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Gean Loureiro (PMDB), assume no
próximo dia 1º de janeiro o maior
abacaxi de sua vida: a prefeitura de

Florianópolis. O novo prefeito vai encontrar
uma cidade cheia dívidas, obras inacabadas e
com vários serviços ameaçados de paralisação.
Gean Loureiro terá que falar grosso para
dominar uma situação que é considerada
caótica. Com orçamento aprovado de R$ 2,3
bilhões para 2017, o novo alcaide pode
encontrar uma prefeitura com R$ 500 milhões
de dívidas, o que significa mais de 20% do que
pode entrar no caixa em 2017.
Ainda do lado de dentro do balcão, o prefeito

César Souza Junior (PSD) encerra de forma
melancólica uma gestão que nunca saiu do lugar.
A poucos dias de entregar a chave da prefeitura
ao novo sucessor, Junior enfrenta crise na coleta
de lixo, no sistema de semáforos, no Pró-

Cidadão (fechado), passeata de
comerciantes cobrando
fiscalização ao comércio
ambulante, e recebeu até
uma multa pessoal de R$ 100
mil aplicada pela Justiça

Federal, porque reagiu à
decisão judicial que
determinou uma nova
audiência pública para
o plano diretor.  
O alcaide em fim de

mandato reage atirando
pra todo lado: classificou
a decisão da Justiça
Federal de ilegal,
atacou a empresa de

coleta de resíduos Proactiva -
a quem a prefeitura deve R$
15 milhões - de “senhores
do lixo”, e ameaça levar à
Justiça todas as empresas
que têm contrato com
prefeitura, não
recebem e cobram a
dívida.
A herança de César

Junior para Gean
Loureiro será pesada.
A folha do
funcionalismo já está
perto de R$ 1

bilhão/ano, a receita está
em queda (em 2016, o

déficit passa de R$ 200 milhões) e há uma gorda
conta de restos a pagar. 
O próprio prefeito César Junior reconheceu,

no discurso do início do ano legislativo de 2016
que Florianópolis está em situação pré-
falimentar “como alguns municípios
catarinenses”, como se a justificativa
amenizasse o caos financeiro da
Capital.
Gean Loureiro também recebe um

listão de obras paralisadas, como a
duplicação da rua Antonio Edu
Vieira e o emblemático elevado do
Rio Tavares. Anunciado como a
obra prima de César Junior, sua
menina dos olhos, o elevado
também é a prioridade de Gean Loureiro,
segundo promessa de campanha. 
O prefeito que sai executou 30% da obra, e o

que entra terá que arrumar dinheiro para
cumprir a promessa. São necessários R$ 17
milhões para desapropriações. A estrutura de
concreto custará mais R$ 15 milhões. Soma
final: R$ 32 milhões, se não houverem novos
imprevistos. Assessores de Gean, já afirmam
que em função da crise serão priorizadas apenas
as pequenas obras. Quase não se fala mais no
elevado do Rio Tavares. 

Dívida pode
chegar a
R$ 500 mi
A situação financeira da prefeitura de

Florianópolis assusta. Em 2015 o déficit foi de
R$ 100 milhões, e a situação piorou muito. O
déficit teria subido para R$ 200 milhões em
2016, mas pode ser o dobro disso, entre R$ 400
milhões e R$ 500 milhões. Não se sabe como
César Junior fechará o balanço de final de ano e
gestão. 
Nessa conta também entra mais R$ 200

milhões de dívidas da Comcap. Em 2015, a
prefeitura repassou para a Companhia de
Melhoramentos da Capital R$ 112 milhões de
um total de R$ 160 milhões previstos no
orçamento. O déficit orçamentário foi de R$ 48
milhões. Os R$ 112 milhões recebidos nem
cobriram a folha de salários dos 1.562

funcionários, que é de R$ 10,9 milhões/mês (x
12 meses= R$ 130,8 milhões). 
Por isso, quando entrar na prefeitura o

primeiro bom dia à Gean  virá acompanhado do
alerta: a situação do município de Florianópolis
é péssima: receita despencando, dívida ativa de
R$ 1,4 bilhão, inadimplência de 40% no IPTU,
custo da folha em crescimento, e conta de restos
a pagar ainda indecifrável. E nessa soma não
entram os empréstimos bancários, juros, dívida
previdenciária, etc. 
O novo prefeito da Capital terá que cortar

gastos, arrecadar mais, reduzir custos. É o maior
abacaxi para ele descascar na vida.
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GESTÃO DE RISCO

Novo prefeito assume dia 1º de janeiro e pode encontrar dívida de
R$ 500 milhões, quando abrir a caixa preta de César Júnior

GEAN RECEBE O MAIOR ABACAXI DA VIDA

GEAN LOUREIRO
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GESTÃO DE RISCO

FOLHA DE QUASE
R$ 1 BILHÃO; 13 MIL
RECEBEM SALÁRIO
São 11.553 servidores na prefeitura e 1.562 na Comcap. Gastos
com funcionalismo já estão perto de romper limite da LRF

Entre ativos, inativos,
comissionados e
temporários são 11.553

servidores na prefeitura. Com
os trabalhadores da Comcap, a
máquina municipal chega a
13.115 pessoas. Se fosse um
trem de passageiros, a
locomotiva municipal teria que
puxar 192 vagões, levando 68
pessoas em cada um.
O custo mensal da folha de

salários da prefeitura de
Florianópolis  já está em mais
de R$ 66 milhões (R$
66.211.789,64 – segundo dados
do Portal da Transparência, em

10/10/2016). Somando,
significa R$ 794,5 milhões por
ano. Mais a folha da Comcap, de
R$ 130,8 milhões, o total de
gasto com o funcionalismo
chega a R$ 925,3 milhões. A
prefeitura está no limite da linha
prudencial.  

Hoje, Florianópolis tem
7.072 funcionários estatutários
(incluindo magistério), 380
cargos comissionados puros
(nomeados), mais 1.393
trabalhadores temporários na
educação (ACTs), 540
servidores no combate a

endemias e 2.168 inativos. São
11.553 pessoas recebendo
salários da prefeitura. 
Se juntarmos os

trabalhadores da Comcap, que
são 1.562, temos uma máquina
pesadíssima: 13.115 pessoas na
conta do contribuinte. Para uma
população de 477.798
moradores (estimativa IBGE,
julho de 2016) a relação na
prefeitura é de 1 servidor (ativo)
do município para cada 50
habitantes. Se for incluído a
Comcap, a relação é de 1
servidor para cada 36
moradores.  

A MÁQUINA DA PREFEITURA é cara e inchada, e os problemas da continuam piorando, como o trânsito caótico

Divulgação/BD
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Avida não está fácil pra
ninguém. Mas a prefeita
reeleita de São José,

Adeliana Dal Pont (PSD) percebeu
o tamanho da crise logo no
começo de sua gestão, em 2012, e
começou a cortar gastos para
enfrentar o turbilhão econômico.
Em quatro anos, só fez pequenas
obras (o lema da prefeita é
“investir nas pessoas”), contratadas
apenas quando o dinheiro estava
no caixa, e mesmo com poucos
recursos sua administração
conquistou melhores índices na
Educação e avanços na Saúde.
Um bom exemplo de que o

barco municipal seguiu no rumo
certo foi a reviravolta na São José
Previdência. A autarquia, que teve
um rombo de R$ 70 milhões em
2009, caso que ainda está na
Justiça, hoje é um caso de sucesso.
O balanço recém divulgado revela
que a SJ Previdência vai fechar
2016 com um incremento de 181%
no seu patrimônio líquido. Com os
repasses da prefeitura
rigorosamente em dia, a autarquia
reconquistou o Certificado de
Regularidade Previdenciária, que
atesta a boa gestão dos recursos.
Em quatro anos, o patrimônio
líquido da São José Previdência
passou de R$ 71 milhões para R$
211 milhões.

A prefeita Adeliana Dal Pont
diz que a única receita é trabalhar
com seriedade. “É preciso rigor
nas contas, cortar o que é
necessário e fazer escolhas com
critério ao investir cada centavo do
dinheiro público”.
No setor de Saúde, área na qual

Adeliana já foi a secretária, o
município investiu na
reestruturação da rede básica.
Inaugurou novas unidades e
também reformou e ampliou os

espaços, respeitando as normas de
acessibilidade. Havia 10 anos que a
população de São José não recebia
um novo centro de saúde.
Mas a prefeita ainda luta para

entregar a Policlínica da
Forquilhinha, obra que recebeu do
seu antecessor inacabada e com
vários problemas. Mas ela garante
que a obra está em fase final: os
móveis e equipamentos já foram
adquiridos e as portas da
Policlínica da Forquilhinha serão

abertas para atendimento assim
que os dois elevadores forem
instalados. A empresa que ganhou
a licitação não cumpriu o contrato
no prazo estipulado, mas o Poder
Judiciário autorizou a Prefeitura a
comprar os elevadores.

Contas em dia
Para fechar o ano e a gestão no

azul, a prefeita de São José teve que
exonerar cargos comissionados. A
queda da arrecadação levou a folha
de pagamento ao limite máximo
permitido pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, que é
54%, e a saída foi diminuir o
número de funcionários em cargos
de confiança.

Transporte
Na última semana de

novembro, a prefeita também
sancionou a Lei Complementar nº
071, que prevê a organização do
sistema de transporte coletivo de
São José; e a Lei Complementar nº
070, do sistema de estacionamento
rotativo controlado, a Zona Azul.
Os projetos foram aprovados pela
Câmara de Vereadores na íntegra,
sem emendas. 

SOB A MESMA DIREÇÃO

ADELIANA FEZ O DEVER DE CASA
Prefeita de São José cortou gastos, demitiu comissionados e fecha contas no azul.
O segundo mandato começa com a casa em ordem

ADELIANA DAL PONT

INVESTIMENTO EM SAÚDE ÁREAS DE LAZER NOS BAIRROS

Divulgação/PMSJ/BD
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Em menos de um mês, sem
qualquer resquício de
retaliação, São José viu cair por

terra dois símbolos que representavam
dois períodos políticos e
administrativos recentes da cidade. 
O primeiro símbolo que

desapareceu foi o pórtico sobre a
ponte do Rio Araújo, na divisa com
Florianópolis, inaugurado quando os
prefeitos de São José e da Capital eram
os irmãos Djalma e Dário Berger. 
O município tomou uma iniciativa

de derrubar o pórtico para garantir a
segurança de pedestres e motoristas
que circulavam pela Av. Beira-Mar de
São José. A estrutura tombou no dia 15
de novembro, feriado da Proclamação
da República. A decisão de demolir o
pórtico foi acertada em conjunto com
o Judiciário e o Ministério Público.
Desde 2013, a prefeitura vinha
monitorando a situação do pórtico, que
soltava grandes placas de metal em dias
de vento forte. A estrutura foi colocada
abaixo pela Secretaria de
Infraestrutura.
Outro símbolo, a estátua de São

José, padroeiro do município,

construída na gestão do ex-prefeito
Fernando Elias a poucos metros do
antigo pórtico, também na Av. Beira-
Mar, foi derrubado pelo ciclone
subtropical que atingiu a Grande
Florianópolis e o litoral Sul do Estado
na madrugada do dia 4 de dezembro. A
estátua ficou totalmente destruída e
não há condições de recuperá-la. 
Um novo monumento do padroeiro

será construído, mas a Fundação de
Cultura e Turismo e o Conselho de
Cultura ainda estudarão o melhor
formato para o projeto e os materiais
adequados para a nova escultura.
Tendo o vento como causa e

consequência, em menos de um mês
desapareceram de São José dois
monumentos que já estavam
incorporados à sua paisagem, e com
eles a simbologia que marcou duas
gestões públicas, a de Fernando Elias e
a de Djalma Berger. 
Curiosamente, os dois foram

derrotados por Adeliana Dal Pont nas
eleições a prefeito em 2012; e os
símbolos caíram apenas um mês
depois que Adeliana foi reeleita
prefeita.  

DOIS SÍMBOLOS QUE CAÍRAM
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Adiplomação da prefeita
Adeliana Dal Pont, do vice
Neri Amaral e dos 19

vereadores de São José eleitos em
outubro, realizada na sexta-feira
(16), no Centro Multiuso, na Av.
Beira-Mar, era para ser uma
cerimônia formal como todas as
diplomações realizadas pela Justiça
Eleitoral. 
Mas a solenidade ganhou ares

de pregação religiosa porque o
vereador mais votado, Antônio
Lemos (PMDB), que discursou em
nome dos colegas, confundiu
tribuna com púlpito e fez uma fala
apocalíptica sob o olhar de
reprovação da juíza eleitoral, da
prefeita, do vice e dos seus 18
colegas vereadores.
Lemos, que é pastor, disse que

tinha vergonha de ser político e
que quando chega em lugares
públicos prefere dizer que é
professor, advogado, empresário
ou pastor, pois tem medo de
agressões. 
No teatro do Centro Multiuso, a

reação do público foi imediata: se
tem vergonha de ser vereador,
porquê se candidatou? 
Ele, como se fosse um Messias,

acredita que tem a missão de
limpar e mudar o conceito de fazer
política porque é pastor, como se
fosse o único puro num rebanho
de ovelhas negras. Várias pessoas
se retiraram durante a pregação-
discurso do pastor-edil. 
E tudo isso aconteceu no

mesmo dia em que o pastor Silas
Malafaia era alvo de um mandado
de condução coercitiva na
Operação Timóteo, da Polícia
Federal. Segundo a investigação, o
líder religioso é suspeito de
emprestar contas bancárias de sua
instituição para ajudar a ocultar
dinheiro.
O nome da ação da PF que

envolveu Silas Malafaia, batizada
de  OperaçãoTimóteo, faz
referência a uma passagem do livro
Timóteo, que compõe a Bíblia
cristã: "Os que querem ficar ricos
caem em tentação, em armadilhas
e em muitos desejos
descontrolados e nocivos, que
levam os homens a mergulharem
na ruína e na destruição", diz o
versículo.
São José aguarda com ansiedade

o que o pastor Antônio Lemos,
que já está sendo chamado de
“Timóteo”, vai fazer para salvar a
Câmara e a política.

Os eleitos
Os vereadores tomam posse no

dia 1º de janeiro de 2017, em
sessão da Câmara no Centro
Multiuso, às 18 horas, quando
também será escolhido o novo
presidente do Legislativo. Em São
José, foram diplomados os
seguintes vereadores eleitos para o
mandato 2017/2020: Antônio
Lemos (PMDB), Clonny

Capistrano (PMDB), Meri Hang
(PSD), Jair Costa (PSD), Orvino
Coelho de Ávila (PSD), Sandra
Martins (PSDB), Michel
Schlemper (PMDB), Sanderson de
Jesus (PMDB), Alini da Silva
Castro (PMDB), Moacir da Silva
(PSD), Alexandre Rosa (DEM),
Caê Martins (PSD), Túlio Maciel
(PSC), Nardi Arruda (PSD),
Edilson Vieira (PSDB), Cristina de
Sousa (PRB), Reinaldo Neckel
(DEM), Abel do Salão (PHS),
André Guesser (PDT)
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FALA QUE EU NÃO ESCUTO

PASTOR-VEREADOR confunde tribuna com púlpito
Antônio Lemos (PMDB) diz que tem vergonha de ser político e, como um Messias,
fala que vai limpar a política porque é pastor

VEREADOR ANTÔNIO LEMOS: político que tem
vergonha de ser político

DIPLOMAÇÃO dos vereadores eleitos, da prefeita Adeliana Dal Pont e do vice Neri Amaral

Fotos: Daniel Pereira/Divulgação/BD
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A EMFLOTUR deseja a todos

Feliz Natal
PRÓSPERO ANO NOVO
Repleto de saúde, paz, conquistas
e muitas alegrias! Que venha 2017!

EMFLOTUR Transportes Coletivos
Rodovia BR 101 – KM 200 – Nº 501 - Serraria – São José

Empresa que compõe o Consórcio Fênix
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ONatal do governador
Raimundo Colombo
(PSD) foi antecipado e

chegou com cara de sexta-feira 13.
O Papai Noel trouxe a ele um
presente de grego: um inquérito na
Lava Jato. Na sexta-feira, 16 de
dezembro, o Superior Tribunal de
Justiça (STJ) autorizou abertura
de inquérito para apurar o
envolvimento do governador de
Santa Catarina com fatos ligados à
Operação Lava Jato. A suspeita é de
crime de corrupção passiva.
A investigação foi aberta a

pedido da Procuradoria Geral da
República, para apurar a
menção ao nome do
governador em
planilhas
apreendidas
durante a 26ª fase
da Lava Jato,
intitulada
Operação Xepa,
que se concentrou
no Grupo Odebrecht e investiga
pagamentos da construtora a
políticos. 
Os documentos que vinculam o

governador foram remetidos ao
STJ pelo juiz Sérgio Moro, da 13ª
Vara Criminal Federal do Paraná,
responsável pela Lava Jato na
primeira instância da Justiça
Federal. Colombo tem foro
privilegiado e o juiz teve que
remeter os documentos aos STJ.
O governador estava em Brasília

quando o inquérito no STJ foi
anunciado pelo site G1, da Globo.
Ele participava, no Palácio do
Planalto, da entrega de
condecorações a autoridades
venezuelanas
pelas ações

humanitárias no desastre do avião
da Chapecoense.
A assessoria do governador

divulgou nota dizendo que “a
Odebrecht.
não tem em Santa Catarina,

desde 2011, início do atual governo,
nenhum contrato, não executa
nenhuma obra pública ou realiza
qualquer serviço do Estado”, e que
o Governo do Estado ‘aguarda as
investigações”.
Mas o assunto não é tão simples

assim. Além de abrir inquérito, o
STJ também determinou a coleta de
provas pedidas pela PGR, entre elas
a quebra do sigilo telefônico do
assessor do governo André
Agostini Moreno, que é primo de
Colombo e foi alvo de condução
coercitiva pela Polícia Federal em
Florianópolis, na Operação Xepa,
em março, durante a 26ª fase da
Lava Jato, que concentrou
investigações no Grupo
Odebrecht. O nome de Agostini
consta nas planilhas apreendidas no
“Departamento de Operações” da
Odebrecht, setor que era
responsável pelo pagamento de
propina a agentes públicos. 
Reflexo - Apesar de o caso

tramitar em segredo de Justiça, o
governador Raimundo Colombo
foi colocado no olho do furacão da
Lava Jato e os reflexos disso são

imediatos: o assunto ganhou espaço
em todos os jornais, redes sociais, e
emissoras de rádio e tv do Brasil. O
caso, denunciado na sexta-feira (16),
rendeu no sábado, no domingo e
entrou pela segunda-feira. O
desgaste é grande, e a torcida dos
adversários também. Afinal, a Lava
Jato já levou muita gente pra cadeia.  
E tem ainda um detalhe

importante: o ministro do STF
Teori Zavaski acaba de receber o
calhamaço com a delação dos 77
executivos da Odebrecht, incluído
aí o dono da empresa, Marcelo
Odebrecht, que está preso em
Curitiba, e de seu pai, Emílio
Odebrecht. É a maior caixa preta da
operação, que pode confirmar e
provar quem recebeu propina da
megaempresa.  
Em Santa Catarina o impacto do

inquérito contra Raimundo
Colombo foi estrondoso. A
avaliação é que as pretensões
políticas do governador a nível

nacional foram para o vinagre, e
que, aqui, ele terá que ser muito
hábil para que o barco não faça
água, comprometendo sua eleição
ao Senado. 

Mais nomes
Circulam nas redes sociais

planilhas que seriam da Odebrecht,
com pagamentos a cerca de 300
pessoas, seis delas de Santa
Catarina. Além do nome de
Raimundo Colombo, constam o de
Antônio Ceron, do prefeito Cesar
Souza Junior, de Carlito Mers,
Roberto Carlos de Souza e Jairo
Cardoso.
Todos contestam, afirmando

que a lista não é oficial. Mas agora,
com o inquérito aberto contra o
governador, as planilhas passam a
ganhar veracidade.

LAVA JATO

STJ autoriza inquérito para investigar se governador está envolvido
com Odebrecht. Suspeita é de crime de corrupção passiva

No site da Polícia Federal os números são
estes, contabilizados até 17 de novembro passado, 37ª fase da

Lava Jato

752            mandados de  busca e apreensão
205            mandados de condução coercitiva
84              mandados de prisão preventiva
100            mandados de prisão temporária
6                flagrantes
650            quebras de sigilo bancário
350            quebras de sigilo fiscal
330            quebras de sigilo telefônico
260            inquéritos instaurados
R$ 2,4 bi    bens bloqueados
R$ 745 mi  repatriados

A curta história de dois anos da
Lava Jato mostra que só está livre
das garras da operação quem tem
foro privilegiado no Supremo
Tribunal Federal. Mesmo assim, já
foram presos o presidente da
Câmara Federal, Eduardo Cunha;
dois ex-senadores (Delcídio Amaral
e Gim Argello); e três ex-deputados
federais (André Vargas, Pedro
Corrêa e Luiz Argôlo). 
Estão presos em Curitiba o ex-

ministro José Dirceu e uma penca
de megaempresários, tesoureiros de
partido, doleiros, lobistas,
operadores, laranjas, motoristas,
irmãos e até mãe. O ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva também é
réu em quatro inquéritos.      
Até setembro passado, segundo

aniversário da operação, a Lava Jato
já tinha aplicado 990 anos de penas,
expedido 134 mandados de prisão e
condenado 93 pessoas.

Os números da operação

NOME DE COLOMBO VAI PRA BOCA DO SAPO
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Apenas dois anos depois de a
Unimed Grande
Florianópolis ter

inaugurado um super-hospital em
São José, com pompa e
circunstância, investimento que
consumiu o dobro dos recursos
planejados (a previsão era que a
obra custaria R$ 50 milhões e
custou R$ 110 milhões), o
complexo hospitalar está à venda.
O problema é que hospital

sempre funcionou com um grande
déficit, e esse ralo financeiro gerou
uma dívida de R$ 160 milhões que
está comprometendo o futuro da
cooperativa médica. 
Para encontrar uma saída, a

Unimed Grande Florianópolis fez
uma assembleia geral no último dia
14, com a presença de mais de 600
associados, e depois de muita
discussão a grande maioria (501
pessoas) decidiu que a solução é
vender o hospital. Foram 81% dos
votantes a favor desta decisão, 17%
contra e 5 abstenções.
A questão é que a solução ideal

para a Unimed – a venda para o
Governo do Estado - pode não ser
boa para os 6,9 milhões de
catarinenses, que pagarão essa
salgada conta. As primeiras
estimativas são de que o preço do
hospital é R$ 120 milhões. 
Esse dinheiro seria levantado

através de uma operação financeira
no BRDE (Banco Regional de
Desenvolvimento do Extremo Sul).
Como é um empréstimo bancário,
os R$ 120 milhões vão custar bem
mais para o caixa do governo. O
BRDE tem como referência a
cobrança sobre seus financiamentos
a TJLP (Taxa de Juros de Longo
Prazo) mais 5% aos ano. No 4º
trimestre, a TJLP era de 7,5% ao
ano. 
O interessante é que a Secretaria

da Saúde do Estado já tinha uma
comissão analisando a proposta de
compra do hospital antes mesmo
de a questão ser decidida na
assembleia da Unimed, no dia 14 de
dezembro. O governo avalia a
possibilidade de instalar no hospital
da cooperativa o Instituto de
Cardiologia que hoje funciona no
prédio do Hospital Regional
Homero de Miranda Gomes,
também em São José. Se a Saúde
decidir que, em plena crise, é um

bom negócio comprar por R$ 120
milhões um hospital com uma
dívida de R$ 160 milhões (e que
custou R$ 110 milhões para ser
construído), a venda ainda terá que
ser aprovada pela Assembleia
Legislativa.  Se o governo de SC não
comprar, a Unimed terá que
negociar seu hospital no mercado,
com as empresas de saúde
complementar, que devem reavaliar
os custos.
Na assembleia da Unimed do

último dia 14, outra proposta foi
colocada em discussão mas
rejeitada por ampla maioria: cada
médico associado colocaria R$ 70
mil para capitalizar a cooperativa:
532 votaram contra e só 95 a favor.
Esse valor de R$ 70 mil,
multiplicado pelos 1.600 médicos
da Unimed Grande Florianópolis,
arrecadaria R$ 112 milhões para a
cooperativa, quase salvando o
hospital. 
A pergunta que fica é esta: se os

próprios médicos não querem
investir no próprio negócio, porquê
os 6,9 milhões de catarinenses têm
que bancar a compra de um
hospital endividado? 
É importante lembrar que o

complexo hospitalar da Unimed em
São José foi construído na gestão
do médico Genoir Simoni. Ele
tinha liberdade operacional para
colocar em pé uma obra de R$ 50
milhões. Saiu por R$ 110 milhões,
dinheiro que foi captado em
bancos. A diretoria, à época, era
formada pelos médicos Márcia
Regina Ghellar (superintendente),
Reinaldo Machado (diretor de
contas médicas), e Gustavo Bublitz
(diretor administrativo financeiro).

Era o projeto
perfeito. Por
que não deu
certo?
A então diretoria da Unimed

visitou a Câmara de Vereadores de
São José (13/10/2014) um mês
antes da inauguração do hospital,
para apresentar o novo
empreendimento da cooperativa.

Além dos vereadores, estava
presente a prefeita Adeliana Dal
Pont.
De alta complexidade, unidade

única no Estado construída com
“todas as exigências nas normas
internacionais de construção de um
hospital”, a obra também foi
classificada como a maior de Santa
Catarina. Foi destacado, ainda, o
retorno econômico para o
município, com a contratação de
mais de 200 profissionais de
enfermagem,  “além de uma
valorização expressiva no entorno”.
O hospital fica em Barreiros, ao
lado do Fórum e próximo ao
Shopping Itaguaçu.
De acordo com o presidente da

Unimed Grande Florianópolis à
época, médico Genoir Simoni, a
escolha de São José foi baseada em
estudos dos clientes: 58% estão são
da parte continental. “O município
de São José foi escolhido por ser
ponto estratégico. Temos interesse
para futuramente realizar parcerias
público/privadas no município,
com o objetivo de desafogar um
gargalo muito grande que é o
problema da saúde pública”, disse
Simoni.
A estrutura do hospital: 120

leitos de internação, dois
centros de terapia, dois
centros de terapia
intensiva adulta (10
leitos cada), um centro
de terapia

intensiva infantil (nove leitos cada),
seis salas cirúrgicas, uma sala de
hemodinâmica, centro de
diagnóstico por imagem,
laboratório Unimed, centro de
esterilização de materiais e
heliponto. 
De acordo com aquela diretoria

da Unimed, o objetivo do hospital
era fechar o ciclo da atenção básica
de saúde à alta complexidade,
reduzir o custo assistencial,
melhorar a qualidade dos serviços
prestados, ampliar a estratégia de
verticalização do sistema Unimed, e
gerar trabalho na comunidade
inserida: 1000 postos de trabalho
diretos e 1000 postos indiretos. 
“Feliz do município que pode

receber um equipamento desse
porte. Sermos eleitos na agenda da
Unimed, que irá cuidar da vida das
pessoas com alta tecnologia, além
da geração de empregos, é
realmente muito gratificante. O
hospital irá colocar São José no
cenário de Santa Catarina e do
Brasil como referência no
atendimento à saúde”, discursou à
época o presidente da Câmara,
vereador Sanderson Almeci de
Jesus.
Por que não deu certo?

VENDE-SE

UNIMED quer vender hospital endividado
Complexo hospitalar deve R$ 160 milhões e cooperativa médica
quer passar a estrutura para as mãos do governo de SC
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Santa Catarina não prestou a
homenagem que um dos seus filhos
mais ilustres e humanos merecia. O
cardeal Dom Paulo Evaristo Arns,
nascido em Forquilhinha há 95 anos,
quinto de 13 filhos de imigrantes
alemães, morreu no último dia 14 de
dezembro e não mereceu uma linha
do Governo do Estado, da
Assembleia e de outras instituições
em respeito à morte do religioso, uma
destacada e atuante figura nacional.
Houve protesto nas redes sociais
contra esse descaso das instituições
oficiais.
Dom Paulo não era só catarinense.

Era um grande homem, que tinha
como principais virtudes a
solidariedade e a coragem. Sua
trajetória de vida pastoral ficou
marcada pela defesa dos direitos
humanos durante a ditadura militar,
mas o exemplo mais profundo
deixado por ele foi a fraternidade. 
Dos seus 95 anos de vida, dedicou

mais de 76 à Igreja.  O forquilhense
Paulo Evaristo Arns ingressou na
Ordem Franciscana aos 18 anos, em
1939. Formou-se em teologia e
filosofia no Brasil e foi ordenado
sacerdote em 1945. Estudou letras e
pedagogia na Sorbonne, em Paris,
onde também defendeu seu
doutorado.
Foi bispo e arcebispo de São Paulo

entre os anos 60 e 70, onde

desenvolveu vários projetos para a
população de baixa renda.
Trabalhou como professor,

jornalista, e escritor. Publicou 57
livros, entre eles “Corintiano Graças a
Deus”, no qual mostrou sua paixão
pelo popular clube paulista.T

Teve importante papel político na
ditadura militar, em defesa dos
direitos humanos e contra a tortura.
O catarinense Paulo Evaristo Arns
ganhou projeção na militância política
em janeiro de 1971, pouco tempo
depois de tornar-se arcebispo de São
Paulo: denunciou a prisão e tortura de
dois agentes da pastoral, o padre
Giulio Vicini e a assistente social Yara
Spadini. Também apoiou Dom
Hélder Câmara e Dom Waldyr
Calheiros, que estavam sendo
perseguidos pelo regime militar.
Criou a Comissão Justiça e Paz de

São Paulo, em 1972, e, como
presidente regional da Conferência

Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), liderou a publicação do
“Testemunho de paz”, documento
com fortes críticas ao regime militar e
ampla repercussão à época.
Presidiu celebrações históricas na

Catedral da Sé, em São Paulo, em
memória de vítimas da ditadura
militar, como a do estudante
universitário Alexandre Vannucchi
Leme, assassinado em 1973, e o ato
ecumênico em memória do jornalista
Vladimir Herzog, assassinado no
DOI-CODI, em São Paulo, em 1975.

Reconhecimento –Dom Paulo
recebeu inúmeras homenagens
nacionais e internacionais pela sua
luta. Entre elas, o Prêmio Nansen do
Alto Comissariado da ONU para
Refugiados (Acnur), o Prêmio
Niwano da Paz (Japão) e o Prêmio
Internacional Letelier-Moffitt de
Direitos Humanos (EUA), além de
38 títulos de cidadania.
Dez livros relatam a sua biografia.

O de maior repercussão é a obra
"Brasil Nunca Mais", um trabalho de
pesquisa que teve papel fundamental
na identificação e denúncia dos
torturadores do regime militar.
Dom Paulo Evaristo Arns era

irmão de outra grande catarinense, a
médica pediatra e sanitarista Zilda
Arns Neumann, fundadora da
Pastoral da Criança e que morreu
vítima de terremoto no Haiti

Roldão Arruda (*)

Em julho de 1985, quando a
Aids, ainda pouco conhecida,
provocou uma onda de pânico no
Brasil, o cardeal Eugênio Salles,
arcebispo do Rio, procurou
culpados. Disse que a epidemia
estava ligada à "infração da moral
cristã" no campo das práticas
sexuais. Era uma referência clara
aos homossexuais, as primeiras
vítimas da epidemia.
Ele não foi o primeiro nem o

último líder cristão a culpar as
vítimas. Em 1986, nos debates da
Assembleia Constituinte,
deputados evangélicos diziam que
a Aids era uma "maldição divina".
No mesmo ano, em Roma, a
Sagrada Congregação para
Doutrina da Fé, chefiada pelo

cardeal Joseph Ratzinger, futuro
papa Bento XVI, lançou um
documento afirmando que as
práticas homossexuais eram
inaceitáveis.
Em meio ao pânico, o cardeal

Paulo Evaristo Arns, arcebispo de
São Paulo, reuniu seus assessores
para discutir a epidemia. A
pergunta que ele pôs na mesa foi:
como é que podemos ajudar as
vítimas?
A Arquidiocese ajudou muito

naqueles anos difíceis. Lembro,
entre outras coisas, das ações da
missionária irlandesa Gabriela
O’Connor em bolsões de pobreza
da zona leste; e dos esforços do
padre Júlio Lancellotti para acudir
as crianças infectadas pelo HIV.
D. Paulo também foi na

contramão de seus pares na

hierarquia católica quando
recomendou o uso da camisinha.
"Em tempos de AIDS é melhor
usar preservativo para salvar
vidas”, admitiu.
Ele ainda entrou em cena no

episódio da menina Sheila de
Oliveira, em 1992. Com cinco anos
de idade, ela teve sua matrícula
rejeitada pela escola Ursa Maior,
porque estava infectada com o
vírus. O caso provocou polêmica,
com manifestações favoráveis e
contrárias à decisão. O Sindicato
dos Donos das Escolas
Particulares apoiou a Ursa Maior.
Nesse momento, estimulado

por Dom Paulo, o Colégio São
Luís, uma das mais tradicionais
escolas católicas da cidade, da
Companhia de Jesus, ofereceu uma
bolsa de estudos para Sheila. Os

pais aceitaram. A menina morreu
um ano depois. Matriculada no São
Luís e cercada de carinho.
Lembrei dessas coisas durante o

funeral do cardeal, na tarde de
sexta-feira. Ao olhar ao meu redor
e perceber que a catedral estava
tomada por uma gente muito
simples e muito emocionada,
concluí que a maior virtude do
cardeal foi a solidariedade. Numa
sociedade tão fortemente marcada
pelo consumismo e pelo
individualismo, esta talvez seja a
virtude que faça a diferença entre
pequenos e grandes homens. 

(*) Roldão Arruda é jornalista.
Fez duas entrevistas de grande

repercussão com Dom Paulo para o
jornal O Estado de São Paulo. O texto
acima foi reproduzido do Facebook.

O que faz a grandeza de um homem 

DOM PAULO EVARISTO ARNS

POR QUE SC IGNOROU A
MORTE DESTE BRAVO CATARINENSE?

Vergonha
O texto abaixo, que tem o

título acima, foi retirado das
redes sociais e reproduz a
indignação do jornalista, escritor
e chargista Dante Mendonça
com o descaso do Estado de
Santa Catarina com a morte do
cardeal Dom Paulo Evaristo
Arns, um “bravo conterrâneo”
nascido em Forquilhinha. 
Dante é catarinense de Nova

Trento e mora em Curitiba. 
“O Estado de Santa Catarina

simplesmente desconheceu o
falecimento do catarinense
Dom Paulo Evaristo Arns,
nosso santo e bravo
conterrâneo de Forquilhinha. O
governador não decretou luto
oficial, a bandeira foi hasteada
normalmente no Palácio Barriga
Verde e na Assembleia
Legislativa ela ficou em brancas
nuvens. Não foi divulgada uma
nota oficial lamentando o triste
momento. Nem nas redes
sociais do governo do Estado,
da Assembleia Legislativa ou do
Tribunal de Justiça, nem nos
respectivos sites. É
vergonhoso!”
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Aviamentos Açougue

Bebidas

Lanchonete

Boutique

SACO DOS LIMÕES TE
AVENIDA WALDEMAR VIE

(ESTACIONAMENTO PRÓPRIO)

FELIZ NATAL! PRÓ   
A MELHOR MENSAGEM DE NATAL É AQUELA QUE SA         

TERNURA OS CORAÇÕES DAQUELES QUE NOS AC      
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Pães e Biscoitos Caseiros Alimentos Integrais

Fiambreria

Orgânicos

Floricultura

   EM
  IRA

 

  ÓSPERO ANO NOVO
        AI EM SILÊNCIO DE NOSSOS CORAÇÕES E AQUECE COM

      COMPANHAM EM NOSSAS CAMINHADAS PELA VIDA.
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Divulgação/BD

FERNANDO ANSELMO (*)

Uma frase que todo mundo algum dia já
ouviu na vida é a seguinte: nem
sempre o 1º colocado é o vencedor,

bem como, o que chega atrás é o perdedor.
Em um primeiro momento pode parecer

uma análise de um derrotado que não admite a
vitória do oponente e que encontra nessa linha
de almanaque uma saída honrosa pelo
fracasso.
Falo isso, pois, em outubro passado,

encarei a difícil missão de concorrer à
prefeitura de São José contra fortíssimos e
tradicionais adversários sendo o 3º colocado
com 14.862 votos, o que representou 13,13%
dos votos válidos.
Sem estrutura, sem dinheiro e sem apoio

político, mas com uma coisa imprescindível
dentro de mim que deve nortear as decisões
de todas as pessoas que encaram uma difícil
empreitada: a vontade de querer fazer o
melhor!
Chico Anysio, em sua última entrevista

disse: “O sucesso é um acidente de percurso!”.
Concordo com ele! Não podemos fazer algo
achando que aquilo irá dar certo
absolutamente. Pelo contrário, ao encarar uma
missão você deve fazer tudo de forma que

alcance o objetivo. Porém, já deve se precaver
e se preparar com a derrota, pois é simples
demais usufruir a vitória, basta levantar os
braços e sorrir. Já a derrota, dependendo da
forma que for encarada, pode deixar marcas.
Por isso o título desse pequeno texto:

“Venci ou perdi?”. E eu respondo: claro que
venci! 
Venci pois mantive minhas convicções, não

aceitei negociatas e pensei a todo o momento
em apresentar propostas palpáveis para a
população. 
Venci pois a minha família esteve ao meu

lado sempre e me beijaram e abraçaram como
se estivesse no primeiro lugar do pódio.
Independentemente do resultado o beijo da
minha esposa, o abraço dos meus pais e o
sorriso dos meus filhos teriam sido os
mesmos.
Por isso, encare a sua vida de forma como

se fosse uma grande missão e, se você falhar,
faça de tudo para que possa olhar para trás e
ter orgulho de dizer: “Eu fiz o meu melhor”.  
Essa vitória, meus amigos, ninguém tirará

de você!

(*) Fernando Anselmo é advogado,
empresário e foi candidato a prefeito

de São José nas eleições 2016

GANHEI OU PERDI?
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FLORIANÓPOLIS   SÃO JOSÉ   CRICIÚMA

48 3203.2000 48 99144.8700

São os votos da Escritolândia a você e sua família.

  Parabéns por todas as suas conquistas

 realmente importa.

Que você possa 
colher os frutos 

de 2016 
ao lado de quem
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Tudo começou lá pelos idos
de 1980. Um grupo de
amigos e membros das

tradicionais famílias Cavalheiro e
Heidenreich, do Ribeirão da Ilha,
se encontrava todos os finais de
semana para jogar futebol e
confraternizar. Tiveram, então,
uma ideia original para que essa
convivência harmoniosa e alegre
tivesse vida longa. 
Como a maioria dos peladeiros

torcia para o Flamengo, do Rio de
Janeiro, eles resolveram montar um
time para fortalecer a união. O
nome escolhido juntou o
parentesco com o clube do
coração, e o time passou a ser
chamado de Flamília.

Na formação original o Flamília
tinha somente 12 jogadores
(peladeiros, claro) que, hoje, com
cabelos brancos e barrigas
avantajadas, ainda correm atrás da
bola nos jogos de todos os finais
de semana.
A família cresceu e o Flamília

também. Agora, com um plantel
de 45 atletas, prepara o espírito das
novas gerações para que seja
mantida a tradição que já dura 36
anos. 
Jogar bola aos domingos,

cultuando a amizade e a
confraternização, é o exemplo de
um grupo que fez do futebol não
apenas uma paixão, mas uma bela
história de vida. 

DUAS FAMÍLIAS MUITO UNIDAS
Os Cavalheiro e os Heidenreich, do Ribeirão da Ilha, mantém uma tradição
há 36 anos: o futebol com os amigos aos domingos

EM PÉ: Bebei, Nado, Rogério, Carlito, Nica e Almir
AGACHADOS: Filipe, Carlinho, Diga, Murillo, Mino e Mero
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A TODOS!
ALTAFELIZ NA

DESEJAMOS S UM
otsoP

Qualidade é o nosso combustível.    tível.

AVENIDA JORGE L    

AINSTAGRAM.COM/POSTOC

  F

CAMARAO

TEIRA DO PIRAJUBAÉOSC  LACERDA  1625  ORIANÓPOLIS/SC  FLTE   OSCAVENIDA JORGE LACERDA, 1625 - ORIANÓPOLIS/SC - FLEIRA DO PIRAJUBAÉ

Questões estratégicas como
a regulação do estoque de
milho através da Conab

(Companhia Nacional de
Abastecimento) e demandas como
habitação rural e melhorias na
eletrificação, telefonia e internet que
chegam às propriedades rurais, são
questões urgentes para o
fortalecimento da agricultura
regional e levaram deputados de
Santa Catarina e do Rio Grande do
Sul a discutir a criação de um fórum
interestadual permanente das
Comissões da Agricultura das
assembleias estaduais, para buscar
soluções  de problemas que são
comuns aos  estados de SC, RS e
PR..
O tema foi discutido em Porto

Alegre (12/12) pelo deputado
catarinense Natalino Lázare (PR)
com a  presidente da Assembleia
Legislativa do Rio Grande do Sul,
deputada Silvana Covatti, e o
presidente da Comissão de
Agricultura, Pecuária e
Cooperativismo da ALRS,
deputado Adolfo Brito. 

Para o deputado Lázare, que é
presidente da Comissão de
Agricultura e Política Rural da
Assembleia Legislativa de Santa
Catarina, e conhece as carências da
agricultura (permaneceu na lavoura
até os 14 anos), a única forma de
garantir a sucessão rural é

proporcionar que os jovens tenham
acesso ao ensino profissional perto
de suas localidades, bem como às
telecomunicações.
O deputado gaúcho Adolfo

Brito tem a mesma preocupação:
“A agropecuária é a principal
atividade dos nossos estados

(RS,PR e SC) e as demandas são
comuns. Desta forma, precisamos
de um esforço coletivo para atender
às necessidades dos nossos
produtores rurais, incentivando que
fiquem no campo, mas com
dignidade, ou seja, com
infraestrutura de qualidade”.

UM FÓRUM PERMANENTE em defesa da agricultura
Rafaela Redin/Divulgação/BD

DEPUTADOS ADOLFO BRITO, Silvana Covatti e Natalino Lázare: ações conjuntas e m defesa da agricultura
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Acapital catarinense vive o clima natalino com apresentações,
festas e a expectativa por 2017. Essa também é uma das
épocas em que a cidade fica ainda mais bela com a iluminação

de Natal, que assim como nos outros anos, está presente em diversos
pontos de Florianópolis.
A prefeitura, por meio do Consórcio SQE LUZ, formado pelas

empresas Quantum Engenharia, Sadenco Engenharia e pela
multinacional holandesa Arcadis, já finalizou a instalação de mais de
136 arabescos em LED branco nos postes da Beira-Mar Continental e
Via Expressa Sul e das avenidas Beira-Mar Norte, Paulo Fontes,
Governador Gustavo Richard e da Saudade.
As pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles, por sua vez,

exibem enfeites com luzes de LED fio cristal azul e as tradicionais
frases “Sejam Bem-Vindos” e “Boas Festas”, nas cabeceiras. Outras
figuras luminosas em forma de sinos, anjos, estrelas, árvores e
travessas estão espalhadas por 14 bairros, entre eles Barra da Lagoa,
Estreito, Capoeiras, Coqueiros e Coloninha.
Além disso, cerca de 120 peças de lâmpadas de efeito

estroboscópico e mais de mil e quatrocentos metros de cordas
luminosas foram distribuídos nos 30 postes da Avenida Beira-Mar
Continental. Na Praça XV de Novembro, vasos, ramalhetes, cascatas e
uma árvore iluminada com diferentes cores compõem a decoração
natalina.

FLORIANÓPOLIS
ILUMINADA PARA
O NATAL 
Decoração tem luzes de LED, enfeites
de sinos, anjos, estrelas, árvores e
frases para os visitantes 

UTILIDADE PÚBLICA
Por meio de uma ligação gratuita, a população de Florianópolis, São

José, Palhoça e Blumenau pode solicitar a manutenção da iluminação
em ruas, avenidas, servidões, praças ou qualquer ponto público.
Através do número 0800 645 6405, é possível contatar os serviços do
Consórcio SQE LUZ – contratado pelas prefeituras –, em casos de
lâmpadas acesas durante o dia ou apagadas à noite, e atos de
vandalismo. Além do atendimento pela central telefônica, a solicitação
também pode ser registrada pelo site sqeluz.com.br.

ESPECIAL



Osite do bloco diz que o
Onodi nasceu em 1998,
mas muitos dos antigos

fundadores e foliões garantem que,
no Carnaval 2017, o Onodi
completa 20 anos. A contagem de
tempo inclui um desfile feito em
1997, quando o saudoso Siqueira
levou para as ruas do Campeche
uma carroça alegórica, e a galera
saiu pulando atrás.
Então, para todos os efeitos, o

Onodi, o bloco mais charmoso,
famoso e alegre do Sul do mundo
completa 20 anos em 2017 e a

comemoração vai ser de arromba.
Como o bloco é democrático,
porém, se houver discordância
quanto à data de aniversário de 20
anos (2017 ou 2018), o Onodi
repete a festança e completa 20
anos novamente em 2018. 
Mesmo porque para as

comemorações dos 20 anos em
2017 o bloco já está na rua. No
sábado (17/12), o chefe Pedrão,
um dos donos do Sufoco’s Bar e
Restaurante, na Lagoinha Pequena,
no Campeche, folião incansável e
patrocinador de primeira hora,
anunciou pelo sistema de som do
bar que já estão sendo feitos os
preparativos para festa. 

“Já temos camiseta
comemorativa que conta a história
dos 20 anos. Estão sendo vendidas
no site do Onodi
(www.onodi.org.br)”.    
No site, Isolete Dozol, foliã de

carteirinha e militante do Onodi
desde criancinha, conta o seguinte:
“Foliões com boas intenções,
cansados do carnaval do centro da
cidade por conta da violência,
"tavam divárde" sem saber o que
fazer. Sensibilizados com a
situação financeira da Banda
Nossa Senhora da Lapa, do
Ribeirão da Ilha, que não tinha R$
400,00 para consertar seus
instrumentos (Eita falta de
incentivo para a cultura!), além da
necessidade de fincar raízes de
manifestações populares que
agrupem, alegrem, salvem e
guardem características tão
peculiares como a do manézinho e
sua linguagem; e mais ainda: o
carinho pelo sotaque e pelas
histórias desta Ilha que fazem a
graça e as delícias de qualquer
forasteiro mais sensível, aberto
para entender e ver outros jeitos,
juntaram tudo isto, adicionaram
muitas doses duplas de amizade,
espírito comunitário, dezenas de
cervejas, discussões acaloradas e
pronto: nasceu o bloco Onodi”.
Simples assim: 40 amigos se

reuniram, deram R$ 10,00 cada e a

Banda Nossa Senhora da Lapa
pode arrumar seus instrumentos e
sair à frente do bloco no Sábado de
Aleluia de 1999, porque choveu no
Carnaval daquele ano. 
Todo mundo muito bem

abastecido pela carroça do seo
Paraná, carregada de cerveja
gelada, num passo apropriado para
acompanhar a folia. “Aí a coisa
pegou”, lembra Isolete. 
Além de tocar no “Carnaval de

Sábado de Aleluia”, a banda do
Ribeirão também presenteou a
comunidade do Campeche com
uma serenata de Natal naquele ano. 
Temas - Em 2001 já surgiu o

primeiro tema do bloco estampado
na camiseta: Onodi 2001 - Uma
Odisséia no Campeche. “Para ser
mais coerente buscou-se, além do
samba feito pelo Jorge Coelho,
temas escolhidos para as camisetas
entre as pérolas de ditos ilhéus. Em
2002 foi o "Si qués, qués”; em
2003: "Qués filho, vai dá como ô
di!"; e em 2004, brincando com o
apagão e com a malícia ilhoa:
"Antes que máli lhi pregunti: tásh
com a pomboca acesa?"
O resto todo mundo já sabe:

reuniões no Sufoco’s, conversa

daqui e dali para o patrocínio da
cerveja, venda de camiseta para o
som. No Onodi todo mundo sai,
todo mundo brinca: velho, moço,
criança. Também está na mão de
todo mundo segurar o espírito do
Onodi: brincar.

Existem duas versões para o
nome do bloco. Uma delas, mais
social, diz que foi uma
homenagem ao cachorrinho do
Tirelli, tapeceiro de grandes
saudades. Ele ganhou o cachorro
de presente de um manézinho e
quando perguntou qual era o
nome, ouviu a seguinte resposta:
"Ô no di!".
A outra versão, mais malina,

quem tiver curiosidade em saber
pode perguntar para qualquer
folião do bloco. Ele vai responder
na hora: “O no di!”. 
É como diz a letra do enredo do

Carnaval 1998 (letra e música de
Romero Medeiros): 

Sei lá quem foi que deu
Será você quem deu
O nome pra este bloco

E se escondeu
Da vizinha ouvi dizer: O NO DI
Do vizinho ouvi falar: O NO DI
Campeche inteiro: O NO DI

Então vem cantar, pular, brincar
Curtir, sorrir no O NO DI
Que é o nome deste bloco

Que O NO DI
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ONODI
20 anos de alegria

Ninguém sabe quem
deu o nome ao bloco
mais famoso do Sul da
Ilha, que completa 20
anos. A resposta é
sempre assim: O no di
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Na onda
A belíssima Bruna
Mellos marcou
presença no show do
cantor Lulu Santos
em Floripa. 

Tim-tim
Fernanda Quadras disse sim a Rodrigo Martins. Eles
receberam os amigos em cerimônia íntima na
Capital. A coluna parabeniza o casal.

Empório Original/Divulgação/BD

Psiu!
Emanuela Sônia Jorge (D) e amigas no Empório Original, uma das casas mais
badaladas do lado de lá da ponte, no Continente Park Shopping.

Coração
A turma de 1972 do Colégio

Coração de Jesus esteve mais uma
vez reunida, mantendo os laços de
amizade. Lauda Berreta, Rosangela
Elias, Marilene Koerich Rampinelli,
Anita Barbato e Arlete Damásio

Passarela
A passista Ana Beatriz Abdu
será destaque na Escola de
Samba Consulado. Vem
novidades por aí.
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Aagência do Banco do Brasil
no Campeche, que
funciona na Rodovia SC

405, a 500 metros do trevo de
acesso ao bairro, é campeã
brasileira em assaltos. 
O antigo prédio, que

funcionava ao lado da agência
nova, foi assaltado 20 vezes. E o
novo prédio também entra na
concorrência: foi inaugurado há
poucos meses e já foi assaltado
uma vez, no final de novembro.
O Banco do Brasil ainda não

substituiu a grande estrutura em
vidro que os bandidos destruíram a
marretadas para entrar na área dos
caixas eletrônicos. Uma chapa de
madeira aglomerada tapa o
buracão que ficou, como uma
espécie de marca para avisar que a
única agência do Banco do Brasil
que atende todo o sul da Ilha não
tem segurança nenhuma.
Com o risco de novos assaltos,

nos finais de semana a agência
passou a deixar pouco dinheiro
nos caixas eletrônicos,

prejudicando os clientes. Às
segundas-feiras muitos caixas ainda
estão vazios.

Estacionamento – Como a
agência do Banco do Brasil no
Campeche é a mais acessível no Sul
da Ilha, região com cerca de 70 mil
moradores (a do aeroporto é fora
de mão, e o estacionamento é
caríssimo), é utilizada por clientes
da Costeira, Rio Tavares,
Campeche, Tapera, Ribeirão da
Ilha, Armação e Pântano do Sul. O
movimento é intenso e a área de
estacionamento não atende a
demanda. Os carros param sobre
calçadas, no acostamento da SC
405, onde houver espaço. Além do
risco de assaltos, os clientes
também correm riscos para sair da
área do banco e acessar a rodovia,
de grande movimento. 
Não existe polícia nem para

evitar assaltos e nem para evitar
acidentes de trânsito. A agência do
Banco do Brasil no Campeche é
um exemplo do descaso como
tudo é tratado no Brasil.

PODE PEDIR MÚSICA

BANCO DO BRASIL no Campeche, campeão em assaltos

Este é o antiga agência do Banco do Brasil no
Campeche. Foi assaltada 20 vezes. O novo prédio
construído ao lado, segue a mesma performance:
já foi assaltado uma vez

É recordista no Brasil. Prédio antigo foi assaltado 20 vezes e a nova agência,
ao lado, também já foi assaltada. 
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Fernando Damásio

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

Campeão brasileiro
Piloto Bruno Damásio, de Floripa,
sagrou-se campeão catarinense e

brasileiro de arrancada na categoria
TTB no autódromo Velo Park, no
Rio Grande do Sul. Na foto, o
campeão com seus troféus e a

possante máquina, e com os amigos
na hora da chegada a Florianópolis.

Show
Apresentação de "Um Barzinho. Um violão

catarinense', com Guinha Ramires e Silvia
Abelin apresentando seu repertório  e também
de músicos catarinenses. No Sufoco's Bar e
Restaurante, na Lagoinha Pequena, Campeche.

Papai babão
Empresário Zeca Furtado, da Jotas, feliz da

vida ao lado de seu filho Gustavo Furtado, um
lindo garoto. Puxou a mãe...

Melhor patrão
Seo Miguel foi o melhor patrão de

embarcações na pesca da tainha em todos os
tempos. Na foto, no restaurante Sufoco’s, no
Campeche, na companhia da filha Galega e do
genro Berkenbrock, que é sobrinho da beata
Albertina Berkenbrock. 

Homenagem
Nosso eterno amigo João Melo, fundador da

Royal Pack, que deixou uma grande lacuna com
sua morte, foi homenageado pela Câmara e
passa a ter uma rua com seu nome em São José.
A homenagem ao saudoso e fraterno amigo, foi
uma sugestão deste colunista. 

Só reclamações
Várias pessoas procuraram este jornal

para reclamar do atendimento no
supermercado do Saco dos Limões. Esses
consumidores estão ansiosos pela chegada
da concorrência, pois uma grande rede
deve instalar-se no bairro em 2017. Já
passou da hora.

Pepino grosso
Prefeito eleito de Florianópolis, Gean

Loureiro (PMDB), anda de cabelo em pé
assustado com o pepino que vai herdar do
prefeito César Souza Junior no dia 1º de
Janeiro de 2017.
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Governador?
Deputado federal

Jorginho Melo (PR)
reuniu suas marionetes
na ACM para se lançar
candidato ao governo
de Santa Catarina. Um
grande número de
participantes não
gostou da ideia, pois
acha que no partido
tem outros nomes com
mais chances. Mas
como ele é o “dono”
do PR catarinense, não
tem pra ninguém.

Simplicidade
Reinaldo Neckel, eleito vereador em São José pelo DEM, não mudou

nada após a vitória. Mantém a mesma simplicidade na companhia dos
amigos. Assim vai longe.

Diva
Cantora Bianka de Liz, filha do nosso amigo Cachopa, do Maré Alta, foi

convidada pelos cantores Leonardo e Eduardo Costa para abrir o show
Cabaré, na cidade de Pato Branco. Ela tem uma carreira de futuro.

Bem informado
Vereador eleito Jair Costa (PSD), da

Colônia Santana, tem um bom hábito:
informar-se das notícias de São José e região
lendo o jornal Bom Dia.

Confraria
Este colunista esteve presente na festa de final de ano da confraria dos ex-vogais da Junta

Comercial do Estado de Santa Catarina. O grupo se reúne mensalmente, e as melhores histórias de
vida são contadas em verso e prosa.




