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Partícipes do projeto: 
 
 
Grupo Gestor: 
 
Prefeito: Ércio Kriek; Vice-Prefeita: Ivone Spranger; Senhores: Henrique Isleb; 
Luiz Fernando Selke; Salézio José Martins; Gilmar Rogério Sprung; Renaldo 
Riffel Júnior; Gerhardd Kurt Weiser e Silvio Beneduzzi. 
 
 
Consultor Responsável pelo Projeto : Rubens Ricardo Franz. 
 
 
Lideranças Setoriais: 
 
Marcos Claus Hoeft, Mauro Gislon, Laudir Carlos Busarello (Vereadores); 
Lodemar Krüger; Pastora Suzani (Comissão do Ensino Religioso); Egof 
Hornburg (Associação de Moradores); Gladys Knaesel; Cláudio Krueger; Jorge 
Büerger; Aristeu Klein; Nelsi Schoten; Hamilton Petito; Valmor Kamchen; 
Norberto Ropcke; Fredolf Raduenz; Osmar Luciano; Luiz Carlos Xavier; 
Salvador Ramiro Navidad; Sérgio Flor e Nivaldo Wruck. 
 
Grupos Técnicos: 
 
Condição Social e Habitacional:  
 
Coordenador: Jorge Luiz Buerger.  
Equipe: Renata dos S. Kllee - Chefe de Divisão de Promoção Social da 
Secretaria de Saúde e Promoção Social da Prefeitura Municipal de Pomerode;  
Iraci Oliari - professora no Centro de Educação Infantil Ruth Koch; André da 
Secretaria de Planejamento. 

 
Segurança: 
 
Coordenador: Norbert Ropcke. 
Equipe: Policiais civis e militares. 
 
Infra-Estrutura: 
 
Coordenador: Lodemar Krüger. 
 
Esporte e Lazer: 
 
Coordenador: Selvino Anderson Junior. 
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Meio-rural: 
 
Coordenador: Sérgio Flohr  
Equipe: Cristina Ninow; Dorotéa Hoeft; Nilton P. Machado; Ricardo Campestrini 
e Vitória M. S. Lenzi.  
 
Meio Ambiente e Jardinagem: 
 
Coordenador: Nivaldo Wruck. 
Equipe: Adriano Schütz - Projeto Micro Bacias II; Edemir Maas – Engenheiro 
Civil; Claudio Maas – Zoológico; Jaime Jensen – SEMA; Lodemar Krüger – 
SAMAE; Nilton Machado – EPAGRI. 
 
Educação: 
 
Coordenadora: Neuzi Schotten.  
Equipe: Escola Particular - Margareth Ripp Butzke; APAE - Riacarla Rauh; 
Ensino Fundamental - Alirio Dahlke; Educação Infantil - Betina Behling; Ensino 
Médio - Vera Lúcia Selke Güths; Ensino Profissionalizante - Juliane e Bianca 
(SENAI). 
 
Turismo: 
 
Coordenadora: Gladys Knaesel.  
Equipe: Sandra Cristina Nienow (Secretaria de Turismo – turismóloga); Priscila 
Romig (Secretaria de Turismo – turismóloga); Ivone Lemke (Secretaria de 
Turismo – estudante de turismo); Michele Martins (Kyly Ind. Têxtil – marketing). 
 
Cultura: 
 
Coordenador: Aristeu Klein.  
Equipe: Roseli Zimmer - Presidente da Fundação Cultural de Pomerode e 
Historiadora; Heinz Guenther – Advogado; Eliana Czaschke - Hoteleira e 
parceira em atividades culturais; Wilson Haffemann - Professor e músico; 
Roseana Struck Lunghard - Arquiteta da Prefeitura e integrante do Conselho do 
Patrimônio Histórico do município; Genrado Riemer - Administrador de 
Empresa e membro da diretoria do Clube de Caça e Tiro Alto Rio do Texto. 
 
Saúde: 
 
Coordenador: Hamilton Petito. 
Equipe: Raíssa Loureiro Soares, João José Marçal Júnior, Loraine Silveira, 
Aurélio Waltraud Hinkeldey, Jeancarlo Hille e Marisa Calissi Rauh. 
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Estrutura da Cidade: 
 
Coordenador: Eng. Civil Cláudio M. Krueger – Secretário de Planejamento. 
Equipe: Arq. Roseana S. Lunghard, Eng. Civil Dieter K. Weege, Eng. Civil 
Leane H. Zimmermann. 
 
 
Formação para o Trabalho: 
 
Coordenador: Fredolf Raduenz. 
Equipe: Juliane Jensen, Valci S. Kreutzfeld, Newton G. Saloman, Décio 
Grützmacher, Horst Meinicke Jr.. 
 
Sistema de Ciência e Tecnologia: 
 
Coordenador: Luciano Rodrigues. 
Equipe: Leila Carla Flohr, João Roeder, Klaus Janke. 
 
Segmentos Econômicos: 
 
Indústria:  
 
Coordenador: Gerhard Kurt Weiser; Silvio Beneduzzi; Salvador Ramiro 
Navidad; Cid Erwin Lang e Saléxio Martins. 
 
Comércio:  
 
Coordenaor: Décio Gruetzmacher. 
Equipe: Gumz Super Center – Rodnei; Hapicó – Marcello; Inforeasy – João; 
Lojas Per Tutti – Sandra; Óticas Visualiti – Leandro; Pqninus – Fabiano; 
Sonolar – Rolf. 
 
Prestação de Serviços: 
 
Coordenador: João Carlos Franceschi. 
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CARTA DE POMERODE: 
 
Nós, pomerodenses, partícipes da construção deste Projeto POMERODE 
2020, expressamos nossa crença no futuro desta cidade. Um futuro que deverá 
ser construído com dinamismo de pessoas de diferentes classes sociais, 
crenças, raças, idades, sexos, origens, portadores de deficiência, e que 
acreditem que ele não aconteça por obra do acaso. 
 
Queremos uma cidade com espírito empreendedor e inovador, com 
desenvolvimento econômico, trabalho, segurança, habitação, educação, 
cultura, esporte e lazer, saúde, infra-estrutura, preservação ambiental, solidária 
e que não exclua nenhum de seus filhos. 
 
Construímos e aprovamos diretrizes e metas. A partir de agora, realizaremos 
as ações necessárias para atingir esses objetivos. Por isso, pensamos que 
este trabalho deva continuar, a partir de agora e permanentemente, ampliando 
a participação de todos os segmentos da sociedade. 
 
Para isso, nos comprometemos a: 
 

• Divulgar amplamente este Projeto e facilitar o acesso público aos 
documentos produzidos e ao próprio processo; 

 
• Criar novas formas de integração da população; 
 
• Estabelecer ações de curto, médio e longo prazo; 
 
• Construir indicadores que nos permitirão aferir resultados; 
 
• Incorporar estas propostas, no que for cabível, desde já, às ações dos 

poderes constituídos; 
 
• Realizar eventos de informação e formação que permitam aprofundar e 

socializar os temas. 
 
 
 
Grupo Gestor 
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CONTEXTUALIZAÇÃO: 
 
A região, onde se situa o município de Pomerode, fazia parte da Colônia 
Blumenau, empreendimento privado de colonização do Vale do Rio Itajaí-Açú 
por imigrantes alemães. Sendo que a ocupação dos primeiros lotes coloniais 
em 1861 ao longo do Rio do Testo, deu início ao que viria a ser o município de 
Pomerode.  
 
As regiões de imigração costumavam receber o nome da localidade de onde 
eram provenientes seus colonizadores. Assim, o nome Pomerode deriva da 
região de origem, que era é a Pomerânia (Pommernland), no norte da 
Alemanha, junto ao Mar Báltico. 
 
A motivação dos imigrantes era de tornar-se proprietários de terras. No século 
da emigração reinava na Europa uma miséria desastrosa, que submetia a 
população a difíceis provações. O absolutismo dos príncipes e senhores 
feudais, e a Lei do Morganato, que legava a propriedade indivisa ao filho 
primogênito, faziam com que a busca de liberdade e prosperidade no Novo 
Mundo se tornasse ainda mais atraente. Os agentes de colonização 
reforçavam este apelo, exagerando as vantagens do “paraíso tropical”. 
 
Diferente do prometido, os imigrantes foram submetidos a uma vida de perigos, 
privações e muito trabalho braçal. A divisão da terra, em lotes coloniais, 
acompanhou o traçado dos cursos d’ água, para o seu acesso, para a lavoura e 
consumo doméstico. Por este motivo, os lotes eram estreitos e compridos, no 
mesmo sistema já conhecido na Alemanha como Waldhuffendorf. Além de 
acesso à água, a menor distância entre os colonos era uma medida de 
segurança e defesa contra os índios e animais selvagens. Este sistema 
adotado condicionou a estrutura fundiária de Pomerode. Hoje ainda está 
presente na malha urbana, influenciando os novos loteamentos e podendo ser 
visualizada no levantamento aerofotogramétrico da cidade. 
 
Desde a sua formação, a colônia de imigrantes alemães já contava com um 
certo grau de planejamento: definição de pequenos núcleos, com uma igreja, 
uma escola e uma Sociedade de Atiradores. Assim aconteceu com Testo Alto, 
Testo Rega, Testo Central e no Centro. A primeira escola de Pomerode foi 
instalada em 1870 no Testo Central (hoje Escola Olavo Bilac), e as primeiras 
igrejas foram construídas em 1876 e 1885 (respectivamente igrejas católica e 
luterana). 
 
A colônia, com sua estrutura minifundiária, dedicou-se inicialmente à policultura 
de subsistência. Eram cultivados: arroz, fumo, batata, mandioca, cana de 
açúcar, milho e feijão. Criava-se gado leiteiro e também suíno, cujas matrizes 
eram importadas do exterior. O trabalho do imigrante permitiu a formação de 
um excedente de produção, propiciando o surgimento do comércio em 
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pequenos entrepostos de troca. O comércio floresceu entre as colônias e o 
litoral, possibilitando aos colonos o acesso àqueles bens que não eram 
produzidos na colônia. Isto gerou uma fonte de renda, que em pouco tempo, 
formou a poupança necessária ao surgimento de outras atividades produtivas, 
como a indústria. 
 
Pomerode foi elevada à categoria de Município, no dia primeiro dia do mês de 
dezembro do ano de 1958, através da Lei Estadual nº 380. Em 29 de janeiro de 
1959, se dá a emancipação político-administrativa da cidade. Tendo como etnia 
predominante a germânica. 
 
Fonte de transcrição parcial: Gentílico: Pomerodense. Prefeitura Municipal de 
Pomerode - 2003 
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CARACTERIZAÇÃO PARCIAL: 
 
O município de Pomerode, Santa Catarina, possui uma área de 211 km², sendo 
70 km² na área urbana e 141 km² na área rural, e está situado no Vale do Itajaí, 
na região estadual de Planejamento AMMVI – Associação dos Municípios do 
Médio Vale do Itajaí, a uma distância de 175 km de Florianópolis. 
 
Latitude (de Greenwich) 26o 44’ 26'' S 
Longitude (de Greenwich) 49o 10’ 37'' W 
Altitude 128 m acima do nível do mar 

 
Os limites geográficos do município são: 
 
Norte Município de Jaraguá do Sul 
Sul Município de Blumenau 
Leste Município de Blumenau 
Oeste Municípios de Rio dos Cedros e Timbó 

 
O relevo é predominantemente montanhoso, sendo uma continuação da Serra 
do Mar. É formado por vales estreitos, com encostas íngremes e altitudes 
médias de 200 a 300m, atingido ponto de até 700 a 900 m. 
 
O clima do município, segundo Köeppen, classifica-se como Mesotérmico 
Úmido. Apresenta uma temperatura média anual de 20º C e uma precipitação 
média anual de 1.700 mm. 
 
Temperatura Máxima 39º C 
Temperatura Mínima 00º C 

 
Quanto à hidrografia o município é banhado pelo Rio do Texto e seus principais 
afluentes são: Ribeirão Wunderwald, Ribeirão Pomerode Fundos, Ribeirão Vale 
do Selke, Ribeirão Herdt, Rio Texto  Rega, Ribeirão Vale do Selke Pequeno, 
Ribeirão Clara e Ribeirão Souto.  
 
Fonte: Prefeitura Municipal de Pomerode – 2003 
 
Transporte: 
 
O município possui rodoviária e conta ainda com os serviços de uma empresa 
de transporte urbano: a Empresa de Transportes Coletivos Volkmann. Não 
possui transporte ferroviário, e o aeroporto mais próximo dista 80 km. 
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Distância do Município em relação aos Aeroportos da Região: 
 

Aeroporto Distância em km 
Navegantes – SC 80 
Joinville – SC 85 
Florianópolis – SC  175 
Fonte: Prefeitura Municipal de Pomerode  
 
Distância do Município em relação aos Portos da Região  
 

Porto Distância em km 
São Francisco do Sul - SC 82 
Itajaí – SC 86 
Imbituba – SC 275 
Fonte: Prefeitura Municipal de Pomerode  
 
Malha Viária 
 
O município tem uma malha viária de aproximadamente 500 km, sendo 
aproximadamente 400 km de estradas viárias urbanas. No entanto a Secretaria 
Municipal de Planejamento não possui informação sobre quantos km são 
pavimentados. 
 
Distância dos Principais Centros Econômicos  
 

Principais Centros Urbanos Distância em km 

Blumenau – SC 33 
Jaraguá do Sul – SC 35 
Joinville – SC 80 
Itajaí – SC 86 
Florianópolis – SC 175 
Curitiba – PR 198 
São Paulo – SP 600 
Porto Alegre – RS 650 

Fonte: Prefeitura Municipal de Pomerode - 2003 
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CENÁRIOS: 
 
Passado 
 
As primeiras indústrias, foram serrarias e empresas familiares de laticínios e 
lingüiçaria, como: a Weege, a Guenther, a Passold, a Haut e a Koch. Elas 
iniciaram suas atividades no começo do século XX. Algumas delas chegaram 
até nossos dias.  
 
A partir de 1946, com a instalação da Porcelana Schmidt, esta passou a ser de 
grande importância para a economia do município. Sendo que nas últimas 
décadas, a indústria têxtil passou a ser mais expressiva do Município, a 
exemplo de Blumenau e Jaraguá do Sul.  
 
Culturalmente, Pomerode sempre procurou preservar as tradições e a cultura 
germânica. Seguindo o padrão típico das cidades de origem alemã em Santa 
Catarina. 
 
O patrimônio edificado não apresenta construções de porte monumental. É, 
antes de tudo, documento representativo de um período, que exigiu muito 
esforço e suor do imigrante alemão. 
 
Pomerode estruturou-se com características urbanas de uma cidade 
subordinada a decisões externas. Marcante influência européia, em especial a 
germânica. A convivência entre a agricultura familiar, o comércio e o processo 
de industrialização foram harmoniosos, bem como o acesso à educação e à 
cultura. 
 
A cidade formou uma classe média forte, composta por profissionais liberais, 
empreendedores e uma grande classe trabalhadora. Inicialmente a 
comunidade pomerodense favoreceu o surgimento de uma identidade 
marcante com uma cultura própria, nitidamente identificada com o trabalho, 
centrado na indústria madeireira e metal mecânico. Inconformados com a falta 
de oportunidades, diversos segmentos da sociedade buscaram outras 
alternativas econômicas para o seu crescimento econômico. 
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Presente 
 
Em 2000, a população que era de 22.127 habitantes, tinha no setor secundário, 
a possibilidade de transformação econômica. Este setor evoluiu com a 
utilização de técnicas existentes e de novas tecnologias, gerando 
oportunidades de investimentos e empregos. A industrialização passou a ser o 
elemento fundamental ao desenvolvimento econômico do município.  
 
O setor secundário (indústria) do município, segundo dados do SEBRAE –SC 
(Censo Empresarial – 2002/2003) possuía 214 empresas, gerando um total de 
4.654 postos de trabalho permanentes. Deve-se considerar também os 
gerados pela indústria de Blumenau, em especial a Cia. Karsten.  
 
O setor secundário vem, nos últimos anos, apresentando grande 
desenvolvimento, notadamente na indústria de confecções e fabricação de 
produtos têxteis, máquinas, equipamentos, móveis, produtos de madeira, 
artigos de borracha e plásticos.  
 
Os setores primário e terciário, igualmente, são importantes para o 
desenvolvimento econômico e social do município.  
 
Percebe-se a presença de um circulo virtuoso resultante da marca “Cidade 
mais alemã do Brasil”. O estímulo ao turismo e a cultura, tornam Pomerode, 
referência nacional, como força no turismo de passagem.  
 
Existem também problemas de porte metropolitano (Região de Blumenau de 
um lado e Jaraguá do Sul de outro), como a saturação do sistema viário e o 
aparecimento de indícios de violência urbana, para cuja solução o empenho da 
cidade é necessário, porém não suficiente. 
 
Delineia-se, assim, um campo de escolhas para a cidade. A presença da 
comunidade na decisão de seu futuro é um passo seguro, sendo que aparece a 
opção por um caminho alternativo e autônomo, que exige dos cidadãos e 
cidadãs pomerodense, o compromisso coletivo com sua consolidação. 
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Futuro Desejado 
 
Projeta-se uma população para os anos de:  
 

1) 2.010: 27.000 habitantes;  
2) 2.015: 28.000 habitantes; 
3) 2.020: 30.000 habitantes. 

 
Integrada á Região Metropolitana de Blumenau, contudo conectada com a 
Região Metropolitana de Joinville através da ligação física ao Município de 
Jaraguá do Sul. 
 
Pomerode deve assumir como princípio de assegurar o desenvolvimento 
econômico sustentável, com a equidade social e a sustentação ambiental 
garantindo o direito à cidade e ao trabalho, uma visão de sociedade cuja 
dinâmica cede lugar ao tempo livre para a prática do esporte e lazer, da cultura 
e de outras atividades humanizadoras, adotando por decorrência os objetivos 
da inclusão urbana e social de todos os seus cidadãos e cidadãs. 
 
Também deve ser pressuposto desse projeto: a busca de autonomia local, 
gerando propostas de um desenvolvimento dinâmico e sustentável, que tenha 
a comunidade como protagonista, favorecendo a cooperação entre os atores 
sociais da cidade e investindo na relação de complementariedade regional com 
os demais Municípios das regiões circunvizinhas, bem como na esfera 
metropolitana nas políticas de interesse comum. Trazer o âmbito das decisões 
fundamentais para a comunidade local adotando a constituição de espaços de 
co-gestão pública, indicando um novo papel também para o poder público. 
 
Visualizamos um setor secundário (indústria) no Município gerador de 
empregos tecnológicos, renda e valor agregado. 
 
O setor secundário ainda notadamente na indústria de confecções e fabricação 
de produtos têxteis enfrentarão reveses do ingresso de produtos oriundos de 
mercados emergentes, afetando a geração continua de empregos, no entanto, 
agregarão valor aos seus processos e produtos, agregando positivamente ao 
movimento econômico.  
 
Já o setor de fabricação de máquinas e equipamentos, poderá mediante uma 
evolução tecnológica ampliar a condição de geração de empregos com perfil 
técnico atento a evolução tecnológica. 
 
O setor de móveis e produtos de madeira tende a diminuir a sua participação 
na geração de empregos e no movimento econômico, contudo poderá 
participar no espírito empreendedor partindo para a diferenciação e agregação 
de valor.   
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Já o setor de artigos de borracha e plásticos, donde inclui-se os fabricantes de 
brinquedos que poderão continuar a crescer na geração do movimento 
econômico contudo, sem a contrapartida de geração proporcional de empregos 
e renda.  
 
A industria do cimento, do turismo, da cultura e do meio-ambiente deverão 
proporcionar geração de renda e empregos, tendo o Município consolidado a 
marca de a “Cidade mais alemã do Brasil”, ultrapassando a média de ocupação 
estadual. E mais, tornando-se uma referência gastronômica regional. 
 
No entanto a estruturação e desenvolvimento de novas atividades 
empreendedoras serão o cerne da construção de uma nova sociedade, 
principalmente de aderir a condição de inserir-se na geração de tecnologias. 
 
A cidade com novas lideranças sociais, com uma consciência mais abrangente 
dos problemas e da necessidade de uma articulação coletiva para sua 
superação. Há a cooperação entre setores na busca de ações em comum, em 
que a comunidade seja condutora de alternativas locais de desenvolvimento 
sustentável, trazendo para si o âmbito das decisões. 
 
O futuro desejado é também um futuro que pode ser construído. Ele não está 
dado, por si, no presente. Pelo contrário, apresenta-se na atualidade somente 
como possibilidade. Nesse sentido, o futuro desejado é muito mais que o mero 
presente saneado e tem como fator decisivo para sua conquista as ações 
estratégicas que se apresentam como alternativas de desenvolvimento e 
fortalecimento para nossa comunidade. 
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PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE POME RODE:  

 

Este projeto iniciou seus trabalhos no segundo semestre de 2005 e reuniu elos 
da sociedade pomerodense ao longo da sua construção. E nesta parte do 
documento apresentamos uma síntese do Plano – POMERODE 2020, que visa 
introduzir o processo de planejamento de longo prazo. O plano tem os 
seguintes objetivos: 

1. Estabelecer os fundamentos para que se possa promover o 
desenvolvimento sustentável e equilibrado; 

2. Identificar as áreas e diretrizes estratégicas; 

3. Formular estratégias para que as diretrizes estratégicas possam ser 
alcançadas. 

O Projeto POMERODE 2020 o é uma ação de Município, desenvolvido com 
base na metodologia de construção de cenários, para o período 2007 a 2020, e 
respeitou os seguintes princípios: 

1. O Plano deve se concentrar em ações de interesse da sociedade 
pomerodense; 

2. O Plano é um instrumento de coordenação dos programas e projetos 
setoriais considerados prioritários; 

3. O Plano deve levar em consideração programas e projetos em 
andamento; 

4. O Plano deve criar condições para o desenvolvimento de programas e 
projetos de interesse do Município; 

5. O Plano será estruturado em torno de dimensões e áreas de atuação, a 
partir das quais serão definidas diretrizes e estratégias. 

A elaboração do Projeto completa o objetivo da primeira etapa do processo que 
visa dotar o Município de um conjunto de instrumentos de planejamento, 
perfeitamente alinhados com a construção de Pomerode como sendo 
referência em desenvolvimento sustentável nas dimensões ambiental, 
econômica, social e tecnológica que pretendemos ser. 

Lembrando que o Planejamento não é um documento acabado, mas um 
instrumento de interação, capaz de receber novas idéias, refletindo a as 
complexidades e as rupturas do mundo atual, e incorporando novas estratégias 
que deverão emergir durante a sua implementação. 

O Plano POMERODE 2020 está fundamentado em um processo que envolveu 
as seguintes etapas: 

1. Análise retrospectiva; 
2. Construção da visão; 
3. Construção da missão; 
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4. Definição dos valores; 
5. Definição das dimensões e áreas de atuação do Município; 
6. Definição das macrodiretrizes; 
7. Definição das diretrizes para cada uma das áreas de atuação; 
8. Definição das estratégias para as áreas de atuação. 

Esta síntese apresenta os principais resultados desse processo.  

Inspirada nos próprios valores marcados, sobretudo pela busca da equidade e 
o respeito ao ser humano e ao meio ambiente, e motivado pela aspiração de 
desenvolvimento sustentável foi formulada a visão do Município de Pomerode 
para o ano 2020 que orienta o processo de planejamento de longo prazo. 

 

 

 

 

 

 

O Plano POMERODE 2020 é uma expressão desta visão. Segundo ela, o 
processo de desenvolvimento do Município deve ser sustentável. Portanto, não 
se trata apenas de buscar aumentar índices econômicos tradicionais como 
renda per capita ou PIB municipal. O desenvolvimento deve ser sustentável no 
sentido de atender às necessidades das gerações presentes sem comprometer 
o bem estar das gerações futuras, além de promover a equidade entre 
pessoas. 

Observação: O plano no enunciado da sua visão faz referência a “... um 
desenvolvimento humano...”, assim relacionando diretamente com o IDH – 
Índice de Desenvolvimento Humano. Assim é mister que venhamos entender o 
cálculo do IDH e seus indicadores.  

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) mede o nível de desenvolvimento 
humano dos países utilizando como critérios indicadores de educação 
(alfabetização e taxa de matrícula), longevidade  (esperança de vida ao 
nascer) e renda  (PIB per capita).  

O índice varia de zero (nenhum desenvolvimento humano) a um 
(desenvolvimento humano total). Países com IDH até 0,499 têm 
desenvolvimento humano considerado baixo, os países com índices entre 
0,500 e 0,799 são considerados de médio desenvolvimento humano e países 
com IDH superior a 0,800 têm desenvolvimento humano considerado alto.  

Para a avaliação da dimensão educação , o cálculo do IDH municipal 
considera dois indicadores com pesos diferentes. A taxa de alfabetização de 
pessoas acima de 15 anos de idade tem peso dois, e a taxa bruta de 
freqüência à escola peso um. O primeiro indicador é o percentual de pessoas 

TER ATÉ 2020 UM DESENVOLVIMENTO HUMANO, QUE SITUE 
O MUNICÍPIO ENTRE OS 5 (CINCO) MELHORES DO BRASIL, 
POTENCIALIZANDO OS VALORES CULTURA IS, COMBINADO 
COM OS AVANÇOS ECONÔMICOS E TECNOLÓGICOS, DE 
FORMA SUSTENTÁVEL. 
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com mais de 15 anos capaz de ler e escrever um bilhete simples, considerados 
adultos alfabetizados. O calendário do Ministério da Educação indica que, se a 
criança não se atrasar na escola, ela completará esse ciclo aos 14 anos de 
idade, daí a medição do analfabetismo se dar a partir dos 15 anos.  

O segundo indicador é resultado de uma conta simples: o somatório de 
pessoas, independentemente da idade, que freqüentam os cursos: 
fundamental, secundário e superior, que é dividido pela população na faixa 
etária de 7 a 22 anos da localidade. Estão também incluídos na conta os 
alunos de cursos supletivos de primeiro e de segundo graus, de classes de 
aceleração e de pós-graduação universitária. Apenas classes especiais de 
alfabetização são descartadas para efeito do cálculo.  

Para a avaliação da dimensão longevidade , o IDH municipal considera o 
mesmo indicador do IDH de países: a esperança de vida ao nascer.  Esse 
indicador mostra o número médio de anos que uma pessoa nascida naquela 
localidade no ano de referência (no caso, 2000) deve viver. O indicador de 
longevidade sintetiza as condições de saúde e salubridade do local, uma vez 
que quanto mais mortes houver nas faixas etárias mais precoces, menor será a 
expectativa de vida.  

Para a avaliação da dimensão renda , o critério usado é a renda municipal per 
capita, ou seja, a renda média de cada residente no município. Para se chegar 
a esse valor soma-se a renda de todos os residentes e divide-se o resultado 
pelo número de pessoas que moram no município (inclusive crianças ou 
pessoas com renda igual a zero).  

No caso brasileiro, o cálculo da renda municipal per capita é feito a partir das 
respostas ao questionário expandido do Censo - um questionário mais 
detalhado do que o universal e que é aplicado a uma amostra dos domicílios 
visitados pelos recenseadores. Os dados colhidos pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) são expandidos para o total da população 
municipal e então usados para o cálculo da dimensão renda do IDH-M. 

Em continuidade, ressaltamos que há um marco igualmente na Missão, onde 
inclusive há a referência clara na Educação com o viés empreendedor, 
participativo e inserido num mundo globalizado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRAR ESFORÇOS E INVESTIMENTOS EM POLITICAS 
PÚBLICAS INTEGRADAS E CONTINUADAS, ENVOLVENDO A 
SOCIEDADE, COM PRIORIDADE NA EDUCAÇÃO DANDO 
ÊNFASE NO ESPIRITO EMPREENDEDOR E PARTICIPATIVO, 
INSERIDAS NUM CONTEXTO GLOBALIZADO. 
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Quanto aos valores, observamos a presença da característica das raízes 
culturais, tradicional no Município, mas com modernidade: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica-se ao longo do Plano, o desejo: 

 

a) Do querer uma infra-estrutura eficiente e sustentável do ponto de 
vista ambiental.  

b) Do querer uma Pomerode no qual o desenvolvimento econômico 
venha acompanhado do desenvolvimento social e onde o 
governo, o setor privado e a sociedade civil atuem de forma 
conjunta para o desenvolvimento.  

c) Do querer uma economia forte e estável com níveis de 
produtividade e competitividade compatíveis com as exigências 
do mercado internacional, criando oportunidade para todos.  

d) Do querer um alto padrão de vida e de serviços públicos e 
privados.  

 

Na área social, verifica-se que, embora nos últimos anos alguns índices 
tenham experimentado uma considerável melhora, há muito a fazer, pois ainda 
existem desigualdades. Há o desejo de querer viver em uma sociedade 
próspera, segura, saudável, com alto grau de escolaridade, onde todos tenham 
renda para viver com dignidade. 

 
 
 
 
 

• Políticas públicas desvinculadas de políticas parti dárias;  
• Transparência nas ações públicas; 
• Exercício da cidadania plena; 
• Capacidade inovadora; 
• Ambição; 
• Preservação do meio-ambiente; 
• Gestão participativa; 
• Cultura; 
• Profissionalização; 
• Desenvolvimento regional integrado.  
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Tabela 15  
Atlas do desenvolvimento humano 

1991 2000 Município 
(SC) 

    

IDHM-
Renda, 
1991 

IDHM-
Renda, 
2000 

IDHM-
Longevidad

e, 1991 

IDHM-
Longevidad

e, 2000 

IDHM-
Educação

, 1991 

IDHM-
Educaçã
o, 2000 

Pomerode 0,765 18 0,849 10 0,688 0,768 0,762 0,827 8,846 0,952 

Fonte: http://www.mp.sc.gov.br/gim/nv0_geral/pnud_atlas_sc.asp 
 
Projeção do IDH 

Visando este objetivo, as políticas e ações do Município devem ser alinhadas 
no sentido de melhorar os indicadores sociais, sobretudo os indicadores que 
contribuem para o cálculo do Índice de Desenvolvimento Humano – IDH e os 
que estão relacionados com os Objetivos do Milênio estabelecidos pela 
Organização das Nações Unidas em 2000 e que devem ser atingidos até 2020. 
Quer-se que tais ações e políticas contribuam para melhorar a qualidade de 
vida da população pomerodense, possibilitando-lhe maior inclusão social e 
mais cidadania. 

O desenvolvimento do Município deve ter como marca a busca permanente da 
equidade. Equidade entre pessoas e entre regiões do Município.  

A idéia sustentável indica que, nas áreas de atuação, a definição das 
estratégias voltadas para o pleno desenvolvimento de Pomerode deve levar em 
consideração o uso responsável dos recursos naturais. A internalização do 
princípio do respeito ao meio ambiente deve ser objeto de todas as políticas 
setoriais como forma de elaborar e implantar um novo modelo de 
desenvolvimento, no qual as potencialidades regionais possam ser realizadas 
de forma solidária, procurando manter a qualidade de vida das futuras 
gerações. 

 

Na próxima década, o desenvolvimento social e o aumento da competitividade 
da economia pomerodense dependerão de maior aporte tecnológico tanto nas 
empresas quanto na gestão pública.  

Na era do conhecimento, não se consegue ser competitivo e ter 
desenvolvimento sustentável sem políticas e ações adequadas nos campos da 
ciência, da tecnologia e da inovação. Deseja-se, no Município, a consolidação 
de um sistema integrado de geração de conhecimento capaz de produzir 
inovações que contribuam para a melhoria da gestão pública e para as 
empresas que buscam mais qualidade e maior competitividade para os seus 
produtos e serviços. A consolidação deste sistema envolve a interiorização e a 
distribuição geográfica da capacidade de gerar conhecimento científico e 
tecnológico. 
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O Plano POMERODE 2020 é um marco importante na seqüência de esforços 
que possibilitarão o alcance da Cena Futura desejada, por meio do 
gerenciamento sistemático da implementação das estratégias que permitirão 
cumprir as diretrizes traçadas.  

Ao POMERODE 2020 devem ser alinhados os Planos Plurianuais (PPAs); os 
Programas Setoriais; as Diretrizes Orçamentárias (LDOs); os Orçamentos 
Anuais (LOAs),  e no conjunto legal do Plano Diretor de que suportados por 
modernas ferramentas de gestão irão constituir o Sistema Municipal de 
Planejamento. 

As Macro-diretrizes e Diretrizes definidas no POMERODE 2020 são 
apresentadas no quadro a seguir a partir dos seguintes eixos: 
 

- ECONOMIA E MEIO AMBIENTE  
 
- SOCIAL  
 
- POLÍTICA PÚBLICA  
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SOCIEDADE 

POMERODENSE 
 

 
TER ATÉ 2020 UM DESENVOLVIMENTO HUMANO, 

QUE SITUE O MUNICÍPIO ENTRE OS 05 (CINCO) MELHORES DO BRASIL, 
POTENCIALIZANDO OS VALORES CULTURAIS, 

COMBINADO COM OS AVANÇOS ECONÔMICOS E TECNOLÓGICOS,  DE FORMA SUSTENTÁVEL. 

Colunas 
Base do IDH 

 
EDUCAÇÃO 

 
LONGEVIDADE 

 
RENDA 

DIMENSÕES: DIFERENCIAIS COMPETITIVOS 

EIXOS DE CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL 

ECONOMIA E MEIO AMBIENTE  
Aumentar, de forma sustentável, 

com desenvolvimento científico e tecnológico, a 
competitividade sistêmica do Município. 

POLÍTICA PÚBLICA  
Consolidar a gestão pública ética 

baseada em resultados e comprometida com a qualidad e 
dos serviços e com o bem público . 

 
Áreas de Atuação: Infra-estrutura; Estrutura da Cidade; Turismo e 
Cultura; Indústria, Comércio e Serviços; Agricultura; Meio-Ambiente; 

Iniciativas Empreendedoras; Ciência, Tecnologia e Inovação. 

Áreas de Atuação: Governança Pública. 

BASES PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

SOCIAL 
Promover a eqüidade e a inclusão social de todos os  munícipes no processo de desenvolvimento.  

 
Áreas de Atuação: Saúde; Condição Social e Habitacional; Formação para o trabalho e geração de renda; Educação; Segurança; Esporte 

e Lazer. 
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DIMENSÃO: ECONOMIA E MEIO AMBIENTE 
Macro-diretrizes Áreas de Atuação:  

Aumentar, de forma 
sustentável, com 
desenvolvimento científico e 
tecnológico, a 
competitividade sistêmica 
do Município. 

• Infra-estrutura.  
• Estrutura da cidade. 
• Turismo e Cultura. 
• Indústria, comércio e 

serviços. 
• Agricultura. 
• Meio-ambiente. 
• Iniciativas empreendedoras.  
• Ciência, Tecnologia e 

Inovação. 
 
Infra-estrutura 
Diretrizes 
Construir parcerias públicas e privadas e ou de iniciativas públicas, acompanhando 
os avanços tecnológicos. 
Implementar o zoneamento e estruturar e ampliar o sistema viário seguro, moderno 
e condizente com o viés industrial e turístico do Município. 
Manter a universalização do acesso e melhorar a qualidade do serviço de energia 
elétrica. 
Implementar a oferta de matrizes energéticas alternativas. 
Ampliar e melhorar a infra-estrutura de saneamento básico visando a 
universalização do abastecimento de água, a implementação dos serviços de coleta 
e tratamento de esgoto e resíduos sólidos. 
Universalizar o acesso aos serviços de telefonia, comunicação e informação. 
Aumentar a representatividade econômical. 
  
Diretriz: Construir parcerias públicas e privadas e  ou de iniciativas públicas, 
acompanhando os avanços tecnológicos. 
Estratégias 
Curto prazo – 2007 à 2009: 
Identificar e estruturar oportunidades de ações através de parcerias públicas e 
privadas e ou de iniciativas públicas. 
Médio prazo – 2010 à 2015:  
Implementar ações através de parcerias públicas e privadas e ou de iniciativas 
públicas. 
Longo prazo – 2016 à 2020:  
Potencializar as ações através de parcerias públicas e privadas e ou de iniciativas 
públicas. 
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Diretriz: Implementar o zoneamento e estruturar e a mpliar o sistema viário 
seguro, moderno e condizente com o viés industrial e turístico do Município. 
Estratégias 
Curto prazo – 2007 à 2009: 
Compatibilizar as diretrizes do Projeto POMERODE 2020 com o Projeto de revisão 
do Plano Diretor Físico-Territorial. 
Estruturar um sistema viário com viés logístico. 
Médio prazo – 2010 à 2015:  
Implementar um sistema viário com viés logístico. 
Longo prazo – 2016 à 2020:  
Potencializar o sistema viário com viés logístico. 
 
Diretriz: Manter a universalização do acesso e melh orar a qualidade do serviço 
de energia elétrica. 
Estratégias 
Curto prazo – 2007 à 2009: 
Estruturar a garantia à universalização do acesso e melhorar a qualidade do serviço 
de energia elétrica. 
Reeducar e conscientizar a população quanto ao uso racional de energia. 
Instalar uma sub-estação de energia elétrica. 
Médio prazo – 2010 à 2015:  
Implementar a garantia à universalização do acesso e melhorar a qualidade do 
serviço de energia elétrica. 
Manter a consciência da população quanto ao uso racional de energia. 
Longo prazo – 2016 à 2020:  
Garantir a universalização do acesso e melhorar a qualidade do serviço de energia 
elétrica. 
Elevar o nível de consciência da população quanto ao uso racional de energia. 
 
Diretriz: Implementar a oferta de matrizes energéti cas alternativas. 
Estratégias 
Curto prazo – 2007 à 2009: 
Estruturar a oferta de gás natural no Município. 
Médio prazo – 2010 à 2015:  
Implementar e ampliar a oferta de gás natural no Município. 
Identificar novas matrizes energéticas. 
Longo prazo – 2016 à 2020:  
Garantir a oferta de gás natural no Município. 
Implementar novas matrizes energéticas. 
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Diretriz: Ampliar e melhorar a infra-estrutura de s aneamento básico visando a 
universalização do abastecimento de água, a impleme ntação dos serviços de 
coleta e tratamento de esgoto e resíduos sólidos. 
Estratégias 
Curto prazo – 2007 à 2009: 
Implementar a infra-estrutura e os serviços de abastecimento de água visando a sua 
universalização e qualidade. 
Implementar a infra-estrutura de saneamento básico visando a universalização e 
ampliação dos serviços de coleta e tratamento de esgoto e resíduos sólidos. 
Reeducar e conscientizar a população quanto ao uso racional da água e da coleta 
seletiva do lixo. 
Médio prazo – 2010 à 2015:  
Ter implementado a infra-estrutura e os serviços de abastecimento de água visando 
a sua universalização e qualidade. 
Ter implementado a infra-estrutura e os serviços de abastecimento de água visando 
a sua universalização e qualidade. 
Elevar o nível de consciência da população quanto ao uso racional da água e da 
coleta seletiva do lixo. 
Longo prazo – 2016 à 2020:  
Garantir uma infra-estrutura de saneamento básico, combinada com a 
universalização do abastecimento de água, dos serviços de coleta e do pelo 
tratamento de esgoto e resíduos sólidos. 
Ter uma população reconhecidamente pró-ativa quanto ao uso da água e da coleta 
seletiva do lixo. 
 
Diretriz: Universalizar o acesso aos serviços de te lefonia, comunicação e 
informação. 
Estratégias 
Curto prazo – 2007 à 2009: 
Estruturar e implementar ações integradas para universalizar o acesso aos serviços 
de telefonia. 
Estruturar e implementar ações integradas para universalizar o acesso aos serviços 
de comunicação. 
Estruturar e implementar ações integradas para universalizar o acesso aos serviços 
de informação. 
Médio prazo – 2010 à 2015:  
Ter implementado ações integradas que tenham universalizado o acesso aos 
serviços de telefonia, comunicação e informação. 
Longo prazo – 2016 à 2020:  
Dotar o município com a universalização ao acesso aos serviços de telefonia, 
comunicação e informação, com permanente atualização tecnológica. 
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Diretriz: Aumentar a representatividade econômica. 
Estratégias 
Curto prazo – 2007 à 2009: 
Estruturar e implementar ações integradas que visem alicerçar a representatividade 
econômica com responsabilidade sócio-econômico e ambiental. 
Médio prazo – 2010 à 2015:  
Ter implementado ações integradas que visem alicerçar a representatividade 
econômica com responsabilidade sócio-econômico e ambiental. 
Longo prazo – 2016 à 2020:  
Ser reconhecida pela qualidade da sua representatividade econômica com 
responsabilidade sócio-econômico e ambiental. 
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Estrutura da cidade 
Diretrizes 
Preservar o patrimônio histórico e natural. 
Implementar o Plano Diretor Físico Territorial. 
Implementar um transporte coletivo de qualidade. 
 
Diretriz: Preservar o patrimônio histórico e natura l. 
Estratégias 
Curto prazo – 2007 à 2009: 
Revisar e aperfeiçoar a legislação de preservação do Patrimônio Natural e 
Arquitetônico. 
Estimular a formação da identidade patrimonial com a marca da cidade - “A cidade 
mais alemã do Brasil”. 
Médio prazo – 2010 à 2015:  
Implementar a legislação de preservação do Patrimônio Natural e Arquitetônico. 
Longo prazo – 2016 à 2020:  
Revisar e aperfeiçoar a legislação de: preservação do Patrimônio Natural e 
Arquitetônico. 
 
Diretriz: Implementar o Plano Diretor Físico Territ orial. 
Estratégias 
Curto prazo – 2007 à 2009: 
Definir e implementar a aplicação da legislação relacionada ao conjunto do Plano 
Diretor, com o intuito de fixar e controlar padrões de qualidade na infra-estrutura das 
construções e edificações, preservando as características culturais e ambientais. 
Implementar parques, praças e áreas de lazer. 
Conscientizar a sociedade acerca da legislação urbanística municipal. 
Desenvolver o estudo e implementar as Áreas de Preservação Ambiental – APA – e 
os parques ambientais 
Ampliar os Distritos Industriais existentes: Testo Rega – Rua Ernesto Blank; Testo 
Central – Rua dos Atiradores e Rua Hermann Koch;  Testo Central Alto – Rua 15 de 
Novembro, próximo das indústrias Kyly e Cativa. 
Implantar novas vias no sistema viário municipal, objetivando, essencialmente, 
proporcionar maior fluidez ao trânsito local e criar novas rotas para o trânsito de 
passagem [contornos]. 
Ampliar a estrutura de ciclovias. 
Definir em legislação específica os parâmetros para a execução e padronização de 
passeios públicos, do mobiliário urbano, da sinalização [turística e municipal] e da 
arborização das vias públicas. 
Médio prazo – 2010 à 2015:  
Reavaliar a legislação que controle padrões de qualidade na infra-estrutura das 
construções e edificações, preservando as características culturais e ambientais. 
Implementar parques, praças e áreas de lazer. 
Implementar, acompanhar, fiscalizar e aprimorar permanentemente o Plano Diretor 
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[Código Urbanístico, Código de Obras, Código de Posturas e Código do Meio 
Ambiente], com a participação dos diversos segmentos da comunidade e do 
Conselho da Cidade. 
Avaliar a necessidade de provisão de áreas para implantação de indústrias, 
conforme as tendências do mercado e disponibilidade de mão-de-obra, com vistas à 
diversificação do parque fabril instalado. 
Implantar novas vias no sistema viário municipal, objetivando, essencialmente, 
proporcionar maior fluidez ao trânsito local e criar novas rotas para o trânsito de 
passagem [contornos]. 
Longo prazo – 2016 à 2020:  
Reavaliar a legislação que controle padrões de qualidade na infra-estrutura das 
construções e edificações, preservando as características culturais e ambientais. 
Implementar parques, praças e áreas de lazer. 
Implementar, acompanhar, fiscalizar e aprimorar permanentemente o Plano Diretor 
[Código Urbanístico, Código de Obras, Código de Posturas e Código do Meio 
Ambiente], com a participação dos diversos segmentos da comunidade e do 
Conselho da Cidade. 
Avaliar a necessidade de provisão de áreas para implantação de indústrias, 
conforme as tendências do mercado e disponibilidade de mão-de-obra, com vistas à 
diversificação do parque fabril instalado. 
Avaliar a necessidade de implantar uma nova via no sistema viário municipal, 
objetivando proporcionar maior fluidez ao trânsito de passagem [contorno]. 
 
Diretriz: Implementar um transporte coletivo de qua lidade. 
Estratégias 
Curto prazo – 2007 à 2009: 
Desenvolver o estudo e implementar o transporte coletivo nos perímetros urbano e 
rural da cidade. 
Médio prazo – 2010 à 2015:  
Implementar um transporte coletivo nos perímetros urbano e rural da cidade 
racionalizado e eficaz. 
Estimular o uso de transportes coletivos, visando a segurança e redução dos níveis 
de poluição.  
Longo prazo – 2016 à 2020:  
Implementar um transporte coletivo nos perímetros urbano e rural da cidade 
racionalizado e eficaz, ecologicamente inserido. 
Estimular o uso de transportes coletivos, visando a segurança e redução dos níveis 
de poluição.  
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Turismo e cultura 
Diretrizes 
Fortalecer a atividade turística histórico-cultural. Agregando o turismo de lazer, de 
eventos, ecológico, industrial e rural aproveitando as características naturais, a 
tradição e a marca “Cidade mais alemã do Brasil”. 
Incentivar a dinamização do comércio e serviços para as atividades relacionadas ao 
turismo. 
 
Diretriz: Fortalecer a atividade turística históric o-cultural. Agregando o 
turismo de lazer, de eventos, ecológico, industrial  e rural aproveitando as 
características naturais, a tradição e a marca “Cid ade mais alemã do Brasil”. 
Estratégias 
Curto prazo – 2007 à 2009: 
Estimular, conscientizar e sensibilizar a sociedade sobre a vocação turística e 
cultural do município e seus benefícios sócio-econômicos. 
Estimular a preservação da cultura. 
Estimular a preservação do patrimônio histórico e cultural. 
Promover o marketing contínuo para o município. 
Implementar um calendário de eventos voltados para os turistas. 
Formar parceria com a Embaixada alemã visando estimular ações culturais e 
comerciais entre Pomerode e Alemanha. 
Crescer 20% ao ano no turismo de passagem até 2010. 
Médio prazo – 2010 à 2015:  
Desenvolver um plano de marketing contínuo para o município. 
Reurbanizar o centro histórico do município. 
Implementar um calendário de eventos voltados para os turistas. 
Potencializar a parceria com a Embaixada alemã visando estimular ações culturais 
e comerciais entre Pomerode e Alemanha. 
Crescer 30% ao ano no turismo de passagem até 2015. 
Crescer 30% ao ano no turismo de negócios e eventos, de 2010 até 2015. 
Longo prazo – 2016 à 2020:  
Desenvolver um plano de marketing contínuo para o município. 
Implementar um calendário de eventos voltados para os turistas. 
Potencializar a  parceria com a Embaixada alemã visando estimular ações culturais 
e comerciais entre Pomerode e Alemanha. 
Crescer 30% ao ano no turismo de passagem até 2015. 
Crescer 30% ao ano no turismo de negócios e eventos, de 2016 até 2010. 
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Diretriz: Incentivar a dinamização do comércio e se rviços para as atividades 
relacionadas ao turismo. 
Estratégias 
Curto prazo – 2007 à 2009: 
Formar e capacitar empreendedores e colaboradores para o turismo. 
Conscientizar os comerciantes e prestadores de serviços para operarem com o 
turismo. 
Estimular o empreendedorismo turístico de eventos, ecológico, industrial e cultural. 
Implementar a rota gastronômica. 
Incrementar a rede hoteleira. 
Médio prazo – 2010 à 2015:  
Estimular o empreendedorismo turístico, de eventos, ecológico, industrial e cultural. 
Conscientizar os comerciantes e prestadores de serviços para operarem com o 
turismo. 
Formar e capacitar empreendedores e colaboradores para o turismo. 
Incrementar a rede hoteleira. 
Implementar a rota gastronômica. 
Incrementar a rede hoteleira. 
Longo prazo – 2016 à 2020:  
Estimular o empreendedorismo turístico, de eventos, ecológico, industrial e cultural. 
Conscientizar os comerciantes e prestadores de serviços para operarem com o 
turismo. 
Formar e capacitar empreendedores e colaboradores para o turismo. 
Incrementar a rede hoteleira. 
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Ciência, Tecnologia e Inovação 
Diretrizes 
Estimular e incentivar a inovação, através de novas tecnologias. 
 
Diretriz: Estimular e incentivar a inovação, atravé s de novas tecnologias. 
Estratégias 
Curto prazo – 2007 à 2009: 
Ampliar o acesso às tecnologias aos alunos que freqüentam a Educação Básica. 
Preparar educadores para que se tornem incentivadores do capital intelectual de 
seus educandos. 
Implementar uma incubadora de empresas na área da ciência e da tecnologia. 
Médio prazo – 2010 à 2015:  
Implementar incentivos para investimentos que resultem em empreendimentos 
tecnológicos . 
Implementar uma incubadora de empresas na área da ciência e da tecnologia com 
a promoção de parcerias internacionais. 
Implantar um instituto tecnológico que desenvolva produtos e treinamento de 
pessoal para as necessidades da cidade em seus respectivos setores. 
Longo prazo – 2016 à 2020:  
Implementar uma incubadora de empresas na área da ciência e da tecnologia com 
a promoção de parcerias internacionais. 
Implementar um instituto tecnológico exportador de tecnologia. 
Incentivar a instalação de empresas da área de nanotecnologia, biotecnologia, 
tecnologia da informação e comunicação. 
Promover a formação continuada para profissionais atuantes na área de tecnologia. 
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Indústria, Comércio e Serviços 
Diretrizes 
Desenvolver a economia de forma sustentável, com respeito às questões 
ambientais através da diversificação e ênfase na tecnologia. 
Criar ambiente empreendedor com ênfase no incentivo a micro, pequena e média 
empresa. 
 
Diretriz: Desenvolver a economia de forma sustentáv el, com respeito às 
questões ambientais através da diversificação e ênf ase na tecnologia. 
Estratégias 
Curto prazo – 2007 à 2009: 
Criar condições para o desenvolvimento econômico pautado na sustentabilidade, na 
autonomia e no avanço de recursos tecnológicos e produtos desenvolvidos e 
fomentados dentro do município. 
Implementar a competitividade da economia doméstica em um cenário de crescente 
integração à economia global. 
Promover o equilíbrio entre os diferentes setores da economia promovendo a 
rentabilidade empresarial pautada na geração de movimento econômico, emprego e 
renda. 
Implementar o relacionamento comercial nacional e internacional. 
Estimular a implantação de aglomerações (clusters). 
Médio prazo – 2010 à 2015:  
Elevar a competitividade da economia doméstica em um cenário de crescente 
integração à economia global. 
Incentivar a economia sustentável. 
Fomentar o relacionamento nacional e internacional, priorizando o acesso a novos 
mercados. 
Implementar a cultura empreendedora da inovação, que é o principal motor do 
aumento da produtividade. 
Promover a inserção na economia do conhecimento. 
Implementar aglomerações (clusters). 
Longo prazo – 2016 à 2020:  
Implementar a economia sustentável. 
Fomentar o relacionamento nacional e internacional, priorizando o acesso a novos 
mercados. 
Tornar o parque empreendedor como reconhecido por sua qualidade e inovação.  
Implementar novas aglomerações (clusters). 
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Diretriz: Criar ambiente empreendedor com ênfase no  incentivo a micro, 
pequena e média empresa. 
Estratégias 
Curto prazo – 2007 à 2009: 
Estimular o espírito empreendedor no cidadão. 
Criar uma incubadora de micro e pequenos negócios. 
Formar micro e pequenos empresários. 
Médio prazo – 2010 à 2015:  
Implementar o espírito empreendedor no cidadão. 
Estimular o crescimento da incubadora de micro e pequenos negócios. 
Formar micro e pequenos empresários focados no desenvolvimento de uma 
economia tecnológica e sustentável. 
Longo prazo – 2016 à 2020:  
Fortalecer o espírito empreendedor no cidadão. 
Estimular o crescimento da incubadora de micro e pequenos negócios. 
Formar e fortalecer micro e pequenos empresários focados no desenvolvimento de 
uma economia tecnológica e sustentável. 
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Agricultura e Meio Rural 
Diretrizes 
Promover atividade rural, com foco na qualidade ambiental e implementando novas 
tecnologias. 
 
Diretriz: Promover atividade rural, com foco na qua lidade ambiental e 
implementando novas tecnologias. 
Estratégias 
Curto prazo – 2007 à 2010: 
Desenvolver, de forma sustentável, a multifuncionalidade dos espaços rurais. 
Melhorar a atratividade e a qualidade de vida no interior. 
Implementar o plano diretor rural. 
Estruturar o turismo no Espaço Rural (meio), como fonte alternativa de renda. 
Médio prazo – 2011 à 2015:  
Adequar à legislação Ambiental e Sanitária para realidade da agricultura familiar. 
Desenvolver programas de estímulo à agroindústria familiar rural. 
Implementar um plano de Desenvolvimento Sustentável para o meio rural. 
Capacitar de forma contínua o produtor rural (família). 
Implementar o turismo no Espaço Rural (meio), como fonte alternativa de renda. 
Desenvolver programas de incentivo ao associativismo. 
Longo prazo – 2016 à 2020:  
Potencializar o turismo no Espaço Rural (meio), como fonte alternativa de renda. 
Reconstituir a paisagem rural (mata Ciliar). 
Implementar o desenvolvimento, de forma sustentável, a multifuncionalidade dos 
espaços rurais. 
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Meio-ambiente e jardinagem 
Diretrizes 
Estimular a educação e a ação ambiental. 
Promover e incentivar o embelezamento paisagístico. 
Implementar a gestão dos recursos hídricos e naturais. 
 
Diretriz: Estimular a educação e a ação ambiental. 
Estratégias 
Curto prazo – 2007 à 2009: 
Estimular a ação ambiental através de ONG’S – Organizações não 
Governamentais, ligadas às questões ambientais. 
Criar e implementar um municipal órgão dedicado às questões ambientais. 
Estimular a educação ambiental permanente que leve às mudanças de atitudes da 
população para a preservação do meio ambiente. 
Promover práticas de preservação ambiental no município. 
Promover o manejo sustentável dos recursos naturais disponíveis. 
Fortalecer a gestão dos recursos naturais por meio da articulação institucional das 
entidades relacionadas com a área ambiental no Município. 
Implementar um sistema de gestão ambiental que visem processos unificados de 
licenciamento, monitoramento, controle e fiscalização. 
Implantar um plano de contingência visando prevenção de acidentes ambientais. 
Incentivar as práticas de redução, triagem, reciclagem e qualificação ambiental dos 
sistemas de coleta e tratamento por parte dos geradores e produtores industriais. 
Modernizar, regular, dinamizar o mercado formal e informal de resíduos, com 
estímulo e monitoramento público às cooperativas e à instalação de unidades 
autônomas de tratamento, reciclagem e destinação final. 
Efetivar ações de controle, com ênfase no aprimoramento dos processos de 
fiscalização, com o acompanhamento da comunidade. 
Médio prazo – 2010 à 2015:  
Fomentar ação ambiental através de ONG’S – Organizações não Governamentais, 
ligadas às questões ambientais. 
Implementar a estrutura organizacional municipal para as questões ambientais e 
que garanta práticas de preservação. 
Promover a educação ambiental permanente que leve às mudanças de atitudes da 
população para a preservação do meio ambiente. 
Implementar o manejo sustentável dos recursos naturais disponíveis. 
Gerir os recursos naturais por meio da articulação institucional. 
Unificar o sistema de gestão ambiental com licenciamento, monitoramento, controle 
e fiscalização. 
Monitorar e estimular a permeabilidade do solo através de legislação 
regulamentadora. 
Criar um centro de excelência em qualidade tecnológica e pesquisas ambientais. 
Definir e identificar os custos do passivo ambiental, e uso de tais valores na 
recuperação dos passivos da cidade. 
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Adequar ocupações irregulares, a fim de promover a recuperação sócio-ambiental, 
respeitando normas técnicas e legislação. 
Fomentar o uso e o desenvolvimento de tecnologias que produzam embalagens 
ambientalmente adequadas (menor impacto com menor volume). 
Longo prazo – 2016 à 2020:  
Fomentar a ação ambiental através de ONG’S – Organizações não 
Governamentais, ligadas às questões ambientais. 
Aperfeiçoar a estrutura do órgão municipal dedicado às questões ambientais. 
Garantir a educação ambiental permanente que leve às mudanças de atitudes da 
população para a preservação do meio ambiente. 
Oferecer infra-estrutura que garanta práticas de preservação ambiental no 
município. 
Garantir o manejo sustentável dos recursos naturais disponíveis. 
Gerir os recursos naturais por meio da articulação. 
Aperfeiçoar o sistema unificado de gestão ambiental com licenciamento, 
monitoramento, controle e fiscalização. 
 
Diretriz: Promover e incentivar o embelezamento pai sagístico. 
Estratégias 
Curto prazo – 2007 à 2009: 
Incentivar e promover o embelezamento de paisagens particulares e públicas 
mediante a arborização, cultivo de jardins, criação de parques públicos, áreas 
verdes, etc. (cursos e concursos). 
Médio prazo – 2010 à 2015:  
Promover o embelezamento de paisagens particulares e públicas mediante a 
arborização, cultivo de jardins, criação de parques públicos, áreas verdes, etc. 
Longo prazo – 2016 à 2020:  
Promover o embelezamento de paisagens particulares e públicas mediante a 
arborização, cultivo de jardins, criação de parques públicos, áreas verdes, etc. 
 
Diretriz: Implementar a gestão dos recursos hídrico s e naturais. 
Estratégias 
Curto prazo – 2007 à 2009: 
Implementar a gestão dos recursos hídricos. 
Melhorar a qualidade dos cursos d'água. 
Médio prazo – 2010 à 2015:  
Revegetar as cabeceiras de bacias e margens de cursos d' água. 
Aperfeiçoar a gestão dos recursos hídricos. 
Melhorar a qualidade dos cursos d'água. 
Longo prazo – 2016 à 2020:  
Preservar a vegetação das cabeceiras de bacias e margens de cursos d' água. 
Aperfeiçoar a gestão dos recursos hídricos. 
Melhorar a qualidade dos cursos d'água. 
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DIMENSÃO SOCIAL 
Macro-diretrizes Áreas de atuação:  

Promover a eqüidade e a 
inclusão social de todos os 
munícipes no processo de 
desenvolvimento.  

• Saúde.  
• Condição social e 

habitacional.  
• Formação para o trabalho 

e geração de renda.  
• Educação.  
• Segurança. 
• Esporte e Lazer. 

 
Saúde 
Diretrizes 
Promover a melhoria contínua da qualidade de vida dos cidadãos. 
 
Estratégias 
Curto prazo – 2007 à 2009: 
Atender a população com múltiplas especialidades. 
Implementar programas de conscientização da sociedade em relação à saúde 
preventiva. 
Estruturar e iniciar a implementação de programas educativos focados no conceito 
amplo de saúde (holística). 
Estruturar e iniciar a implementação de programas de saúde ocupacional 
preventiva. 
Estruturar programas de capacitação multidisciplinar dos profissionais que atuam 
para a saúde preventiva. 
Estruturar uma proposta de integrar o sistema de saúde pública com o privado. 
Estruturar um hospital com equilíbrio econômico e financeiro atuando no conceito 
preventivo. 
Estruturar o núcleo de controle de zoonoses.  
Criar o CAPS – Centro de atendimento psico-social. 
Médio prazo – 2010 à 2015:  
Vocacionar o hospital em função dos reflexos da realidade da saúde preventiva. 
Implementar o atendimento através de grupos preventivos, via prévio agendamento. 
Implementar programas educativos focados no conceito amplo de saúde (holística). 
Implementar programas de saúde ocupacional preventiva. 
Implementar programas de capacitação multidisciplinar dos profissionais que atuam 
para a saúde preventiva. 
Implementar a integração do sistema de saúde pública com o privado. 
Implementar um banco de dados com o prontuário do paciente. 
Aperfeiçoar o atendimento a população com amplas especialidades. 
Estruturar o núcleo de controle de zoonoses no conceito preventivo 
Criar e implementar um mini-centro de zoonoses. 
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Implementar o CAPS no conceito de saúde atuando na forma curativa e 
desenvolvendo o conceito preventivo. 
Longo prazo – 2016 à 2020:  
Reestruturar o atendimento á população no conceito preventivo. 
Dotar o município com profissionais focados e multidisciplinares que atuam para a 
saúde preventiva. 
Potencializar a integração do sistema de saúde público e privado no conceito 
preventivo. 
Dotar o município com um sistema de saúde preventiva integrada e holística. 
Implementar programas e pesquisas para o controle preventivo de zoonoses.  
Atuar preventivamente na saúde mental. 
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Condição social e habitacional 
Diretrizes 
Garantir uma condição social que valorize a estrutura familiar. 
Criar e implementar políticas habitacionais com acesso a moradia. 
 
Diretriz: Garantir uma condição social que valorize  a estrutura familiar. 
Estratégias 
Curto prazo – 2007 à 2009: 
Estruturar o controle social.  
Fortalecer os serviços de assistência social à família, visando garantir a eqüidade 
entre os grupos sociais. 
Promover condições para que munícipes saiam da condição de vulnerabilidade 
social, com a ampliação da geração de empregos, oportunidades de trabalho e 
geração de renda. 
Garantir a contínua melhoria das condições sociais, em busca da excelência, 
aumentando o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e superar os Índices dos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). 
Médio prazo – 2010 à 2015:  
Implementar o controle social.  
Consolidar o fortalecimento dos serviços de assistência social à família, garantindo 
a eqüidade entre os grupos sociais e os bairros do Município. 
Implementar ações que excluam a vulnerabilidade social, com a ampliação da 
geração de empregos, oportunidades de trabalho e geração de renda. 
Longo prazo – 2016 à 2020:  
Implementar o conceito sistêmico e holístico no controle social.  
Exercer a assistência social à família como garantidora da eqüidade entre os grupos 
sociais e os bairros do Município. 
Implementar ações que garantam a necessidade de  geração de empregos, 
oportunidades de trabalho e geração de renda. 
 
Diretriz: Criar e implementar políticas habitaciona is com acesso a moradia. 
Estratégias 
Curto prazo – 2009 à 2010: 
Estruturar e implementar a política habitacional do Município.  
Identificar e atender a demanda habitacional reprimida 
Médio prazo – 2010 à 2015:  
Implementar uma política habitacional com foco na qualidade de residir famílias.  
Longo prazo – 2016 à 2020:  
Garantir habitações com qualidade de residir. 
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Formação para o trabalho e geração de renda. 
Diretrizes 
Implementar a formação para o trabalho através do ensino profissionalizante. 
 
Diretriz: Implementar a formação para o trabalho at ravés do ensino 
profissionalizante. 
Estratégias 
Curto prazo – 2007 à 2009: 
Implementar cursos no sentido de atendendo o maior número de pessoas com  
especialidades, nas áreas: têxtil, metal mecânica e outras. 
Promover um plano de educação que incuta no indivíduo valores que estimulem a 
criatividade e incentivem a busca do aprimoramento educacional pleno e continuo, 
não tendo em vista apenas a aprovação e inserção imediata no mercado de 
trabalho. 
Médio prazo – 2010 à 2015:  
Implementar cursos em especialidades que promovam a empregabilidade e geração 
de renda. 
Implementar um plano de educação que incuta no indivíduo valores que estimulem 
a criatividade e incentivem a busca do aprimoramento educacional pleno e continuo, 
não tendo em vista apenas a aprovação e inserção imediata no mercado de 
trabalho. 
Longo prazo – 2016 à 2020:  
Implementar cursos em especialidades que promovam a empregabilidade e geração 
de renda. 
Implementar uma educação que estimule a criatividade e incentive a busca do 
aprimoramento educacional pleno e continuo, não tendo em vista apenas a 
aprovação e inserção imediata no mercado de trabalho. 
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Esporte e Lazer 
Diretrizes 
Implementar atividades esportivas e de lazer. 
 
Diretriz: Implementar atividades esportivas e de la zer. 
Estratégias 
Curto prazo – 2007 à 2009: 
Estimular a prática esportiva e de lazer. 
Promover estudos que viabilizem a implantação de novas praças com 
equipamentos esportivos. 
Médio prazo – 2010 à 2015:  
Estimular a prática esportiva e de lazer. 
Implantar e disponibilizar novas áreas com equipamentos esportivos. 
Promoção do lazer saudável e empreendedor. 
Longo prazo – 2016 à 2020:  
Estimular a prática esportiva e de lazer. 
Implantar e disponibilizar novas áreas com equipamentos esportivos. 
Promoção do lazer saudável e empreendedor. 
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Educação 
Diretrizes 
Promover a universalização e a melhoria da qualidade da Educação focada no 
empreendedorismo e desenvolvimento sustentável.  
Estimular e implementar a educação superior tecnológica ímpar. 
 
Diretriz: Promover a universalização e a melhoria d a qualidade da Educação 
focada no empreendedorismo e desenvolvimento susten tável. 
Estratégias 
Curto prazo – 2007 à 2009: 
Implementar um modelo educacional no conceito “Aprender a Fazer”. 
Incluir no currículo escolar a abordagem cidadã. 
Promover o Desenvolvimento Humano integral (o Ser e o Conviver). 
Elevar o nível de escolaridade da população. 
Formar leitores (“Aprender a Aprender”). 
Implementar a Educação focada no empreendedorismo e desenvolvimento 
sustentável. 
Desenvolver no aluno a autonomia para estar apto ao mercado de trabalho com 
segurança. 
Oferecer e garantir infra-estrutura adequada para garantir a qualidade de ensino 
(física, humana e material). 
Garantir o acesso de todas as classes sociais à Educação. 
Comprometer todas as instâncias sociais com a Educação. 
Promover a melhoria contínua da qualidade do ensino no Município. 
Manter programa de formação continuada dos profissionais da educação visando 
garantir o padrão de ensino de qualidade. 
Médio prazo – 2010 à 2015:  
Implementar um modelo educacional com o conceito “Aprender a Fazer” no 
currículo Escolar. 
Promover o Desenvolvimento Humano integral (o Ser e o Conviver). 
Elevar o nível de escolaridade da população. 
Formar leitores (“Aprender a Aprender”). 
Implementar a Educação focada no empreendedorismo e desenvolvimento 
sustentável. 
Desenvolver no aluno a autonomia para estar apto ao mercado de trabalho com 
segurança. 
Oferecer e garantir infra-estrutura adequada para garantir a qualidade de ensino 
(física, humana e material). 
Garantir o acesso de todas as classes sociais à Educação. 
Comprometer todas as instâncias sociais com a Educação. 
Promover a melhoria contínua da qualidade do ensino no Município. 
Manter programa de formação continuada dos profissionais da educação visando 
garantir o padrão de ensino de qualidade. 
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Longo prazo – 2016 à 2020:  
Implementar um modelo educacional com o conceito “Aprender a Fazer” no 
currículo Escolar. 
Promover o Desenvolvimento Humano integral (o Ser e o Conviver). 
Elevar o nível de escolaridade da população. 
Formar leitores (“Aprender a Aprender”). 
Implementar a Educação focada no empreendedorismo e desenvolvimento 
sustentável. 
Desenvolver no aluno a autonomia para estar apto ao mercado trabalho com 
segurança. 
Oferecer e garantir infra-estrutura adequada para garantir a qualidade de ensino 
(física, humana e material). 
Garantir o acesso de todas as classes sociais à Educação. 
Comprometer todas as instâncias sociais com a Educação. 
Promover a melhoria contínua da qualidade do ensino no Município. 
Manter programa de formação continuada dos profissionais da educação visando 
garantir o padrão de ensino de qualidade. 
 
Diretriz: Estimular e implementar a educação superi or tecnológica ímpar. 
Estratégias 
Curto prazo – 2007 à 2009: 
Desenvolver estudos para a implementação de educação superior tecnológica 
ímpar em Pomerode. 
Médio prazo – 2010 à 2015:  
Implementar a educação superior tecnológica ímpar em Pomerode. 
Longo prazo – 2016 à 2020:  
Potencializar e divulgar a educação superior tecnológica ímpar de Pomerode. 
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Segurança 
Diretrizes 
Implementar uma estrutura que garanta a segurança física e patrimonial. 
 
Diretriz: Implementar uma estrutura que garanta a s egurança física e 
patrimonial. 
Estratégias 
Curto prazo – 2007 à 2009: 
Desenvolver estudos visando implementar a guarda municipal. 
Estruturar o CMCDA – Conselho Municipal da Criança e do Adolescente para uma 
atuação eficaz e pró-ativa. 
Implementar a rede de vigilância através de câmeras. 
Implementar novos Conselhos de Segurança em bairros e localidades. 
Otimizar as estruturas de segurança no Município. 
Implementar um sistema de sinalização viária com foco na segurança e no turista. 
Implementar a consciência da prevenção dos acidentes de trabalho. 
Aumentar o contingente da Polícia Militar para a relação recomenda pela UNESCO 
(1:750 habitantes). 
Aumentar o contingente da Polícia Civil para agilizar os processos de investigação. 
Adequar a Defesa Civil às necessidades. 
Implementar uma Coordenadoria de Segurança Municipal para o controle das 
políticas e ações. 
Médio prazo – 2010 à 2015:  
Ampliar e implementar o sistema de vigilância por câmeras com pontos de 
monitoramento e de gravação de imagens. 
Implementar a guarda municipal. 
Aumentar o contingente da Polícia Militar para a relação recomenda pela UNESCO 
(1:500 habitantes). 
Aumentar o contingente da Polícia Civil para agilizar os processos de investigação. 
Aumentar o contingente de Bombeiros Voluntários, para permitir a fiscalização 
preventiva. 
Estruturar a Defesa Civil num caráter preventivo. 
Renovar o equipamento do Corpo de Bombeiros Voluntários. 
Longo prazo – 2016 à 2020:  
Locar a corporação da Policia Militar em novas instalações. 
Redimencionar o espaço físico da sede da Policia Civil. 
Renovar o equipamento do Corpo de Bombeiros Voluntários. 
Adequar a Defesa Civil frente às novas necessidades. 
Investir na atualização tecnológica e ampliação do sistema de monitoramento 
através de câmeras. 
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DIMENSÃO: POLÍTICA PÚBLICA 
Macro-diretrizes Áreas de Atuação:  

Consolidar a gestão pública 
ética baseada em resultados e 
comprometida com a qualidade 
dos serviços e com o bem 
público.  

Governança Pública. 

 
Gestão Pública  
Diretrizes 
Crescer a representatividade do Município. 
Modernizar a administração do Município, garantindo aos cidadãos de Pomerode 
transparência, eficiência e acesso facilitado aos serviços públicos. 
 
Diretriz: Aumentar a representatividade do Municípi o. 
Estratégias 
Curto prazo – 2007 à 2009: 
Crescer a representatividade política e sócio-econômica. 
Estruturar e implementar mecanismos de Desenvolvimento Político e Sócio-
Econômico, atuando pelo desenvolvimento sustentável. 
Dotar o Município com um banco de dados com informações georeferenciadas. 
Médio prazo – 2010 à 2015:  
Potencializar a representatividade do Município, com ênfase em resultados político 
e sócio-econômicos. 
Potencializar os mecanismos de Desenvolvimento Político e Sócio-Econômico, 
atuando pelo desenvolvimento sustentável. 
Implementar no Município com um banco de dados com informações 
georeferenciadas. 
Longo prazo – 2016 à 2020:  
Potencializar a representatividade do Município, com ênfase em resultados sócio-
econômicos. 
Potencializar os mecanismos de Desenvolvimento Político e Sócio-Econômico, 
atuando pelo desenvolvimento sustentável. 
Dotar o Município com o Observatório Sócio-Econômico. 
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Diretriz: Modernizar a administração do Município, garantindo aos cidadãos de 
Pomerode transparência, eficiência e acesso facilit ado aos serviços públicos. 
Estratégias 
Curto prazo – 2007 à 2009: 
Implementar o governo eletrônico para melhorar a prestação de serviços à 
população e ampliar a infra-estrutura de tecnologias da informação da 
administração pública municipal. 
Consolidar o processo de modernização da gestão do estado com enfoque 
estratégico e otimização de recursos. 
Profissionalizar a administração pública municipal. 
Elevar, de forma significativa, os investimentos públicos. 
Médio prazo – 2010 à 2015:  
Implementar e atualizar tecnologicamente o governo eletrônico e  a infra-estrutura 
de tecnologias da informação da administração pública municipal. 
Implementar do Observatório sócio-econômico. 
Elevar, de forma significativa, os investimentos públicos. 
Longo prazo – 2016 à 2020:  
Elevar, de forma significativa, os investimentos públicos. 
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