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APRESENTAÇÃO DO CADERNO
A Universidade do Contestado foi reconhecida em 1997, como organização
acadêmica multicampi sucessora das faculdades municipais: Fundação Educacional
do Alto Uruguai Catarinense (FEAUC), em Concórdia; Fundação das Escolas do
Planalto Catarinense (FUNPLOC), em Canoinhas; Fundação Educacional do Alto
Vale do Rio do Peixe (FEARPE), em Caçador; Fundação Educacional do Norte
Catarinense (FUNORTE), em Mafra, e Fundação do Planalto Central (FEPLAC), em
Curitibanos. Atualmente é mantida pela Fundação Universidade do Contestado,
criada pela Lei Municipal de Mafra Nº 730, de 4 de novembro de 1971 e se rege nos
termos do art. 242 da Constituição Federal.
Atualmente a Universidade do Contestado oferece Educação Básica nos
campi de Canoinhas e Mafra, 50 cursos de graduação, incluindo o curso de
Medicina, 85 cursos de pós-graduação, mestrados em Desenvolvimento Regional;
Engenharia

Civil,

Sanitária

e

Ambiental;

Administração

e

doutorado

em

Desenvolvimento Regional.
Em consonância com o Ensino, os quase 400 projetos de pesquisa visam
ampliar o conhecimento e sedimentar a base cientifica da Universidade. Já a
Extensão assume sua importância social ao propiciar anualmente mais de 60 mil
atendimentos nas áreas de assistência jurídica, saúde humana e animal.
Desde o início do projeto de criação das Fundações Educacionais até a
formação da Universidade, a UnC se caracteriza pelo caráter regional. Sua
organização, distribuição dos campi e ações, sempre foram direcionadas para os
municípios de Canoinhas, Concórdia, Curitibanos, Mafra, Porto União e Rio
Negrinho, como uma rede de Ensino, Pesquisa e Extensão, para fomentar o
desenvolvimento da região.
A UnC iniciou suas atividades no município de Rio Negrinho em 1999, com o
curso de Processamento de Dados, utilizando-se da estrutura locada do Colégio
Cenecista São José e o curso de Pedagogia, ofertado em regime especial, no
Colégio Marta Tavares.
A partir de 2000, com sede própria, a UnC passa a ofertar os cursos de
Tecnologia em Móveis, com Habilitação em Design de Móveis, sendo mais tarde
remodelado para Bacharelado em Design, Administração, Psicologia e Direito.

Atualmente, o Campus Rio Negrinho se destaca pela qualidade da
infraestrutura, pela qualidade do Ensino, excelência de seus professores e pela
gestão com responsabilidade social.
Comprometida com a construção e difusão do conhecimento, a Universidade
do Contestado tem suas ações pautadas na formação de cidadãos voltados para o
desenvolvimento político, econômico e social de sua região de abrangência.
Este caderno tem como objetivo se tornar instrumento de consulta dos
indicadores socioeconômicos e demográficos, contribuindo com informações que
sirvam para o melhor entendimento histórico, educacional, econômico e social do
município de Rio Negrinho.
Boa Leitura a Todos!

Solange Sprandel da Silva
REITORA DA UNIVERSIDADE DO CONTESTADO

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RIO NEGRINHO – CDL

Foram muitos os desafios e conquistas desde a fundação da CDL de Rio
Negrinho no ano de 1975, partido do ímpeto empreendedor do saudoso lojista Milton
Jorge Zipperer.
O primeiro grande desafio a se vencer: Estabelecer horários fixos de abertura
e fechamento do comércio, naquela época, parecia se limitar as necessidades dos
associados, mas logo se percebeu que as ações da entidade ressoavam em toda a
cidade contribuindo com o fortalecimento da economia local por meio do consumo e
geração de emprego e renda.
Hoje, é possível perceber o quanto o trabalho desenvolvido ao longo dos 45
anos da CDL contribuiu com o desenvolvimento de Rio Negrinho, tornando-se a
maior entidade representativa empresarial da nossa cidade.
Com o propósito de zelar pelo associativismo, a entidade nasceu para
compreender as dificuldades em comum e apresentar soluções inovadoras,
cumprindo sua missão de unificar, defender, orientar e representar em tudo que
interessa direta ou indiretamente à comunidade empresarial.
Com o passar dos anos, a CDL transformou-se em uma entidade que busca
por produtos e serviços para conseguir uma vantagem coletiva, buscando e zelando
sempre pelo associativismo e enfrentando os desafios em meio a um cenário
econômico e político desacreditado.
Com a força do Conselho Diretor e o comprometimento da equipe de
colaboradores a entidade não mede esforços para defender os interesses dos seus
associados, promovendo o fomento do comércio, cursos, palestras, campanhas,
serviços e eventos voltados aos empresários, colaboradores e a comunidade. Além
de ter o papel de fiscalizadora, atuando incansavelmente para manter a disciplina de
forma legal e ética, focando, assim, em seu futuro, apoiando empreendedores que
geram oportunidades para todos.
Ao chegar aos 45 anos de vitórias a Câmara de Dirigentes Lojistas de Rio
Negrinho homenageia os homens e mulheres que fizeram parte desta história de
sucesso. Pessoas que com a força do associativismo, sempre baseados na ética e
no trabalho, fizeram da CDL de Rio Negrinho uma entidade de prestígio,

representando a classe lojista empresarial, crescendo e destacando seu papel no
desenvolvimento do nosso município.
CDL de Rio Negrinho
Legítima representante do Comércio, um legado de empreendedorismo e
associativismo às futuras gerações!

Yuri Zipperer
PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE RIO
NEGRINHO – ACIRNE

Rio Negrinho tem o cenário perfeito para quem procura por uma cidade para
curtir momentos de paz, tranquilidade e descanso.

Se hospedando em nossos

hotéis ou pousadas, você e sua família poderão fazer boas compras em nosso
diversificado comércio, curtir o encantamento de uma cidade pequena e acolhedora.
Já não mais que a cinco quilômetros do centro da cidade é possível entrar em
contato direto com a natureza. Terão o privilégio de apreciar o que a natureza tem
de melhor, curtir lugares ao som do canto dos pássaros, respirar ar puro.
Cachoeiras, cavernas, matas, águas límpidas, animais nos pastos. Esses são os
itens que fazem parte de um cenário que espera por aventureiros dispostos a
desvendar seus encantos, com alternativas para todos os gostos e fôlegos, oferece
lugares ideais para o descanso, para a prática de esportes radicais, ou uma boa
pescaria.
Rio Negrinho, essa bela e aconchegante cidade está a sua espera, e
diferentemente de tudo o que você já visitou, um final de semana da maneira como
deseja, com muita adrenalina ou apenas com muito ar puro para descansar.
Somos um município com pouco mais de 42 mil habitantes, situado num local
estratégico do norte catarinense, próximo das principais rodovias federais, portos e
aeroportos, que oferece excelentes potenciais de desenvolvimento em diversas
áreas. Além disso, tem em sua população um povo ordeiro e trabalhador, conhecido
por sua garra no campo do trabalho.
A posição geográfica do município de Rio Negrinho se apresenta de maneira
estratégica, permitindo um fácil acesso e proporcionando uma rápida aproximação a
portos, aeroportos e às principais cidades de Santa Catarina, pois a cidade está
localizada entre as duas maiores rodovias federais, há 40 quilômetros da BR-116
(Mafra-SC) e há 70 quilômetros da BR- 101 (Joinville). Além dessas, Rio Negrinho
tem a rodovia SC-112, que atravessa todo o interior do município para interligar-se
com a rodovia BR-470. Dessa maneira, a malha rodoviária do município de Rio
Negrinho oferece uma excelente condição de trafegabilidade, que se traduz em
tranquilidade

e

satisfação,

desenvolvimento econômico.

tanto

para

seus

visitantes,

quanto

para

seu

No estado de Santa Catarina o município de Rio Negrinho encontra-se ao
norte do estado, a pouco mais de 90 km de Joinville, uma das maiores e mais
importantes cidades de Santa Catarina, e a aproximadamente 120 km de Curitiba, a
capital do estado do Paraná, ambos importantes mercados emissores da região de
Rio Negrinho. Com relação aos municípios limítrofes, Rio Negrinho faz divisa ao
norte com Rio Negro, ao sul com os municípios de Rio dos Cedros e Doutor
Pedrinho, a oeste com o município de Mafra e a leste com São Bento do Sul e
Corrupta.
O acesso ao município de Rio Negrinho pode ser realizado por via rodoviária
e via aérea, esta última por voos com destino aos aeroportos de Florianópolis,
Joinville, Navegantes ou Curitiba. As principais vias de acesso rodoviário a Rio
Negrinho são as rodovias BR-101 e BR-116. Estas vias conectam os estados da
região sudeste do Brasil a Rio Negrinho, via Curitiba, e ainda integram o Rio Grande
do Sul ao município, sendo a BR-101 a rodovia que conecta Porto Alegre a Rio
Negrinho, via Florianópolis, e a BR-116 a rodovia que conecta a região de Vacaria,
via Lages, na Serra Catarinense. Por fim, destaca-se a SC-418 como via de
integração da BR-101 a Rio Negrinho a partir de Joinville, de onde se tem acesso a
BR-280. A rodovia SC-112 faz a ligação de Rio Negrinho com o interior do estado de
Santa Catarina, conectando Rio Negrinho a região do Vale do Itajaí.
Rio Negrinho possui um aeródromo e um heliporto. A pista do aeródromo está
homologada pela Agência Nacional da Aviação Civil - ANAC, estando autorizada a
operar voos no local.
Ainda, existem quatro (quatro) aeroportos localizados dentro de um raio de
menos de 190 km a partir do centro do município. São os aeroportos: Hercílio Luz,
localizado no município de Florianópolis; Lauro Carneiro Loyola, localizado em
Joinville; Ministro Victor Konder, localizado no município de Navegantes e o
Aeroporto Internacional Afonso Pena, localizado no município de São José dos
Pinhais.
Em Rio Negrinho, assim como em todo o Estado de Santa Catarina, existe o
predomínio do clima conhecido como Mesotérmico Úmido, ou seja, o município
possui as estações do ano bem definidas, não ocorrendo períodos longos de seca,
pois as chuvas acontecem todos os meses do ano.
Como as estações climáticas ocorrem de modo específico, o município de Rio
Negrinho apresenta temperaturas médias em torno de 18º, dentro de uma variação

entre 3º e 33º ao longo do ano, registrando vários dias de temperaturas baixas
durante o inverno, mas proporcionando um verão fresco e agradável.
O município de Rio Negrinho começou a se formar nas últimas décadas do
século XIX, por volta dos anos 1870, em grande parte motivada pela imigração
europeia, no período em que vários países da Europa passavam por grandes
transformações econômicas e sociais, originados pela Revolução Industrial, que teve
grande impacto na vida de milhões de pessoas, causando o empobrecimento,
principalmente da população camponesa e levando ao êxodo rural.
Com isso, houve um aumento desordenado da população urbana daqueles
países, obrigando seus governos a tomarem algumas iniciativas para solucionar a
questão, sendo que uma saída para o problema, foi facilitar a emigração de milhões
de pessoas, para diversos países, e segundo relatos, foram aproximadamente 200
mil europeus que vieram para o Brasil, fixando residência no sul do país.
Outro fator que contribuiu para a formação do município foi o fim da guerra do
Paraguai, onde muitas pessoas que lutaram na defesa do Brasil exigiam do governo
uma recompensa pela vitória e acabaram ganhando lotes de terras para fixarem
residência na região.
Por outro lado, o Brasil ainda estava iniciando sua colonização, pois havia se
libertado de Portugal (07 de Setembro de 1822) e precisava povoar e desenvolver
suas terras.

Assim, com a vinda dos europeus e mais as famílias dos que

participaram da guerra, iniciou-se a colonização de diversas cidades, inclusive em
Rio Negrinho.
No início, o território de Rio Negrinho pertencia ao município de São Bento do
Sul, até sua emancipação política em 1953.

A economia de Rio Negrinho

desenvolveu-se fortemente com base na indústria moveleira, impulsionada pela
fábrica de móvel CIMO, que chegou ser considerada a maior indústria moveleira da
América Latina.
Atualmente, ainda é expressiva a produção de móveis e artefatos de
madeiras no município, entretanto, já existem outros ramos de atividades, como a
produção de papel e papelão, cerâmica, alimentos, confecções, tintas e vernizes,
entre outros.
No turismo, Rio Negrinho oferece inúmeras opções para encantar seus
visitantes, através dos vários roteiros, onde se destacam: o Trem à Vapor (Maria
Fumaça), o Roteiro dos Móveis, Roteiro Volta Grande, Roteiro Rio dos Bugres e

Roteiro Estância Colonial, cada um com suas características próprias, para
satisfazer as expectativas dos turistas, que terão o privilégio de apreciar o que a
natureza tem de melhor, curtir lugares ao som do canto dos pássaros, respirar ar
puro, conhecer cachoeiras, cavernas, matas, águas límpidas, animais nos pastos
etc.
Rio Negrinho conta com cerca de 40 mil habitantes (2014), e tem em seu
povo, uma cidade hospitaleira, que está de braços abertos para receber seus novos
moradores, visitantes, investidores e todos os que desejarem contribuir para o seu
desenvolvimento, com o objetivo maior de construir uma cidade cada vez melhor
para se viver.
Rio Negrinho desenvolveu-se em torno do ramo moveleiro e madeireiro, que
durante décadas foram o alicerce econômico do município. Mas com as exigências
da globalização econômica e as novas tendências do mercado nacional, a economia
local passou a se diversificar e atualmente o município de Rio Negrinho, além do
ramo moveleiro, também já possui empresas que atuam em outros setores:
Agricultura, agropecuária, criação de animais, extração mineral, além de grandes
reflorestamentos com árvores de pinus e eucalipto.
A principal atividade econômica local se encontra no setor do Comércio e
Serviços, que representa 37% da economia local. Neste grupo se encontra o
comércio em geral e demais serviços disponibilizados. A segunda maior parcela da
economia local é a Indústria de Transformação, representando 18% do total, que
englobam indústrias de papel, móveis, químicos entre outros. Destes se destaca a
indústria da madeira, sejam serrarias ou as fábricas de móveis. Por fim, a terceira
parcela é composta pelas atividades ligadas ao Turismo, como Hospedagem e
Alimentação, que representam 9% da economia local.
Devido a grande expansão fabril na área moveleira, papel e cerâmica em toda
região norte de Santa Catarina na década de 70, principalmente em Rio Negrinho,
aliado às transformações econômicas e políticas que vivia o país, houve a
necessidade da criação de uma entidade para atendesse os anseios da classe
empresarial e que desse respaldo as mais importantes reivindicações de nosso
empresariado.
Assim a Associação Empresarial de Rio Negrinho, foi fundada em 07 de
agosto de 1978 pelo empresário Otto Dílson Deterem com a missão fomentar,

representar e defender os interesses econômicos e sociais da comunidade
rionegrinhense
Além de buscar o desenvolvimento constante, a entidade possui um amplo
programa

de

benefícios

empresariais

e

capacitações,

exerce

forte

representatividade junto ao poder público e constante participação comunitária,
sempre atuando com os compromissos estabelecidos em cada gestão e pelo
planejamento estratégico da diretoria.
Estamos esperando para contribuir junto ao seu empreendimento, juntos
somos mais fortes, siga-nos em nossas redes sociais:
Dennis Li Valle
PRESIDENTE
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1 HISTÓRIA DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO
Rio Negrinho localiza-se no Planalto Norte Catarinense. Pertence a
Associação dos Municípios do Planalto Norte – AMPLANORTE (Figura 1).
Figura 1 – Localização do município de Rio Negrinho - Santa Catarina - Brasil

Fonte: Wikipédia (2020)

Rio Negrinho se originou de processos de colonização de imigrantes
europeus. Nos países europeus, no Século XIX, ocorria um excessivo processo de
crescimento populacional, além de elevados impostos, barreiras alfandegárias entre
os países, forte concentração das terras, com a presença de latifúndios, o que
causava sérios problemas sociais. Esse contexto socioeconômico e político dos
países europeus estimulou grupos de pessoas a emigrar para outros países.
O Brasil era uma das opções para receber imigrantes. Os primeiros
imigrantes que se dirigiram às terras de Rio Negrinho vieram de Hamburgo,
Alemanha. Na Alemanha, assim como nos demais países europeus, as empresas
que se ocupavam com o transporte de imigrantes para a América, faziam intensas
campanhas de divulgação, propagandeando a existência de terras férteis
disponíveis, como o caso da Colônia Dona Francisca, no território em que mais tarde
surgiu a cidade de Joinville, SC.
Rio Negrinho em dados socioeconômicos: 2019-2020 (ISBN: 978-65-991601-0)
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Foi então de Hamburgo que, no dia 4 de janeiro de 1851, partiu o barco de
imigrantes Colon, chegando em São Francisco do Sul no dia 6 de março do mesmo
ano. O desembarque de 118 pessoas, homens, mulheres e crianças foi nos dias 08
e 09 de março de 1851, estabelecendo-se na Colônia Dona Francisca, atual
Joinville, onde iniciaram suas atividades no Brasil. Com o tempo, o local foi
crescendo, com a vinda de mais imigrantes, esgotando-se as terras disponíveis. A
colonização do Planalto Norte Catarinense e o Vale do Rio São Bento era então uma
das novas perspectivas.
Assim, em setembro de 1873 os colonos receberam 64 lotes já demarcados e
com este ato oficial foi fundada a Colônia São Bento, de onde, mais tarde, a 15
quilômetros dali se iniciou o povoamento do local que viria a ser a atual cidade de
Rio Negrinho. No entanto, especula-se que já em 1841, Dom Alvar Nuñes Cabeça
de Vaca tenha passado por Rio Negrinho, navegando pelos afluentes do rio Iguaçú,
na viagem para Assunção no Paraguai. Mesmo assim, acredita-se que somente em
1875 tenha se fixado em Rio Negrinho a primeira família, chamada Ferreira de Lima.
As terras de Rio Negrinho, no início da colonização, não faziam parte das que
estavam previstas para a ocupação por colonos, com seus lotes. Pertencia à família
do Brigadeiro Manoel de Oliveira Franco, de Curitiba. Até 1902 essas terras eram
devolutas, ou seja, ainda não tinha pessoas que se declaravam proprietários.
Os primeiros moradores de Rio Negrinho devem ter chegado a essas terras
em 18731. Estes eram, então, prepostos do Brigadeiro Oliveira Franco, ou seja,
pessoas que o alegado proprietário das terras passava a permitir a ocupação das
mesmas. Assim, as primeiras famílias de Rio Negrinho eram a Ferreira Lima, Simões
de Carvalho, Cardoso e Tavares Franco Gravi e Oliveira e Carvalho
O dia 24 de abril de 1880 é considerado como data oficial da fundação de Rio
Negrinho. Esta data, mesmo que Rio Negrinho não teve data e nem um fundador oficial,
em homenagem à Jorge Zípperer, um dos importantes personagens do município, pela
sua influência política, social, cultural e empresarial. Grande músico e grande
empresário, foi considerado um dos principais impulsionadores do progresso em Rio
Negrinho, por isso, em consenso, a data do seu nascimento passou a vigorar como data

Conf.: Celso Carvalho (31-01-2020). Fonte:
http://www.jornaldopovorn.com.br/2.1564/acontecimentos-importantes-da-hist%C3%B3ria-de-rionegrinho-2-1.2198629.
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de fundação2. A data foi estabelecida através da Lei Municipal nº 7, de 15 de junho de
1971 em homenagem a data de nascimento Jorge Zípperer.
Com a fundação de São Bento do Sul, teve início a construção da estrada
Dona Francisca. Sua passagem por Rio Negrinho se deu por volta de 1880, rumo à
Rio Negro, hoje Mafra. Para dar continuidade à estrada foi necessário construir uma
ponte, sobre o Rio Santa Maria (hoje Rio Negrinho), sendo que junto à obra da ponte
instalou-se a empresa Engenheiro Riques, montando um acampamento nas
proximidades. Junto à essa empresa ao lado do traçado da estrada em construção,
foram se instalando diversas famílias, para prestação de serviços, por exemplo, Luiz
Scholz com casa de comércio, Carlos Hantschel com sapataria, José Brey e outros.
Tanto as obras de construção da Estrada Dona Francisca, passando nas
proximidades da atual cidade, quanto a construção da estação ferroviária, foram
fatores decisivos para o surgimento de um vilarejo, sendo um importante impulso
para o surgimento da atual cidade de Rio Negrinho. Assim, já na década de 1930, a
cidade de Rio Negrinho apresentava aspectos de agrupamento urbano, conforme
Figura 2.
Figura 2 - Área urbana de Rio Negrinho em 1930.

Fonte: Rio Negrinho. Prefeitura Municipal (2020)

A emancipação política do município de Rio Negrinho ocorreu no dia
13/12/1953, como desanexação do então Distrito de Rio Negrinho, do município de
Conf.: Celso Carvalho (30-08-2019). Fonte: http://www.jornaldopovorn.com.br/2.1564/fatosimportantes-da-hist%C3%B3ria-de-rio-negrinho-1.2164068. Acesso em 27 mar. 2020.
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São Bento do Sul. A instalação do município de Rio Negrinho ocorreu no dia 30 de
dezembro de 1953, com a posse do Prefeito nomeado, Sr. Henrique Liebl. Em 15 de
novembro de 1954, assumiu o primeiro Prefeito Municipal eleito, Sr. Frederico
Lampe. Em 1979, Rio Negrinho tornou-se Comarca, ganhando autonomia jurídica.
Assim, o crescimento econômico de Rio Negrinho esteve fortemente atrelado
aos primeiros núcleos de imigrantes, que foram se instalando ao longo da estrada
Dona Francisca e posteriormente da estrada de ferro. O núcleo urbano foi se
expandindo em torno das empresas que foram se instalando, construindo riquezas a
partir da madeira, principal matéria-prima existente na região.
Algumas datas históricas de Rio Negrinho3.
− 1892 - Término da Estrada Dona Francisca, iniciada no ano de 1853. Sobre este
assunto sugere-se o livro do Dr. José Kormann "Histórico da Imperial Estrada
Dona Francisca".
− 1910 - Início da construção da Estrada de Ferro de São Francisco do Sul.
− 1913 - Inaugurada a estação ferroviária.
− 1914 - É fundada, no Salto, a Jung & Cia, futura Móveis Cimo.
− 1918 - É inaugurada na cidade, a indústria Jung e Cia que precedeu a Móveis
Cimo.
− 1920 - É instalada a primeira agência postal de Rio Negrinho e inaugurada a
primeira escola.
− 1924 - Ocorre o primeiro sepultamento de Rio negrinho do senhor Max
Raschke.
− 1925 - Criado o distrito de Rio Negrinho, no dia 13 de dezembro de 1925.
− 1926 - Inaugurada a igreja católica no centro da cidade e inauguração do Salão
Lampe e o campo de futebol do Rio Negrinho Esporte Clube. Também este ano
lembra a segunda grande enchente que destruiu pontes. A primeira foi em 1891,
após a chegada dos primeiros imigrantes na região.
− 1928 - Inaugurada a primeira coletoria de impostos.
− 1932 - Tufão derruba a primeira escola e faz grandes estragos na cidade.
− 1942 - Primeiro incêndio na Móveis Cimo.

Fonte: Carvalho (2019).
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São algumas datas que se referem a fatos históricos do passado do município
de Rio Negrinho. Muitos outros ocorridos na sequência mereceriam destaque, tais
como, a instalação do cinema, da Rádio, da nova Igreja Matriz, do Educandário
Santa Teresinha, do Seminário São José4.
Um dos fatos históricos e que contribuiu decisivamente, tanto para o
surgimento da cidade de Rio Negrinho, como da evolução do município, foi a
passagem pela cidade da Estrada Dona Francisca, que liga até hoje o Planalto Norte
Catarinense ao litoral.
Desde os tempos de sua colonização, Rio Negrinho está entre os municípios
catarinenses

que

tiveram

uma

evolução

socioeconômica

significativa,

no

crescimento de sua população, na expansão urbana e nas atividades econômicas
(Figura 3 e 4).
Figura 3 – Espaço urbano de Rio Negrinho5

Conf.: Carvalho (2019).
Fonte: https://www.rionegrinho.sc.gov.br/caracteristicas. Acesso em 31-03-2020.
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Figura 4 – Espaço da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho6.

Fonte: https://www.facebook.com/governoderionegrinho/. Acesso em 31-03-2020.
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2 POPULAÇÃO
A população do município de Rio Negrinho totalizava 39.846 habitantes no
ano de 2010, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em
relação ao Censo Demográfico realizado no ano 2000, houve um crescimento de
5,67% no período. A estimativa populacional do IBGE para o ano de 2019
corresponde a 42.302 habitantes. A figura 5 demonstra a evolução populacional do
município desde 1980.
Figura 5 – População total do município de Rio Negrinho - SC - período 1980 a 2010.
1980
1991

21.008
28.460

2000

37.707

2010

39.846

Fonte: IBGE (2019). Censos demográficos 1980, 1991, 2000 e 2010.

No que se refere aos Censos Demográficos do IBGE, quando se compara os
dados de Rio Negrinho com os respectivos dados da região, do estado e do país,
verifica-se que o município cresceu menos que a taxa média apurada (Figura 6). Em
Rio Negrinho, a taxa média de crescimento populacional foi de apenas 0,55% ao
ano.

Rio Negrinho em dados socioeconômicos: 2019-2020 (ISBN: 978-65-991601-0)

27

Figura 6 – Taxa de crescimento médio anual da população, no período entre 2000 e 2010.
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Fonte: Resultados elaborados pelo SEBRAE/SC com base em dados do IBGE - apoiados nos
Censos Demográficos de 2000 e 2010.

De acordo com o Censo Populacional (IBGE, 2010), o município de Rio
Negrinho possuía uma densidade demográfica de 43,92 habitantes por quilômetro
quadrado (hab/km²), conforme apresentado na Figura 7.
Figura 7 – Densidade demográfica (hab/km²) de Rio Negrinho - SC - período de 2008 a 2012.
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Fonte: https://www.deepask.com

A participação relativa da população residente em Rio Negrinho, por
localização de domicílio, demonstrou que 91,22% da população residia na área
urbana no ano de 2012. Relativo à distribuição populacional por gênero, o Censo
Populacional 2010 apontou que os homens representavam 50,14% da população, e
as mulheres, 49,86%. (IBGE/ Censo Populacional, 2010). A Tabela 01 apresenta a
evolução dos dados populacionais do município, segundo gênero e localização do
domicílio.
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Tabela 1 – Participação relativa da população residente por localidade do domicílio e gênero – Rio
Negrinho - SC - período de 1991 a 2010
GÊNERO
LOCALIDADE
ANO
Homens
Mulheres
Urbana
Rural
1991

15.600

15.419

24.778

6.241

2000

19.043

18.664

32.650

5.057

2010
19.977
19.869
36.348
3.498
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013). Censos demográficos 1991, 2000 e 2010.

A Figura 8 evidencia a comparação dos dados do município de Rio Negrinho
com aqueles do Estado de Santa Catarina e do Brasil, no aspecto de localização do
domicílio, verifica-se que Rio Negrinho apresentava, em 2010, 8,78% dos domicílios
estabelecidos na área rural, o que corresponde a uma taxa inferior à do estado e do
país.
Figura 8 – Participação relativa da população por localização do domicílio, do município de Rio
Negrinho com do Estado de Santa Catarina e do Brasil - 2010.
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Fonte: Resultados elaborados pelo SEBRAE/SC com base em dados do IBGE, 2010.

No município de Rio Negrinho, em 2010, o grupo etário com menos de 15
anos representava 25,99% da população; o grupo etário de 15 a 64 anos
representava 68,27%; e o grupo com idade superior a 65 anos representava 5,74%.
A maior variação ocorreu em relação ao grupo etário com menos de 15 anos,
quando compara-se o ano de 2010 com os anos de 2000 e 1991 (Figura 9).
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Figura 9 – Evolução da distribuição relativa por faixa etária da população de Rio Negrinho – SC, no
período de 1991 – 2010.
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Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013). Censos demográficos 1991, 2000 e 2010.

A pirâmide etária do município de Rio Negrinho, demonstrada na Figura 10,
revela que o maior número da população tem de 10 a 14 anos, seguida de 25 a 29
anos, sendo um aumento na população mais jovem.
Figura 10 – Faixa etária da população de Rio Negrinho - SC

Fonte: IBGE (2010). Censos demográficos 2010.

O IBGE calcula a população economicamente ativa (PEA) como o conjunto de
pessoas que estão trabalhando ou procurando emprego, considerando pessoas a
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partir dos 10 anos de idade. A Figura 11 apresenta a PEA do município para os anos
de 2000 e 2010, revelando um incremento positivo de 2,53% no total da população
economicamente ativa.
Figura 11 – População economicamente ativa de Rio Negrinho - SC - 2000 e 2010

Ano 2000

64,17%

Ano 2010

66,70%

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013). Censos demográficos 1991, 2000 e 2010.

2.1 ASPECTOS SOCIAIS
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), segundo o Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), é uma medida resumida do
progresso em longo prazo, em três dimensões básicas do desenvolvimento humano:
renda, educação e saúde (Tabela 2).
Tabela 2 – Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de Rio Negrinho, SC
ANO
Educação
Longevidade
Renda

IDH Municipal

1991

0,319

0,711

0,611

0,517

2000

0,459

0,777

0,657

0,616

2010

0,668

0,848

0,710

0,7381

Evolução 1991/2010

109,40%

19,17%

16,20%

42,75%

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013). Censos demográficos 1991, 2000 e 2010.
Faixa do IDHM Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). Município de Rio Negrinho ocupava a 823 posição
entre os 5.565 municípios brasileiros segundo o IDHM.

1

No período compreendido entre 1991 e 2010, o IDHM do município acumulou
evolução positiva de 42,75%, sendo a Educação a dimensão que mais evoluiu
(109,40%), do patamar de 0,319 em 1991, para 0,668 em 2010.
O Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) é um estudo do
Sistema da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN), que acompanha
anualmente o desenvolvimento socioeconômico de todos os municípios brasileiros
em três áreas de atuação: emprego e renda, educação e saúde. Nesse contexto, Rio
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Negrinho ocupa a 879ª posição entre os 5.570 municípios brasileiros, e a 106ª
posição entre os 295 municípios catarinenses, segundo o IFDM (2016) (Figura 12).
Figura 12 – Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal de Rio Negrinho (IFDM) em 2016
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Desenvolvimento moderado (entre 0,6 e 0,8 pontos)

Desenvolvimento regular (entre 0,4 e 0,6 pontos)

Baixo desenvolvimento (inferiores a 0,4 pontos)

Fonte: FIRJAN (2018)

O Índice de Desenvolvimento Sustentável dos Municípios (IDMS) é uma

ferramenta para a aplicação do conceito de desenvolvimento municipal sustentável,
construído a partir de uma série de indicadores considerados fundamentais para
diagnosticar o grau de desenvolvimento de um território. Esse índice, ao avaliar o
desenvolvimento, configura-se como uma ferramenta de apoio à gestão, capaz de
evidenciar as prioridades municipais e regionais e situar as municipalidades em
relação a um cenário futuro desejável. A sustentabilidade é entendida como o
desenvolvimento equilibrado das dimensões social, cultural, ambiental, econômica e
político-institucional (FECAM, 2018). Entre os anos de 2013 e 2018 o índice teve
uma pequena oscilação, conforme apresentado na (Figura 13).
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Figura 13 – Série histórica IDMS de Rio Negrinho – SC
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Fonte: FECAM (2019)

Quando se analisa os componentes do indicador, constata-se que são os
aspectos econômicos que apresentam os menores indicadores, com valor
considerado médio baixo na classificação do IDMS, como verificado Figura 14.
Figura 14 – Componentes IDMS de Rio Negrinho - SC – 2018
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Fonte: FECAM (2018)
Nota: Baixo 0,000 a 0,499, Médio Baixo 0,500 a 0,624, médio 0,625 a 0,749, Médio Alto 0,750 a
0,874, Alto 0,875 a 1,000.

A comparação do município com os demais da mesorregião demonstra que
Rio Negrinho ocupa a 9ª posição, como evidenciado na Tabela 3.
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Tabela 3 – Índice de Desenvolvimento Municipal Sustentável (IDMS) - 2018 - municípios da
mesorregião Norte Catarinense
Classificação
Município
IDMS
1
Joinville
0,759
2
Jaraguá do Sul
0,757
3
São Francisco do Sul
0,704
4
Itapoá
0,697
5
Guaramirim
0,680
6
Massaranduba
0,670
7
Corupá
0,663
8
São Bento do Sul
0,640
9
Rio Negrinho
0,637
10
Schroeder
0,627
11
Garuva
0,624
12
Três Barras
0,622
13
Campo Alegre
0,621
14
Araquari
0,618
15
Monte Castelo
0,614
16
Canoinhas
0,596
17
Porto União
0,580
18
Balneário Barra do Sul
0,573
19
Mafra
0,564
20
Itaiópolis
0,559
21
Irineópolis
0,552
22
Papanduva
0,536
23
Timbó Grande
0,503
24
Santa Terezinha
0,497
25
Bela Vista do Toldo
0,496
26
Major Vieira
0,463
Fonte: FECAM (2018)

Na comparação com os municípios da Agência de Desenvolvimento Regional
(ADR) de Mafra - SC, observa-se que Rio Negrinho ocupa a 2ª posição entre os 7
municípios, conforme evidenciado na Figura 15.
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Figura 15 – Índice de Desenvolvimento Municipal Sustentável (IDMS) - 2018 – municípios
pertencentes a ADR de Mafra - SC
Campo Alegre
0,66
0,64
0,62
0,6
0,58
0,56
0,54
0,52
0,5
0,48

São Bento do Sul

Itaiópolis

Rio Negrinho

Mafra

Papanduva

Baixo
0,499

Monte Castelo

Médio Baixo
0,500-0,624

Médio
0,625-0,749

Médio Alto
0,750-0,874

Alto
0,875 ou superior

Fonte: FECAM (2018)

Segundo o IPEA, o Índice de GINI é um instrumento para medir o grau de
concentração de renda em determinado grupo, apontando a diferença entre os
rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de zero a um,
no qual o valor zero representa a situação de igualdade, ou seja, todos têm a
mesma renda, e o valor um, no extremo oposto significa que uma só pessoa detém
toda a riqueza. A Figura 16 apresenta a evolução do Índice de GINI da renda
domiciliar per capita apresentada pelo município, ressaltando a redução do índice
entre os anos de 2000 e 2010.
Figura 16 – Índice de GINI da renda domiciliar per capita de Rio Negrinho - SC - 1991 a 2010
Ano 2010

0,4457

Ano 2000

0,4889

Ano 1991
0,42

0,4856
0,43

0,44

0,45

0,46

0,47

0,48

Fonte: Ministério da Saúde/Data Sus. Disponível em:
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/ibge/censo/cnv/ginisc.def
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3 SAÚDE EM RIO NEGRINHO
Além de ser um direito social, a Constituição Federal de 1988 define a saúde
como uma competência comum dos entes por meio de cooperação técnica e
financeira. Consequentemente, a saúde deve ser uma prioridade nas políticas
públicas municipais, ser um indutor de práticas sociais e gerador de programas de
ações por meio de vínculo de valores e metas.
A Tabela 4 ilustra a estrutura pública municipal da área da saúde humana do
município de Rio Negrinho referente ao ano de 2019.
Tabela 4 – Estrutura Pública Municipal de Saúde de Rio Negrinho - SC – 2019
Rede Básica SUS - Tipo de Estabelecimento
Número
Centro de Atenção Psicossocial
01
Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde
07
Clínica Especializada/Ambulatório Especializado
01
Consultório Isolado
09
Posto de Saúde
04
Pronto Socorro Geral
01
Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia
01
Unidade Móvel Pré Hospitalar - Urgência/Emergência
01
Fonte: http://cnes.datasus.gov.br/pages/downloads/arquivosBaseDados.jsp. Acesso em Março 2020.

Já, a Tabela 5 mostra a estrutura privada de saúde humana no município de
Rio Negrinho.
Tabela 5 – Estrutura Privada de Saúde de Rio Negrinho - SC – 2019
Tipo de Estabelecimento
Empresas privadas com serviços de saúde em Rio Negrinho (diversas
especialidades) que prestam atendimento pelo SUS
Pessoas físicas prestadores de serviço de saúde (que não prestam atendimento
pelo SUS)
- Fisioterapeuta – 01
- Odontologia – 25
- Psiquiatra – 01
- Gineco Obstetra – 07
- Fonoaudiólogo – 01
- Clínica Geral – 12
- Pediatra - 08
- Radiologista – 10
Fonte: http://cnes.datasus.gov.br/pages/estabelecimentos/consulta.jsp.
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A seguir, a Tabela 6 apresenta os indicadores de saúde do município de Rio
Negrinho. Na referida Tabela, apresenta a atividade e o índice referente ao ano de
2019.
Tabela 6 – Indicadores de Saúde de Rio Negrinho - SC -2019
Atividade
Cobertura de Atenção Básica de Saúde
Quantidade de Agentes Comunitários de Saúde (ACS)
População atendida ACS
População atendida pelo Saúde Bucal
População atendida ESF com saúde bucal
População atendida ESF

Índice
73,74 %
42 profissionais
57,36%
%
65,55%
%

Fonte: DATASUS SIM. Acesso em março de 2020.

A Tabela 7 apresenta os fatores de riscos infanto-juvenil referente ao ano de
2019.
Tabela 7 – Fatores de riscos infanto-juvenil em Rio Negrinho - SC – 2019
ATIVIDADES
Mortalidade infantil
Nascidos vivos com baixo peso (parâmetro: abaixo 2.500 gramas)
Nascidos vivos com 7 ou mais consultas pré-natal
Fonte: DATASUS SIM. Acesso em março de 2020

NÚMERO
5 crianças
25 crianças
611 crianças

A Tabela 8 apresenta histórico das causas, ou seja, as doenças que
causaram a mortalidade humana no município de Rio Negrinho referentes ao ano de
2018.
Tabela 8 – Mortalidade em Rio Negrinho - SC – 2018

MORTALIDADE
Doenças do Aparelho Digestivo
Doenças do Aparelho Circulatório
Doenças do Sistema Nervoso
Doenças do Aparelho Respiratório
Doenças Parasitárias e Infecciosas
Neoplasias
Causas externas de morbidade e mortalidade
Transtornos mentais e comportamentais
Doenças sangue órgãos hematopoiéticos e transtornos imunitário
Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas
Doenças de pele e do tecido subcutâneo
Doenças do aparelho geniturinário

NÚMERO
12
76
12
75
13
57
23
02
01
13
02
10

Fonte:https://egestorab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/relatorios/relatoriosPublicos.xhtml.
Acesso em: mar. 2020
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Na sequência, a Tabela 9, apresenta as causas de morbidade hospitalar
(internamento) e a Classificação Internacional de Doenças (CID) do município de Rio
Negrinho referente ao ano de 2010.
Tabela 9 – Morbidade hospitalar – internamentos CID 10 – Rio Negrinho - SC - 2010
MORBIDADE
%
Doenças infecciosas e parasitárias
144
Neoplasias
90
Doenças do sangue, órgãos hematopoiéticos e transtornos imunitários
40
Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas
70
Transtornos mentais e comportamentais
11
Doenças do sistema nervoso
44
Doenças do olho e anexos
4
Doenças do ouvido e da apófise mastoide
3
Doenças do aparelho circulatório
213
Doenças do aparelho respiratório
409
Doenças do aparelho digestivo
171
Doenças da pele e do tecido subcutâneo
30
Doenças do sistema osteomuscular e tecido conjuntivo
33
Doenças do aparelho geniturinário
261
Gravidez, parto e puerpério
533
Afecções originadas no período perinatal
37
Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas
15
Sintomas, sinais, achados anormais em exames clínicos e laboratoriais
8
Lesões, envenenamento e algumas outras consequências de causas
249
externas
Contatos com serviços de saúde
22
Fonte: Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sih/cnv/nisc.def. Acesso em mar.
2020
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4 EDUCAÇÃO
Em 2017, os alunos dos anos iniciais da rede pública de Rio Negrinho
obtiveram nota média correspondente a 6,0 no IDEB. Para os alunos dos anos
finais, essa nota foi de 4,7. Na comparação com outros municípios catarinenses, a
nota dos alunos dos anos iniciais inseria Rio Negrinho na posição de número 195,
de um total de 295. Considerando a nota dos alunos dos anos finais, a posição
alcançada foi a de número 190, de 295. A taxa de escolarização (para pessoas de 6
a 14 anos) atingiu 97,9% em 2010. Esses fatos posicionaram o município de Rio
Negrinho na colocação 188 de 295 dentre os demais municípios do Estado
catarinense, e na posição 2237 de 5.570, dentre os municípios do Brasil (Tabela 10).
Tabela 10 – Índices da Educação Básica de Rio Negrinho - SC
Período /
referência
2010
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2017
2018

Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade
97,9%
IDEB – Anos Iniciais do Ensino Fundamental
6,0
IDEB – Anos Finais do Ensino Fundamental
4,7
Matrículas do Ensino Fundamental
5.359 matrículas
Matrículas no Ensino Médio
1.563 matrículas
Docentes do Ensino Fundamental
259 docentes
Docentes do Ensino Médio
100 docentes
Número de estabelecimentos de Ensino Fundamental
19
Número de estabelecimentos de Ensino Médio
04
População de 6 a 17 anos, residentes em Rio Negrinho,
2010
87%
cursando o ensino básico regular
População de 18 a 24 anos, residentes em Rio Negrinho,
2010
12,24%
cursando o ensino superior
Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais
2010
4,1%
de idade
Fontes: IBGE - Diretoria de Estatística, Geografia e Cartografia (2010); INEP – Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Censo 2018), Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil
(2013), Estabelecimentos de Ensino do Município, Secretaria de Estado de Educação – Supervisão
Regional de Educação, Secretaria Municipal de Educação, Universidade do Contestado (2019).

De acordo com o Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação
Superior disponível no site do EMEC, a cidade de Rio Negrinho conta com 8
instituições de ensino superior.
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4.1 UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE RIO
NEGRINHO
A Universidade do Contestado foi fundada no ano de 1997 quando houve a
união da Fundação Educacional do Alto Vale do Rio do Peixe (FEARPE), de
Caçador, Fundação das Escolas do Planalto Catarinense (FUNPLOC), de
Canoinhas, Fundação Educacional do Alto Uruguai Catarinense (FEAUC), de
Concórdia, Fundação do Planalto Central Catarinense (FEPLAC), de Curitibanos e
Fundação Educacional do Norte Catarinense (FUNORTE) de Mafra. Assim, formouse uma única Instituição.
A FUNPLOC foi criada pela Lei Municipal nº 954, de 07 de dezembro de 1970,
sancionada pelo então Prefeito Municipal Sr. Alcides Schumacher, com o nome de
Fundação Universitária do Planalto Norte Catarinense – FUNPLOC. A carta
estatutária da Fundação Universitária do Planalto Norte Catarinense – FUNPLOC –
foi aprovada pelo Decreto Municipal nº 367, de 20 de dezembro de 1971.
Através de alteração estatutária pelos órgãos colegiados, em 20/02/1974 a
instituição assumiu a denominação de Fundação das Escolas do Planalto Norte
Catarinense – FUNPLOC.
Com intuito de ampliar o atendimento das necessidades regionais, a
FUNPLOC, em 1990, passa a vivenciar uma nova trajetória, através da elaboração
de um projeto audacioso para transformar-se em universidade, juntamente com
outras quatro fundações.

Em 03/12/97, o Governador do Estado homologou o

Parecer de reconhecimento da UnC e a Presidência do Conselho Estadual de
Educação baixou a Resolução 42/97/CEE/SC.

Na mesma data, em solenidade

pública, foi instalada a Universidade do Contestado, em Caçador.
No

ano

de

2010,

as

fundações

mantenedoras

foram

unificadas,

permanecendo tuteladas pela mantenedora Fundação Universitária do Contestado,
FUnC. Com a unificação, a sede da Reitoria da UnC foi estabelecida na cidade de
Mafra.
No ano de 2015, a Universidade do Contestado – UnC foi submetida ao
processo de renovação de credenciamento pelo Conselho Estadual de Educação de
Santa Catarina – CEE/SC e nos termos do Decreto nº 600/2016, de 16.02.2016
(Parecer nº 170/2015/CEE/SC; Resolução nº 81/2015/CEE/SC), recredenciada pelo
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prazo de 6 anos, com a nota 4,69 – conceito “Muito Bom”, com destaque para o Eixo
de Política de Gestão que obteve a nota 5 dos avaliadores do INEP/CEE.
A UnC iniciou suas atividades no município de Rio Negrinho em 1999, com o
curso de Processamento de Dados, utilizando-se da estrutura locada do Colégio
Cenecista São José e o curso de Pedagogia, ofertado em regime especial, no
Colégio Marta Tavares (Figura 17).
Figura 17 – Instalações onde foi ofertada a primeira turma de Ensino Superior da UnC em Rio
Negrinho

Fonte: Arquivo da UnC

Atualmente a Universidade do Contestado Campus Rio Negrinho está situada
na Rua Pedro Simões de Oliveira, 315, centro da cidade de Rio Negrinho (Figura
18). No ano de 2019, o Campus ofertou os seguintes cursos de graduação
presencial: Administração; Direito; Design Gráfico e de Produto; Psicologia.
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Figura 18 – Sede da Universidade do Contestado, Campus Rio Negrinho, SC

Fonte: Arquivo da UnC

Em relação a estrutura física, em 2019 foi inaugurado o Núcleo de Psicologia,
o qual possibilita aos acadêmicos a prática psicoterapêutica, na condição de
estagiários, promovendo o desenvolvimento de habilidades para o futuro exercício
profissional, atendendo gratuitamente a comunidade (Figura 19).
Figura 19 - Inauguração do Núcleo de Psicologia do Campus Rio Negrinho

Fonte: Arquivo da UnC
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Os alunos da Educação Básica e a comunidade em geral são atendidos pelos
professores e acadêmicos do curso de Psicologia, ofertando os seguintes serviços:
Psicodiagnósticos; Psicoterapia individual infantil, adolescente, adulto e idoso;
Psicoterapia de grupo infantil, adolescente, adulto e idoso; Orientação a pais e
responsáveis e Orientação profissional (Figura 20).
Figura 20- Atendimento psicopedagógico a alunos realizados pelos acadêmicos do Curso de
Psicologia do Campus de Rio Negrinho

Fonte: Arquivo da UnC

O Campus Rio Negrinho conta também com o Núcleo de Práticas Jurídicas, o
qual possibilita aos acadêmicos do curso de Direito o exercício teórico/prático de
processos jurídicos à pessoa física, através de atenção sociojurídica à população
carente (Figura 21).
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Figura 21 – Reinauguração do Núcleo de Práticas Jurídicas do Campus de Rio Negrinho

Fonte: Arquivo da UnC

Quanto a modalidade educação a distância, são ofertados os seguintes
cursos de graduação: Administração; Ciências Biológicas - Licenciatura; Ciências
Contábeis; Educação Especial; Educação Física - Bacharelado; Educação Física Licenciatura; Engenharia de Produção; Gestão Comercial; História; Jornalismo;
Letras; Pedagogia; Publicidade e Propaganda; Tecnologia em Gestão de Recursos
Humanos.
Quanto aos cursos de pós- graduação lato sensu presenciais, são ofertados:
Desenvolvimento Regional; Direito Civil e Processo Civil; MBA em Executivo em
Gestão das Organizações; Tributos; Avaliação Psicológica; Engenharia de
Segurança do Trabalho; Farmacologia Clínica e Atenção Farmacêutica; Fisiologia do
Exercício, Prescrição e Treinamento Personalizado; História Natural com Ênfase em
Paleontologia;

MBA

em

Agronegócio

e

Agroindústria

com

Ênfase

na

Sustentabilidade; MBA em Auditoria e Perícia; MBA em Controladoria, Finanças e
Gestão Tributária; MBA em Marketing de Influência; Ergonomia; Neuropsicologia;
Projeto e Execução de Estruturas. Na modalidade a distância são ofertados os
cursos de Auditoria, Controladoria e Perícia Contábil; Consultoria e Gestão
Empresarial; Direito do Trabalho; Gestão de Pessoas; Gestão, Inovação e
Marketing; Educação Infantil; Gestão Escolar; Pós-Graduação/Extensão em Equipes
de Alta Performance.
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A Universidade do Contestado, faz parte da história de Rio Negrinho,
completando neste ano, vinte anos de oferta de ensino superior no município,
construindo e difundindo conhecimento por meio do Ensino, Pesquisa e Extensão.
4.2 CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL (UNINTER)
O Centro Universitário Internacional (UNINTER) é uma instituição de ensino
superior do Grupo Uninter, com sede em Curitiba. A instituição oferece cursos
superiores

de

graduação

e

pós-graduação,

nas

modalidades

presencial,

semipresencial e a distância, além de cursos de extensão.
4.3 ASSESSORITEC - ASSESSORIA E TREINAMENTO
A ASSESSORITEC, Assessoria e Treinamento, foi fundada em 11 de maio de
1998. No início a ASSESSORITEC oferecia assessoria a empresas, ensino
profissionalizante e preparatório para o exame supletivo do Ensino Fundamental e
Médio. Buscando atender a uma parcela da população que necessita de formação
básica, a instituição instalou unidades em vários bairros de Joinville e também em
cidades da região.
Em 2004 a ASSESSORITEC ganhou sua sede própria. Com o novo prédio,
surgiu também, a necessidade de um projeto mais sólido que possibilitasse ao
estudante perspectivas no mercado de trabalho, com essa visão, a ASSESSORITEC
deu início aos cursos de Educação Profissional de Nível Técnico nas áreas de
indústria e de gestão, criando, desta forma, os cursos técnicos de Ferramentaria,
Manutenção Industrial e Administração de Pequenos Negócios.
Desde dezembro de 2004, a estrutura organizacional da Associação
Educacional e Tecnológica de Santa Catarina, passou a ser discutida, visando tornála mais democrática e eficiente no âmbito social. Em fevereiro de 2005, a
personalidade jurídica da mantenedora da instituição tornou-se sem fins lucrativos.
Logo em seguida foram implantados outros cursos de educação profissional de nível
técnico.
No dia 30 de agosto de 2005, a Associação Educacional e Tecnológica de
Santa Catarina, em Assembleia Geral, colocou em votação a criação da Faculdade
de

Tecnologia

ASSESSORITEC

mantida

pela

Associação
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Tecnológica de Santa Catarina, com autonomia didático-pedagógica para prestação
de serviços no âmbito do ensino superior.
4.4 CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA VINCI - UNIASSELVI
Fundada em 1999, a UNIASSELVI, com sede na Rodovia BR-470, km 71,
1.040, Indaial – SC, tem a missão de ser a melhor solução para a construção da sua
própria história. Em sua trajetória, o grupo educacional formou milhares de pessoas
em todo o país em cursos de graduação e pós-graduação, oferecidos nas
modalidades presencial e a distância (EAD).
Ao longo de sua história, a UNIASSELVI cresceu e se expandiu,
acompanhando o crescimento das cidades e regiões onde atua. Em 2001, as
faculdades da então Associação Educacional Leonardo da Vinci (ASSELVI)
transformaram-se em Faculdades Integradas. Em 2 de setembro de 2004, a
instituição foi elevada ao status de Centro Universitário. Em 2012, o grupo
educacional foi adquirido pela Kroton. Em outubro de 2015, os fundos de
investimentos Vinci Partners e Carlyle, através da Treviso Empreendimentos e
Participações S/A adquiriam a operação.
4.5 CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST - UNIFACVEST
A Sociedade de Educação Nossa Senhora Auxiliadora Ltda-SENSAL,
mantenedora do Centro Universitário Unifacvest, foi instituída como pessoa jurídica
de direito privado, com fins lucrativos, em 01/06/2001, com sede e foro à Avenida
Marechal Floriano, 947, no centro da cidade de Lages/SC, estando registrada na
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob n. 42203030022, em 30/07/2001,
e inscrita no CNPJ 04.608.241/0001-79.
Anteriormente, as então Faculdades Integradas Facvest eram mantidas pela
Sociedade Lageana de Educação (SLE), que também era a mantenedora de outras
faculdades isoladas de Lages. Por meio da Portaria n. 1.029, de 13/12/2007,
publicada no DOU de 14/12/2007, a SLE cedeu suas faculdades à SENSAL. Pela
Portaria n. 84, de 31/01/2008, publicada no DOU de 01/02/2008, ocorreu a
unificação das faculdades da antiga mantenedora, por força da Portaria n. 864, de
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30/06/2011, publicada no DOU de 01/07/2011, com sede na Avenida Marechal
Floriano, 947, Centro, Lages/SC.
Seu perfil é voltado para a preparação de mão de obra para atender as
demandas do mercado. A Unifacvest já recebeu várias comissões do MEC, o que
possibilitou o reconhecimento de praticamente todos os cursos atuais, com os
melhores conceitos em termos de Organização Didático-Pedagógica, Corpo Docente
e Instalações.
4.6 FACULDADE DOM ALBERTO – FDA
O Centro Educacional Dom Alberto, desde 2003 busca excelência no ensino,
sempre atento às tendências de formação e às necessidades do mercado de
trabalho. Tem sede em localização privilegiada no centro de Santa Cruz do Sul, a
instituição conta com uma ampla estrutura educacional que oferece educação básica
em todos os níveis (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio), cursos
técnicos, graduação e pós-graduação.
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5 ECONOMIA
5.1 INFORMAÇÕES GERAIS
A Figura 22 mostra a evolução histórica do Produto Interno Bruto (PIB) de Rio
Negrinho, no período de 2010 a 2017. Conforme apresentado na figura 17, ocorre
um aumento de R$ 653.646,00 em 2010, para R$ 1.092.304,58, em 2017, ou seja,
um percentual de aumento de 67,11%.
Figura 22 - Evolução histórica do PIB de Rio Negrinho (R$)

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2017

A Figura 23 indica que, na composição do PIB do município de Rio Negrinho,
as áreas de serviços e indústrias são as mais significativas, representando 71,4% no
ano de 2016.
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Figura 23 – Componentes do PIB por área (%)

Fonte: Resultados elaborados pelo SEBRAE/SC com base em dados do IBGE

Para efeito de comparação, verifica-se que o PIB per capita de Rio Negrinho
está abaixo da média nacional (Figura 24). Em 2017, o PIB per capita de Rio
Negrinho correspondia a R$ 25.989,31. No estado de Santa Catarina, Rio Negrinho
ocupava, naquele ano, a posição de número 43, em relação aos 295 municípios
catarinenses, e, no país, ocupava a posição de número 705, em relação aos 5.570
municípios brasileiros.
Figura 24 – Comparação PIB per capita Rio Negrinho com o PIB per capita nacional (R$).
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Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2017

A Figura 25 demonstra o valor adicionado bruto por atividade econômica no
PIB de Rio Negrinho, abrangendo o período de 2005 a 2015. Constata-se que o
setor de serviços detém a maior participação na composição do PIB, seguido pela
indústria, impostos, agropecuária e setor público.
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Figura 25 – Valor Adicionado Bruto por atividade econômica no PIB de Rio Negrinho, abrangendo o
período de 2010 a 2017
450.000,00
400.000,00
350.000,00

R$

300.000,00
250.000,00
200.000,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00
0,00
2017
Agropecuária

2016
Indústria

2015

2014

Serviços

2013
Impostos

2012

2011

2010

Administração Pública

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2017

A Figura 26 apresenta o valor do PIB dos municípios que integram a
Associação de Municípios do Nordeste de Santa Catarina (AMUNESC), no ano de
2017, Rio Negrinho se encontrava na 6ª posição, cujo PIB correspondeu, naquele
ano, ao montante de R$ 1.092.304,58 (Um milhão e noventa e dois mil e trezentos e
quatro reais e cinquenta e oito centavos).
Figura 26 - PIB dos municípios da AMPLANORTE (R$ mil) em 2015
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5.2 EMPREGO E RENDA
A Tabela 11 e 12 apresentam dados sobre o emprego e renda de Rio
Negrinho.
Tabela 11 – Emprego por Setor - Santa Catarina
IBGE Setor
Extrativa Mineral

2015

2016

2017

7.406

7.188

6.744

648.132

629.396

644.635

Serviços Ind. de Utilidade Pública

20.478

20.188

20.173

Construção Civil

95.747

83.580

82.133

Comércio

444.698

441.059

446.664

Serviços

699.143

687.737

701.328

Administração Pública

254.804

255.580

263.153

43.884

43.195

40.908

2.214.292

2.167.923

2.205.738

Indústria de Transformação

Agropecuária, Extração Vegetal, Caça e Pesca
Total

Fonte: Ministério do Trabalho (2017) - http://bi.mte.gov.br/bgcaged/caged_anuario_rais/anuario.htm
(2018)
Tabela 12 - Trabalho e rendimento – Rio Negrinho - SC
Salário formal dos trabalhadores formais (2017)

2,1 salários mínimos

Pessoal ocupado (2017)

12.848 pessoas

População ocupada (2017)

30,6%

Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita
de até ½ salário mínimo (2010)

29,5%

Número de empresas atuantes (2017)

1.824 unidades

Fonte: IBGE Cidades (2018)

A Figura 27 apresenta o saldo de empregos no período de 2010 a 2019,
tendo como os anos de 2010, 2015 e 2016, saldo negativo, enquanto os demais
anos tiveram um saldo positivo na geração de empregos.
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Figura 27 - Saldo de Empregos em Rio Negrinho – SC, no período de 2010 a 2019

Fonte: Caged/Ministério do trabalho e Emprego (2019)

Conforme os dados retirados do Portal Setorial da Fiesc (2020), o número de
empregos das empresas dos setores de agropecuária, indústria e serviços, no ano
de 2018, em Rio Negrinho, foram de 11.886 empregos, destes, 42% são do gênero
feminino e 58% do gênero masculino. Destes, 17% pertencem aos empregos em
empresas de grande porte, 28% proporcionados por empresas de médio porte, 28%
de pequeno porte, e 26% de micro porte. Considerando os estabelecimentos com
sede em Rio Negrinho, em 2018 existiam, 1.259 estabelecimentos, sendo 0,48% de
porte grande, 1,75% de médio porte, 12% de porte pequeno e 86% micros. A
remuneração média entre os três setores ficou em R$ 2.017,27, enquanto a média
do estado de Santa Catarina encontra-se em R$ 2.659,63. Do total dos 11.886
empregos, 62,3% possuem escolaridade básica completa, enquanto 37,7%
possuem escolaridade incompleta.
Considerando os dados da Fiesc (2020) para o setor de agropecuária,
existiam, em 2018, 70 estabelecimentos, sendo 3% de médio porte, 13% de
pequeno porte, 84% de micro porte. Estes, empregavam 444 funcionários, sendo
32% deste número em estabelecimentos de médio porte, 43% de pequeno porte e
25% de micro porte. Do total de empregos, 9% eram do gênero feminino, enquanto
91% do gênero masculino. Quanto à escolaridade, 30,6% possuíam escolaridade
básica completa, enquanto 69,4%, escolaridade incompleta. A remuneração média
para o setor de Agropecuária era de R$ 2,253,13, enquanto a média do estado para
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o setor, era de R$ 1.764,95, o que representa 27,66% acima da média do estado de
Santa Catarina para o setor.
Para o segmento da indústria, haviam, em 2018, 345 estabelecimentos,
sendo 3% de médio porte, 14% de pequeno porte, e 83% de micro porte. O setor era
responsável por 5.836 postos de emprego, sendo que as médias empresas
representam 45%, as pequenas, 32%, e as micro, 22% do total dos postos de
emprego. Do total de empregos, 35% pertenciam ao gênero feminino, 65% ao
gênero masculino. Do total, 53,1% dos postos eram ocupados por empregados com
escolaridade básica completa, enquanto 46,9% por empregados com escolaridade
básica incompleta. A remuneração média para o setor era de R$ 1.897,13, enquanto
a remuneração média para o setor em Santa Catarina era de R$ 2.394,76 (FIESC,
2020).
Com relação ao setor de serviços, foram identificados, em 2018, 844
estabelecimentos, sendo 0,71% originados por empresas de grande porte, 0,95%
por empresas de médio porte, 10,55% por empresas de pequeno porte, e 87,68%
por empresas de micro porte. No setor, existe 0,11%, aproximadamente, de
empresas não classificadas pelo porte. Os 844 estabelecimentos oportunizaram
5.606 vagas de emprego, sendo que destes, 36% foram originados por empresas de
grande porte, 10% por empresas de médio porte, 23% por empresas de pequeno
porte, e 31% por empresas de micro porte. Dos 5.606 empregos, 52% eram
operados pelo gênero feminino, enquanto 48% pelo gênero masculino. Do total,
74,4% eram ocupados por pessoas com escolaridade básica completa, enquanto
25,6% por pessoas com escolaridade básica incompleta. A remuneração média para
o setor era de R$ 2.123,66, enquanto a remuneração média de Santa Catarina, para
o setor, era de R$ 2.822,95.
5.3 BALANÇA COMERCIAL
Em relação à balança comercial de Santa Catarina, Rio Negrinho ocupou, no
ano de 2019, a 13ª posição no ranking catarinense das exportações, e a 110ª
posição nas importações de produtos. Quando se considera o país, Rio Negrinho
ocupou a 281ª na posição no ranking das exportações, e a 1.031ª posição nas
importações de produtos.
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A Figura 28 demonstra os valores da balança comercial de Rio Negrinho no
ano de 2019.
Figura 28 – Exportações, Importações e Balança Comercial de Rio Negrinho - SC (US$ milhões)

Fonte: http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/estatisticas-de-comercio-exterior/comex-vis/framemunicipio?municipio=4203808
**Quantidade de exportadores/importadores considera tanto os operadores pessoa jurídica (CNPJ)
quanto as pessoas físicas (CPF).

Os principais produtos exportados foram: madeira serrada ou endireitada,
cortada ou desenrolada, aplainada, polida ou unida, madeira perfilada, lenha em
qualquer estado, outros móveis e suas partes, obras de carpintaria para
construções, papel para fabricação de papel higiênico, louça.
Os principais destinos das exportações de Rio Negrinho, em 2019, foram:
Estados Unidos, 58%; Itália, 7,1%; México, 6,5%; Reino Unido, 5,8%; China, 4,7%;
Arábia Saudita, 3,1% Guatemala, 3,1%; Tailândia, 2,6%; Vietnã, 1,2% e Espanha,
1,1% (BRASIL. MINISTÉRIO DA ECONOMIA, 2019).
As importações corresponderam a U$$ 1,14 (Um milhão e quatorze mil
dólares) no ano de 2019, e se destacaram os produtos de vidros, aço, ferro;
maquinas/ferramentas para trabalhar madeira, borracha ou plásticos duros; colas e
outros adesivos e teares para fabricar malhas. Os principais países de origem das
importações, realizadas pelo município de Rio Negrinho em 2019, foram: China,
37%; Itália, 19%; Malásia, 8,5%, França, 7,9%; Nigéria, 7,2%; Alemanha, 6,8%;
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Estados Unidos, 4,9%; Dinamarca, 2,3%; Japão, 2,2% (BRASIL. MINISTÉRIO DA
ECONOMIA, 2018).
A tabela 13 evidencia o aumento significativo do volume de exportação na
ordem de 168% no período de 2010 a 2019, enquanto a importação teve uma
redução nesse mesmo período, também apresentado na Tabela 13. Se comparado
o ano de 2018 com o de 2019, a exportação cresceu, mantendo a ordem de
crescimento, que foi de 6%. Apenas em dois períodos houveram reduções de
exportações, que foram 2010/2011 e 2014/2015
Tabela 13 – Volume de importações (em US$) do município, entre 2010 e 2019.

Ano
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Total

Importação
2.022.549
2.872.428
2.154.483
2.465.701
2.280.149
818.381
861.558
407.237
1.508.678
1.139.194
16.530.358

Valor FOB (US$)
% Imp
42%
-25%
14%
-8%
-64%
5%
-53%
270%
-24%

Exportação
44.911.005
44.219.895
48.170.336
52.454.713
62.784.982
60.838.080
80.666.407
94.518.758
113.332.579
120.507.701
722.404.456

% Exp
-2%
9%
9%
20%
-3%
33%
17%
20%
6%

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (2020) - http://comexstat.mdic.gov.br
(2020)

A Figura 29 apresenta os dados de volume de importações (em US$)
informadas na Tabela 13, de forma gráfica.
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Figura 29 – Volume de importações (em US$) do município, entre 2010 e 2019
3.500.000
3.000.000

(R$)

2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016
Período Anual

2017

2018

2019

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (2020) - http://comexstat.mdic.gov.br
(2020)

A Figura 29 apresenta, de forma visual, a redução significativa das
importações de 2015 até 2019, principalmente nos anos de 2015 a 2017, ocasião
em que a redução foi mais acentuada.
A Figura 30 apresenta o aumento de 168% ocorrido no período de 2010 a
2019.
Figura 30 – Volume de exportações (em US$) do município, entre 2010 e 2019
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Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (2020) - http://comexstat.mdic.gov.br
(2020)
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Conforme evidenciado na Tabela 14, o período mais significativo nas
importações do município foram os meses de outubro, abril e julho, representando
16,60%, 16,37% e 14,81%, respectivamente.
Por outro lado, as exportações tiveram os maiores volumes do ano; em
março, no volume de US$ 12.885.729, representando percentualmente 10,69%. O
mês de dez/2019 alcançou o menor volume de exportações, na ordem de 6,81%.
Tabela 14 – Volume de importações e exportações (em US$) do município, entre 2010 e 2019
Valor FOB (US$)
Mês
Importação
Exportação
Volume
% s/total
Volume
% s/total
Jan
186.950
16,41%
9.134.622
7,58%
Fev
45.620
4,00%
9.474.528
7,86%
Mar
108.641
9,54%
12.885.729
10,69%
Abr
186.498
16,37%
10.849.955
9,00%
Mai
74.328
6,52%
10.613.102
8,81%
Jun
7.259
0,64%
8.776.362
7,28%
Jul
168.766
14,81%
8.851.871
7,35%
Ago
85.035
7,46%
10.882.300
9,03%
Set
26.885
2,36%
10.872.724
9,02%
Out
189.158
16,60%
10.783.260
8,95%
Nov
39.422
3,46%
9.175.515
7,61%
Dez
20.632
1,81%
8.207.733
6,81%
Total
1.139.194
100,00%
120.507.701
100,00%
Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (2020) - http://comexstat.mdic.gov.br
(2020)

A Figura 31 apresenta as importações informadas na Tabela 14 de forma
gráfica.
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Figura 31 – Volume de importações (em US$) mensais do município, entre 2010 e 2019
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Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (2020) - http://comexstat.mdic.gov.br
(2020)

A Figura 31 apresenta, visualmente, o pico das importações ocorridos nos
meses de janeiro, abril, julho e outubro, enquanto os meses de junho, setembro e
dezembro foram os com menor volume de importação.
A Figura 32 apresenta o mês de março como o mais significativo das
exportações do município, totalizando US$ 12.885.729, seguido dos meses de
agosto, abril, outubro e maio. O mês de dezembro teve o menor volume de
exportação, totalizando US$ 8.207.733.
Figura 32 – Volume de exportações (em US$) mensais do município, entre 2010 e 2019
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Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (2020) - http://comexstat.mdic.gov.br
(2020)
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Conforme apresentado na Tabela 15, o maior volume de importações
acontece em Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos
mecânicos, e suas partes com US$ 435.401 (38,22%) no ano, enquanto Vidro e
suas obras, teve o volume de US$ 302.205, representando 26,53%, seguido de
Plásticos e suas obras com US$ 174.821 (15,35%). Ambas as contas foram
responsáveis por 80,10% do volume de importações no ano de 2019.
Tabela 15 – Volume de importações (em US$) do município, entre 2010 e 2019, classificados pelo
Sistema Harmônico
Código
Valor FOB
Descrição SH2
%
SH2
(US$)
84
Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e
435.401
38,22%
instrumentos mecânicos e suas partes
70
72

Vidro e suas obras
Ferro fundido, ferro e aço

39
35
85

73

302.205
174.821

26,53%
15,35%

Plásticos e suas obras
Matérias albuminóides; produtos à base de amidos ou de
féculas modificados; colas; enzimas

94.103
91.219

8,26%
8,01%

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes;
aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos
de gravação ou de reprodução de imagens e de som em
televisão, e suas partes e acessórios
Obras de ferro fundido, ferro ou aço

12.843

1,13%

8.687

0,76%

87

Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos
terrestres, suas partes e acessórios

5.054

0,44%

83
68

Obras diversas de metais comuns
Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias
semelhantes

4.894
3.506

0,43%
0,31%

96
40
32

Obras diversas
Borracha e suas obras
Extratos tanantes e tintoriais; taninos e seus derivados;
pigmentos e outras matérias corantes; tintas e vernizes;
mástiques; tintas de escrever

3.287
2.865
309

0,29%
0,25%
0,03%

Total
1.139.194
100,00%
Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (2020) - http://comexstat.mdic.gov.br
(2020)

Conforme a Tabela 16, os maiores volumes relacionados a exportação,
ocorreram por conta de madeira, carvão vegetal e obras de madeira, com US$
104.926.026 (87,07%), representando a mais significativa parcela de exportação do
município.
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Tabela 16 – Volume de exportações (em US$) do município, entre 2010 e 2019, classificados pelo
Sistema Harmônico
Código
Descrição SH2
Valor FOB
%
SH2
(US$)
44
94

Madeira, carvão vegetal e obras de madeira
Móveis; mobiliário médico cirúrgico, colchões, almofadas e
semelhantes; aparelhos de iluminação não especificados nem
compreendidos em outros capítulos; anúncios, cartazes ou
tabuletas e placas indicadoras luminosos, e artigos
semelhantes; Construções pré

48

Papel e cartão; obras de pasta de celulose, de papel ou de
cartão
Produtos cerâmicos
Plásticos e suas obras
Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de
cinematografia, de medida, de controle ou de precisão;
instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e
acessórios
Obras de ferro fundido, ferro ou aço
Zinco e suas obras
Alumínio e suas obras
Matérias albuminóides; produtos à base de amidos ou de
féculas modificados; colas; enzimas

69
39
90

73
79
76
35

104.926.026
14.143.874

87,07%
11,74%

909.284

0,75%

418.354
44.628
29.294

0,35%
0,04%
0,02%

14.711
10.500
7.900
2.750

0,01%
0,01%
0,01%
0,00%

320

0,00%

36
12
5

0,00%
0,00%
0,00%

57

Tapetes e outros revestimentos para pisos (pavimentos), de
matérias têxteis

83
70
84

Obras diversas de metais comuns
Vidro e suas obras
Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e
instrumentos mecânicos, e suas partes

82

Ferramentas, artefatos de cutelaria e talheres, e suas partes, de
metais comuns

5

0,00%

34

Sabões, agentes orgânicos de superfície, preparações para
lavagem, preparações lubrificantes, ceras artificiais, ceras
preparadas, produtos de conservação e limpeza, velas e artigos
semelhantes, massas ou pastas para modelar, "ceras" para
dentistas.

2

0,00%

Total
120.507.701 100,00%
Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (2020) - http://comexstat.mdic.gov.br
(2020)

5.4 SETOR AGROPECUÁRIO
Inicialmente, é importante que situemos a realidade do setor agropecuário de
Rio Negrinho, no contexto catarinense. A agricultura em Santa Catarina é uma
atividade social e econômica importante para um expressivo contingente de famílias
que vivem no meio rural. São 183.065 estabelecimentos agropecuários que
produzem uma diversidade de alimentos e matérias-primas para o autoconsumo,
alimentação de animais e comercialização, gerando cerca de 500 mil postos de
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trabalho diretos e outros milhares em diversas cadeias produtivas, com geração de
alto valor agregado, conforme Figura 33 (EPAGRI – CEPA, 2019).
Figura 33 – Dados sobre produção agrícola, pecuária e silvicultura do Estado de Santa Catarina

Fonte: Elaboração própria, pela utilização de tabelas extraídos de EPAGRI (2019)

Observando os dados sobre a participação dos produtos agrícolas cultivados,
da pecuária e silvicultura no estado de Santa Catarina, têm-se uma ideia das
características desse setor primário da economia catarinense. Na agricultura,
produtos, tais como, a cebola, a maçã, o arroz, o fumo, palmito, pera, erva-mate,
alho e banana ocupam as primeiras posições na sua participação no total da
produção brasileira. Já na pecuária, a produção de suínos e frangos ocupa o
primeiro e segundo lugar, vindo em seguida, o leite e mel de abelha em quinto lugar.
Por fim, destaca-se a silvicultura, ocupando 994.906 há de área ocupada, o que
corresponde a em torno de 36% do total da área ocupada pelas atividades agrícolas
e extrativas, e quase 60% da área ocupada pela agricultura.
É nesse contexto que se situa o setor primário de Rio Negrinho, com suas
particularidades.
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No que se refere ao setor agropecuário, o município de Rio negrinho destina
8,39% de sua área ao plantio. O território remanescente (91,9%) é destinado à área
urbana, área de preservação ambiental, terras de particulares, banhados, córregos e
rios (Figura 34).
Figura 34 – Área plantada de Rio Negrinho - SC
8,39%

Área Plantada
Restante do Território

91,61%
Fonte: http://www.deepask.com/goes?page=rio-negrinho/SC-Agricultura:-Confira-a-producao-agricolae-a-area-plantada-no-seu-municipio

Em relação a pecuária, o município produz variedade expressiva de animais
(bovinos, equinos, ovinos, aves e suínos), conforme ilustra a Tabela 17.
Tabela 17 – Perfil da pecuária municipal de Rio Negrinho - SC
Número de
animais
(cabeças)
Bovinos
Caprinos

11.400

4.296.052

213.523.056

0,27

% relativo
ao
Rebanho
Brasileiro
0,005

273

33.372

10.696.664

0,82

0,003
0,019

Rio Negrinho

Santa Catarina

Brasil

% relativo ao
Rebanho
Catarinense

Equinos

1.100

105.448

5.751.798

1,04

Ovinos

3.250

266.628

18.948.934

1,22

0,017

435

1.448.778

16.840.524

0,03

0,003

0,46
141.970.637 1.468.351.527
Suínos
7.968.232
0,01
990
41.443.594
Fonte: Pesquisa da Pecuária Municipal/ IBGE Censo Agropecuário (Dados de 2018)

0,044

Codornas
Galináceos

650.300

0,002

A Tabela 18 apresenta a produção de origem animal, por tipo de proporção do
município de Rio Negrinho comparado ao Brasil e do Estado de Santa Catarina.
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Tabela 18 – Produção de origem animal, por tipo de produto em proporção de 1000 (litros, dúzias ou
quilos)
Local
Leite
Ovos
Mel de abelha
Lã
Brasil

33.839.864

297.311

42.346.250

8.680.650

Santa Catarina

2.970.654

24.270

3.753.299

142.209

5

11.500

1.200

Rio Negrinho
1.862
Fonte: IBGE Censo Agropecuário (Dados de 2018).

Já, a Tabela 19, apresenta a produção da aquicultura, por tipo de produto em
quilogramas comparados ao Brasil e ao Estado de Santa Catarina.
Tabela 19 – Produção da aquicultura, por tipo de produto em quilogramas
Local

Carpa

Tilápia

Traíra ou Trairão

Brasil

17.949.521

311.540.268

692.028

Santa Catarina

5.208.995

23.485.729

54.214

22.300

350

8.800
Rio Negrinho
Fonte: IBGE Censo Agropecuário (Dados de 2018)

5.5 INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
Em relação a infraestrutura do município de Rio Negrinho, apresenta
características peculiares.
A seguir, a Tabela 20, apresenta aspectos em relação ao saneamento básico.
Tabela 20 – Atendimento saneamento básico
ELEMENTO
Taxa de urbanização em vias públicas
Taxa de arborização em vias públicas
População em domicílios com água encanada
População em domicílios com energia elétrica
População em domicílio com coleta de lixo
Taxa de esgotamento sanitário adequado
Fonte: IBGE (2010)

PERCENTUAL
12%
88,2%
97,83%
99,39%
99,91%
89,26%

Outras informações importantes sobre Rio Negrinho são as relativas à
infraestrutura viária. Nesta direção, a Figura 35 mostra as principais rodovias e
estradas rurais do município de Rio Negrinho.
Em relação a infraestrutura viária do município de Rio Negrinho, a principal
Rodovia Federal é a BR 280. Já, a Rodovia Estadual de maior expressão é a SC
112. A Figura 35 e o Quadro 1 ilustram as informações.
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De igual modo, o Quadro 1, mostra, também, a Ferrovia sem operação. Na
sequência, a frota de veículos (automóveis, caminhões, motocicletas, ônibus e
demais categorias).
Figura 35 – Principais rodovias e estradas rurais de Rio Negrinho - SC

Fonte: Site município de Rio Negrinho
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Quadro 1 – Acesso rodoviário, ferroviário e frota –Rio Negrinho - SC
RODOVIAS
BR-280

Rodovia
Estadual

Situação
Pavimentada

SC-112

Estadual

Pavimentada

Conexões
Mafra; São Bento do Sul;
Corupá.
Canoinhas; Papanduva e
Monte Castelo

Concessionária
-------

FERROVIAS
Transporte
Linha do São
Linha sem
Francisco
operação
FROTA DE VEÍCULOS (2016)
Frota total

Conexões
São Francisco do Sul (SC) – Porto União
(SC)

Automóvel

31.065
16.911
Fonte: Sebrae (2013)

Caminhão

Motocicleta

Ônibus

1.134

5.018

127

Concessionária
Rumo Logística
Demais
Categorias
7.878

Também em relação a infraestrutura, o Quadro 2 apresenta a distância do
município de Rio Negrinho em relação aos principais aeroportos regionais.
Quadro 2 – Distância de Rio Negrinho - SC em relação a aeroportos.

Aeroporto

Distância
(km)

Porto

Distância (km)

Aeroporto Lauro Carneiro Loyola
(Joinville)

129

São Francisco do Sul
(SC)

128

Aeroporto Ministro Victor Konder
(Navegantes)

193

Paranaguá (PR)

197

Aeroporto Internacional Afonso Pena
(Curitiba)

158

Itajaí (SC)

160

Aeroporto Internacional Hercílio Luz

122

Santos (SP)

629

Fonte: Sebrae (2013)

Já, o Quadro 3 mostra a distância do município de Rio Negrinho a algumas
capitais brasileiras.
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Quadro 3 – Distância de Rio Negrinho - SC de Capitais Brasileiras
Distância em
MUNICÍPIO
MUNICÍPIO
Km
Curitiba (Sul/PR)
95
Belém (Norte/PA)
Florianópolis (Sul/SC)
266
Porto Velho (Norte/RO)
Porto Alegre (Sul/RS)
452
Boa Vista (Norte/RR)
São Paulo (Sudeste/SP)
419
Palmas (Norte/TO)
Rio de Janeiro (Sudeste/RJ)
740
Rio Branco (Norte/AC)
Vitória (Sudeste/ES)
1.149
Maceió (Nordeste/AL)
Belo Horizonte (Sudeste/MG)
916
Salvador (Nordeste/BA)
Fortaleza
(Nordeste/CE)
Campo Grande (Centro
832
São Luís (Nordeste/MA)
Oeste/MS)
Cuiabá (Centro Oeste/MT)
1.366
João Pessoa (Nordeste/PB)
Goiânia (Centro Oeste/GO)
1.066
Recife (Nordeste/PE)
Brasília (Centro Oeste/DF)
1.178
Teresina (Nordeste/PI)
Macapá (Norte/AP)
2.928
Natal (Nordeste/RN)
Manaus (Norte/AM)
2.810
Aracaju (Nordeste/SE)
Fonte: https://www.cidade-brasil.com.br/distancia-rio-negrinho.html

Distância em
Km
2.763
2.467
3.449
1.794
2.642
2.349
1.874
2.769
2.699
2.637
2.550
2.462
2.738
2.149x

5.6 SETOR BANCÁRIO
Estão sediadas em Rio Negrinho seis agências bancárias (Banco Bradesco
S.A, Banco do Brasil; Caixa Economica Federal; Itaú Unibanco S.A; SICOOB
CREDINORTE e CIVIA Cooperativa de Crédito).
5.7 OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O SETOR ECONÔMICO
Tabela 21 – Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M)

Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

2016
1,14
1,29
0,51
0,33
0,82
1,69
0,18
0,15
0,20
0,16
-0,03
0,54

2017
0,64
0,08
0,01
1,10
-0,93
-0,67
-0,72
0,10
0,47
0,20
0,52
0,89

Fonte: Fundação Getúlio Vargas (FGV) (2019).
Legenda: índice do mês em %
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0,76
0,07
0,64
0,57
1,38
1,87
0,51
0,70
1,52
0,89
-0,49
-1,08
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6 TURISMO E CULTURA
O turismo é uma atividade que tem crescido de forma contínua ao longo das
últimas décadas e, por este motivo, se tornou um segmento econômico de extrema
importância no processo de desenvolvimento econômico e social de diversas nações
ao redor do mundo, em função da geração de trabalho, incentivo ao
empreendedorismo, receitas de exportação e o investimento em infraestrutura. De
acordo com a Organização Mundial de Turismo – OMT (UNWTO, 2017) a atividade
turística no ano de 2017 foi responsável por 10% do Produto Interno Bruto Mundial,
empregou 1 em cada 10 trabalhadores, gerou mais de U$1,4 trilhões (7% do total de
exportações

mundiais)

e

promoveu

mais

de

1,235

bilhão

de

chegadas

internacionais.
O Brasil, neste mercado, ocupa a 27ª posição no ranking geral de
competitividade, de acordo com o Relatório de Competitividade de Viagens e
Turismo, além do 1º lugar no índice de Recursos Naturais e o 8º lugar no índice de
Recursos Culturais e Viagens de Negócios, fato que demonstra o potencial dos
destinos brasileiros no sentido de organizar sua oferta e promovê-la tanto no
mercado doméstico, quanto no mercado internacional.
Com relação a Rio Negrinho, verifica-se um potencial considerável para
competir neste mercado em função da oferta turística cultural e natural de relevante
atratividade, a razoável oferta hoteleira e gastronômica. Sua localização geográfica
privilegiada e consistente economia. Nesse sentido, com a viabilização de ações
planejadas em prol do desenvolvimento e promoção turística do município, poder-seá atingir, no médio e longo prazo, grande evolução no processo de desenvolvimento
turístico local de modo a tornar Rio Negrinho uma referência do turismo no Sul no
Brasil. (SEBRAE, 2017).
6.1 PRINCIPAIS EVENTOS
Oberlandfest: Exemplo das festas alemãs que acontecem em várias cidades
de Santa Catarina, a Oberland é uma festa popular, com muito chopp, comida,
música típicas, com a alegria de um carnaval alemão, mas onde predomina o caráter
familiar, com o destaque para as famílias dos colonizadores de Rio Negrinho, no
Norte de Santa Catarina (Figura 36).
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Figura 36 – Festa Oberlandfest

Fonte: https://turismo.rionegrinho.sc.gov.br/

Rodeio Crioulo: Durante a festa típica gaúcha, as gineteadas e provas de
laço, de rédea e campeiras são disputadas por competidores de vários estados
brasileiros. Há também muita música, danças e gastronomia típica, com destaque
para a costela de chão. Promovido pelo CTG Amor e Tradição, em abril, na Fazenda
Evaristo Stoeberl.
Figura 37 – Cartaz de divulgação do Rodeio Crioulo realizado em Rio Negrinho, SC

Fonte: Site CTG Amor e Tradição.

Festa Polonesa da Primavera Sweto Polskiej Wiosny: Festa cultural
polonesa, culinária, música, apresentações folclóricas, desfile e bebidas típicas.
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Figura 38 – Festa Polonesa da Primavera Sweto Polskiej Wiosny

Fonte: Portal de Turismo Rio Negrinho. Disponível em https://turismo.rionegrinho.sc.gov.br/

6.2 FESTAS RELIGIOSAS
Natal Encantado: É um programa turístico-religioso da Prefeitura Municipal
de Rio Negrinho, com objetivo de atração turística em nossa cidade com
programação de decoração natalina, eventos culturais, mercado do Papai Noel, com
vendas de produtos da cidade e vila do artesanato, com produtos artesanais. Tudo
isto no centro administrativo, na área central da cidade (Figura 39).
Figura 39 – Decoração da cidade no Natal encantado em Rio Negrinho, 2018

Fonte: https://turismo.rionegrinho.sc.gov.br/

6.3 PONTOS TURÍSTICOS
Área Rural Rio Dos Bugres: Oferece lugares perfeitos para pescaria e lazer.
Nas várias propriedades existentes, há muitos pesque-pague com tanques,
quiosques, e grande área verde. Algumas possuem lanchonetes e infraestrutura
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completa para quem quer passar o dia com a família. Há, também, opção de aluguel
de casas e chalés (Figura 40). A tradição herdada dos camponeses, com a
confecção de cobertores e roupas de lã crua, é possível com agendamento fazer
uma visita e conhecer o artesanato em lã de carneiro feitos no tear.
Figura 40 – Área Rural Rio Dos Bugres

Fonte: https://turismo.rionegrinho.sc.gov.br/

Arterine - Associação dos Artesãos de Rio Negrinho: Espaço que vende o
Artesanato produzido por todos os artesãos da Associação temos produtos de todos
os tipos trabalhos em crochê, tricô, madeiras, decoração, lembranças e presentes
para as mais diversas ocasiões (Figura 41).
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Figura 41 – Produtos da Associação dos Artesãos de Rio Negrinho

Fonte: https://turismo.rionegrinho.sc.gov.br/

Café Colonial Estância: Serve café e almoço e também vende produtos
coloniais. A propriedade rural, é cercada por um jardim bem cuidado, ao lado foi
instalada um galpão em estilo rústico, local em que os turistas são recebidos para o
café colonial, onde comer pouco é impossível. Todas as delicias são produzidas ali
mesmo, que também é o ponto de vendas das deliciosas bolachas caseiras como da
época da vovó, pães, suco de uva, geleias, queijos, massa caseira e muito mais. Na
propriedade é possível fazer um passeio em meio a natureza, ao som do canto dos
pássaros e pela contemplação dos animais no pasto (Figura 42).
Figura 42 – Café Colonial Estância

Fonte: https://turismo.rionegrinho.sc.gov.br/
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Camping Lago Azul: Está localizado na comunidade de Cerro Azul, é um
lugar cercado por belezas naturais e ideais para pesca. O local é próprio para
acampamentos com uso de barracas. Espaço adequado para crianças se divertirem,
para a prática de caminhadas e para desfrutar de momentos tranquilos junto à
natureza. Na represa pode-se praticar atividades náuticas, como canoagem,
passeios de jet ski ou caiaques (Figura 43).
Figura 43 – Camping Lago Azul

Fonte: https://turismo.rionegrinho.sc.gov.br/

Estação Ferroviária: Faz parte da história da cidade. Em um de seus
ambientes há um Museu de equipamentos que fizeram parte do sistema ferroviário.
Na Estação Ferroviária está sediada a Associação Brasileira de Preservação
Ferroviária (ABPF), que opera os passeios de Maria Fumaça mensalmente. A
Estação é tombada pelo patrimônio estadual e faz parte da história de fundação do
município de Rio Negrinho. A cidade iniciou seu desenvolvimento a partir da estação
ferroviária. Ali ainda funciona o Museu da ABPF - SC, onde se encontra um acervo
diversificado que conta parte da história das ferrovias (Figura 44).
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Figura 44 – Estação Ferroviária

Fonte: https://turismo.rionegrinho.sc.gov.br/

Fazenda Evaristo: Destinada a eventos de pequeno, médio e grande porte,
com várias cabanas, chalés, cachoeira, trilha, camping, passeios a cavalo e
Charrete, quadras de esportes, Tirolesa com 511 m, Lagos, salão para convenções
e Restaurante (Figura 45).
Na fazenda Evaristo acontece todos dos anos o Rodeio Crioulo de Rio
Negrinho, promovido pelo CTG Amor e Tradição, realizado sempre no mês de abril,
próximo das festividades do dia do município, que visa despertar e manter acesa a
tradição gaúcha.
A fazenda dispõe ainda de infraestrutura para realização de eventos de
grande público e salão para capacidade para 3.000 pessoas, além de área livre para
acampamento.
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Figura 45 – Fazenda Evaristo

Fonte: https://turismo.rionegrinho.sc.gov.br/

Igreja Matriz Santo Antônio de Paula: Em 28 de agosto de 1946 no Antigo
Colégio Santa Teresinha atual Colégio São José se reunia o povo para decidir a
construção da atual Igreja Matriz em substituição à antiga capela que já não
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atendendo ao grande número de fiéis que crescia no Município. A Igreja teve a
participação da população tanto nos custos quanto nos trabalhos, vindo também
pedreiros e carpinteiros da cidade de Brusque Nova Trento e Angelina que
assistiram a missa no dia 19 de março de 1947 dia de São José para e lançada nos
alicerces a Pedra Fundamental abençoada pelo Pe. Celso Michels. A partir daí toda
quarta feira houve a missa enquanto durou a construção. Para a cobertura 23.000
telhas foram usadas e formou-se um cordão humano que possibilitou cobrir a igreja
em dois dias.
Dia 14 de Novembro de 1948 a data oficial de Ereção da Paróquia Santo
Antônio de Pádua concedido pelo Exmo. Sr. Bispo Dom Pio de Freitas (Figura 46).
Figura 46 – Igreja Matriz Santo Antônio De Paula

Fonte: https://turismo.rionegrinho.sc.gov.br/

Destaca-se no cenário turístico-religioso também o Seminário São José
(Figura 47) situado na cidade de Rio Negrinho, que, atualmente, acolhe duas etapas
formativas: Seminário Menor (Ensino Médio), e propedêutico (ano de convivência e
preparação à faculdade àqueles que já terminaram o Ensino Médio). É da
Congregação SCJ, província BRM.
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Figura 47 – Seminário São José, Rio Negrinho, SC

Fonte: https://turismo.rionegrinho.sc.gov.br/

Templo da Comunidade Evangélica Luterana: A Comunidade Evangélica
Luterana de Rio Negrinho foi fundada dia 25 de dezembro de 1922. O templo da
comunidade evangélica luterana é considerado o terceiro templo desta Comunidade.
O lançamento da “pedra fundamental” se deu no dia 10 de fevereiro de 1952. E o
Culto de Inauguração aconteceu no dia 27 de abril de 1958. Este templo possui um
órgão em funcionamento, sendo utilizado durante as celebrações dos cultos, todos
os finais de semana acontecem os cultos neste templo (Figura 48).
Figura 48 – Templo da Comunidade Evangélica Luterana

Fonte: https://turismo.rionegrinho.sc.gov.br/
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Monumento Do Colonizador / Colônia Olsen: É o local onde iniciou a
cidade de Rio Negrinho. Localiza-se a 10 quilômetros do centro em direção a Volta
Grande. É composta pelo Vale do Rio Casa de Pedra, margeado por propriedades
coloniais, casas de valor histórico, a Capela São Pedro, mata nativa, e a antiga
serraria movida a roda d’água (Serraria do Müehlbauer). Encontra-se, também,
nessa localidade, o Monumento ao Colonizador, importante marco erguido em
homenagem aos primeiros habitantes de Rio Negrinho (Figura 49).
Figura 49 – Monumento Do Colonizador / Colônia Olsen

Fonte: https://turismo.rionegrinho.sc.gov.br/

Museu Municipal Carlos Lampe: Funcionando atualmente no Casarão
Zipperer bem no centro da cidade, foi criado em 1979 e doado a comunidade pelo
Lions Clube de Rio Negrinho que adquiriu um grande acervo geológico para dar
início ao Museu Municipal.
No início o acervo foi exposto na Casa da família Lampe, na Rua Pedro
Simões de Oliveira n. 88. A inauguração do Museu Municipal foi no dia 24 de abril de
1980. O Nome Museu Carlos Lampe foi escolhido pelo Lions em homenagem ao
pioneiro da Indústria Metal Mecânica em Rio Negrinho.
Atualmente depois de 30 anos possui um grande acervo diversificado que
recebeu da contribuição da comunidade para manter viva a história do município.
A construção do “Casarão Zipperer” onde funciona o museu iniciou-se em
1919, concluído e inaugurado no dia 04 de novembro de 1924 para residência do Sr.
Jorge Zipperer e sua família, então titular da firma “Jorge Zípperer & Cia”, percursora
da Móveis Cimo S.A que foi a pioneira da indústria moveleira em Santa Catarina. A
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casa com dois pavimentos, em estilo bangalô, foi construída baseada em modelos
do norte europeu, muito usada principalmente nas casas de veraneio do Mar do
Norte.
O

“Casarão

Zipperer”

passou

a

ser

Patrimônio

da

Comunidade

Rionegrinhense, através do Decreto nº 3354 de 10 de novembro de 1998 que
homologou o tombamento do mesmo pela Fundação Catarinense de Cultura e
inaugurado em 08 de dezembro de 1999 com a presença de várias autoridades e
representantes da família Zipperer e Lampe.
O Casarão passou por um minucioso trabalho de restauração, e urbanização
para abrigar o acervo do Museu, espaço adequado e definitivo que foi
estrategicamente estudado e concebido para que o ambiente se tornasse ponto de
referência da História de Rio Negrinho (Figura 50).
Figura 50 – Museu Municipal Carlos Lampe

Fonte: https://turismo.rionegrinho.sc.gov.br/

Parque Paul Harris: Está localizado no final da rua Duque de Caxias, no
Centro, e foi totalmente revitalizado em sua área próximo à linha férrea, no Centro,
onde antigamente era a quadra de esportes da Sociedade Radar Esporte Clube. “O
espaço deve se tornar uma excelente opção de lazer no município, disponibilizando
vários espaços para uso gratuito da população”, analisa o prefeito Julio Ronconi.
Ao todo, foram construídos no local 251 metros quadrados de passarelas
elevadas em madeiras dentro das trilhas, uma casa de 85 metros quadrados a qual
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será sede para a educação ambiental e pode ser utilizada pelos escoteiros, Polícia
Militar e Corpo de Bombeiros em palestras.
O parque está localizado na antiga sede do Radar Esporte Clube, fundado
oficialmente em 07 de dezembro de 1956 por iniciativa de jovens rio-negrinhenses
que se uniram para fundar um clube esportivo, inicialmente com a modalidade de
vôlei e mais parte basquete e futebol de salão (Figura 51).
Figura 51 – Parque Paul Harris

Fonte: https://turismo.rionegrinho.sc.gov.br/

Praça do Avião: Como é popularmente chamada, está localizada no centro
da cidade e recebeu uma decoração especial para o período de Natal. Nela, além da
decoração está o monumento AVIÃO T6 NA44, construído em homenagem ao
tenente-aviador Oldegar Olsen Sapucaia, que utilizou o modelo na 2ª Guerra
Mundial, destruído na Itália. Este monumento é uma réplica de um avião utilizado em
treinamentos avançados para pilotos, pertenceu a Esquadrilha da Fumaça nos anos
de 1940/50 (Figura 52).
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Figura 52 – Praça Do Avião

Fonte: https://turismo.rionegrinho.sc.gov.br/

Prefeitura Municipal de Rio Negrinho: A edificação onde se localiza a
Prefeitura Municipal é uma réplica dos Saloons do velho oeste, mais propriamente
do antigo “Salão Dettmer” que no início do século funcionava como salão em Rio
Negrinho e era também utilizado como hotel, restaurante, salão de bailes e ponto de
encontro dos cavaleiros. Foi construída por Roberto Lampe (Figura 53).
Figura 53 – Prefeitura Municipal de Rio Negrinho, SC

Fonte: https://turismo.rionegrinho.sc.gov.br/
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Represa de Volta Grande: A represa com 15 quilômetros de extensão que
parece um mar de água doce fica no município de Rio Negrinho, entre o Distrito de
Volta Grande e Serro Azul, a 45 km do centro da cidade. Um lugar isolado, mantem
o sossego e o contato com natureza. O local é próprio para acampamentos com a
utilização de barracas para crianças se divertirem, para a prática de caminhadas e
para desfrutar de momentos tranquilos junto à natureza. Na represa, há quem opte
por ter uma casa de veraneio à beira do imenso lago ou ainda alugar algumas das
casas e chalés disponíveis. Pode-se praticar atividades náuticas, como canoagem,
passeios de jet ski ou caiaques (Figura 54).
Figura 54 – Represa de Volta Grande

Fonte: https://turismo.rionegrinho.sc.gov.br/

Trem da Serra do Mar/SC: A Maria Fumaça (Figura 55) realiza passeios
mensais pela Serra do Mar, desbravando toda natureza primitiva da Mata Atlântica,
com a vista espetacular do Morro da Igreja, passando por cinco túneis, pontes,
viadutos e acompanhando as corredeiras do Rio Hansa Humboldt (Figura 56).
Na descida até Corupá, a Majestosa Maria Fumaça desbrava a linda Serra do
Mar, com a vista espetacular do Morro da Igreja, passando por 5 túneis, pontes,
viadutos e a linda ponte em curva sobre o Rio Humboldt.
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A programação completa inclui almoço no Restaurante do Seminário de
Corupá onde é possível conhecer de perto uma exímia construção em estilo góticoromano com 80 anos.
Na subida a Maria Fumaça tem o prazer de mostrar toda sua força e beleza,
fazendo aquele som da tiragem, o nosso conhecido “café com pão”, pela Serra do
Mar, passando pela ponte em curva sobre o Rio Humboldt, 5 túneis, pontes e
viadutos.
Figura 55 – Trem Da Serra do Mar/SC

Fonte: https://turismo.rionegrinho.sc.gov.br/
Figura 56 – Corredeiras do Rio Hansa Humboldt

Fonte: https://turismo.rionegrinho.sc.gov.br/
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Vila do Artesanato: situado no Centro Cívico de Rio Negrinho, onde estão
reunidos

os

inúmeros

trabalhos

artesanais

desenvolvidos

pelos

artesãos

rionegrinhenses. São trabalhos diversificados, em madeira, tecido, lã entre outros. A
Associação Vila do Artesanato que gerencia o espaço e distribui entre os
associados. Na Vila é possível encontrar os mais diversos tipos de Artesanato. A
Vila funciona, no primeiro sábado de cada mês, também chamado Sábado da
Família. No período do Natal Encantado a Vila funciona de terça a domingo, das 18h
às 22h (Figura 57).
Figura 57 – Vila do Artesanato

Fonte: https://turismo.rionegrinho.sc.gov.br/
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7 INSTITUIÇÕES PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO
7.1 COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DE SANTA
CATARINA (CIDASC)
Trata-se de uma empresa pública vinculada à Secretaria de Estado da
Agricultura e da Pesca, responsável pela sanidade animal e vegetal no estado de
Santa Catarina. No Estado catarinense, é função da CIDASC a execução de ações
para manter e elevar o padrão sanitário do rebanho, para valorizar o comércio dos
produtos no mercado nacional e internacional e para preservar a saúde pública.
No departamento regional de Mafra as ações são: defesa sanitária animal e
vegetal; serviço de inspeção estadual, fiscalização de trânsito em fronteiras; apoio
laboratorial e educação sanitária.
A CIDASC tem como missão Executar ações de sanidade animal e vegetal,
preservar a saúde pública, promover o agronegócio e o desenvolvimento sustentável
de Santa Catarina com a seguinte visão: Ser reconhecida como referência e
excelência em sanidade agropecuária.
Departamento Regional de Mafra
Fone: (47) 3647.0483
E-mail: rionegrinho@cidasc.sc.gov.br
Site: www.cidasc.sc.gov.br
7.2 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA
CATARINA (EPAGRI)
A EPAGRI é uma empresa pública Catarinense, criada em 1991 e vinculada à
Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca. Desenvolve atividades nas áreas de
pesquisa e extensão rural e pesqueira.
Tem

como

missão

Conhecimento,

tecnologia

e

extensão

para

o

desenvolvimento sustentável do meio rural, em benefício da sociedade e como
visão: Ser reconhecida nos cenários estadual e nacional como modelo de excelência
em pesquisa agropecuária, extensão rural e gestão. Os objetivos da empresa
incluem:

promover

a

preservação,

recuperação,

conservação

e

utilização

sustentável dos recursos naturais; buscar a competividade da agricultura
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catarinense frente a mercados globalizados, adequando os produtos às exigências
dos consumidores e promover a melhoria da qualidade de vida do meio rural e
pesqueiro.
Gerência Regional de Rio
Telefone: (47) 3647.0331
e-mail: emrionegrinho@epagri.sc.gov.br
site: www.epagri.sc.gov.br
7.3 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE
Em 31 de outubro de 1968, através da lei municipal Nº 194, foi criado pelo
então prefeito municipal Sr. Vagemiro Jablonski, o SERVIÇO AUTÔNOMO
MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO, que veio a ser inaugurado oficialmente em 08
de novembro de 1970.
A implantação do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto (SAMAE) do
Município de Rio Negrinho, como em várias cidades do estado, teve como base
fundamental à liberação de empréstimos junto ao BID - Banco Interamericano de
Desenvolvimento, via Banco do Brasil, com o aval do município, e, como
responsável pela execução das obras a Fundação de Serviços de Saúde Pública FSESP, que gerenciava os recursos.
Rio Negrinho efetuou empréstimos da ordem de U$$ 194.000,00 (cento e
noventa e quatro mil dólares), em 32 parcelas semestrais, com 16 anos para sua
liquidação, o que ocorreu em julho de 1986, cujas prestações eram quitadas pelo
valor do dólar no dia do vencimento.
Com estes recursos foram implantados cerca de 40% do sistema de água.
Após o término das obras e a inauguração do sistema, foi efetuado convênio pleno
de Administração com a Fundação de Serviços de Saúde Pública - (FSESP). Vários
recursos a fundo perdidos foram aplicados através deste convênio na ampliação do
sistema, contando também com recursos oriundos do município e do SAMAE.
Com a extinção dos convênios plenos de administração com a FSESP, hoje
FUNASA, o município resolveu assumir em 1997 a Administração do SAMAE.
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7.4 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE SANTA CATARINA (IMA)
O Instituto do Meio Ambiente é o órgão ambiental estadual do Governo de
Santa Catarina. Possui sede administrativa em Florianópolis e 16 Gerências
Regionais distribuídas no Estado. Criado em 2017, em substituição à Fatma,
Fundação do Meio Ambiente que atuou por 42 anos, o IMA tem como missão maior
garantir a preservação dos recursos naturais do estado por meio:
− Da gestão de 10 Unidades de Conservação Estaduais, onde a natureza
original é preservada e pesquisada;
− Da Fiscalização, que atua para evitar que recursos naturais como florestas,
animais selvagens, rios e todo tipo de mananciais de água, dunas, areia e
argila, entre outros, sejam degradados ou explorados até a extinção;
− Do Licenciamento Ambiental, que garante a conformidade de obras - como
rodovias, usinas hidrelétricas, redes de transmissão de energia, gasodutos e
oleodutos, estações de tratamento de água, esgoto e efluentes industriais,
condomínios, loteamentos e empreendimentos turístico-imobiliários - com as
legislações ambientais federal, estadual e municipal;
− Do Programa de Prevenção e Atendimento a Acidentes com Cargas
Perigosas que, em conjunto com a Defesa Civil de Santa Catarina, fiscaliza
o transporte de produtos tóxicos pelo estado, atende com equipe técnica
especializada os acidentes com este tipo de carga, evitando danos maiores
ao meio ambiente e às comunidades envolvidas, e ainda habilita os
motoristas destes veículos a agir com segurança no transporte e nos casos
de acidentes;
− Do Geoprocessamento que permite conhecer as características e monitorar
o meio ambiente por meio do levantamento e processamento de
informações sobre o território catarinense (tipos de rocha, solos, relevo,
recursos hídricos e cobertura vegetal) obtidas através de imagens de
satélite. Isso inclui o acompanhamento de invasões de áreas de
preservação, desmatamentos e derramamentos de óleo no mar;
− De Estudos e Pesquisas Ambientais, em que biólogos, geólogos, geógrafos
e outros especialistas desenvolvem pesquisas sobre as condições originais
e atuais da flora e fauna catarinenses, tornando-as de conhecimento público
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por meio de publicações técnicas distribuídas a cientistas da área,
instituições ambientais de todo país, bibliotecas, prefeituras, escolas e
organizações da sociedade civil.;
− Da pesquisa da Balneabilidade, um monitoramento da qualidade das águas
do mar para o banho humano que o Instituto realiza desde 1976 em todo
litoral catarinense, semanalmente durante a temporada de Verão e
mensalmente durante o resto do ano. Seguindo critérios da Resolução
Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente), os técnicos avaliam os
pontos que mais suscetíveis à poluição e o IMA disponibiliza boletins com os
resultados à imprensa, prefeituras do litoral, população e turistas.
Gerência Regional de Mafra
Fone: (047) 3647.0400 - E-mail: mafra@ima.sc.gov.br
7.5 POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA
A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), órgão da administração direta do
Governo do Estado de Santa Catarina, é uma instituição prestadora de serviços
públicos na área de segurança pública, tendo como jurisdição a totalidade do
território catarinense. A PMSC, cabe, nos limites de sua competência, além de
outras atribuições estabelecidas em lei:
I – Exercer a polícia ostensiva relacionada com:
− a preservação da ordem e da segurança pública;
− o rádio patrulhamento terrestre, aéreo, lacustre e fluvial;
− o patrulhamento rodoviário;
− a guarda e fiscalização do trânsito urbano;
− a guarda e fiscalização das florestas e mananciais;
− a polícia judiciária militar;
− a proteção do meio ambiente.

Compete ainda à PMSC atuar nos seguintes campos: Segurança Pública
(como Polícia Ostensiva Preventiva e como Polícia Ostensiva Repressiva);
Segurança Integrada; Defesa Territorial e Defesa Civil.
3º Batalhão de Polícia Militar
Fone: (47) 3627-4100
E-mail: 3bpmcmt@pm.sc.gov.br
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