
 

                                                    Blumenau, 10 de SETEMBRO de 2014. 

 

Ao 

Sr. Secretário: Engº Mauricio Eduardo Gorigoitía Vega 

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento da Cidade - SEPLAN 

Prefeitura de Pomerode 

 

Assunto: Dados complementares do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, 

empresa EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTDA 

 

Com intuito de sanar quaisquer dúvidas quanto aos itens abaixo relacionados: 

1. Estimativa do aumento do número de pessoas que habitarão ou frequentarão 

diariamente a área de influência  

2. Demanda adicional por serviços públicos na localidade, sempre que possível, 

quantificando a ampliação necessária ou descrevendo as alterações, 

especialmente quanto ao transporte público e saneamento ambiental 

3. Estimativa de geração de empregos diretos e indiretos  

Apresenta-se a análise do perfil do corpo de colaboradores da empresa: 

 Atualmente a empresa opera com 72 colaboradores. 

Retifica-se o item 1.4.4 Regime de Funcionamento e 5.1.5 Demanda adicional por 

serviços públicos na localidade do Estudo de Impacto de Vizinhança, onde cita-se 85 

funcionários, leia-se 72. 

Dentre eles, apenas 39% (n=28) moram no município de Pomerode. 

Município N % 

Blumenau 39 54% 

Indaial 4 6% 

Pomerode 28 39% 

Timbó 1 1% 

Sendo que maioria (n=39), residem em Blumenau. 



 

Grande parte dos colaboradores se deslocam de casa para o trabalho por meio de 

condução própria (carros e motos). 

 

Modo de condução N % 

VEÍCULO PRÓPRIO 65 90% 

RANSPORTE COLETIVO 
(ORIGEM BLUMENAU) 6 8% 

RANSPORTE COLETIVO 
(ORIGEM POMERODE) 1 1% 

Percebe-se a baixa demanda por parte da empresa em relação ao sistema de transporte 

público coletivo. Sendo que para a situação atual não se tem a configuração de 

influência significativa em relação às vias públicas existentes. As vias de acesso estão 

em bom estado e a empresa possui estacionamento próprio. 

Tem-se agora os dados para avaliação quanto à demanda dos serviços de educação 

pública. 

Funcionários com filhos N % 

NÃO 27 38% 

SIM 45 63% 

 

Número de Filhos N % 

1 24 53% 

2 19 42% 

3 2 4% 

 

Sexo N % 

Feminino 8 11% 

Masculino 64 89% 

Dentre os filhos dos funcionários, tem-se apenas 13 que estudam em Pomerode (nível 

fundamental e médio), sendo 7 estudantes da Escola Olavo Bilac e o restante 

distribuídos em outras escolas. Com a premissa de que maioria dos funcionários 

residem em Blumenau e maioria com apenas um filho. Avalia-se como não influenciável 

a operação da empresa em relação ao sistema de educação pública local. Mesmo 

assim, tem-se a declaração da Secretaria Municipal de Educação mostrando que a 

Escola Municipal Olavo Bilac possui vagas para atender a possível demanda. E ainda, 

conforme informações da SEPLAN, em fevereiro de 2015 iniciará o funcionamento de 

um Centro de Educação Infantil ao lado da Escola Olavo Bilac com atendimento de 96 

crianças; e no mesmo terreno está prevista a construção de uma creche com verba 



 

federal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE – a qual atenderá 

até 224 crianças. O início dessa construção está projetado para 2015. 

Em relação aos serviços públicos de saúde, divulga-se que 17% dos funcionários tem 

Plano de Saúde Particular. Sendo que o restante (n=60), dependente de atendimento 

público tem orientação para procurar a Unidade de Saúde do seu bairro no município 

onde mora. A Secretaria Municipal de Saúde preconiza o atendimento para pessoas 

que comprovam residência no município de Pomerode. 

Plano de Saúde N % 

NÃO 60 83% 

SIM 12 17% 

Por fim, como já apresentado, a empresa EKW tem capacidade máxima de operação 

com 100 funcionário (possível acréscimo de 28%). Todavia, não é objetivo da empresa 

atuar com o seu máximo corpo de colaboradores, visto que busca a ampliação 

justamente para possibilitar espaço para investimento em tecnologia e processos que 

trazem mitigação e controle para os impactos causados por sua operação. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 
 
 
 
 
 

 
André Filipe Testoni 
Diretor Técnico 
ECOAMA Consultoria e Assessoria Ambiental Ltda 
 


