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Apesar da crise,
Adeliana ainda 

serve café quente
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Calibrina assume
Franklin Cascaes

PÁGINA 9

PÁGINAS 14 e 15
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CONVERSA DE ESQUINA
COM FERNANDO DAMÁSIO

EXEMPLAR
GRÁTIS

FLORIPA PERDE 2.800 EMPREGOS
Só em março a Capital fechou 2.000 vagas com carteira assinada.

Na Grande Florianópolis, apenas São José tem saldo positivo.  PÁGINA 3

CIDADE ILUMINADA
São José jogou luzes na sua principal avenida, a Lédio João Martins, mais conhecida
como Avenida Central do Kobrasol. 24 postes metálicos com 10 metros de altura

e 48 luminárias de LED mudaram a cara da região, um das mais
movimentadas da cidade. PÁGINA 16

Antes era assim...

...agora ficou assim

Fotos: Adriano Amaro da Silva/Divulgação/BD
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Overeador mais votado de São José,
Amauri Valdemar da Silva, o Amauri
dos Projetos, que trocou o PMDB pelo

PTB e depois pelo DEM, para ser candidato a
prefeito, vai ter um concorrente no partido. O
empresário José Mendes Damian, que é o
presidente municipal do Democratas, diz que
também é pré-candidato e deve bater chapa na
convenção. O grupo de Damian diz que tem um
fato novo que pode mudar todo o cenário no
DEM. Será?

Quiprocó no DEM? Faturamento do Grupo RBS
caiu R$ 100 milhões
O Grupo RBS divulgou os resultados de 2015

de suas principais empresas e registra um
faturamento consolidado de R$ 1,4 bilhão (soma
das holdings RBS Mídias, Digital e Participações
S/A e RBS TV Comunicações S/A).  Esse
resultado é R$ 100 milhões menor que o
apresentado no balanço de 2014, quando o
faturamento consolidado da holding foi de R$ 1,5
bilhão.
Nos resultados de 2015, a RBS Rádios

Participações S/A, holding do grupo que investe
em rádios, registrou faturamento consolidado de
R$ 85,3 milhões e lucro líquido de R$ 17,4
milhões. RBS Mídias, Digital e Participações S/A,
holding que investe em jornais, eventos, mídia
digital, novas tecnologias (RBS e Zero Hora) e que
também inclui a RBS Rádios Participações S/A,
teve um faturamento consolidado de R$ 963,9
milhões. 
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Florianópolis perdeu 2.810
empregos só nos três primeiros
meses (janeiro a março) de

2016. Só em março foram fechados
2.000 vagas no mercado formal de
trabalho da Capital, segundo os
últimos dados do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados
(Caged), do Ministério do Trabalho e
Emprego.  No mês passado
Florianópolis ficou na última posição
na geração de empregos entre os 41
municípios catarinenses com mais de
30 mil habitantes. 
O fechamento de 2.810 vagas de

janeiro a março representa uma perda
média de 936 postos de trabalho por
mês, ou mais de 31 vagas fechadas
todos os dias. 
A queda vertiginosa no nível de

emprego na Capital neste primeiro
trimestre só não arrastou ladeira
abaixo o mercado de trabalho na
Grande Florianópolis porque São

José conseguiu gerar 125 vagas em
março e ainda mantém um estoque de
615 vagas no acumulado do trimestre. 
Palhoça, que fechou mais 239

vagas em março, já registra uma perda
de 470 empregos com carteira
assinada de janeiro a março deste ano,
enquanto que Biguaçu (gerou 19
vagas em março) tem um saldo
negativo de 129 empregos no
trimestre. Na soma, Florianópolis,
Palhoça e Biguaçu já perderam mais
de 3.400 empregos (3.409) este ano.
Santa Catarina - Segundo os dados

do Caged, em março de 2016 Santa
Catarina perdeu 3.803 empregos
celetistas, o que representou retração
de 0,19 % em relação ao estoque de
assalariados com carteira assinada do
mês anterior. Esse resultado negativo
foi gerado pelos  setores da
Agropecuária (-2.194 postos)) e dos
Serviços (-1.015 postos). Na soma
dos três primeiros meses do ano,

porém, houve a geração de 8.496
postos de trabalho (+0,43%). Mas no
acumulado dos últimos 12 meses SC
registra uma redução de 82.328
postos de trabalho, ou 3,98% do
contingente de trabalhadores com
carteira assinada. 
Brasil -  No Brasil, de acordo com

os dados do Caged, foram eliminados
em março de 2016 118.776 empregos
celetistas, equivalente à retração de
0,30% no estoque de assalariados
com carteira assinada do mês anterior.
É o resultado mais desfavorável para
o período de 2003 a 2016. No
acumulado do ano, de janeiro a
março, os dados mostram um
decréscimo de 319.150 empregos (-
0,80%); e nos últimos 12 meses
verificou-se a redução de 1.853.076
postos de trabalho, equivalente à
variação negativa de 4,49 % no
contingente de empregados celetistas
do país.

CAPITAL JÁ PERDEU 2.800 empregos este ano
Na Grande Florianópolis, apenas São José manteve o nível de
emprego em 2016, com um estoque de 615 vagas 
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Oar-condicionado da sala de
espera do gabinete está
deligado, mas não é

economia: “O aparelho fica
pingando. Faz um dilúvio ali no
chão”, explica a funcionária,
resignada. São 9 horas da manhã e
daqui a pouco vai começar um
pequeno alvoroço no ático do
prédio-sede da prefeitura de São
José. 
Kátia, alertada por Lédio, foi ver

“os papéis da mesa dela, que estão
voando”.  Meia hora mais tarde,
depois da sessão de fisioterapia pra
dar jeito no joelho operado, a
prefeita Adeliana Dal Pont chega
para começar o dia de trabalho,
ainda engolindo uma maça. O café
servido no gabinete é quente,
prova que a máquina pública
municipal funciona, apesar da crise.
E que Adeliana não está só, apesar
da aparente solidão naquela sala de
40 metros com vista para a Beira-
mar. 
Agenda do dia: audiência com o

governador, sobre o Plamus;
Deinfra, resolver o projeto da
ponte do Frigrosanto; Badesc...
– Por que vai ser candidata à

reeleição, com toda esta crise?
– “Sonho ver uma cidade

melhor”, é a resposta.
No momento atual, de grave

recessão, a prefeita diz que o
fundamental é fazer funcionar os
serviços essenciais, pagar as contas,
colocar as coisas no eixo. “Fazer
funcionar a Políclinica de
Barreiros”, diz, herança
complicada dos tempos do ex-
prefeito. Outros planos da gestão:
fazer praças, centros de saúde e
creches em outros bairros, como
Araucária e Zanelatto, que ainda
não têm.
Mas administrar na dureza não é

fácil. “Ter as contas em dia é difícil.
Mas São José fez o dever de casa.
Estamos fazendo obras já com o
dinheiro para pagar. Não vou
deixar contas como as que eu
recebi quando entrei na prefeitura.
2017 será melhor que 2013”, realça
Adeliana, que faz questão de
comparar o seu estilo: só faz se tem
dinheiro pra pagar. 

“A Ponta de Baixo (projeto de
revitalização do Balneário
Guararema) é um exemplo. Um
sonho de 20 anos. Prometi também
fazer atendimento nas creches até 4
meses e já abri 1.700 vagas. Estou
dando ordem de serviço para mais
três creches, e serão mais 660
vagas. São ações diretas para o
cidadão. Como o Parque do
Lisboa, que mudou o perfil do
bairro”.
E diz que a população vai sentir

a diferença com a Políclínica da
Forquilinha, os Centros de Saúde
do Ceniro Martins e da Bela Vista,
que serão entregues, e com as obras
do Centro da Serraria (já com
ordem de serviço) e  mais as do
Real Parque e Lisboa, com licitação
já resolvidas. A prefeita fala que
está fazendo o que é possível, e que
mais obras só se houver
recuperação da economia do país.
Adeliana garante que tentou

quebrar a “maldição do vice” na
política de São José (todos acabam
rompendo com o prefeito), mas
que não foi possível.
“Ele (Natal) teve, de mim, o

respeito sempre. O que eu dei ao
vice nunca ninguém fez. Não
respondo o que sai na Imprensa.
Não tenho raivinha e nem trabalho
com o fígado. O vice terá o canto
dele na prefeitura: um espaço para
trabalhar. Porque a função do vice
é assumir na ausência do titular”.
E, já afinando o discurso de

candidata à reeleição, diz que a
população espera dela seriedade,
compromisso com a verdade, com
as pessoas. “Isso é do meu caráter.
(Num segundo mandato) Podem
esperar mais trabalho e mais
experiência, pois não terei as
dificuldades do início da gestão,
quando passei quase um ano
pagando contas”.
E, para encerrar, Adeliana

garantiu que não vai misturar
campanha com administração.
“Meu mandato vai até o dia 31 de
dezembro. As obras que estão
sendo feitas agora são projetos do
ano passado. Política eleitoral ou
coligações só fora da prefeitura.
Aqui dentro só administro”. 

CAFÉ COM A PREFEITA

“Sonho ver uma cidade melhor”
ADELIANA DAL PONT 

Prefeita tem novo pacote de obras para inaugurar e para iniciar.
E diz que não vai misturar administração com campanha

Divulgação/BD
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Eleições 2016

Jornal Bom Dia, a partir desta edição, abre espaço para os pré-candidatos a prefeito de São José
exporem suas ideias sobre como administrar a cidade. As perguntas são iguais. O importante é o

leitor avaliar as respostas. Na próxima edição, mais nomes e propostas serão apresentadas.  

FERNANDO ANSELMO - pré-candidato do PDT
Por que quer ser prefeito de

São José?

Anselmo - Porque me sinto
preparado. Em razão das
experiências que tive na
administração pública aliadas ao
lado empresarial desenvolvido
junto à minha família me
credenciam como um bom nome
para a disputa.
O motivo maior de querer ser

prefeito é a necessidade de renovar
a administração municipal em um
todo, principalmente no que tange
à gestão. Há quase 25 anos é o
mesmo grupo administrando a
cidade. As mesmas pessoas
novamente se colocam à frente
para a disputa. Pessoas estas que
tiveram significativa participação
no desenvolvimento do município,
porém, com todo o respeito,
acredito que pararam no tempo e
novas pessoas precisam "tomar as
rédeas" para um novo ciclo de
desenvolvimento.

Suas principais
preocupações?

Anselmo - Não usar discursos
demagógicos. "Prometo que vou
melhorar a saúde, a educação, a
segurança e etc." O povo não
aguenta mais. Isso é óbvio que um
prefeito tem que se preocupar, pois
é para isso que ele é eleito. O
candidato a prefeito tem que
estabelecer metas e ações e
cumpri-las à risca com base no
orçamento do município e com
fundamento naquilo que a
população quer. Para isso,
pretendo fazer fóruns de discussão
com vários setores  como forma
de encorpar o Plano de Governo.

Se disputar e for eleito, quais
as primeiras medidas?

Anselmo - Extinção de mais de
300 cargos comissionados, dentre
eles, secretarias adjuntas;
reavaliação dos contratos de
aluguéis firmados pela prefeitura
para abrigar diversos órgãos, pois
acredita-se que a soma de

pagamento de aluguéis alcança a
cifra de R$ 1 milhão/mês; revisão
dos contratos que continuarem em
vigor após 31.12.2016;  abertura de
licitação para contratação de
clínicas que realizam exames de
média e alta complexidade para
zerar as filas nesse sentido;
apresentação de projeto de
mobilidade e segurança para
vigorar logo no primeiro ano de
mandato.

Como acredita que será a
disputa este ano?

Anselmo - Acirrada. Porém, o
eleitor conseguirá visualizar
candidatos com características
muito bem definidas e diferentes
uns dos outros: Adeliana e Natal,
que, apesar de estarem em lados
opostos, significam a
continuidade da atual gestão,
pois se tratam da prefeita e
vice-prefeito,

respectivamente.
Eu trago o sinal de uma total

mudança divorciado de tudo que aí
está, até porque não tenho
mandato e não

dependo da política para
sobreviver.
Quanto à Mario Marcodes e

Amauri dos Projetos, apesar de
ambos dizerem que são
candidatos, até o momento não
demonstraram com clareza essa
intenção. Porém, devem ser
respeitados pelo fato de o primeiro
ser deputado estadual e outro o
vereador mais bem votado da
cidade na última eleição.

O que esperar de seu
mandato, caso eleito? 

Coerência. Ser coerente explica
o êxito em todas as esferas, seja

ela privada ou
pública.
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Deputado, por que quer ser
prefeito de São José?

Marcondes - Precisamos
resgatar a autoestima de nossa
cidade. São José é o quarto colégio
eleitoral catarinense. Pujante
economicamente. Seu povo é
empreendedor e trabalhador, e,
portanto, merece uma gestão que
atenda as demandas, anseios e
necessidades dos seus cidadãos.
Bem diferente do que acontece
hoje, quando vimos nossa cidade
cheia de problemas e com muito
pouca criatividade e vigor para
enfrentar o cenário de crise e
responder adequadamente aos
munícipes.

Suas principais
preocupações?

Marcondes - Minha maior
preocupação é qualificar a gestão!
Muitas vezes não é a falta de
recursos que impede que as coisas
aconteçam, mas sim a
incompetência na escolha das
prioridades e principalmente, a
dificuldade de alguns gestores
públicos em ouvir os segmentos
representativos da comunidade e
governar junto com eles. Não é
aceitável não envolver as forças
vivas da sociedade na gestão
municipal. Precisamos governar
com as associações empresariais,
com os movimentos comunitários,
com os servidores públicos
municipais, com a juventude,
homens e mulheres, engajados e
comprometidos com o bem da
cidade e não somente com os
arranjos partidários tradicionais,
que desanimam a população e
depõe contra a classe política.

Se disputar e for eleito, quais
as primeiras medidas?

Marcondes - Organizaria um
planejamento estratégico da gestão,
envolvendo todos os segmentos de
São José. Juntos, definiríamos as
políticas públicas fundamentais e
nossas ações. Enxugaria a máquina
reduzindo o número de cargos
comissionados e descentralizaria as
ações da Prefeitura Municipal para
os bairros da cidade,
oportunizando o acesso aos
serviços de forma mais
transparente, rápida e eficaz.

O que vê como prioridade
na gestão?

Marcondes - Eu não iria me
esconder no Gabinete e tampouco
terceirizar a gestão da cidade. O
contato cotidiano com o povo
seria a grande forma de medir se
estamos acertando nas ações.
Somente teme o diálogo quem não
tem convicção, e a nossa convicção
seria construída democraticamente
e não de forma autoritária e
encastelada, com tem sido as
últimas gestões municipais.
Obviamente que a cidade não
exige mais um tripé nas suas
preocupações, atualmente são
quatro os temas mais importantes
e necessários de serem tratados: 1.
Saúde Pública, 2. Segurança
Pública, 3. Educação e 4.
Mobilidade urbana. A maioria
destes temas somente pode ser

resolvido de forma metropolitana
e eu agiria fortemente para tirar
São José do isolamento e buscar
uma posição de protagonismo
regional para buscar soluções às
expectativas de nossa população.

Como espera que seja a
disputa?

Marcondes - Vivemos um

momento político conturbado.
Precisamos resgatar a credibilidade
da população na classe política.
Para isso precisamos mudar a
nossa prática. Espero que a eleição
saia do varejo eleitoral, das velhas
práticas do clientelismo e
possamos debater a cidade. Uma
vez ouvi em um debate uma frase
que não esqueço: “O verdadeiro
político não é aquele que distribui a
água do rio em caneco, mas sim
aquele que mostra ao povo
que o povo é dono do rio.”
Espero que no próximo
processo eleitoral não
nos percamos no debate
rasteiro, mas sim na
necessidade de
apontarmos soluções
concretas para os
problemas da nossa
cidade.

Eleições 2016

MÁRIO MARCONDES - Pré-candidato do PSDB
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As lojas do vão central do Mercado
Público de Florianópolis estavam
fechadas na segunda e na terça-

feira (25 e 26/4). Mas foi só um caso
excepcional, para a execução das obras da
cobertura retrátil. Mesmo assim, pela
primeira vez desde a reabertura da ala Sul,
o novo Mercado Público passou a operar
com 100% dos seus boxes na segunda-
feira (25/4). 
Essa capacidade plena de

funcionamento foi conseguida pela
abertura do Box 28, de caldo de cana, que
ainda estava fechado na ala Sul. O espaço
permaneceu inoperante até agora pois o
projeto individual do proprietário, assim
como nos demais projetos, só foi liberado
após estar devidamente adequado às
normas e exigências de ocupação do
Serviço de Patrimônio Histórico
(SEPHAN) e da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Desenvolvimento
Urbano (SMDU). O novo box abre

totalmente adequado às normas
arquitetônicas exigidas.
A reforma da Ala Sul começou em

julho de 2014 e foi finalizada no ano
seguinte, quando a prefeitura entregou o
espaço pronto aos comerciantes. Desde o
momento da entrega até a data marcada
para a inauguração oficial (5 de agosto de
2015), os proprietários que tinham seus
projetos aprovados conseguiram finalizar
suas obras individuais. O mesmo ocorreu
com os boxes da ala Norte, liberada aos
comerciantes em maio de 2014.

MERCADO PÚBLICO 100%
Com a abertura do Box 28, a última porta fechada na
ala Sul, o Mercado Público de Florianópolis volta a
funcionar com toda a sua capacidade 

BD
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Omaestro André Luiz Jesus
dos Santos, conhecido
como Maestro Calibrina,

assumiu (25/4) o cargo de
presidente da Fundação Cultural
de Florianópolis Franklin Cascaes
(FCFFC), ligada à Secretaria
Municipal de Cultura. Em reunião
com funcionários, ele anunciou
que veio para somar. “Vou
trabalhar para o crescimento da
cultura e fortalecimento das
tradições da Ilha”, disse.
Calibrina tem 52 anos e é

reconhecido no meio cultural da
cidade por seu trabalho de
formação musical para crianças e
adolescentes em situação de risco.
Começou na música aos 16 anos
no Rio de Janeiro, onde nasceu.
Aos 20, passou em concurso da
Aeronáutica para trabalhar na Base
Aérea de Florianópolis e desde

então vive na Capital.
Foi primeiro-sargento músico

da Base Aérea e sua trajetória está
também conectada ao samba: ele é
o autor da Marchinha do Mané
("Ó lhó lhó lhó lhó/Sou
manezinho, mas não sou nenhum
bocó"), tradicional no Carnaval de
Florianópolis.
O secretário municipal de

Cultura, Pedro de Almeida, que
estava respondendo pela
instituição, deu boas vindas ao
novo presidente e se colocou a
disposição para auxiliar no que for
preciso para o bom andamento
dos trabalhos da Fundação. 

Cleuse Soares/Divulgação/BD

Ó LHÓ LHÓ LHÓ
Calibrina assume a Franklin Cascaes
Maestro não é manezinho mas não é nenhum bocó. Já coordenou o projeto Orquestra
nas Comunidades, que atendia crianças e adolescentes em situação de risco

Calibrina, em pé à direita:
vem para tentar afinar a
Fundação Cultural de

Flortianópolis
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O GRANDE DIA
Rafaela Rocha e Alexsandro Fernandes em ensaio pré-wedding
transbordando felicidade e alegria. O casamento acontece agora em abril e
com certeza será uma grande festa. Parabéns desde já aos noivos!

NOVIDADESNA ÁREA
Vitória Amaralposando para aslentes do
fotógrafo
Leonardo Cunha,para a divulgaçãoda nova coleçãoda loja JessClothing. Peçasmaravilhosas,confira.

EXEMPLO DE
VITALIDADE 
D. Norma recebeu

familiares e amigos em
sua casa para a

comemoração dos seus
tão bem vividos 85 anos.
Na foto, ela posa ao lado
de um de seus filhos, o
arquiteto Lino, com

quem reside. Parabéns e
muitos anos de vida.

MAIS UMA
FAMÍLIA
A pequena Laura
já esbanja beleza
nas lentes da
dinda Priscila
Borba, fotógrafa,
envolvida nos
braços de seus
pais Jaqueline
Vieira dos Santos
e Guilherme
Araújo Souza.

TAL MÃE,
TAL FILHA
Milena Teixeira e
Priscila Borba já
estão curtindo as
baladas juntas e
aproveitam o
momento para aquele
registro famoso de
"selfie". Beleza em
dose dupla. 

FELICIDADE
COMPLETA 

Janine Machado casou-
se recentemente e

aproveitou a cerimônia
para dizer ao agora
marido que estava a
espera de Héron. A

"mamãe fit" arrasa com
já 5 meses de gestação.
Muito amor pra vocês.
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Fernando Damásio

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

Amauri no Democratas
Vereador Amauri dos Projetos, o mais

votado em São José, saiu do PMDB, foi pro
PTB  e agora já está no Democratas. Um
conversador de plantão já perguntou: e
ideologia dos candidatos? Um outro logo
respondeu: e isso lá existe!

Relax
Nossa

colunista
Fernanda Felix
fazendo o que
gosta e
desestressando
para mais um
ano de
trabalho no
jornal Bom
Dia.

Parabéns
Pezão curtinho o aniversario do neto Miguel

ao lado da esposa Denise. Quem participou viu
que o homem tá todo babão pelo neto. Parabens
à familia.

Santo Amaro
Este colunista, que sempre percorre o

município de Santo Amaro da Imperatriz,
frequentemente ouve de lideranças locais que a
cadeira de prefeito da cidade deve ter um novo
ocupante a partir de 2017.

Foto antiga 
Um banner, com mais de 2 anos, do

deputado Jorginho Melo decora a frente da sede
do Partido da República. Diz que ele é o
segundo deputado federal mais ativo no
Congresso. Poderia pegar um pouco desta
atividade e cuidar melhor do PR de São José,
que está jogado às traças. Deputado, vamos
deixar de olhar só para o próprio umbigo.

Amigas
Vereadora Meri Hang compareceu ao

aniversário de sua assessora Claudia, dando
provas que a amizade sincera está acima de tudo.
Parabéns à Claudia e à vereadora .

Na festa
Nossa amiga Denise, funcionária da Câmara

de São José, mandando ver no 10º Concurso
Gastronômico Sopa de Siri, no Centro Histórico
de São José.



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

O bendito
Fernando Souza, sempre bem acompanhado, reuniu um grupo de

mulheres amigas da sua esposa Nena em sua residência de verão no
município de Governador Celso Ramos.

Velha será o novo?
Conhecido nas rodas dos colecionadores de Fusca, o

nosso amigo Velha diz que, em 2017, será o novo.

Novo presidente
Advogado Gerson Basso assumiu a presidência da Junta

Comercial do Estado de Santa Catarina (Jucesc). Na foto,
acompanhado por seu escudeiro o ex-vereador Aurelio
Valente, saboreando uma ovelha no restaurante Meu
Cantinho.

Preparando
o futuro
Este colunista, ligado nas

mudanças da vida,
acompanhou a visita de um
grupo de adolescentes do
colégio Dom Rafael aos
Poderes Legislativo e
Executivo e ao Tribunal de
Contas. Atentas, as crianças
ficaram entusiasmadas com
tudo. São elas que podem
mudar o rumo do País,
porque a geração atual, que
comanda, perdeu o bonde
da História.

Folclore
Secretario de Comunicação da prefeitura de

São José, Fabiano Marques, ao lado do
folclórico Roberto Carlos, na Festa do Siri. 
Estar na política é isso.

Pergunta tu!
Dequinha, que é presidente

do Conselho Deliberativo e
vice-presidente do Conselho
Comunitário do Saco dos
Limões, perguntou a este
colunista se não sabia porque o
prédio do Novo Centro, tão
propagandeado na região, está
parado? 
Minha resposta: estamos

mais preocupados é com o
ginásio de esportes do Centro
Social, que está todo
danificado, e também em saber
porque a sede da liga do
futebol amador, comandada
pelo Sr. Dequinha, ocupa 3
salas no prédio público sem
custo nenhum.

Imprensinha
Vereador Chico Silvy mais uma vez chamou a

Imprensa de São José de “imprensinha”. Quem
diz o que quer ouve o que não quer: o
tratamento desrespeitoso só poderia ter vindo
de um “vereadorzinho”, de cuja cabeça só sai
coisa pequena.

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

www.bomdiafloripa.com.br
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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

Ingressos Dispêndios

Exercício
Anterior

Exercício
AtualESPECIFICAÇÃO Exercício

Anterior
Exercício

AtualESPECIFICAÇÃO

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/03/2016
Despesa realizada: Empenhada

0,00 0,00Receita orçamentária (I)
0,00 0,00Ordinária
0,00 0,00Vinculada

Recursos vinculados à educação
Recursos vinculados à saúde
Recursos vinculados à previdência social - RPPS
Recursos vinculados à seguridade social
Outras destinações de recursos

0,00 0,00(-) Deduções da receita
0,00 0,00Ordinária
0,00 0,00Vinculada

Recursos vinculados à educação
Recursos vinculados à saúde
Recursos vinculados à previdência social - RPPS
Recursos vinculados à seguridade social
Outras destinações de recursos

5.305.527,00 0,00Transferências financeiras recebidas (II)
5.305.527,00Para execução orçamentária

Independente da execução orçamentária - Intra OFSS
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS

1.666.898,97 0,00Recebimentos extraorçamentários (III)
Inscrição de restos a pagar processados

1.057.643,53Inscrição de restos a pagar não processados
609.255,44Depósitos restituíveis e valores vinculados

Outros Recebimentos Extraorçamentários
1.578.122,20 0,00Saldo em espécie do exercício anterior (IV)

1.578.122,20Caixa e equivalentes de caixa
Investimentos e aplicações temporárias
Depósitos restituíveis e valores vinculados
Outros rendimentos

8.550.548,17 0,00TOTAL (V) = (I + II + III + IV)

3.640.872,80 0,00Despesa orçamentária (VI)
3.640.872,80 0,00Ordinária

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

0,00 0,00Transferências financeiras concedidas (VII)
Para execução orçamentária
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS

506.701,58 0,00Pagamentos extraorçamentários (VIII)
14.354,10Pagamento de restos a pagar processados

155.207,68Pagamento de restos a pagar não processados
337.139,80Depósitos restituíveis e valores vinculados

Outros Pagamentos Extraorçamentários
4.402.973,79 0,00Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)

4.402.973,79Caixa e equivalentes de caixa
Investimentos e aplicações temporárias
Depósitos restituíveis e valores vinculados
Outros rendimentos

8.550.548,17 0,00TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de São José, Prefeitura Municipal de São José
Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

ORVINO COELHO DE ÁVILA
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO
ORDENADOR DA DESPESA

WILMAR HINCKEL
TECNICO EM CONTABILDADE
CRC/SC-10613

CUSTÓDIO HORÁCIO DA SILVEIRA
DIRETOR FINANCEIRO
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Finalmente foi iluminado adequadamente o
trecho da Avenida Lédio João Martins, a
Central do Kobrasol, que ainda era o

patinho feio da noite em São José. Com pouca
iluminação e muita preocupação para quem
anda por ali à noite, a avenida ganhou 48 novas
luminárias de LED no trecho que não tem
calçadão, da Rua Delamar José da Silva até a Via
Expressa (BR 282).  A nova iluminação abriu os
horizontes e deu novos ares a uma das avenidas
mais movimentadas e importantes da cidade. 
A modernização do sistema, segundo a

prefeitura, tem o objetivo de garantir mais
segurança à população que transita por ali e aos
motoristas que trafegam pela região. A
concessionária contratada pela prefeitura
instalou 24 postes metálicos de 10 metros de
altura, um circuito subterrâneo de rede elétrica e
48 luminárias de LED, todas com vida útil cinco
vezes maior que as convencionais.
A empresa que executou o projeto garante

que além de ser mais moderna e eficiente, a nova
iluminação reduz os custos de energia elétrica
até 50% e prevê despesa mínima de
manutenção. Com um investimento de mais de
R$ 300 mil, as obras foram concluídas em 30
dias.
Outras obras - A prefeitura de São José vem

investindo na modernização da iluminação
pública do município. Já foram realizadas obras
de iluminação no trecho não duplicado da SC-
281, em Picadas do Sul, Campinas, Colônia
Santana, Centro Histórico, Ponta de Baixo, Praia
Comprida, Fazenda Santo Antônio, Procasa,
Distrito Industrial, Serraria e em Barreiros.
Também será modernizada a iluminação

pública nas ruas Kiliano Hammes (Potecas);
Assis Brasil (Ponta de Baixo); Docilicio Luz e
outras vias do bairro São Luiz. A Av. Beira-Mar
receberá novas obras de iluminação nos
próximos dias.  Novas luminárias de LED serão
instaladas no entorno das quadras de esporte,
pista de skate e estacionamento para
proporcionar mais segurança à população que
frequenta a Beira-Mar.

LUZES
NA AVENIDA
CENTRAL
48 novas luminárias de LED
mudam a cara da região

Modernização do sistema
de iluminação, além de
maior segurança às
pessoas, vai gerar
economia de 50% no
custo de energia

Fotos: Adriano Amaro da Silva/Divulgação/BD

A antiga iluminação deixava a
avenida  na penumbra (foto ao lado)


