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FLORIPA PULA DE
290 PARA 343 ANOS

E AGORA JOSÉ? CIDADES EM FESTA

NATAL VAI PARA O
PMDB E É CANDIDATO

PÁGINA 8
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CONVERSA DE ESQUINA

ADELIANA MOSTRA
OBRAS QUE FEZ

DJALMA SAI DA ELETROSUL

PÁGINA 9

EXEMPLAR
GRÁTIS

RBS VOLTA PRA CASA

VOU PRA PORTO ALEGRE E TCHAU!

PROTESTO CONTRA QUEM JOGA ESGOTO NA PRAIA

O Grupo RBS vendeu suas operações em Santa Catarina para os bilionários
Carlos Sanchez e Lírio Parisotto. Praticamente dividiu ao meio o tamanho dos
seus negócios. Na Carta Aberta aos catarinenses a empresa lembrou da
campanha que fez quando chegou. Dizia: “Santa Catarina, meu amor”.
Agora rasga o retrato e vai embora. Para quem sai apressado, os gaúchos
da fronteira usam esta expressão: “Anoiteceu mas não amanheceu”.

Foi o que a RBS fez.  PÁGINAS 2, 3 e 4

Foi no Campeche. O bairro tem rede coletora mas ela não funciona. Casan não construiu a estação
de tratamento. Muita gente joga esgoto clandestinamente na rede pluvial . PÁGINAS 15,16 e 18

Milton Ostetto/Divulgação/BD



Depois de 37 anos em Santa
Catarina, onde construiu
um monopólio na

comunicação e ganhou muito
dinheiro, o Grupo RBS vendeu
suas operações e decidiu ir embora
daqui. Foi tudo muito rápido, meio
assim no espírito da música “Deu
Pra Ti”, da dupla gaúcha Kleiton e
Kledir, que canta que quando a
coisa fica preta o negócio e ir pra
Porto Alegre e tchau! 

Vale até lembrar um pedacinho
da letra: “Deu pra ti/baixo astral,
vou pra Porto Alegre e tchau.
Quando eu ando assim meio
down, vou pra Porto e, bah, tri
legal!”  

Foi isso que a RBS fez. A
situação da empresa – veja os
balanços no site do grupo – anda
down (pra baixo) e a saída foi
vender as operações em Santa
Catarina. O grupo também está
enrolado na Operação Zelotes -  a
empresa é acusada de pagar R$ 15
milhões para ter ganho numa ação
no CARF envolvendo R$ 150
milhões de uma dívida total de R$
672 milhões – e o final dessa
história pode ser explosivo.

O jornal Já, de Porto Alegre, diz
que somado a isto tudo as
divergências crescentes nas
renovações dos contratos entre a
Globo e a RBS, podem criar “o
ambiente para que, a médio prazo,
a venda da operação gaúcha para o
mesmo grupo se torne uma boa
saída”.

O “mesmo grupo” é a
sociedade entre dois dos maiores
bilionários brasileiros, Carlos
Sanchez (dono do Grupo NC) e
Lírio Parisotto (do grupo Videolar
e grande investidor de bolsa) que
compraram tudo que a RBS tinha
em Santa Catarina: as emissoras de
TV em Florianópolis, Blumenau,
Joinville, Centro-oeste, Chapecó e
Criciúma, os jornais Diário
Catarinense, Hora de Santa

Catarina, A Notícia e Jornal de
Santa Catarina e as rádios CBN
Diário, além das emissoras da
Itapema e Atlântida. A transação,
anunciada no último dia 7/3, é
estimado pelo mercado entre R$
700 milhões e R$ 1 bilhão,
segundo a Forbes Brasil.

A RBS pegou o rumo de casa
sem muita conversa. Publicou na
capa de seus (ainda) jornais uma
lacônica Carta Aberta aos
Catarinenses, com um título piegas
- “Muito obrigado, Santa Catarina”
- onde diz que vendeu tudo, está
indo embora, mas que “choramos
com as enchentes e os acidentes,
mas trabalhamos dia e noite para
que o sofrimento fosse
superado...”

“Nos empenhamos em todos
os espaços para que Santa Catarina
fosse ouvida e admirada pelo seu
próprio povo e pelo Brasil inteiro”.

A carta melancólica do Grupo

RBS ainda agradece aos
catarinenses “por nos
ajudar a construir um
sonho: uma grande
empresa de
comunicação que
refletisse um grande
Estado e sua gente
extraordinária”. 

Mas o sonho acabou.
A RBS chegou aqui em
1979 com uma
campanha que dizia
“Santa Catarina, meu
Amor”. Agora, rasga o
retrato e vai embora,
deixando seu antigo
amor para trás. 

Bem como dizem os
gaúchos lá da fronteira
sobre quem sai
apressadito: “Anoiteceu
mas não amanheceu”.    
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FIM DA RBS/SC

VOU PRA PORTO ALEGRE E TCHAU!
Depois de 37 anos de monopólio, RBS abandona Santa Catarina.
Grupo gaúcho vendeu tudo para dois bilionários brasileiros

OS NOVOS E OS VELHOS DONOS, na redação do Diario Catarinense.
Os funcionários, ao fundo, não sabem para quem dar bom dia

Reprodução/BD



Oprofessor da Ufsc e
pesquisador Rogério
Christofoletti, em artigo

que circula nas redes sociais, diz
que “se por um lado a RBS ajudou
a organizar o mercado, por outro,
foi constantemente acusada de
forasteira, conforme analisa Carlos
Alberto de Souza no livro “O
fundo do espelho é outro: quem
liga a RBS, liga a Globo” (Ed.
Univali, 1999). Ao informatizar
redações, fixar padrões de
qualidade editorial e tentar
domesticar agências de publicidade
e anunciantes, o grupo deu
impulsos importantes para que o
setor se modernizasse no estado.
Mas as constantes demonstrações
de força não foram suficientes para
garantir um ambiente sem críticas,
queixas e contestações”.

Na verdade, desde que chegou a
Santa Catarina em 1979, o único
objetivo do Grupo RBS foi sufocar
a concorrência para garantir o
monopólio. Na mídia impressa, a
primeira vítima foi o jornal O
Estado, tradicional veículo
catarinense com circulação estadual
que foi morrendo lentamente
depois da chegada do Diário
Catarinense. O Estado era da
família Ramos, propriedade do
falecido governador Aderbal
Ramos da Silva. O fim de O Estado
foi emblemático, um anúncio do
que viria pela frente. 

Depois de dominar a Capital, foi
a vez de Blumenau. A RBS
comprou o Jornal de Santa Catarina
e não demorou muito para
conquistar Joinville: o A Notícia
também foi vendido para os
Sirotsky. 

A venda desses três jornais foi
altamente nociva para a identidade
catarinense, para as características
regionais, elemento fundamental da
cultura de Santa Catarina. O
regionalismo perdeu força e a
informação ganhou sotaque:
grande parte das opiniões era
produzida em Porto Alegre, no
Zero Hora, o carro-madrinha do
grupo. Todos os jornais da RBS
passaram a ter a cara de ZH. Essa
foi uma das heranças malditas. 

O monopólio também ampliou
seus tentáculos na telinha. Com
emissoras de TV em Florianópolis,
Blumenau, Joinville, no Centro-
oeste, Chapecó e Criciúma, a RBS

pasteurizou a informação.
Manezinhos da Ilha e do
litoral passaram a assistir
programas como
“Galpão Crioulo”, e o
Boi de Mamão e as
Bernunças quase
desapareceram. 

Outra herança,
econômica, foi o
domínio que a RBS
passou a ter sobre as
agências de
propaganda. Quando
O Estado ainda
existia, e o Jornal de
Santa Catarina e A
Notícia não eram do
grupo, a verba de
publicidade oficial, pela
pressão desses veículos, tinha
uma distribuição mais equilibrada.
Com o fim de O Estado e a
consolidação do monopólio as
agências concentraram a verba de
publicidade do Governo do Estado
e das prefeituras na RBS.  Esse
domínio da RBS sobre as verbas
públicas de propaganda já existia
nas TVs, foi para os jornais, para as
rádios e ampliou-se também para
eventos e festas públicas. O
mercado e os políticos tinham
medo da RBS, e os concorrentes
ficaram fragilizados e sem forças
para reagir.  

Na carta de adeus, a empresa diz
que criou milhares de empregos em
Santa Catarina, mas também foi
líder na demissão de trabalhadores.
A RBS é a empresa de comunicação
que mais teve ações trabalhistas.
Pela grande rotatividade de
trabalhadores, o grupo tinha até um
fundo para bancar as causas na
Justiça do Trabalho.  Hoje, com a
venda da RBS em SC, há um pânico
entre os funcionários: ninguém
sabe como será o futuro imediato.
No ano passado, mais de 400 foram
para rua.

A empresa, como diz o
professor Christofoletti,  também
violou regras constitucionais como
a que impede a propriedade
cruzada dos meios de comunicação.
“A Constituição Federal proíbe que
o setor seja oligopolizado e que
uma mesma empresa atue no
segmento de jornal e rádio e TV
simultaneamente. Os Sirotsky – e
outros por aí – ignoravam esses
entraves e nada deve mudar sob a
nova direção”.
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FIM DA RBS/SC

A herança maldita



4 MARÇO DE 2016
Florianópolis - São José - Palhoça - Biguaçu - Sto Amaro da Imperatriz

FIM DA RBS/SC

Avenda da RBS Santa Catarina para os bilionários Carlos
Sanchez e Lírio Parisotto, depende ainda de aprovação
do Cade (Conselho Administrativo de Defesa

Econômica).  Sanchez terá 75% do negócio e Parisotto 25% da
aquisição. 

Para a compra das operações, os dois bilionários se
associaram a um grupo de investidores minoritários.  Entre eles
estaria José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, ex-diretor
geral da Rede Globo. Ele nega, mas vive nos jatinhos de
Parisotto.

Mas são os dois bilionários que despertam curiosidade e o
receio do mercado, pela sua agressividade nos negócios. Veja
um pequeno perfil deles.  

Carlos Sanchez – Nasceu em São Paulo, tem 54 anos, e é o
23º brasileiro mais rico na recente lista de bilionários da Forbes.
Sua fortuna é estimada em US$ 1,84 bilhão, quase R$ 7 bilhões.
O principal negócio é o grupo farmacêutico EMS. 

Lírio Parisotto – Nasceu no Rio Grande do Sul e está na
30ª posição entre os brasileiros da lista de bilionários da Forbes.
Seu patrimônio é de US$ 1,1 bilhão, cerca de R$ 4 bilhões.  É
dono da Videolar e grande investidor em bolsa. Parisotto tinha
11% das ações da Celesc e, junto com a Previ (o fundo de
pensão dos funcionários do Banco do Brasil) e a administradora
Tarpon, 50% do capital total da empresa catarinense de energia.

DOIS BILIONÁRIOS, os novos donos

Os bilionários Sanchez e Parisotto se associaram a um
grupo de investidores minoritários.  Entre eles estaria

José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni,
ex-diretor geral da Rede Globo

Reprodução/BD
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FLORIANÓPOLIS ENVELHECE

FLORIPA PULA DE 290 PARA 343 ANOS
É a primeira vez que a cidade comemora a nova data de fundação na
programação oficial de aniversário. Ficou 53 anos mais velha

Como num passe de mágica,
Florianópolis vai acordar 53 anos
mais velha no dia 23 de março, data

em que a cidade comemora mais um
aniversário. Na verdade, a Capital estaria
fazendo 290 anos agora em 2016, mas uma
lei aprovada pela Câmara, em junho de 2015,
vetada pelo prefeito César Souza Junior e
depois sancionada pelo Legislativo, por
unanimidade, em setembro de 2015 mudou a
data de fundação de Florianópolis de 23 de
março de 1726 para 23 de março de 1673.

Como a lei só entrou em vigor em
setembro de 2015, este ano será a primeira
vez que a Florianópolis comemora a idade
nova em sua programação oficial de
aniversário.

O projeto de mudança da idade de
Florianópolis, que agora passa a ter quase

três séculos e meio (343 anos) foi do
vereador Afrânio Boppré (PSOL) que é
professor e economista, e não é dado a
gestos de populismo.

Seu projeto de mudança da idade de
Florianópolis foi fundamentado em estudos
e provas do Instituto Histórico e Geográfico
de Santa Catarina, que concluiu que o ano de
1726 é a data de emancipação de
Florianópolis  de Laguna, e que a fundação
da cidade foi em 1673. Foi nessa data, há 343
anos, que a esquadra do bandeirante
Francisco Dias Velho, chegou com a mulher
e mais 100 famílias, na Ilha de Santa Catarina
com a missão de povoar a região.

Há muitos anos já se discutia a mudança
data de fundação de Florianópolis, mas o
assunto só virou um projeto de lei depois

que o vereador Afrânio Boppré recebeu
documentos da família do ex-desembargador
e escritor Norberto Ulysséa Ungaretti,
falecido em 2014. Ungaretti foi vereador e
presidente da Câmara a partir de 1964.   

Com o projeto, foi criada uma comissão
do Instituto Histórico e Geográfico de Santa
Catarina (IHG/SC) para avaliar a questão.
Integrada por Nereu do Vale Pereira, Sérgio
Schmitz e Evaldo Pauli, a comissão deu
parecer favorável à mudança.

A troca de datas ainda causa confusão,
mas a cidade terá que se adaptar. Afinal, em
2015, Florianópolis comemorou 289 anos e
agora completa 343. Também passou a ser a
Capital mais antiga do Sul do Brasil. Foi
fundada em 1673, Curitiba em 1693 e Porto
Alegre em 1772. Todas as três capitais
comemoram aniversário em março.
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FLORIANÓPOLIS ENVELHECEU

ÔNIBUS DE GRAÇA NO ANIVERSÁRIO
Prefeito anuncia as três novidades da festa: prefeitura investiu só R$ 20 mil,
ônibus será gratuito e a cidade ganha mais 53 anos de idade  

Para uma cidade que pula de
290 para 343 anos é justo ter mais
de 90 eventos comemorativos, nos
30 dias de atividades para
comemorar o seu aniversário. O
prefeito César Souza Junior
anunciou uma programação
repleta de atrações, em parceria
com a iniciativa privada.

São três grandes novidades este
ano. A primeira: ônibus gratuito no
dia 23 de março, uma quarta-feira,
feriado municipal, em todas as
linhas do sistema, durante o dia
todo. Só não vale para os ônibus
executivos.

A segunda novidade: o baixo
custo da festa para os cofres
públicos. Num mês inteiro de
atividades, o investimento público
será de apenas R$ 20 mil. O
restante virá de parceria público-
privada, que César Junior diz ser
uma nova cultura estabelecida pela
prefeitura nos eventos, em vigor
desde as festas de fim de ano.

A última novidade é a nova
idade da cidade, que, em vez de
completar 290 anos, fará 343. A
alteração é resultado da aprovação
de uma lei, em setembro do ano
passado, pela Câmara de
Vereadores.

“Pensamos em uma festa
bonita, com atrações para toda a
família. Um mês de atividades com
baixíssimo custo e ainda com a
novidade de todo o transporte
coletivo gratuito. Assim, ninguém
deixará de aproveitar o dia”, disse
o prefeito.

Inaugurações
e mutirões 

Na programação dos 343 anos
de aniversário, a prefeitura assina
convênios como o Motofrete, no
dia 12, para regularizar a atividade
no município. Terá o feirão de
empregos (dias 17 e 18 no Centro),
inauguração da praça Getúlio
Vargas (dos Bombeiros) dia 17,
mutirão de limpeza em Santo
Antônio de Lisboa (dia 21), e
entrega de casas modulares no dia
22.

O tradicional corte do bolo será
na avenida Beira-mar Norte,  com
atrações esportivas e culturais das
10 às 22 horas. No mesmo dia,
haverá atividades para as crianças
no Parque de Coqueiros. E, no dia
29,  a inauguração da nova sede do
Ipuf, às 16 horas, em frente à praça
Getúlio Vargas.

PREFEITO CÉSAR SOUZA JÚNIOR: Florianópolis
ganha mais 53 de idade; ele só quer
mais quatro anos na prefeitura

Petra Mafalda/Divulgação/BD
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Ovice-prefeito José Natal Pereira colocou
uma azeitona salgada no bolo que a
prefeita vai servir no aniversário de São

José, dia 19 de março. Ele foi para o PMDB e
deve ser candidato a prefeito nas eleições de
outubro. Assinou ficha no último dia 14, numa
festa com caciques peemedebistas e lideranças de
outros partidos.

Com a decisão o PSB, partido ao qual José
Natal estava filiado, ficou pendurado no pincel.
O ex-deputado Paulinho Bornhausen, presidente
estadual da sigla, tinha fechado acordo com o
presidente do PSD e da Assembleia, deputado
Gelson Merísio, para apoiar a candidatura de
Adeliana à reeleição, com Natal novamente de
vice. 

O pavio dessa bomba já estava acesso há
muito tempo. Às vezes alguém tentava apagar, a
chama diminuía, mas a brasa sempre se mantinha
aquecida. Nos últimos dias, um grande grupo de
políticos peemedebistas começou a assoprar
forte e a brasa virou fogo.

A festa de entrada da José Natal no PMDB
foi no restaurante Meu Cantinho, à noite, com a
presença de lideranças de São José, Palhoça e
Florianópolis. Ele tem o apoio senador Dário

Berger, ex-prefeito de São José; do presidente
estadual do PMDB, deputado federal Mauro
Mariani, e de quatro dos cinco vereadores do
PMDB de São José (Clonny Capistrano, Michel
Schlemper, Sanderson de Jesus e Túlio Maciel).
O quinto vereador, Neri Amaral, e o ex-
presidente do diretório municipal, Moacir da
Silva, não apareceram. O PMDB corre agora
para construir um arco de alianças.

Durante o dia José Natal foi ao gabinete de
Adeliana comunicar que estava partindo para
uma carreira solo. O encontro foi difícil, com
choro e uma pergunta dela: “Como eu vou
ficar?”. 

Natal disse que a política é dinâmica e que
ela própria, Adeliana, estava articulando com
Neri Amaral e Moacir da Silva, do PMDB.
Enfim, dias de trairagem geral.

No discurso aos novos aliados, Natal disse
que nunca escondeu que seu sonho é ser
prefeito de São José. A sorte está lançada. 

Frases

Dário Berger - “José Natal é um grande líder. A
expectativa é que seja o animador para construir um
projeto de verdadeira cidadania”      

Casildo Maldaner – “Este ano vamos ter o
Natal antecipado”

Mauro Mariani, presidente do partido –
“Eleger Natal prefeito faz parte do projeto do PMDB
catarinense” 

SÃO JOSÉ 266 ANOS

NATAL é candidato a prefeito 
Às vésperas do aniversário da cidade, vice filia-se ao PMDB e
deve disputar eleição contra Adeliana. A política esquentou 

Fotos: Daniel Pereira/Divulgação/BD
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Aprefeita Adeliana Dal Pont reagiu rápido
ao lance do vice José Natal Pereira, que
foi para o PMDB e vai enfrentá-la nas

urnas. No dia seguinte (15/3) bem cedo, lotou
uma van e fez um tour com jornalistas pelas
obras.    

Estava sorridente, parecia até dia de
aniversário (a festa da cidade é dia 19) mas não
falou do vice e assessores disseram que está
magoada, se sente traída e que Natal, como
candidato, tinha que deixar o cargo de secretário
há mais tempo. 

Falou de obras: creches, posto de saúde e
praças com áreas de lazer e esporte que serão
inauguradas sábado (19), na Colônia Santana e no
Loteamento Luar. São iguais e ela mostrou a da
Colônia Santana: 2 mil metros de área, quadra,
pista de skate, brinquedos e pista de caminhada. 

“A comunidade recebe de forma muito
positiva as áreas de lazer. No Loteamento Lisboa,
o Parque Linear mudou a vida da comunidade.
Moradores se apropriaram do espaço, que hoje
reúne jovens, adultos e crianças. Ficarei feliz se o
mesmo ocorrer na Colônia Santana e no Luar”.

No balanço, destacou a entrega de sete novas

creches e reforma e ampliação de mais sete, com
1.776 novas vagas, aumento de 50% da
capacidade. A meta para 2016 (atender cerca de 5
mil crianças) já foi alcançada. A Prefeitura ainda
investiu R$ 5,5 milhões na reforma de escolas e
na construção de seis quadras cobertas.

Com a Central de Vídeo Monitoramento, mais
180 câmeras fazem vigilância em todos os bairros
e controlam rios, áreas de risco e o trânsito. 400
ruas ganharam nova iluminação e, até agosto,
serão investidos mais R$ 5 milhões.

Recuperou as praças Eugênio Raulino
Koerich, no Kobrasol, e a do Floresta e revitaliza
a Antônio Schroeder, em Barreiros, e a Sagrados
Corações, no Jardim Cidade de Florianópolis. 

Iniciou a revitalização da orla do Balneário
Guararema, na Ponta de Baixo, que terá deck,
trapiche, área de lazer com bancos, academia.

Potecas e São Luiz ganharam Unidades
Básicas de Saúde, entregou a Policlínica de
Barreiros e constrói unidades no Ceniro Martins
e Vista Bela. A prefeita garante que, em breve,
inaugura a Políclina da Forquilhinha. “O
investimento já passa de R$ 8 milhões, recursos
do município”. 

SÃO JOSÉ 266 ANOS

ADELIANA reage e visita obras
No dia seguinte a investida do PMDB, que levou seu vice,
Adeliana foi mostrar obras e falar do aniversário de SJ 

A PREFEITA ADELIANA fez um tour com jornalistas para mostrar
obras. Com o presidente da Amprel, Paulo César Jorge,
falou sobre a mudança de comportamento depois
da inauguração do Parque Linear Lisboa, que
virou ponto de encontro da comunidade

Divulgação/BD
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Duas imagens do bairro Saco
dos Limões. A primeira, bem
antiga, é da atual rua João Motta
Espezim, que passa em frente à
Igreja Matriz Nossa Senhora da
Boa Viagem. Sem data, a foto
mostra o pequeno casario açoriano
e a tranquilidade do cavaleiro num
caminho ainda sem movimento. 

A outra foto é de 1969, do
acervo do falecido tratorista

Arnoldo Manoel de Pinho, e
retrata a construção do primeiro
aterro do Saco dos Limões, onde
hoje é a Av. Prefeito Waldemar
Vieira. Ainda não havia
calçamento e era possível ter
acesso ao mar. 

À esquerda da foto, quase
escondida por um Garapuvu, a
Matriz em 1966. À época, os

moradores ainda tinham acesso à
praia. 

A partir de 1995, com o aterro
da Via Expressa Sul, o Saco dos
Limões perdeu sua ligação com o
mar. A antiga enseada, que já no
Século XVIII recebia tripulantes
das embarcações que fundeavam
na Baía Sul, em busca de limão
para combater ao escorbuto, virou
um imenso descampado sem uso.

AImprensa deu destaque à
forma bem peculiar como
Lurian Cordeiro Lula da

Silva, filha de Lula, e Bia Lula, neta
do ex-presidente, reagiram à
pressão a que a família está
submetida nos últimos tempos. As
duas mostram o dedão do meio,
gesto que nem é preciso explicar. 

Lurian, que já foi secretária de
Ação Social da prefeitura de São
José estava no Rio em um protesto
contra a Rede Globo e em apoio a
seu pai, e se recusou a falar com a
Imprensa. "Aqui para vocês, eu
não falo com mídia golpista", disse

ela mostrando o dedão.
Sua filha Bia publicou uma

fotinha do dedo no Facebook, em
protesto contra a repórter
Fernanda Krakovics, do jornal O
Globo, a quem acusou de persegui-
la e assediá-la, numa ação de
“terrorismo midiático”. O jornal
publicou a gravação da conversa
entre Bia e a repórter, e mostrou
que a versão era falsa. 

Pensando bem, mãe e filha
apenas expressam a aflição familiar
usando um velho provérbio
português: “Vão-se os anéis, ficam
os dedos”.

O ex-vereador Edio Vieira,
que faz parte do “clube de
sábios” da política josefense e
é, também, uma espécie de
“filósofo do facebook” conta
uma história revoltante. Um
dia depois de postar que não
há mais vagas nos cemitérios,
ele vivenciou o drama: 

- Fui ao enterro do seu
Osni Anselmo, sogro de
minha sobrinha Liege Vieira
Anselmo. O corpo foi velado
no cemitério de Barreiros,
mas enterrado em Biguaçu.
Perguntei por quê? A resposta
foi simples: "Aqui não tem
mais vagas e com muito custo
conseguimos em Biguaçu".
Seu Osni morava em Floripa,
foi velado em São José e
sepultado em Biguaçu.

O Édio não disse, mas esse
“tour” é um grande
desrespeito aos mortos e às
suas famílias.

Sem
respeito

SEM OS ANÉIS

Memória

Re
p
ro
d
uç
ã
o
/D
iv
ul
g
a
ç
ã
o
/B
D

D
iv
ul
g
a
ç
ã
o
/B
D



15MARÇO DE 2016
Florianópolis - São José - Palhoça - Biguaçu - Sto Amaro da Imperatriz

SANEAMENTO

O ESGOTO GANHA
A GUERRA
Dinheiro devolvido por apenas um delator da
Lava Jato é mais que o Brasil investiu em
saneamento durante o ano de 2015

OBrasil vem perdendo a
guerra do saneamento
básico. Em 2015, o

investimento em todo o País não
passou de R$ 105 milhões. É um
volume de dinheiro ridículo para o
tamanho do Brasil: só um dos
delatores na operação Lava Jato
devolveu para a Justiça o dobro
desse valor.

Os dados do Sistema Nacional
de Informações sobre Saneamento
mostram que 34 milhões de
brasileiros não têm acesso a água
encanada, mais de 100 milhões
vivem onde não há rede de esgoto
e mais de 60% do esgoto coletado
é vertido em cursos de água ou no
mar, e sem tratamento.

O resultado disso é catastrófico.
Em 2013, o Ministério da Saúde
registrou mais de 340 mil
internações por infecções
provocadas por água contaminada.
Mais 300 mil pessoas faltaram ao
trabalho por doenças causadas pela
falta de saneamento. Foram
perdidos 900 mil dias de trabalho.
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SANEAMENTO

SÃO JOSÉ ameaça romper com a Casan

Prefeita Adeliana cobra soluções para a lagoa
de estabilização de Potecas e para a
elevatória de Barreiros

São José, que recebe
praticamente todo o esgoto
da área continental de

Florianópolis, despejado na lagoa
de estabilização de Potecas, ganha
em troca esgoto in natura jogado
no mar. A prefeita admitiu que se
não houver solução, pode romper a
concessão com a Casan.

Em estado precário, a estação
elevatória de Barreiros despeja,
cada com vez mais frequência,
dejetos pelo seu extravasor direto
no mar. Há três anos a empresa já
foi multada em R$ 1 milhão pela
Fundação Municipal do Meio
Ambiente e, no início de março, a
Casan foi novamente notificada
por despejo irregular. 

O líder comunitário Ailton
Zulmar Kamers flagrou o esgoto in
natura jorrando na praia, filmou e
colocou o vídeo no facebook:
foram milhares de acessos e críticas
à Casan. 

A prefeita Adeliana Dalt Pont
disse que cobrou um cronograma
de obras para São José. O
município é o segundo no estado
onde a empresa mais arrecada.
Adeliana quer prazos para
conclusão das obras na Ponta de

Baixo, da adutora, e os próximos
investimentos. A concessão em São
José já tem 30 anos.

“Ou a Casan investe ou São José
vai buscar outra solução”, disse a
prefeita, que admitiu que, com as
notificações e a fixação de metas
está “construindo um rompimento
se não houver investimento”. 

Hoje, há um contrato padrão do
Ministério das Cidades com as
regras que a companhia de água e
saneamento tem que assinar com o
município. Uma dessas exigências
já foi discutida com o engenheiro
José Carlos Rauen, diretor-técnico
da companhia. A prefeitura quer
solução para a elevatória de
Barreiros e que a lagoa de
estabilização de Potecas seja
transformada em estação de
tratamento

A lagoa de estabilização não
opera corretamente desde que
começou a funcionar. O sistema de
lonas, que conteria os gases,
despencaram e os moradores de
bairros como Potecas, Ciniro
Martins e no entorno voltaram a
ser assolados pelo mal cheiro. O
lençol freático e os córregos da
região também estão ameaçados.

Divulgação/BD
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Câmara Municipal de São José
Praça Arnoldo de Souza, 38, CEP: 88.103-005 - Centro - São José/ SC
CNPJ: 83.708.248/0001-39 Fone: (48) 3029-1321
http://www.cmsj.sc.gov.br

 Balanço Patrimonial
Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

ORVINO COELHO DE ÁVILA
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO
ORDENADOR DA DESPESA

WILMAR HINCKEL
TECNICO EM CONTABILDADE
CRC/SC-10613

CUSTÓDIO HORÁCIO DA SILVEIRA
DIRETOR FINANCEIRO
 

0,00 0,00(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis
2.472.114,29 0,00Bens imóveis

0,00 0,00(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis
0,00 0,00(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis

157.176,00 0,00Intangível
157.176,00 0,00Softwares

0,00 0,00(-) Amortização acumulada
0,00 0,00(-) Redução ao valor recuperável de intangível
0,00 0,00Marcas, direitos e patentes industriais
0,00 0,00(-) Amortização acumulada
0,00 0,00(-) Redução ao valor recuperável de intangível
0,00 0,00Direito de uso de imóveis
0,00 0,00(-) Amortização acumulada
0,00 0,00(-) Redução ao valor recuperável de intangível

7.583.081,37 0,00TOTAL 7.583.081,37 0,00TOTAL

1.578.122,20 0,00ATIVO FINANCEIRO
6.004.959,17 0,00ATIVO PERMANENTE

22.219,10 0,00PASSIVO FINANCEIRO
0,00 0,00PASSIVO PERMANENTE

SALDO PATRIMONIAL 7.560.862,27 0,00

0,00 0,00Execução dos atos potenciais ativos
0,00 0,00Garantias e contragarantias recebidas a executar
0,00 0,00Direitos conveniados e outros instrumentos
0,00 0,00Direitos contratuais
0,00 0,00Outros aportes potenciais ativos
0,00 0,00TOTAL

0,00 0,00Execução dos atos potenciais passivos
0,00 0,00Garantias e contragarantias recebidas a executar
0,00 0,00Direitos conveniados e outros instrumentos
0,00 0,00Direitos contratuais
0,00 0,00Outros aportes potenciais passivos
0,00 0,00TOTAL

COMPENSAÇÕES
Exercício

Atual
Exercício
Anterior

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Especificação
Saldo dos atos potenciais do passivo

Especificação
Saldo dos atos potenciais do ativo

1.165.425,15Ordinário
0,00Vinculada
0,00Recursos vinculados à educação
0,00Recursos vinculados à saúde
0,00Recursos vinculados à previdência social - RPPS
0,00Recursos vinculados à seguridade social
0,00Outras destinações de recursos

1.165.425,15TOTAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Exercício
Atual

Exercício
AnteriorEspecificação Especificação

Ativo Passivo

1.578.122,20 0,00Ativo Circulante
1.578.122,20 0,00Caixa e equivalentes de caixa

0,00 0,00Créditos a curto prazo
0,00 0,00Créditos tributários a receber
0,00 0,00Clientes
0,00 0,00Créditos de transferências a receber
0,00 0,00Empréstimos e financiamentos concedidos
0,00 0,00Dívida ativa tributária
0,00 0,00Dívida ativa não tributária
0,00 0,00(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo
0,00 0,00Demais créditos e valores a curto prazo
0,00 0,00Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo
0,00 0,00Estoques
0,00 0,00Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente

6.004.959,17 0,00Ativo não Circulante
0,00 0,00Ativo realizável a longo prazo
0,00 0,00Créditos a longo prazo
0,00 0,00Créditos tributários a receber
0,00 0,00Clientes
0,00 0,00Empréstimos e financiamentos concedidos
0,00 0,00Dívida ativa tributária
0,00 0,00Dívida ativa não tributária
0,00 0,00(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo
0,00 0,00Demais créditos e valores a longo prazo
0,00 0,00Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo
0,00 0,00Estoques
0,00 0,00Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente
0,00 0,00Investimentos
0,00 0,00Participações permanentes
0,00 0,00Avaliadas pelo método de equivalência
0,00 0,00Avaliadas pelo método de custo
0,00 0,00(-) Redução ao valor recuperável
0,00 0,00Propriedades para investimentos
0,00 0,00(-) Depreciação acumulada
0,00 0,00(-) Redução ao valor recuperável
0,00 0,00Investimentos do RPPS de longo prazo
0,00 0,00(-) Redução ao valor recuperável de propriedades
0,00 0,00Demais investimentos permanentes
0,00 0,00(-) Redução ao valor recuperável

5.847.783,17 0,00Imobilizado
3.375.668,88 0,00Bens móveis

0,00 0,00(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis

22.219,10 0,00Passivo Circulante
0,00 0,00Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo
0,00 0,00Empréstimos e financiamentos a curto prazo

22.219,10 0,00Fornecedores e contas a pagar a curto prazo
0,00 0,00Obrigações fiscais a curto prazo
0,00 0,00Obrigações de repartição a outros entes
0,00 0,00Provisões a curto prazo
0,00 0,00Demais obrigações a curto prazo

0,00 0,00Passivo não Circulante
0,00 0,00Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo
0,00 0,00Empréstimos e financiamentos a longo prazo
0,00 0,00Fornecedores e contas a pagar a longo prazo
0,00 0,00Obrigações fiscais a longo prazo
0,00 0,00Provisões a longo prazo
0,00 0,00Demais obrigações a longo prazo
0,00 0,00Resultado diferido

22.219,10 0,00TOTAL DO PASSIVO

Especificação Exercício
Anterior

Exercício
Atual

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
0,00 0,00Patrimônio social/capital social
0,00 0,00Adiantamento para futuro aumento de capital
0,00 0,00Reservas de capital
0,00 0,00Ajustes de avaliação patrimonial
0,00 0,00Reservas de lucros
0,00 0,00Demais reservas

7.560.862,27 0,00Resultado acumulado
1.633.951,51 0,00Resultado do exercício
5.322.132,23 0,00Resultado de exercícios anteriores

604.778,53 0,00Ajustes de exercícios anteriores
0,00 0,00Outros resultados
0,00 0,00Ações/Cotas em tesouraria

7.560.862,27 0,00TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Os moradores do Campeche
não querem perder a luta
contra a falta de

planejamento, o crescimento
desordenado e, o que é mais grave,
a poluição das praias do bairro por
falta de saneamento básico.

O alerta veio no verão. O
Riozinho, um point  da praia que
ganhou fama, recebeu uma placa de
“impróprio para banho”. A água
que aflora do aquífero está

chegando poluída ao mar. Foi a
primeira vez que a praia ganhou
esse marca, que significa que a
poluição chegou.

O Instito Sea Shepherd Brtasil,
uma ONG, fez coleta de amostras e
o resultado das análises deu o que
todo mundo suspeitava, poluição
por esgoto. O local com situação
mais grave é o Riozinho, onde dois
pontos analisados apresentaram
entre 230 e 250 vezes mais

coliformes fecais que o limite
estabelecido pelo Conama
(ConselhoNacional do Meio
Ambiente), de mil unidades por 100
mililitros de água. Na coleta feita
próxima à vala aberta na praia  no
final da Pequeno Príncipe, o
resultado foi 3,5 vezes maior que o
permitido.

A reação da comunidade foi
imediata. Uma grande manifestação
foi realizada (5/3), com a presença
de centenas de moradores e
empresários do bairro, para pedir
saneamento básico na região. A
rede de esgoto da Casan já está
implantada em grande parte do
bairro há mais de seis anos, mas o
sistema não funciona porque a
empresa não consegue resolver a
questão do tratamento dos
efluentes. A rede, portanto, onde
foram gastos milhões, não tem
nenhuma utilidade. Na

manifestação, foram coletadas
assinaturas em um abaixo assinado
para ser entregue à procuradora do
Ministério Público Federal  Ana
Lúcia Hartman.

A Floram, que visitou os locais
junto com a Vigilância Sanitária,
admitiu que  há lançamento de
esgoto no mar. Fiscais dos dois
órgãos começaram uma ação para
identificar quem está jogando
esgoto na rede pluvial.

Encontraram várias
irregularidades e lavraram autos de
infração. Foi usado um reagente
químico para flagrar as ligações
clandestinas. A fiscalização deve
continuar durante 40 dias. Na
verdade, essa ação deveria ser
permanente já que há moradores e
empresários que não têm civilidade
e precisam ser identificados,
autuados e punidos.
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SANEAMENTO

CAMPECHE LUTA contra poluição do mar
Riozinho, point que ganhou fama, já é impróprio
para banho. Língua negra também surgiu na
praia no final da Av. Pequeno Príncipe  

Fotos: Milton Ostetto/Divulgação/BD
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DOMINGO NAS RUAS

MAIOR MANIFESTAÇÃO DA HISTÓRIA

Um oceano de gente nas
ruas. Foram 3,6 milhões de
pessoas, segundo a Polícia

Militar; ou 6,9 milhões, segundo os
organizadores das manifestações
contra a presidente Dilma Roussef,
o ex-presidente Lula e o PT, e de
apoio ao juiz Sérgio Moro, que
aconteceram no domingo (13/3)
em todos os estados do Brasil e em
mais de 300 municípios.
Florianópolis reuniu uma multidão
de 95 mil pessoas, de acordo com a
PM.

Foi a maior manifestação já
ocorrida no País. São Paulo reuniu
1,4 milhão de manifestantes,
segundo a Polícia Militar, 2,5
milhões de acordo com o
Movimento Vem Pra Rua e  500
mil, segundo o Instituo Data
Folha. Para qualquer dos números,
foi a maior manifestação que a
maior cidade do país já teve. No
Rio, 1 milhão de pessoas tomaram
a praia de Copacabana. Mesmo
com a grande mobilização
humana, aconteceram poucos
incidentes.

Em pelo menos oito cidades
também foram realizadas
manifestações de apoio à
presidente Dilma, a Lula e “contra
o golpe”. Em São Bernardo, cerca
de 400 manifestantes ficaram em
frente ao prédio onde mora Lula.
O ex-presidente desceu à rua e foi

para o meio dos seus apoiadores. 
Em São Paulo, políticos foram

mal recebidos na manifestação
contra o governo. A senadora
Marta Suplicy (PMDB) foi uma
das hostilizadas. O senador Aécio
Neves e o governador Geraldo
Alckmin, os dois do PSDB,
também receberam xingamentos.

Em Santa Catarina, 46
municípios tiveram manifestações
e, segundo os cálculos da Polícia
Militar, mais de 325 mil pessoas
foram às ruas protestar contra a
presidente Dilma, o ex-presidente
Lula e o PT, além de atos contra a
corrupção.

Daniel Teixeira/Estadão/Divulgação/BD

EM FLORIPA, 95 mil pessoas saíram
de casa para ir às ruas protestar
contra a presidente Dilma e
contra Lula

AVENIDA PAULISTA, em São Paulo:
um oceano de mais de 1,4

milhão de pessoas
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ASSOPRANDO VELINHAS
As colunistas parabenizam Andresa Monteiro,
que comemora mais um ano de vida.
Muitas felicidades!

FAMÍLIA

Sirlene Martins com

seu marido Rodrigo

e o filho Nicolas,

esbanjando
felicidade a espera

de Maria Clara.

SORVETE DA SORTE
A atriz Thaila Ayala prestigiou o
empresário e “rei dos sorvetes” Luiz
Carlos Morfim, no seu food truck.

POSE
Jessica Madeira aproveitando os momentos de folga
para um selfie cheio de charme.

ADVOGADOS
Dr. Rodrigo Cantu e Dra. Daiana Demarco
recebem a visita da empresária Carolina Veiga
para conhecer suas novas instalações.

LÁ VEM CASAMENTO
Vanessa Borges de Abreu e Bruno Schaffer
cercados de muito amor com seus dogs,
em sessão pré-wedding.
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Fernando Damásio

e-mail: fvdamasio@gmail.com
(48) 8477-1499

Ricaldinho da Ilha
A festa promovida pelo popular Ricardinho

Machado está incluída no calendário do
aniversario de Florianópolis. Como todos os
anos, vai reunir uma grande galera de várias
origens e idades. A 16ª edição será no dia 23 de
março, no Clube de Regatas Martinelli. Serão 30
tipos de caldos e outras saborosas receitas da
nossa culinária. A camiseta, que garante open
food e open bar, pode ser adquirida nos
quiosques do shopping Beiramar, na Mormaii
da Lagoa e no Balcão do Mané, no Mercado
Público.  Vamos lá. Ricardinho é uma figura que
a cidade ama. Sucesso e parabéns.

Um mês de festa
Prefeito Cesar Souza Junior promete

que nos 343 anos de Florianópolis vai
ter festa por todo o município. Diz ele
que as comemorações devem ser onde
o povo está. E garantiu que a prefeitura
não vai gastar mais de R$ 20 mil.

Clima pesado
A temperatura na sessão da Câmara de

Vereadores de São José (7/3) subiu tanto que o
presidente do Legislativo, vereador Orvino
Coelho de Ávila, avisou que chamaria a
segurança para acalmar os ânimos dos
funcionários da prefeitura que, em greve,
lotavam o plenário e protestavam aos gritos.
Reivindicar e protestar é um direito, mas sem
desrespeitar ninguém.

Base fantasma
Este jornal publicou na capa da edição

passada foto de um helicóptero-alegoria
que enfeitava a base do Batalhão de
Operações Aéreas do Corpo de
Bombeiros Militar, no aterro do Saco dos
Limões. A base, inaugurada há um ano,
está fechada. O Centro de Comunicação
Social do Comando Geral enviou
correspondência afirmando que tudo
voltaria ao normal dia 29 de fevereiro.  O
que é preciso explicar é se o heliponto da
base tem homologação da ANAC para
pousos e decolagens.

Cadê o helicóptero? 
Por se tratar de uma alegoria que

desfilou na Passarela Nego Quirido, o
comandante dos Bombeiros  mandou
tocar fogo naquela carcaça de
“helicóptero” que estava no hangar da
base do Saco dos Limões. Tadinho do
bichinho...

Viu, gostou e comprou
Prefeita de São José, Adeliana Dal Pont,

compareceu na megaliquidação no Centro
Multiuso. Como adora roupas coloridas viu,
gostou e comprou. Afinal, tudo que é colorido é
bem mais bonito.

Férias na Itália
Secretario de Industria e Comercio

de São José, Fernando Souza, o popular
Cabeça, está de férias em Genova, na
Itália, com sua esposa Nena. Cabeça foi
descansar para enfrentar as eleições de
outubro. Vai precisar de um bom
descanso.

Eu voltei
O ex-prefeito de São José, Fernando Elias,

voltou à cena politica. Fez visitas a velhos
amigos (na foto, com o presidente do
PMDB/SJ, vereador Michel Schlemper). Os que
estão sempre ao seu lado dizem que o homem
só canta uma música: “Eu voltei, agora é pra
ficar/porque que aqui é meu lugar...”. 

Está um pouco desafinado, mas canta.

Quase 1.000
São José terá mais de 400 candidatos a

vereador. Em Florianópolis, a estimativa é que
sejam 600. Um mané de quatro costados
perguntou: “Se recebessem só o salario mínimo,
teria tanto candidato assim? 

LIGUE E ANUNCIE
Fone (48) 3209-2057  /  8477-1499

www.bomdiafloripa.com.br
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Aniversário
Empresário Braga Martins (terceiro à esquerda), ex-Bartô, foi passar o

aniversário no Rio de Janeiro. Não dispensou uma comemoração
com amigos e parentes, que é de lei. 

PR vazio e PSDB lotado
Um bom número de filiados do PR de São José bateu em retirada em

direção do PSDB, levados pelo deputado Mario Marcondes. Na foto, o
vereador Adriano de Brito, que aparece atrás de Roger (camisa branca)
também assina ficha com os tucanos.

Amigos
Este colunista participa do

grupo ARA (Associação
Recanto dos Amigos) no bar o
Nazir. O encontro é mensal,
para uma suculenta costela. São
mais de 120 amigos que passam
horas agradáveis juntos. No
último, o time de futebol
mantido pela ARA recebeu novo
material esportivo. Parabéns pela
organização

Aliança
PT, PTB e PDT reuniram suas principais forças para discutir uma aliança
nas eleições de 2016. Dos pré-candidatos Amauri dos Projetos (PTB),
Fernando Anselmo (PDT) e Padre Círio (PT) deve sair o candidato
majoritário. Quem estiver melhor nas pesquisas será cabeça de chapa

Djalma sai da Eletrosul
e Vinícius da Embratur 

O PMDB catarinense desembarcou do governo da presidente
Dilma Roussef. Djalma Berger, presidente da Eletrosul; Paulo
Afonso Vieira, diretor administrativo; e Vinícius Lummertz,
presidente da Embratur, entregaram seus cargos na segunda-feira
(14). 

O PMDB catarinense, presidido pelo deputado federal Mauro
Mariani, é o primeiro o romper na prática com o Governo Federal.
Na convenção nacional em Brasília (12), colocou os cargos à
disposição e sacramentou o desembarque dois dias depois.

A decisão foi tomada em reunião no diretório estadual, com o
deputado Mariani, o vice-governador Eduardo Pinho Moreira, o
senador Dário Berger e os três que se demitiram. 
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