos

Fonte: Próprias entidades e empresas (2018)

Principais custos para investimento

Fonte: Imobiliárias de São Bento do Sul (2018)
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Fonte: SINDUSCON- FLORIANÓPOLIS (2018)

Fonte: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAMAE (2018)

Fonte: Portal da CELESC (2018)
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Potencial de consumo

Fonte: IPC Marketing (2018)

Fonte: IPC Marketing (2018)

Fonte: IPC Marketing (2018)
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Fonte: IPC Marketing (2018)

Construção civil

Surgiu então
a NB – 140
em 1965,
denominada
“Avaliação
de custos
unitários e
preparo de
orçamento
de
construção
para
incorporação
de edifício
em
condomínio”.

Fonte: SINDUSCON- FLORIANÓPOLIS (2017)

A lei 4.591, de 16 de dezembro de 1964, que dispõem sobre as incorporações
imobiliárias, autorizou o Banco Nacional da Habitação a firmar convênio com a ABNT,
para a elaboração de Norma que estabelecesse critérios às unidades residenciais.
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Fonte: SINDUSCON- FLORIANÓPOLIS (2017)

Fonte: SINDUSCON- FLORIANÓPOLIS (2017)

Enquanto a Norma destina-se a disciplinar as incorporações imobiliárias, implantando
regras que permitam a definição inconfundível da unidade autônoma e da edificação em
si, o Custo Unitário Básico (CUB) serve como parâmetro na determinação dos custos de
imóveis.
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Fonte: SINDUSCON- FLORIANÓPOLIS (2017)

Fonte: SINDUSCON- FLORIANÓPOLIS (2017)
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Receitas municipais

Fonte: Prefeitura Municipal de São Bento do Sul – Secretaria de Finanças (2018)

Fonte: Prefeitura Municipal de São Bento do Sul – Secretaria de Finanças (2018)
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Receitas municipais arrecadadas

Fonte: Prefeitura Municipal de São Bento do Sul - Secretaria de Finanças (2018)

Receitas Municipais per Capita

Fonte: Prefeitura Municipal de São Bento do Sul - Secretaria de Finanças (2018)
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Fonte: Prefeitura Municipal de São Bento do Sul - Secretaria de Finanças (2018)

Fonte: Prefeitura Municipal de São Bento do Sul - Secretaria de Finanças (2018)
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Fonte: Prefeitura Municipal de São Bento do Sul - Secretaria de Finanças (2018)

Preços

Fonte: Univille – Campus São Bento do Sul (2018)
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Fonte: Univille – Campus São Bento do Sul (2018)
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Fonte: Univille – Campus São Bento do Sul (2018)
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Fonte: Univille – Campus São Bento do Sul (2018)
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Fonte: Univille – Campus São Bento do Sul (2018)

Valores acumulados no ano

Fonte: Univille – Campus São Bento do Sul (2018)
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Fonte: Univille – Campus São Bento do Sul (2018)

Fonte: Univille – Campus São Bento do Sul (2018)
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Fonte: Univille – Campus São Bento do Sul (2018)

Produto interno bruto (PIB)

Fonte: IBGE (2018)
PIB PER CAPITA: SÃO BENTO DO SUL
Brasil (2015) R$ 29.326,33 / 21% acima da média nacional.
Santa Catarina (2015) R$ 36.525,28 / -3% abaixo da média estadual.
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Fonte: IBGE (2018)

Fonte: IBGE (2018)
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Fonte: IBGE (2018)

Fonte: IBGE (2018)

Fonte: IBGE (2018)
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Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)

Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda (2018)

São Bento do Sul ocupou a 21ª posição na
arrecadação de ICMS no Estado de Santa
Catarina em 2017.

Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda (2018)
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Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda (2018)

São Bento do Sul está entre as melhores cidades do Brasil
Os indicadores sociais, sobretudo educação, colocam o município em destaque no
ranking das Melhores Cidades do Brasil. São Bento do Sul aparece no 21º lugar no país, na
categoria Indicadores Sociais e habitação em 43º no Brasil. No conjunto das cidades de porte
médio, São Bento do Sul ocupa a 9ª colocação (posição geral).
Quando consideradas as cidades de porte médio do país, ou seja, aquelas com população
entre 50 e 200 mil habitantes, a cidade se destaca na educação e na habitação com a 7ª
colocação nos dois índices. O relatório da Editora Três também mostra que, em
Responsabilidade Social, São Bento do Sul ficou com a 24ª posição, entre todos os
municípios de porte médio. Esse item refere-se aos avanços no apoio a pessoas vulneráveis,
como crianças, mães que são chefes de família, idosos e condições de domicílio.
O ranking geral da pesquisa considera, além dos indicadores sociais, também os índices
econômicos, digitais e fiscais e apresenta São Bento do Sul como o 8º município melhor
colocado de Santa Catarina. A cidade está entre as 100 melhores do país, quando se considera
o conjunto de municípios de médio porte.
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ACISBS - Fabiane Pickusch Costa
Fonte: Revista Isto É (2016)
Para determinar as vencedoras, o Anuário “As Melhores Cidades do Brasil”, da Editora
Três, avaliou as contas de 5.565 municípios. A análise coube à Austin Rating, que elaborou o
ranking a partir de um índice que mediu as ações no âmbito fiscal, econômico, social e digital.
As informações dos 5.565 municípios foram extraídas de fontes primárias públicas,
como Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Secretaria do Tesouro Nacional
(STN), Datasus, Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), entre outras.

Índices FIRJAN

Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM)
Referência para o acompanhamento do desenvolvimento socioeconômico brasileiro.
Criado em 2008 o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) monitora três
áreas: Emprego & Renda, Educação e Saúde, utilizando exclusivamente estatísticas públicas
oficiais. Especificamente, são acompanhadas as conquistas e os desafios socioeconômicos
brasileiros pelo prisma da competência municipal: manutenção de um ambiente de negócios
propício à geração local de emprego e renda, educação infantil e fundamental e atenção básica
em saúde.
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A Edição 2018 do IFDM tem como base os dados relativos a 2016 e traz comparações
com outros anos da série histórica, iniciada em 2005. Ainda que o Brasil possua 5.570
municípios, o ranking geral compreende 5.471 cidades brasileiras, onde vive 99,5% da
população brasileira. Foram excluídos da análise os novos municípios5 para os quais ainda
não existem dados, bem como os 94 em que foram observados ausência, insuficiência ou
inconsistência de dados.

Fonte: Sistema FIRJAN (2018)

Fonte: Sistema FIRJAN (2018)

Destaque para a Educação em São Bento do Sul com a 10º
colocação no ranking estadual, melhor do que Florianópolis em 49º.
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Fonte: Sistema FIRJAN (2018)

Índice FIRJAN de Gestão Fiscal (IFGF)
O Sistema FIRJAN desenvolveu o Índice FIRJAN de Gestão Fiscal (IFGF) lançado em
2012. Uma ferramenta de controle social que tem como objetivo estimular a cultura da
responsabilidade administrativa. O índice é construído a partir dos resultados fiscais das
próprias prefeituras – informações de declaração obrigatória e disponibilizadas anualmente
pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). O IFGF é composto por cinco indicadores –
Receita Própria, Gastos com Pessoal, Investimentos, Liquidez e Custo da Dívida.
Com base nesses dados oficiais, o Índice FIRJAN de Gestão Fiscal 2017 – ano de
referência 2016 - avaliou a situação fiscal de 4.544 municípios, onde vivem 177,8 milhões de
pessoas – 87,5% da população brasileira. Apesar da determinação da lei, os dados do
exercício fiscal
2016 de 1.024
prefeituras não
estavam disponíveis
ou não eram
consistentes
(informações que
não foram passíveis
de análise).

Fonte: Sistema FIRJAN (2017)
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Fonte: Sistema FIRJAN (2017)

As 50 cidades pequenas mais desenvolvidas do Brasil
Melhor desenvolvimento econômico – Estudo exclusivo da Urban Systems mostra as
cidades brasileiras com menos de 100.000 habitantes que despontam como modelos de
desenvolvimento. São Bento do Sul ficou na 36ª posição.
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Paulínia (SP) Lucas do Rio Verde (MT)
Ipojuca (PE)
Senador Canedo (GO)
Cajamar (SP)
Rio do Sul (SC)
Concórdia (SC)
Aracruz (ES)
Boituva (SP)
Camocim (CE)
Matão (SP)
Luís Eduardo Magalhães (BA)
Nova Lima (MG)
Curvelo (MG)
Itupeva (SP)
Sorriso (MT)
Vinhedo (SP)
Jaguariúna (SP)
Eusébio (CE)
Saquarema (RJ)
Trairi (CE)
Ibitinga (SP)
Macaíba (RN)
Santa Cruz do Capibaribe (PE)
Itumbiara (GO)
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Mairiporã (SP)
Francisco Beltrão (PR)
Itacoatiara (AM)
Lajeado (RS)
Navegantes (SC)
Ijuí (RS)
Catalão (GO)
Cristalina (GO)
Benevides (PA)
Cabedelo (PB)
São Bento do Sul (SC)
Carazinho (RS)
Nova Odessa (SP)
São Sebastião (SP)
Aquiraz (CE)
Mococa (SP)
Votuporanga (SP)
Caieiras (SP)
Barbalha (CE)
Russas (CE)
Viana (ES)
Bebedouro (SP)
Arujá (SP)
Vargem Grande (MA)
Mafra (SC)

157

Fonte: exame.abril.com.br (2016)

ACISBS - Fabiane Pickusch Costa

Fotógrafo: Roni Jochem

Fotógrafo: Roni Jochem
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Síntese conjuntural
São Bento do Sul inicia retomada do crescimento econômico, após três anos de queda nos principais
indicadores socioeconômicos. Após a queda de empregos significativa com a perda de 899 empregos em 2015
e 950 em 2016, somados aos 351 desempregos de 2017, totaliza 2.200 desempregos no período 2015/2017. Em
2018 ocorre a inversão com a geração de 1.134 empregos (até outubro), demonstrando clara recuperação
econômica, porém ainda sem a reposição dos empregos perdidos na crise.
O PIB projetado para 2017 de R$ 2,988 bilhões cresceu 8,2% em relação a 2016, confirmando a
retomada da economia em 2017 com a redução do desemprego e acompanhando os indicadores de crescimento
do emprego. Novo crescimento deve se confirmar em 2018. Em 2015 o PIB oficial divulgado pelo IBGE
alcançou R$ 2,875 bilhões com redução expressiva de 8,1% em relação a 2014, ano com crescimento
espetacular de 15,8%.
Desde 2010 São Bento do Sul vem crescendo de forma expressiva, segundo o PIB, demonstrando uma
sequência impressionante de crescimento econômico, após a crise das exportações de 2008/2009. Destaca-se o
crescimento real (preços atualizados com base no IGP-DI da FGV) do PIB em 2010 com 6,4%, em 2011 com
14,2%, 2012 com 2,0%, 2013 com 2,1% e 2014 com 12,1%, segundo dados do IBGE. Em 2015 a queda real do
PIB foi de 17%, representando a mais severa crise econômica desde a elaboração do Panorama
Socioeconômico, iniciado em 2000. Continuamos sendo a 16ª força econômica de SC representando 1,15% do
PIB estadual e 284ª do Brasil (base IBGE 2015), porém com perdas de posição no ranking nacional (262ª
posição em 2014). O PIB per capita de São Bento do Sul em 2015, conforme IBGE, é de R$ 35.524,19, sendo o
65º PIB per capita de SC, perdendo 25 posições, pois em 2014 era 40ª em PIB per capita de SC. Ficamos 3%
abaixo do PIB per capita estadual (R$ 36.525,28). Comparado ao PIB per capita nacional de 2015 (R$
29.326,33), o PIB per capita de São Bento do Sul está 21% acima da média nacional com perdas significativas
em relação a 2014 quando estava 43% acima da média nacional. O PIB per capita projetado para 2016 era de
R$ 33.739,79, indicando decréscimo de 5,0%. Em 2017 o PIB per capita projetado recupera posições com R$
36.074,91, representando crescimento 6,9%, porém ainda sem a reposição das perdas em 2015/2016. Apesar da
recuperação econômica, o PIB per capita aponta a necessidade de agregar valor e renda na economia, pois
sendo o 16º PIB de SC, ocupamos a 65ª posição em PIB per capita no estado.
A indústria representa 65,1% do movimento econômico segundo o valor adicionado com participação
de 14,9% do comércio, 14,6% do setor metal mecânico e 13,8% do setor móveis/madeira. Diante do equilíbrio
entre os setores, confirma-se a diversificação econômica cada vez mais distribuída entre os segmentos,
destacando o setor comercial com o aumento da participação relativa e ocupando a primeira posição na
movimentação econômica.
Temos 6 empresas em diferentes segmentos (metalurgia, higiene e limpeza, têxtil e confecções, e
móveis) entre as 500 maiores do Sul do Brasil, sendo a sexta cidade do estado de SC com o maior número de
empresas conforme o Valor Ponderado de Grandeza (VGP), segundo a Revista Amanhã. A Tuper é a 3ª maior
empresa em receita líquida no setor metalurgia do Sul do Brasil e a 2ª maior de SC. É a 18ª maior empresa de
SC, segundo a receita líquida, considerando todos os setores. A Condor é a 2ª empresa com a maior receita
líquida do setor higiene e limpeza do Sul e a 1ª em patrimônio líquido do setor em SC. A Buddemeyer é a 4ª
empresa em receita líquida no setor têxtil e confecções do Sul do Brasil e a 4ª maior receita líquida de SC.
Ocupa a mesma posição (4ª) na região Sul e SC como maior patrimônio líquido. Também no mesmo setor a
Fiação São Bento é a 6ª do Sul e 6ª de SC em receita líquida. Outro destaque é o setor de móveis com a
Indústrias Artefama sendo a 7ª maior receita líquida no setor do Sul e a 1ª de SC. Ainda no setor, a Móveis
Rudnick é a 8ª do Sul e 2ª de SC em receita líquida, conforme a Revista Amanhã. A Tuper está na posição 734ª
na publicação da Revista Exame (1000 maiores empresas do Brasil) com faturamento de R$ 780,3 milhões.
A balança comercial de São Bento do Sul aponta forte crescimento de 63,3% nas exportações em 2017
com US$ 204 milhões. Em 2018 o desempenho continua muito bom, registrando US$ 182,8 milhões no
acumulado até setembro, representando crescimento de 20,9%. O fator agregado indica 100% de exportação de
industrializados e manufaturados e o principal mercado de destino é Estados Unidos, seguido do Reino Unido.
Os principais produtos exportados são móveis com 61,6% e, ferro e aço com 28% de participação. As
importações são oriundas da China e Itália, sendo os principais produtos das indústrias química ou conexas
com 31,17% e máquinas, aparelhos e materiais elétricos com 14,22% de participação.
A matriz econômica diversificada, acompanhando a tendência mundial de crescimento econômico na
área de serviços, viabiliza novos empreendimentos gerando renda superior com o emprego de mão de obra
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qualificada, especialmente na área de inovação tecnológica através da consolidação do Parque Científico e
Tecnológico. O Projeto São Empreendedora com o desenvolvimento do PEDEM – Plano de Desenvolvimento
Econômico Municipal, planejando ações para os próximos 10 anos, constituirá as diretrizes de médio e longo
prazo para o fortalecimento da economia, especialmente nos setores que agreguem valor para a recuperação do
PIB per capita. O Caderno de Oportunidades com a identificação dos vazios econômicos é outro instrumento de
orientação para novos investimentos locais. Com o planejamento estratégico integrado do setor turístico,
surgem oportunidades de desenvolvimento econômico sustentável, especialmente considerando o turismo
regional através do Consórcio Quiriri.
O potencial de consumo (2018) também reflete a retomada de crescimento econômico com R$ 2,560
bilhões, crescimento de 20,3% comparado com 2017 (R$ 2,127 bilhões). O consumo na classe A em 2017
representava 8,6%, na classe B 51,9%, totalizando 60,5% nas classes A e B. Em 2018 a classe A representava
2,3% e na classe B 28,3%, totalizando 30,6% nas classes A e B. Percebe-se nítido crescimento de consumo,
porém com aumento do consumo na classe C. A classe C em 2017 representava 36,2%, aumentando para
57,4% em 2018. O consumo urbano per capita anual de R$ 31.364,15 e valor mensal em torno de R$ 2.614,00
demonstra boa circulação de renda, apontando espaço para o aumento de consumo com a retomada na
economia nas classes A e B.
A qualidade de vida do são-bentense também aumentou com uma expectativa de vida de 77,3 anos
conforme IBGE (2010), acima dos 76,6 anos no estado e 73,9 no Brasil. A taxa de natalidade caiu 15,1% no
período de 2017/2008, porém com queda de 6,5% em 2017 comparado com 2016. São Bento do Sul ocupa a
25ª posição no IDHM (Indice de Desenvolvimento Humano Municipal 2010) no estado e a 113ª posição no
Brasil com o índice 0,782, classificado como índice alto. Entre os 3 índices (Renda, Educação e Longevidade)
a Longevidade com índice 0,871, é classificado como muito alto.
Considerando os 952 leitos hoteleiros em 2018, temos o índice de 11,4 leitos para cada 1.000
habitantes. Na análise dos veículos em circulação temos um crescimento de 61% da frota na comparação
2018/2008 (1 década) de automóveis e crescimento anual em torno de 5%, muito acima do crescimento
populacional em torno de 1,5%. A cada 100 habitantes há em média 69 veículos em circulação, exigindo
ampliação da infraestrutura viária e avanços nos projetos de mobilidade urbana.
A infraestrutura do município na área educacional é considerada excelente. Há excepcional
disponibilidade de cursos técnicos, de graduação e pós-graduação. Destaca-se o SENAI com o Centro de
Tecnologia do Mobiliário, a ITFETEP – Incubadora Tecnológica e a FETEP na governança do Parque
Científico e Tecnológico de São Bento do Sul, estimulando o empreendedorismo na área da inovação e criação
de novos negócios de base tecnológica. São Bento do Sul está se tornando referência como Polo de Inovação,
através da efetiva aplicação da tríplice hélice da inovação (poder público, universidades e iniciativa privada).
Apesar das adversidades econômicas São Bento do Sul é destaque nacional em indicadores sociais,
classificando a cidade como a 178ª melhor cidade do Brasil e na categoria Indicadores Sociais, com a 21ª
posição no país, segundo o Anuário “As Melhores Cidades do Brasil” da Revista Isto É e o ranking da Austin
Rating (2015). Considerando as cidades de médio porte (50.000 a 200 mil habitantes), o município aparece na
9ª posição estadual, com destaque para Educação e Habitação, ocupando a 7ª posição. São Bento do Sul está
incluída na relação das 29 cidades mais bonitas do Brasil segundo estudo site Expedia (2016) e entre as 50
pequenas cidades (36ª posição) mais desenvolvidas do Brasil, segundo a Revista Exame (2016). Segundo o
IFDM – Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal consolidado, São Bento do Sul ocupa a 9ª posição em SC
e 131ª no Brasil. Destaca-se a 10ª posição em SC na Educação e 21ª em Emprego e Renda.
Ressaltamos a retomada do crescimento econômico consistente iniciado em 2017 e com
perspectivas de consolidação em 2018, diante das constatações de crescimento distribuído entre
segmentos. O crescimento dos empregos, a vinda de novos empreendimentos e as estratégias de
desenvolvimento econômico voltadas a inovação, tecnologia e turismo, indicam um futuro promissor no
ecossistema socioeconômico.
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