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AGOSTO É DECISIVO
PARA COLIGAÇÕES

Amin não quer PP
apoiando Natal

PÁGINA 18

PÁGINAS 22 e 23

PÁGINAS 6, 7 e 8

CONVERSA DE ESQUINA
A MAIONESE AZEDOU

EXEMPLAR
GRÁTIS

CREMATÓRIO
Serviço de cremação de animais funciona na marginal Norte da

BR 101, próximo ao trevo da Forquilhinha.  PÁGINAS 18 e 19

OS PARCEIROS
ENCRENCADOS DA GLOBO
Donos de afiliadas envolvidos em agressões, Lava-Jato, Zelotes e escândalo da Fifa

PÁGINAS 2, 3 e 4

EM SÃO JOSÉ

Jurandir Camargo/BD

Governador Raimundo Colombo e prefeita
de São José Adeliana Dal Pont

•Governador reforça Adeliana
•Natal ganha apoio de Amauri
•Marcondes busca um vice
•F. Anselmo é a novidade
•Padre Círio é dúvida

Celina, Laila, Carla, Luciana, Simara, Denir
e Fernanda têm o saudável hábito de
pedalar. Em grupo, e com todos os

equipamentos necessários para o esporte, elas
cruzam ruas de Floripa e São José em longas
distâncias, como do Kobrasol ao Campeche,
itinerário que fizeram na noite de 25/7, com
parada estratégica para lanche, descanso e
confraternização na Padaria Recanto Dos Pães,
na Av. Pequeno Príncipe. Entre as seis ciclistas -
até a Dona Bilica estava no grupo – uma opinião
unânime: a região precisa de mais ciclovias, para
que as pessoas que gostam de bike (e são muitas)
possam pedalar com tranquilidade e segurança.
Está aí a uma ótima dica para ser encampada por
todos os candidatos a prefeito e vereador. 

Pedalando
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É a situação de Lírio Parisotto. Qualquer
pessoa sem a força do seu poder econômico e
político (é suplente do senador Eduardo
Braga/PMDB-AM) que praticasse a mesma
agressão contra uma mulher, já estaria presa
com base na Lei Maria da Penha. Lírio, a
contrário, tenta desqualificar a ex-mulher
espalhando que ela está interessada em uma
indenização de R$ 100 milhões.

O advogado da atriz precisou rebater rápido.
Segundo a coluna Radar, da revista Veja, ele teria
entregue ao Ministério Público Federal um
vídeo gravado pelo celular de Brunet, que
mostraria o megaempresário chutando a ex-
mulher. 

No dia 25/7, Lírio Parisotto foi denunciado
por agressão pelo Ministério Público de São
Paulo (MP-SP) em duas ocasiões: em maio
último nos Estados Unidos e em dezembro de
2015, no Brasil. A informação foi confirmada
pelo promotor Carlos Bruno Gaya da Costa, do
Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à
Violência Doméstica (Gevid), do MP-SP.
Segundo o promotor, Parisotto passa ser
acusado de ter cometido o crime de lesão
corporal contra Luiza Brunet. Os laudos do
Instituto Médico-Legal constataram fratura de
quatro costelas (Nova York) e um dedo
quebrado (Brasil).

DIZE-ME COM QUEM ANDAS

A GLOBO e seus encrencados parceiros  
Empresas afiliadas da Globo têm acusados de espancar mulher, fraudar o Fisco, enrolado
na Lava-Jato, envolvido no escândalo da Fifa e chefão da Opus Dei

Aagressão praticada contra a atriz global Luiza Brunet pelo
novo dono da RBS em Santa Catarina, o megaempresário
Lírio Parisotto, com chutes, soco no olho e quatro costelas

quebradas desnuda mais que o ápice de um relacionamento
conturbado de um bilionário com uma atriz famosa, que terminou
em grave violência doméstica. 

O caso mostra, também, que o rol de parceiros da Rede Globo,
que controlam uma centena de emissoras afiliadas pelo país e
formam vários monopólios dentro do monopólio global, é
formado por bilionários que acham que o poder os transforma em
pessoas impunes.

Luiza Brunet, atriz global,
agredida pelo afiliado
da Globo

Dono da RBS/SC quebrou
4 costelas da mulher

Lírio Parisotto (centro, de óculos) dono da RBS/SC, é o mais novo parceiro de negócios da Globo

Fotos: Divulgação/BD



A RBS do Rio Grande do Sul,
matriz do grupo que vendeu a RBS
Santa Catarina a Parisotto e sócios,
é outra afiliada da Globo com
sérios problemas. É uma das
empresas envolvidas na Operação
Zelotes, da Polícia Federal, que
apura fraudes no Carf  (Conselho
Administrativo de Recursos
Fiscais). De acordo com o
Ministério Público Federal há
fortes indícios de eventuais
irregularidades na Receita Federal
praticada pelo Grupo RBS,
presidido por Eduardo Sirotsky
Melzer . 

Conforme reportagem de
Natuza Nery, da Folha de São
Paulo, a RBS teria pago R$ 15
milhões para eliminar uma dívida
de R$ 150 milhões. A quadrilha do

Carf  agia assim: fazia um
“levantamento” dos grandes
processos no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf), procurava empresas com
altos débitos junto ao Fisco e
oferecia "facilidades", como a
anulação de multas.

A fraude é detalhada em

relatório da Procuradoria Federal
ao STF. (O caso RBS/Carf  está no
Supremo porque envolve o ex-
vice-presidente jurídico e
institucional da RBS, o hoje
deputado Afonso Motta, e
também o ministro do TCE
Augusto Nardes, que antes de
chegar ao Tribunal era dono da

consultoria Planalto, contratada
pela RBS). 

O inquérito tem o número 4150
e a relatora é a ministra Carmem
Lúcia. Sorte da RBS que o caso
está no Supremo, onde tudo é
lento, quase parando. Outros
envolvidos nas fraudes do Carf  já
foram enquadrados. Em maio, por
exemplo, a Polícia Federal indiciou
o diretor-presidente do Grupo
Gerdau, André Gerdau, e mais 18
pessoas por crimes como
corrupção ativa, corrupção
passiva, lavagem de dinheiro e
tráfico de influência em um
inquérito da Operação Zelotes.
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DIZE-ME COM QUEM ANDAS

RBS, AFILIADA NO RS, pega
na Operação Zelotes

Afiliada dileta da Globo, a Rede
Bahia, tinha como um dos sócios o
empresário César Mata Pires, genro
do falecido ex-governador e ex-
senador Antonio Carlos Magalhães, o
poderoso ACM. Mata Pires é o
fundador da OAS, empreiteira
atolada até o pescoço na operação
Lava-Jato. Segundo o Bloomberg
Billionaires Index, César Mata Pires
acumulou uma das maiores fortunas
do Brasil construindo estádios para a
Copa do Mundo, plataformas de
petróleo e rodovias no Haiti e
Angola. Em 2014, seu patrimônio
líquido era de US$ 7 bilhões, segundo
o Bloomberg.  Hoje, depois do
envolvimento da empresa na Lava
Jato e a prisão de vários diretores, é
de menos de US$ 1 bilhão.

Cesar Mata Pires vendeu os 33%
da participação que tinha na Rede
Bahia à EPTV (Emissoras Pioneiras
de Televisão), da família Coutinho
Nogueira, afiliada da Globo em
Campinas, São Carlos, Ribeirão Preto
(SP) e Varginha, em Minas Gerais. O
negócio girou em torno de R$ 186
milhões.

Na Bahia,
ex-afiliado
caiu na
Lava Jato   

Outra importante afiliada da Rede Globo é a
RPCTV (Rede Paranaense de Televisão), do
empresário Guilherme Doring Cunha Pereira,
herdeiro do principal grupo de comunicação do
Paraná, que também inclui o jornal Gazeta do Povo.
Guilherme é o segundo homem da hierarquia da
Opus Dei na imprensa brasileira. Um “numerário”,
como eles dizem.

A Opus Dei (Obra de Deus, em latim) foi
fundada em 1928 pelo espanhol Josemaria Escrivá
de Balaguer e é sustentada até hoje por capital
espanhol. A organização controla jornais,
universidades, tribunais e entidades de classe. O
obscurantismo e misoginia são traços que marcam
a organização. 

Na ditadura de Francisco Franco, por exemplo,
praticamente fundiu-se ao Estado espanhol,
nomeando ministros e dirigentes de empresas
públicas. Fez o mesmo no Chile, na ditadura de
Augusto Pinochet. No Brasil, a organização
surgiu em São Paulo no começo da década de
50. 

Segundo o professor, advogado e jornalista
Henrique Júdice Magalhães a Opus Dei tem
outra face além da religiosa e política: a de
sociedade secreta de cunho mafioso. Em
seus estatutos secretos, redigidos em 1950 e
publicados em 1986 pelo jornal italiano
L´Expresso, a Obra determina que "os
membros numerários e supernumerários
saibam que devem observar, sempre, um prudente
silêncio sobre os nomes dos outros associados, não
revelando nunca a ninguém que eles próprios
pertencem à Opus Dei”.

No Paraná, a afiliada Rede Paranaense de

Televisão fatura alto. Segundo o jornalista Fábio
Campana, de Curitiba, as empresas de Guilherme
Doring Cunha Pereira receberam mais de R$ 60
milhões do governo federal entre 2003 e 2014. Os
dados não estão no site Transparência do Governo,
mas uma tabela feita pela Folha de S. Paulo mostra

os gastos das estatais federais com as empresas
GRPCOM (Rede Paranaense de

Televisão).

No Paraná, afiliado é líder da Opus Dei

Eduardo
Sirotsky Melzer,
presidente do

Grupo RBS

“Máfia Santa”, segundo
o jornal Impacto Paraná
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Dono da Traffic Group,
maior agência de
marketing esportivo da

América Latina, o empresário José
Hawilla, mais conhecido como J.
Hawilla, proprietário da TV Tem –
rede de TVs afiliadas da Globo no
interior de São Paulo, é réu
confesso. No seu currículo mais
recente está a participação no
maior escândalo de corrupção do
futebol mundial, que levou à prisão,
nos Estados Unidos, em 2015, o
presidente da CBF José Maria
Marin e colocou em desgraça o
presidente da Fifa, Joseph Blatter, a
dois dias da eleição na entidade.

Hawilla, em 2014, já havia
prestado contas com a Justiça dos
Estados Unidos. Ele assumiu as
acusações de extorsão, conspiração
por fraude eletrônica, lavagem de
dinheiro e obstrução da justiça e
concordou em restituir US$ 151
milhões (R$ 476 milhões na
cotação da época), tendo pago US$
25 milhões (aproximadamente R$

79 milhões) no momento do
acordo. 

Dono da TV Tem, afiliada da
Globo que cobre 2/3 de todo o

Estado de São Paulo, J.Hawilla
ainda comanda empreendimentos
imobiliários em São José do Rio
Preto, como o Georgina Park,

avaliado em R$ 500 milhões, e
residenciais como o Quinta do
Golfe, cujos investimentos somam
R$ 400 milhões.

DIZE-ME COM QUEM ANDAS

DONO DA MAIOR AFILIADA,
em SP, envolvido no escândalo da Fifa 

Nos anais do Observatório da
Imprensa consta a brutal agressão
contra o jornalista Lucio Flávio
pelo empresário Ronaldo
Maiorana, presidente do Grupo
Liberal e dono da TV Liberal, no
Pará, afiliada da Globo no Norte
do país. 

Na presença de muitas
testemunhas, num restaurante de
Belém, o parceiro da Globo teve
ajuda de dois seguranças – na
verdade policiais militares
contratados na função de capangas
– para espancar o jornalista e
alguns de seus companheiros de
mesa. A agressão foi seguida de

ameaças de morte.
Tudo por causa do artigo “O rei

da quitanda”, que Lúcio Flávio
publicou em seu Jornal Pessoal,
com edição quinzenal.  O jornalista
condenava o uso antiético do
poder da mídia pelo presidente-
executivo do Grupo Liberal,
Rômulo Maiorana Junior, irmão
mais velho de Ronaldo Maiorana.
“Quando o negócio da informação
se reduz a uma quitanda, o poder
jornalístico se torna uma fonte de
poder pessoal’, escreveu o
jornalista Lúcio Flávio. Apanhou
por isso.

No Pará, afiliado
espanca jornalista

Donos da EPTV, que comprou
parte da Rede Bahia, Antônio
Carlos Coutinho Nogueira e José
Bonifácio Coutinho Nogueira
Filho, além das tvs também
controlavam a Usina Ester, que
ganhou destaque na mídia porque
conseguiu, na Justiça Federal, a
reintegração de posse da área do
simbólico assentamento Milton
Santos, em Americana, no interior
de São Paulo. Pediu o despejo de
200 famílias de um local
considerado modelo em técnicas
de agroecologia e na produção de
alimentos sem veneno.  

Só que ficou provado que a área
não era dos donos da EPTV, mas
do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS). A Justiça Federal em
São Paulo determinou que os
assentados permanecessem na
terra. A decisão, segundo o site
Consultor Jurídico, encerrou um
capítulo de uma discussão judicial
que se arrasta há mais de 40 anos.

Além dos donos da EPTV
também os herdeiros do grupo
Abdalla, um dos mais poderosos

do Brasil até a década de 1980,
com negócios no ramo têxtil,
bancos e investimentos rurais e
industriais, queriam a área. Eles
arrendaram o terreno da Usina
Ester aos donos da EPTV e se
dizem os legítimos proprietários da
área. 

O grupo Abdalla, só para saber,
foi fundado pelo empresário José
João Abdalla — que respondeu em
vida a mais de 500 processos
judiciais, segundo levantamento
disponível no Centro de Pesquisa e
Documentação de História
Contemporânea do Brasil
(CPDOC) da Fundação Getúlio
Vargas (FGV). Entre os processos
está um especial, movido pelo
INSS em 1976, em que Instituto
conseguiu o terreno do
assentamento como garantia de
pagamento de dívidas trabalhistas
dos Abdalla. O INSS repassou a
área ao Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária
(INCRA) que, em 2006, assentou
ali trabalhadores rurais que os
donos da EPTV queriam despejar.

Em SP, afiliado queria
terra que não era sua

Fifa: a sede da bola e das bolas

Das Redes Sociais/Mário Alberto/Divulgação/BD

José Maria Marin
comandava a

máquina da CBF e
está preso nos EUA

Divulgação/BD
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As convenções partidárias
que devem ser realizadas
até 5 de agosto (alguns

partidos de São José já marcaram
para o dia 1º), não devem encerrar
o stress que os pré-candidatos
vivem hoje para consolidar
candidaturas e coligações, e que
podem definir o futuro da eleição
de prefeito e vereadores. O prazo
da agonia vai até às 19h do dia 15
de agosto de 2016, quando todas
candidaturas devem estar
registradas no Cartório Eleitoral.
Até lá, muita saliva ainda vai ser
gasta para acertar o rumo político.

Este ano, o tempo da campanha
eleitoral será curto, de apenas 45
dias. Começa no dia16 de agosto.
O período de propaganda dos
candidatos no rádio e na TV
também foi diminuído para 35

dias, com início em 26 de agosto. A
eleição em primeiro turno será no
dia 2 de outubro, domingo. Vinte e
oito dias depois, dia 30 de outubro,
haverá segundo turno em apenas
três cidades catarinenses:
Florianópolis, Joinville e
Blumenau.

No Brasil, apenas 92 dos 5.561
municípios existentes terão 2º
turno: as 25 capitais e mais 67
municípios.

São José, apesar de ser o quarto
maior município de Santa Catarina,
ainda não tem o número de
eleitores exigidos (200 mil) para
realizar 2º turno eleitoral. A cidade,
no recadastramento biométrico,
pulou de 147 mil eleitores em 2012
para 167 mil eleitores aptos a votar
nesta eleição. Em São José tudo se
definirá no dia 2 de outubro.

AGOSTO DECISIVO

COMEÇAM AS CONVENÇÕES,
mas partidos só definem rumo dia 15
Prazo para convenções é até dia 5 de agosto,
mas partidos têm até o dia 15 para costurar
acordos e registrar candidaturas

A convenção do PP deverá ser a
mais barulhenta em São José. Os
ruídos começaram já na última
semana, depois que a cúpula do
Diretório Estadual (Deputado
Esperidião Amin, Aldo Rosa e
Antonio Carlos Vieira, o Vieirão),
decidiu vetar a coligação do
partido com o PMDB, adversário
histórico dos progressistas. Houve
duas reuniões, com a presença dos
três dirigentes estaduais, do
presidente municipal, Pedro
Francisco da Silva Rosa, e de
partidários históricos como Marli
Marçal e Elenita Koerich. Deu
chabu. O grupo do diretório
municipal está decidido a apoiar o
pré-candidato do PMDB José
Natal Pereira, apoiado pelo
senador Dário Berger. Esperidião,
Aldo e Vieirão foram contra. Em
nova reunião, com o desejo de
coligação com o PMDB
formalizado por escrito, houve o
veto à coligação, apesar dos
protestos de Pedro Francisco,
Marli e Elenita. 

A questão é esta: como
Esperidião Amin, que é presidente
do Diretório Estadual, chancelaria
um acordo do PP com o PMDB
de São José se Angela Amin, sua
esposa, vai disputar a eleição em
Florianópolis contra Gean
Loureiro, o forte candidato
peemedebista? Há também o
acordo já firmado entre Esperidião
e Gelson Merísio para eleições de
2018. Merísio é do PSD e apoia
Adeliana, sua colega de partido. O
apoio do PP a José Natal, do
PMDB, seria como jogar a água da
bacia com a criança junto. O
progressistas do diretório
municipal prometem reagir.

O pré-candidato José Natal
Pereira sentiu que pode perder o
PP, que pode se alinhar com
Adeliana,  mas não deve ficar sem
os votos progressistas. O Diretório
Estadual deve vetar a coligação
mas liberar os partidários para que
apoiem o candidato que quiserem.
É o clássico arranjo: vão-se os
anéis e ficam-se os dedos.   

Para onde vai o PP?

Adeliana escolheu o vereador Neri Amaral para vice 

Natal: apoios do senador Dario Berger e do deputado Mauro Mariani,
presidente estadual do PMDB

Mário Marcondes ainda busca coligações e um vice

Apoio dos amigos é fundamental para Fernando Anselmo, fato novo desta eleição

Fotos: Divulgação/BD
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AGOSTO DECISIVO

Os últimos dias foram de
reforço político para
alguns pré-candidatos à

prefeitura. José Natal Pereira, do
PMDB, reuniu-se com o ex-prefeito
de São José e atual senador Dário
Berger, com o presidente do
PMDB catarinense, deputado
Mauro Mariani, e o coordenador
regional Valter Gallina. Discutiram
estratégias para reforçar o apoio ao
pré-candidato na campanha que
começa dia 16 de agosto. 

Mas o grande impacto na pré-
campanha do PMDB foi mesmo o
acordo de José Natal Pereira com o
vereador Amauri dos Projetos, do
DEM, que deverá ser o candidato a
vice na chapa. A aliança oxigenou
os dois partidos. 

Natal continua com os eventos
“São José para Você”, que realiza
em várias regiões do município para
ouvir as reivindicações da
comunidade e que servirão de base
para a elaboração do plano de
governo. 

A prefeita Adeliana Dal Pont
também ampliou seus movimentos

pré-eleitorais. A assessoria de
campanha distribuiu fotos onde ela
aparece com o governador
Raimundo Colombo e com o seu
padrinho político, o deputado
Gelson Merísio, presidente da
Assembleia Legislativa.  

Adeliana participou de evento
que reuniu os pré-candidatos a
prefeito e a vice-prefeito do PSD
em Santa Catarina. Cerca de 500
pessoas participaram do encontro
realizado na manhã do dia 25/7, na
sede da ACM, em Florianópolis.
Para a prefeita de São José foi uma
oportunidade de trocar
informações e experiências. “Esta
eleição será única. Estamos vivendo
a pior crise dos últimos 20 anos e,
em meio a tanto descrédito que a
classe política enfrenta, é
importante mostrar um caminho. E
hoje, mesmo com todas as
dificuldades, São José mantém as
contas em dia e também obras em
andamento. É um trabalho feito
com seriedade e voltado para o
cuidado com as pessoas”, destacou.

O PSD já anunciou coligação

com o PSB e a indicação do nome
do vereador Neri do Amaral como
pré-candidato a vice-prefeito.

O deputado Mário Marcondes,
pré-candidato a prefeito pelo
PSDB, vive a expectativa de ter seu
nome oficializado pelo partido na
convenção do dia 2 de agosto.
Também será apresentada a
nominata dos tucanos que vão
disputar uma cadeira na Câmara de
Vereadores. 

Marcondes tem conversado com
vários partidos em busca de uma
coligação eleitoral, mas diz que o
critério para a aliança é “ter projeto
para São José”. Os apoios, segundo
ele, não serão com base em
promessas de cargos futuros na
prefeitura.

No dia 25/7, o pré-candidato
tucano encerrou o projeto São José
Precisa Ouvir Você. O Conselho
Comunitário do Loteamento
Campinas recebeu cerca de 200
pessoas dispostas a falar, interagir,
questionar e ouvir o pré-candidato a
prefeito. Segundo a assessoria de
Marcondes, foram sete encontros

nos bairros, reunindo 1,7 mil
pessoas. 

Mario Marcondes ainda não sabe
quem será seu candidato a vice.
Conversava com Amauri, do DEM,
que fechou com Natal. Agora ele
conversa com o PP e com o PDT
de Fernando Anselmo. 

Mas a pré-candidatura a prefeito
de Fernando Anselmo, pelo PDT,
está mais firme do que nunca,
segundo ele próprio. Diz que não
tem pretensões de ser vice.
Fernando Anselmo, que tem forte
influência e apoio do pai para que
enfrente as urnas como candidato a
prefeito, tem concentrado parte de
sua pré-campanha nas redes sociais,
ferramenta que terá grande papel
nesta eleição. Através de sua página
no facebook ,  ouve opiniões on-
line dos internautas/eleitores. A
primeira experiência, no dia 20/7,
foi aprovada: durante 30 minutos,
teve 433 visualizações e 120
comentários.  Fernando Anselmo
discutiu questões como creches,
segurança, incentivo a
empreendedores e outros temas.  

Cresce a mobilização partidária 



8 JULHO DE 2016
Florianópolis - São José - Palhoça - Biguaçu - Sto Amaro da Imperatriz

AGOSTO DECISIVO

Dependendo do
resultado da
convenção do PT, dia

4 de agosto (19h, na Câmara de
Vereadores), São José poderá
ter cinco candidatos na eleição
de outubro. Há uma tendência

entre os petistas em homologar
a candidatura do pré-candidato
Padre Círio. A militância
acredita que sem protagonismo
político, disputando cargos
majoritários, a situação do
partido só piora. Por isso, o PT

tende a enfrentar as urnas com
Padre Círio como candidato a
prefeito. 

Os outros 4 prováveis
candidatos: Adeliana (PSD),
Natal (PMDB) Mário (PSDB)
e Fernando (PDT).

Florianópolis tem 9 candidatos a prefeito
neste período pré-eleitoral, que antecede as
convenções partidárias que devem ser realizadas
até o próximo dia 5 de agosto. Depois disso, os
partidos ainda têm até o dia 15 de agosto para
registrar no Cartório Eleitoral os candidatos a
vereador e a prefeito. É a partir daí que a eleição
começa pra valer, pois estarão definidas as
candidaturas e coligações, o que pode reduzir o
número atual de pretendentes à prefeitura de
Florianópolis. A única coisa tida como certa é
que o prefeito César Souza Junior não será
candidato a reeleição. Será?

Hoje, nove partidos têm pré-candidatos :
Murilo Flores (PSB), Gean Loureiro (PMDB),
Rodolfo Pinto da Luz (PSD), Angela Amin
(PP), Elson Pereira (PSOL), Angela Albino
(PCdoB), Gabriel Kazapi (PT), Marcos Vieira
(PSDB) e Ildo Rosa (PPS).

Mas isso pode mudar rápido, pois os
favoritos atrairão candidatos a vice e os partidos
de  esquerda podem repetir um frentão. Por isso,
qualquer cenário que se queira construir hoje é
imponderável.

9 pré-candidatos
em Floripa. 
Quantos serão até
15 de agosto?

SJ terá cinco candidatos?

Amauri
dos
Projetos
volta a ser
aliado do
PMDB
como vice
de José
Natal 

Pré-
candidato

Mario 
Marcondes

fez
encontros
para ouvir
eleitores

Fernando
Anselmo:
com a
família
na pré-

campanha

Adeliana:
apoios do
governador
Colombo
e do
presidente
da AL,
deputado
Gelson
Merísio
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Aviamentos Açougue

Bebidas

Lanchonete

Boutique

SACO DOS LIMÕES 
AVENIDA WALDEMAR VIE

(ESTACIONAMENTO PRÓPRIO)
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Pães e Biscoitos Caseiros Alimentos Integrais

Fiambreria

Orgânicos Floricultura

  S TEM
  EIRA
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Onigeriano Ima Mfon era um consultor
de TI em Nova York até abandonar
tudo para buscar, através da

fotografia, o caminho para mostrar o respeito
e a honradez da cultura do seu povo. Nasceu o
“Identidade Nigeriana”,  trabalho que acentua
a pele e suas texturas como forma de celebrar
a beleza negra.  Ima Mfon diz que a maioria
dos nigerianos têm orgulho de suas raízes, mas
que  “muitas vezes somos diminuídos apenas
por sermos negros”.  Nesta série, em que ele
utiliza fundo branco liso para eliminar
qualquer outro contexto , Ima Mfon criou
fotografias que deixam transparecer o orgulho
e a elegância de uma cultura. 
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LIGUE E ANUNCIE
(48) 3209-2057  /  8477-1499
www.bomdiafloripa.com.br

redacao@bomdiafloripa.com.br
comercial@bomdiafloripa.com.br
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ARTIGO

Divulgação/BD

José Natal Pereira (*) 

Acredito que a cidade de São
José precisa reconhecer
ainda mais o valor dos

servidores públicos municipais.
Não podemos esquecer que eles são
o alicerce desta máquina
administrativa. Com esforço,
dedicação e trabalho, eles carregam
consigo a responsabilidade de
estabelecer um elo entre o Poder
Público e a sociedade, prestando
serviços essenciais à população.

O que seria da administração
pública municipal sem a
participação e a dedicação efetiva de
seus servidores? A resposta é a total
paralização dos serviços de primeira
necessidade ao cidadão e a falta de
continuidade de desenvolvimento
da nossa qualidade de vida.

Servidores públicos são
trabalhadores que escolheram o
ofício do “bem servir” e de
dedicarem-se ao atendimento

público nas mais diversas áreas. Nas
escolas, ministram o saber e
semeiam o conhecimento. Nos
hospitais, salvam vidas e mantêm
acesa a chama da luta pela
existência. Nas repartições
administrativas, cumprem o papel
que legaliza, organiza, gerencia e
executa os serviços. Nos
departamentos de segurança, lutam
pela preservação da integridade
física do cidadão. Em todos os
órgãos públicos há sempre a sua
relevante participação, confirmando
a importância de seu trabalho para a
sociedade.

Nestes últimos anos essa
categoria tão importante, não
recebeu a valorização merecida,
nem em relação a condições
perfeitas de trabalho, como
estrutura e ambiente, nem em
relação a uma perspectiva de
valorização salarial.

O administrador público não
pode incluir os servidores como a

principal razão do impedimento da
realização de obras físicas no
município. Discurso puramente
teatral. Na verdade, pura falta de
visão de gestão pública. Sou
servidor público há 35 anos.

E por isso, sou testemunha do
trabalho e da jornada de luta dos
servidores em suas nobres missões
e sabedor de muitas reivindicações
justas da categoria.

Sou a favor de dedicarmos
espaço no governo municipal para
discutir prioridades, pois não basta
apenas oferecer-lhes um tributo
pelos serviços que prestam. É
preciso mais! É preciso valorizá-los,
viabilizando melhores condições de
trabalho e incentivos. Os servidores
merecem respeito e atenção, pois,
como todo cidadão, precisam de
condições dignas de trabalho.

(*)José Natal Pereira é
vice-prefeito de São José

É PRECISO VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO
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LIGUE E
ANUNCIE
(48) 3209-2057
8477-1499

www.bomdiafloripa.com.br
redacao@bomdiafloripa.com.br
comercial@bomdiafloripa.com.br

Adeliana Dal Pont (*)

Assim como milhões de
brasileiros, as prefeituras
enfrentam o drama de ver

o orçamento encolher a cada mês.
Arrecadação que cai e
compromissos que só aumentam,
tendo em vista que, com a crise,
mais cidadãos recorrem aos
serviços públicos. Posso garantir
que não existe uma fórmula
mágica, nem simples, pra resolver
essa equação. Mas existem
caminhos.

Começa com competência e
seriedade para manter as contas
sob controle. Pés no chão e rigor
no orçamento. Feito isso, o que faz
a diferença é a sensibilidade do
gestor em ouvir e atender o que é
prioridade para o cidadão. Para
mim, cuidar das pessoas é o que dá
sentido, é a razão de ser de uma
administração. Foi o que orientou
nossas escolhas.

Como exemplo disso,
conseguimos triplicar os
atendimentos na área de assistência
social. Depois de 10 anos sem
investimentos na saúde já
inauguramos uma policlínica e dois
novos postos de saúde. Até o final
deste ano vamos inaugurar mais
dois postos e a Policlínica de
Forquilhinha. Na educação infantil
criamos 1.700 novas vagas.
Construímos e reformamos praças
e áreas de lazer em todas as regiões
da cidade.

Também costumo dizer que, a
partir da organização das contas,
criamos um ciclo virtuoso que tem
protegido nossa cidade do efeito
mais perverso da crise, o

desemprego. Somos um dos
poucos municípios que paga
salários e fornecedores
rigorosamente em dia. Depois de
anos, São José está com as contas
em dia e voltou a receber recursos
estaduais e federais. Com isso
realizamos investimentos que
geram empregos, que aquecem a
economia, que atraem empresas
para a cidade. Resultado: em meio
a maior crise da história recente,
São José está entre as cidades que
mais geraram empregos no Brasil
nos últimos dois anos.

Nos momentos de crise o
poder público tem que se fazer
ainda mais presente. Com trabalho,
seriedade e carinho pelas pessoas,
estamos vencendo os desafios.
Vamos em frente!

(*) Adeliana Dal Pont é
prefeita de São José

ARTIGO

DIMINUIU O ORÇAMENTO. E AGORA?
Divulgação/BD
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OGardenPet é o primeiro
crematório animal a
funcionar na região da

Grande Florianópolis. O serviço,
que opera há um mês na Praia
Comprida, em São José, é uma
novidade e oferece uma série de
vantagens. Segundo a empresária
Maristane Greter, que implantou o
empreendimento, “além do
cuidado, do carinho e respeito no
tratamento do seu melhor amigo”
a cremação não ocupa espaço no
meio ambiente e evita a poluição
do solo, da água e do ar, como
ocorre nos cemitérios ou nos
lixões, “que não é um destino
digno para o seu animal de
estimação”.

Com equipamento de última
geração, totalmente informatizado,
o crematório de animais de São
José é classificado como 100%
ecológico, porque o forno não
emite odor nem fumaça e as
cinzas, depois, podem ser
manipuladas sem qualquer risco. O
crematório tem todas as licenças
necessárias para a operação e
capacidade para animais com até
120kg.

“Além de alternativa de saúde
pública, é uma opção digna para
este difícil momento na relação
afetiva homem-animal, pois o
sentimento de perda é minimizado
com a possibilidade de se levar as
cinzas para casa, como uma
lembrança do pet”, diz Greter.

O GardenPet faz atendimento
em domicílio na Grande
Florianópolis, com a busca do
animal para cremação, tem parceria
com clínicas veterinárias e

estrutura para atendimento em
todo o Estado, com serviço de
translado aéreo.  

Com velório
Quando o animal de estimação

morto chega ao crematório é
identificado, registrado no sistema
e “se for o desejo do seu tutor”,
será preparado para a cerimônia de
velório. O GardenPet tem uma
“sala de despedida” para o dono
ficar os últimos momentos com

seu animal. A sala tem dois grande
bancos e uma pequena mesa de
mármore onde o pet é colocado,
dentro de um cesto com lençóis,
almofadas brancas e flores. O
velório pode ter até uma hora de
duração.

Essa é a cerimônia de
“cremação personalizada”, pois o
animal é colocado sozinho no
forno crematório. Após a
cremação, as cinzas são entregues
aos donos em urnas apropriadas,
para que o dono do pet dê o
destino que desejar: a aspersão no

mar, por exemplo, ou para ser
guardada pela família.

Na cremação coletiva, o animal
morto também é identificado,
registrado no sistema e inserido em
um invólucro lacrado e etiquetado.
Ficará em uma câmara fria até ser
cremado junto com outros
animais. Nesta opção, não é
possível realizar o velório de
despedida.  

O Garden Pet fornece
certificado de cremação para o
dono animal.

CREMATÓRIO ANIMAL EM SÃO JOSÉ
Serviço funciona na Praia Comprida e oferece destino mais digno aos animais mortos, além
de ser uma alternativa de saúde pública e evitar a poluição do meio ambiente   
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SERVIÇO
O que: GardenPet Crematório de Animais
Onde fica: Praia Comprida, São José
Endereço: R. Jaci Schlichting de Lins, 1800
(Sentido Norte da marginal da BR 101)
Fone: (48) 3015.7313
Site: www.gardenpet.net.br

A história
A empresária Maristane Greter

faz questão de relatar que a ideia de
investir em um crematório de
animais surgiu depois de uma
vivência própria. “Tive uma
experiência muito triste com a
perda de um animal. Ele estava em
uma clínica e quando fui visitá-lo,
comunicaram que já havia falecido.
Estava dentro de saco plástico
preto e perguntaram se queria vê-
lo. Isso me deixou com uma
sensação muito ruim, o meu
amiguinho ter ficado um longo
tempo dentro de um saco preto.
Solicitei que fizessem a cremação,
mas não sei se isso aconteceu
porque eu nunca soube qual o
destino que deram para as cinzas.
Depois dessa experiência, decidi
investir em um lugar que
proporcionasse um destino mais
digno para os animais”.  

Conceito da
empresa

“O GardenPet crematório é
uma empresa familiar
especialmente dedicada para quem
trata seus amiguinhos como parte
da família, voltada ao respeito e
amor aos animais. O GardenPet
foi construído respeitando todas as
normas ambientais de cremação,
para dar um destino digno aos
nossos amiguinhos e ainda
contribuir para o desenvolvimento
sustentável de nosso planeta.
Contamos com a melhor estrutura,
incluindo captação no local do
óbito por profissionais
qualificados, e equipamentos de
qualidade para seu amiguinho ter
um final digno depois de lhe
acompanhar toda uma vida”.

“Além de alternativa de
saúde pública, é uma
opção digna para este difícil
momento na relação afetiva
homem-animal, pois o
sentimento de perda é
minimizado com a
possibilidade de se levar as
cinzas para casa, como
uma lembrança do pet”
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DUAS RODAS
Galera do Moto

Clube Legião da Ilha
comemorando mais um

ano de união e felicidade
sob duas rodas.

NA REDE
Krys Alves e Milton
Junior, proprietários da
mais nova loja virtual
MK Novidades, que já é
sucesso na Internet.
Vale a pena conferir.

TATAME
Fotógrafa Priscila Borba, parceira da coluna, além de produzir belas fotos
também patrocina o lutador Felipe Cruz, que conquistou cinturão
no Aspera FC 41, na arena de São José. Parabéns aos dois.

HORIZONTES
Advogado Rodrigo
Cantú, do escritório
Cantú & Demarco

Advogados Associados,
aproveitou o momento

de férias para visitar
parentes e amigos e

ampliar seus negócios
pela Europa.

LUZES
Andreia Fatias

Turnês, Mariangela
Alencastro, Regina

Besen e Cleia Cascais
na inauguração da

loja Luz do Sol,
instalada junto ao

Direto do Campo do
Saco dos Limões.

Bela loja.
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OMinistério Público do
Trabalho em Santa
Catarina (MPT-SC)

determinou a instauração de
inquérito policial contra diretores e
gerentes da JBS Foods Macedo
São José por submeter empregados
a jornadas superiores a 16 horas
diárias. O frigorífico fica na SC-
281 (antiga SC-407), que liga São
José a São Pedro de Alcântara. O
complexo de carne foi comprada
pelo Grupo JBS em outubro de
2014, da Tyson Foods, que já havia
adquirido o negócio da ex-Frangos
Macedo. A JBS comprou as
operações da Tyson no país por
US$ 175 milhões.

Segundo o MPT-SC, o diretor
de produção de Aves Isauro
Antônio Paludo, o gerente
corporativo de aves, Claudemir
Alessi e o gerente de produção da
planta de São José, Leonardo
Souza Beyer irão responder pelos
crimes de submissão dos
trabalhadores à condição análoga a
de escravo, na modalidade de
jornadas exaustivas, lesão corporal,
descumprimento de decisão
judicial, ameaça à saúde e
segurança dos empregados
expondo-os a risco grave e

iminente, e frustração de direito
assegurado em lei trabalhista. O
Inquérito será conduzido pela
Polícia Federal.

O auditor fiscal do trabalho
Fernando Lima da Cruz verificou
que a unidade incorreu em mais de
670 infrações, submetendo os
empregados a jornadas superiores
a 12 horas diárias, no período de
outubro de 2015 a março de 2016.
Outras irregularidades: não
concessão de repouso semanal
remunerado e do intervalo mínimo
de 11 horas entre as jornadas de
trabalho, além de trabalho aos
domingos e feriados.

Levantamento realizado pelo
MPT concluiu que somente no
ano de 2015 o INSS concedeu 202
benefícios previdenciários aos
empregados do Frigorífico
Macedo, a maioria por
diagnósticos de distúrbios
osteomusculares, doenças que tem
o nexo causal presumido em
relação a atividade econômica da
empresa.

Segundo o procurador do
trabalho Sandro Eduardo Sardá,
coordenador nacional do Projeto
de Adequação das Condições de
Trabalho em Frigoríficos, 

Para Sardá o trabalho em
frigoríficos conta com elevados
fatores de riscos e a submissão de
empregados a jornadas superiores
a 12 horas transborda a questão
trabalhista para ter repercussões na
esfera criminal, gerando a
responsabilidade de pessoas físicas
e jurídicas pelos irreparáveis dados
causados à saúde dos
trabalhadores.

Empresa não
respeita Justiça

Dois anos atrás os auditores do
trabalho lavraram 22 autos de
infração na JBS. O relatório da
auditora fiscal Lílian Carlota
Rezende apontou que somente em
agosto e setembro de 2014 foram
constatados 3.550 casos de jornada
acima de 10 horas ao dia. Em geral,
a empresa exigia 14 horas. Também
foram constatados intervalos de
apenas 4 horas entre as jornadas,
quando a lei exige o mínimo de 11
horas. Alguns empregados
trabalhavam 12 dias consecutivos.

Em razão da falta de segurança
ocorreram graves acidentes, como

queimaduras de 2º grau, a
amputação da falange da mão de
um trabalhador e dedos de outro . 

Em 20 de maio de 2015, a Juíza
Patrícia Braga Medeiros
D´Ambroso, da 1ª Vara do
Trabalho de São José, determinou
que, no prazo de 5 dias, a empresa
não submetesse mais os
empregados a jornadas exaustivas
e  observasse o descanso semanal.

Em abril de 2016, a
desembargadora do trabalho
Viviane Colucci concedeu, a
pedido do MPT-SC, tutela
antecipada para determinar que a
JBS São José cumprisse a legislação
trabalhista. No recurso o MPT
também requereu indenização de
R$ 50 milhões por danos morais
coletivos.

Mesmo após a decisão judicial,
a empresa vem descumprindo as
determinações e demonstrando
com essa postura um total
desrespeito à legislação trabalhista,
aos magistrados e aos
trabalhadores, segundo o MPT.

TRABALHO ESCRAVO no frigorífico JBS de São José
Empregados são submetidos a jornadas de mais de 16 horas diárias.
Inquérito contra diretores e gerentes será conduzido pela Polícia Federal
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Fernando Damásio

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

Hora feliz
Dr. Rafael, grande figura, curtindo um

“happy hour” depois de um intenso dia de
trabalho no campo jurídico. Afinal, ninguém é
de ferro.

Azedou a
maionese
Prefeito Juliano

Duarte Campos, de
Governador Celso

Ramos, do PSD,
ofereceu um almoço

em sua residência a
presidentes de vários

partidos para oficializar
a ida do vereador

Amauri dos Projetos
(DEM) como vice do

pré-candidato a prefeito
de São José Mário

Marcondes(PSDB).
Juliano só não sabia que
tudo já estava acertado

com o pré-candidato
José Natal Pereira

(PMDB.) A maionese
do almoço azedou.

Vovô do ano
Dr. Marco Aurélio Moreira desistiu das rodas

de amigos e só fica com o neto no colo. É,
doutor, o tempo passa e agora é só babar e curtir
a vida ao lado do netinho. Parabéns aos avós.

PSD E PSB 
Prefeita Adelina Dal Pont definiu o nome do

pré-candidato a vice em sua chapa nas próximas
eleições: o vereador Neri Amaral, que tem
grande representação na região de Barreiros.

É enfeite?
Depois desta Coluna denunciar, em

várias edições, que uma montanha de canos
está abandonada  na Via Expressa Sul  há
mais de seis anos, os “jornalões” e
emissoras de TV começaram a bater na
mesma tecla. Agora não vão poder mais
dizer que era intriga nossa. Aliás, os canos
ainda continuam lá para quem quiser
conferir. 

Balaio ou free shop?
Tudo indica que os vereadores Michel

Schlemper e Clonnny Capistrano, do PMDB de
São José, passaram na mesma loja. Em evento
no Palácio do Governo, vestiam roupa
exatamente iguais. Tem gente que diz que é uma
prova de que o partido está unido, e outros
acham que já estavam testando o uniforme da
futura gestão, caso o candidato do PMDB
conquiste a prefeitura.

Vem bomba?
TRE/SC já solicita informações de

outros órgãos para verificar quem tem
pendência na Justiça. A lista dos ficha-sujas
logo vai ser conhecida. Tem gente que nem
dorme mais.
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Colina do Lira
Bar Colina, no Lira Tênis

Club, é um dos points
bem frequentados de

Floripa. Este colunista e
o editor Jurandir

Camargo estiveram lá e
foram recepcionados

pelos proprietários,
Ezequiel Maia e Mario

Jendiroba.

Ponta de Baixo
A praia de Guararema, conhecida como Ponta de Baixo, tem

recebido gente de todos os lugares depois da revitalização feita
pela prefeitura de São José. No domingo (23/07), o que mais se
via eram famílias desfrutando a orla e o novo trapiche, que
também já começa a receber embarcações.

Amigos
Ex-vereador João Aurélio Valente Junior

e a esposa Miriam, amiga de infância deste
colunista, comemorando felizes as belezas
da vida. Parabéns ao casal

Hora do sim 
Suzi e Ivan (Escritolândia) subiram ao altar para o sim dos

seus sonhos. A coluna se une aos amigos e familiares para
desejar ao casal felicidade e vida longa.

De olho
Telmo Vieira e o popular Velha, que teve que

tirar a bermuda e colocar um belo terno para o
casamento de um grande amigo. O evento
reuniu muita gente e este colunista, que passava
em frente a igreja, foi logo fotografar. Os dois,
Telmo e Velha, garantem que estarão na Câmara
de Vereadores em 2017.

A tocha
Ninguém suporta mais a tal da tocha

olímpica, mas tem gente acha que ela é a solução
para os problemas de muitas cidades. Quem
acompanha esta maravilha fumegante diz que
por onde ela passa, tudo se resolve: arrumam o
asfalto, retiram o lixo, pintam meio fio. É um
colosso, essa tocha.
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