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CASA FELIZ
RESSURGE NO PERU

RBS tem mais uma
lista de demissões
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Sorteio, que fez sucesso
em Santa Catarina
durante 15 anos, volta a
funcionar no Peru agora
como “La Loteria de La
Familia Peruana”. Desde
agosto, distribuindo
carros e casas em
todo o país
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Vereador Nirdo Artur da
Luz, o Pitanta,
presidente da Câmara

de Palhoça, tem tirado o sono
do prefeito Camilo Martins.
Além de fazer cobranças, da
tribuna, em todas as sessões
também transformou o seu
facebook numa arma
poderosa. 

Está lá postado, por
exemplo, vídeo em que Pitanta

pede que a prefeitura suspenda
os contratos com a Kopp,
empresa que está sendo
investigada na Operação Ave
de  Rapina, em Florianópolis.
O raciocínio de Pitanta é
lógico: se está enrolada lá...

O vereador também
questiona o contrato pelo qual
a prefeitura paga até R$
1.620,88 por hora para uma
empresa do Paraná realizar

serviços de limpeza em
Palhoça. “Os contratos
chegam a R$ 1,239 milhão,
dinheiro que poderia ser
investido na compra de
máquinas de limpeza e
contratação de mão de obra”.

Marcação cerrada

1) Ave de Rapina: "rapina" = raptar, aves que
raptam, carnívoras, garras poderosas . Entre
outras (gavião, águia, etc) também pertencem ao
grupo abutres e urubus.

2 ) Fundo do poço: Metáfora que indica algo
que não deu certo, problemas que vieram de uma
vez só. Chegar ao lugar mais escuro e
desesperador que um ser humano pode ir.

Sinônimos
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O GIGANTE VOLTA A TREMER 

RBS PREPARA mais demissões antes do Natal
Segundo o Jornal JÁ, de Porto Alegre, que antecipou demissões em agosto,
entre 200 e 600 funcionários serão demitidos em dezembro

ARBS, que demitiu 140
funcionários em agosto,
volta ao noticiário negativo.

O Jornal JÁ, de Porto Alegre,
publica matéria anunciando que
dezembro será um mês trágico para
os trabalhadores do maior grupo de
comunicação do Sul do Brasil. 

“A tesoura que assombra há
meses a RBS, com demissões em
grupo e isoladas, deve recrudescer
dramaticamente na primeira sexta-
feira de dezembro, dia 5. Naquela
data, entre 200 e 600 funcionários
do grupo deverão ser demitidos.
Será mais uma etapa do implacável
plano de ‘reestruturação’
comandado pelo consultor Cláudio
Galeazzi, que ganhou fama e
reconhecimento no meio
empresarial como Cláudio Mãos de
Tesoura”.

Segundo o JÁ, único jornal
gaúcho que publica matérias sobre

a crise da RBS (aqui, só o Bom Dia
e alguns blogs repercutem o
assunto), uma lista de degola já
circula pelo sexto andar do edifício-
sede da RBS, que fica na avenida
Ipiranga, em Porto Alegre.

“Para evitar vazamentos, a lista
não possui nomes, mas apenas
cargos e funções dos futuros
dispensados. Sabe-se que, entre
eles, está a cabeça de um membro
da diretoria executiva. A execução
em massa confirma o que o Jornal
JÁ informou em agosto passado, ao
antecipar uma massiva política de
demissões na empresa, confirmada
pelo anúncio desastrado de 130
demissões no início do mês”, diz o
jornal. 

Em agosto, as demissões na
RBS só não foram mais amplas por
causa da cobertura das eleições. A
repercussão negativa também
reduziu a velocidade das degolas.

Mas a empresa continuou a fazer
cortes a conta-gotas,
semanalmente, em todas as
unidades do grupo, “antecipando o
terremoto que se aproxima”.  

No site

O volume de demissões
semanais na RBS é tão intenso que,
o blogueiro José Luiz Prévidi
(http://previdi.blogspot.com.br),
segundo o JÁ,  dá quase todo dia
notícias de demissões na rádio
Gaúcha. 18 de novembro: foi
demitida a editora de geral, Rejane
Costa, com 30 anos de casa.

Dia 19: Prévidi informou a
demissão do operador da central
técnica, Leonardo Freitas. Na
véspera, a rádio demitiu a
telefonista da madrugada.

“No mês passado, a tesoura

cortou as duas telefonistas da
sucursal de Brasília, uma delas com
25 anos de casa. Junto, foi demitida
a funcionária da copa, trocada por
uma máquina de café”, postou.

No mesmo dia (19), a
coordenadora de reportagem
Rosângela Caino, conhecida como
‘Roc’, foi dispensada pessoalmente
pelo diretor de Jornalismo, Marcelo
Rech. 

Outro colaborador antigo
cortado foi o editor de Arte Luiz
Adolfo Lino de Souza, 54 anos,
responsável por todas as reformas
gráficas de Zero Hora e de outros
jornais do grupo, onde trabalhava
desde 1988. O mais experiente
designer do Rio Grande, com
mestrado em desenho jornalístico
em Barcelona,  “sai silenciosamente
da redação de ZH para se dedicar
apenas às suas aulas na PUC
gaúcha”.

O Governo de Santa Catarina e a Casan estão 
investindo mais de R$ 1,7 bilhão em obras 

para melhorar o abastecimento
de água e a rede de esgoto.

Além de não desperdiçar, você pode aumentar 
o armazenamento da sua casa, ampliando 
a caixa d’água ou a cisterna.

QUANDO TODOS COOPERAM, O VERÃO FICA MELHOR.
Nesta época do ano o consumo de água triplica, por isso cada um deve fazer a sua parte.
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Os reflexos da demissão em
massa nas empresas da
RBS, principalmente de

profissionais experientes, com anos
de casa e que ganham os maiores
salários, já é visível nos veículos do
grupo. Em Santa Catarina, por
exemplo, a edição do último dia 17
de novembro do Diário
Catarinense foi para as ruas sem o
logotipo de capa. O DC da segunda
circulou como um jornal fantasma. 

Os leitores estranharam, mas a
edição não foi recolhida. A área de
circulação do jornal apenas ligou
para as bancas para perguntar “se
alguém tinha se recusado a comprar
o DC porque estava sem o
logotipo”, como revelou um dono
de banca, onde, no dia seguinte,
ainda haviam alguns exemplares da
edição fantasma.

A capa do jornal sem o logotipo
também foi reproduzida no site do
Click RBS e no DC eletrônico.
Vários leitores comentaram a
“barriga” e, no site, a empresa
justificou que a edição do dia 17
saiu sem o logotipo por um
“problema técnico”. 

Na edição impressa do dia
seguinte, 18 de novembro,
nenhuma explicação.

O caso é muito estranho. Quem
conhece a produção de jornal sabe

que a primeiro elemento gráfico
que o diagramador chama de seus
arquivos eletrônicos, quando a capa
vai ser elaborada, é o logotipo. Mais
estranho ainda é que, durante a
revisão, um erro tão monumental
não tenha sido percebido. Afinal, o
logotipo ocupa na capa do DC um
espaço de 4,5cm de altura por 23cm
de largura, numa área total de
impressão de 26cm de altura por
35cm de largura.
Proporcionalmente, é como fazer
um buraco de 100mts numa parede
de 900mts e ninguém notar.

O Diário Catarinense, de
qualquer forma, deve entrar para a
história da Imprensa mundial como
o único jornal que circulou sem o
próprio logotipo.  

O homem que comanda a
tesoura que faz rolar cabeças na
RBS foi descoberto pelo repórter
Luiz Cláudio Cunha (*). Em uma
reportagem especial para o Jornal
JÁ, de Porto Alegre, Luiz Cláudio
revela que “o espírito que há meses
assombra com cortes e demissões”
a RBS chama-se Cláudio Galeazzi.

“Não é nenhum dos jovens
executivos barbudos da família
Sirotsky que fundou e comanda a
Rede Brasil-Sul de Comunicação
desde 1957. O artífice que modela a
nova RBS é Cláudio Galeazzi —
um senhor de 74 anos e sorriso
rasgado, cara limpa e cabelos quase
brancos, 1m84 e 92 kg de um corpo
massudo modelado pelo exercício
disciplinado do halterofilismo —,
reconhecido nos principais círculos
econômicos do Rio e São Paulo,
respeitado entre os grandes
empresários brasileiros e disputado
por empresas em crise que o
veneram como o temido Galeazzi
Mãos de Tesoura”.

Segundo a reportagem, Mãos de
Tesoura tem mais de 150 projetos
de salvação empresarial no
portfolio da consultoria Galeazzi &
Associados que fundou em São
Paulo, em 1995. “Cláudio teve
passagens triunfais (para os
patrões) e traumáticas (para os
empregados) no comando
temporário de gigantes como os
grupos Pão de Açúcar,
Vulcabrás/Azaleia, Lojas
Americanas, Artex, Cicrisa, Vila
Romana, entre outros. Na coronha
de seu revólver de serial killer de
empregos, na conta sinistra da
revista Época Negócios, estão
registradas até janeiro de 2008 mais
de 20 mil demissões — o triplo dos
6,5 mil funcionários hoje
sobressaltados da RBS”, escreve o
jornalista Luiz Cláudio Cunha.

Cláudio Eugênio Stiller Galeazzi
ganhou fama, segundo Cunha,
pelos cortantes resultados de
eficiência gerencial, redução de
custos e otimização de lucros que o
tornaram “uma lenda da vida real
das empresas estressadas por
balanços avermelhados e
deslizamentos de receita”. 

A aproximação de Mãos de
Tesoura com a RBS começou em
2011, “quando acendeu a luz
vermelha no comando da família
Sirotsky. Estudos internos e
sigilosos realizados por um
executivo do grupo em Santa
Catarina, Marcos Barbosa,
indicaram que o jornal Zero Hora,
nau-capitânea da frota da RBS,

sofreria um grave abalo estrutural
nas receitas a partir de 2018,
açoitado pelas ondas cruzadas da
queda de anunciantes, fuga de
leitores e custos crescentes do
papel, tudo isso potencializado no
mar tormentoso da internet”.

Mas essa tragédia anunciada,
como diz Cunha, aconteceu antes.
“Em 2012, o caixa do jornal sofreu
uma abrupta queda de publicidade,
com uma margem de redução de
até 50%. O comando da RBS se
assustou porque é a divisão de oito
jornais impressos que dá o caixa
para sustentar o resto da empresa.
(...) As receitas continuaram
piorando no início de 2013 e o
susto virou preocupação. Em julho
daquele ano, consolidada a ideia de
contratar uma consultoria externa
para reorientar a RBS, começou a
ser sussurrado ali um nome sonoro
e desconhecido até pelos altos
executivos da casa: um certo
Cláudio Galeazzi”.

As conversas que selaram a
parceria aconteceram em São
Paulo, na sede da consultoria de
Galeazzi, com Nelson e Duda
Sirotsky. “Discreto, o consultor não
foi visto uma única vez na sede da
RBS em Porto Alegre, mas ficou
clara sua entrada na vida do grupo.
Sem aparecer, sem circular pelo
QG dos Sirotsky no sul, Galeazzi
despachou para lá um grupo
pequeno de assessores para fazer o
raio-X e agir sobre os problemas
que rondam a empresa. Pelo que se
sabe do contrato, a equipe de
Galeazzi vai assombrar os
corredores da RBS até meados de
2015”.

(*) QUEM É - O jornalista
Luiz Cláudio Cunha foi repórter de
Zero Hora em Porto Alegre, em
1970, e editor-chefe da sucursal da
RBS em Brasília, em 1993. –
cunha.luizclaudio@gmail.com

REFLEXO DAS DEMISSÕES
Edição do DC sai sem o logotipo

O GIGANTE VOLTA A TREMER 
Mãos de Tesoura

Divulgação/BD

CLÁUDIO GALEAZZI
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O GIGANTE VOLTA A TREMER 

Representantes da FENAJ e dos
Sindicatos dos Jornalistas de Santa
Catarina e do Rio Grande do Sul
tiveram audiência com o ministro
do Trabalho, o catarinense Manoel
Dias (4/10), e pediram que o
governo corte as isenções fiscais
das empresas que promevem
demissões em massa. O quadro em
todo o país é considerado
alarmante. 

Segundo informa o site do SJSC,
participaram da audiência em
Brasília os diretores da FENAJ José
Carlos Torves e Wanderley
Possebon, o presidente do
Sindicato dos Jornalistas do RS,
Milton Simas, e o vice-presidente
do Sindicato dos Jornalistas de SC,
Renan Antunes de Oliveira. A
audiência foi motivada pela
demissão em massa no Grupo RBS,
em agosto, quando 43 jornalistas
foram demitidos sem justa causa.

Os dirigentes sindicais apelaram
ao Governo para que corte isenções

fiscais das empresas que promovem
demissões sem justa causa. "Afinal,
a lei do incentivo fiscal com
desoneração da folha de pagamento
das empresas jornalísticas não veio
para promover demissões, visa

exatamente o contrário", sustentou
José Carlos Torves. 

Segundo estudos do Dieese, a lei
de desoneração da folha de
pagamento representou uma
redução de custos média de 8,48%

nas empresas jornalísticas. Também
foi solicitado que o Ministério do
Trabalho e Emprego convoque a
direção do Grupo RBS para dar
explicações, inclusive sobre novas
demissões.

FENAJ E SINDICATOS pedem corte de incentivo 
Divulgação/SJSC/BD

FEDERAÇÃO E SINDICATOS de jornalistas denunciam ao ministro do Trabalho
que quadro de demissões no país é alarmante

LUIZ ADOLFO LINO DE SOUZA, editor de
arte dos jornais do grupo e responsável
pelas mudanças gráficas nos veículos
da RBS, foi demitido

Reprodução/Jornal JÁ/BD
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P o s t o

Há 40 anos, transformando o tempo em movimento.

Av. Jorge Lacerda, 1625
Costeira - Florianópolis / SC
Tel. 48 3226.2182

CASA FELIZ, que fez sucesso em SC, ressurge no Peru
Com padrões e sistema idênticos ao catarinense, agora é “La loteria de la família peruana”.
Empresário Heraldo Santiago continua no comando do negócio

Depois de fazer um enorme
sucesso em Santa Catarina,
a Casa Feliz, uma espécie

de loteria-bingo que distribuía
carros toda semana e uma casa por
mês, com sorteios no Programa
César Souza, na TV Barriga
Verdade, e que há cerca de 10 anos
deixou de existir por força da
legislação federal, ressurgiu com
força total em todo o Peru, país que
faz fronteira com o Brasil no estado
do Acre. 

Nos tempos áureos da Casa
Feliz em SC o negócio era uma
parceria do empresário Heraldo
Santiago com o comunicador César
Souza (pai do prefeito César
Junior), que tinha o programa de
maior sucesso no estado, o Boa
Tarde Santa Catarina, líder de
audiência e que chegou a superar a
próprio Globo em Florianópolis.
Dali a Casa Feliz foi alardeada
massivamente e seus carnês viraram

um sucesso de vendas, até
desaparecer. Ficou na memória dos
catarinenses, hoje focados na
Trimania, que ninguém tem visto
nas suas últimas semanas.

Mas desde agosto deste ano a
Casa Feliz faz a felicidade dos
peruanos, agora como uma loteria
de alcance nacional, massificada nas
TVs de todo o país. Por trás da
nova Casa Feliz, que tem o slogan
de “La loteria de la família
peruana”, continua o empresário
Heraldo Santiago, da Innovar, a
operadora do negócio.

Divulgação/BD
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No Peru, as loterias tem
objetivo social, conforme assegura
o governo. O Ministério de La
Mujer y Desarrollo Social, por
exemplo, justifica a importância
dos jogos de loteria desta forma:
“O desenvolvimento de jogos de
loterias e similares por parte das
sociedades de beneficiência pública
e juntas de participação social
permite que o estado cumpra com
as atividades de apoio social em
benefício da população de
“escassos recursos” (pobre),
através destas entidades
beneficentes (...), mediante
porcentagem que são transferidas”. 

E no Peru vai ser preciso de
muita loteria para resolver esses
problemas sociais, pois existem,
em todo o país, 101 sociedades
públicas beneficentes, que
controlam albergues, asilos,
comedores (restaurantes), centros
médicos e colégios, “qué realizan
actividades a favor de los más
necesitados”, como diz documento

do Ministério da Mulher e
Desenvolvimento Social peruano.    

A Casa Feliz peruana foi
adotada pela  “Sociedad de
Beneficencia Pública de

Huancavelica”, que é a titular da
autorização para que a loteria possa
funcionar, segundo a letra h do
regulamento do negócio. Como
administradora e operadora (letra i

do regulamento), consta a Innovar
Marketing S.A.C., empresa
autorizada a “operar y desarrollar
el juego de lotería Casa Feliz”. O
Comitê Administrativo é formado
por representantes da Beneficencia
Pública de Huancavelica e da
Innovar.

No dia 27 de março, o
empresário Heraldo Santigo foi à
província de Huancavelica, a mais
de 450 Km de Lima, a capital,  e
participou de uma entrevista
coletiva no escritório de advocacia
Muñiz, onde o prefeito, Leoncio
Huayllani Taype, deu detalhes do
funcionamento da Casa Feliz. 

“A Loteria é de alcance
nacional, com prêmios em bens e
dinheiro;  sorteios de automóveis e
de uma casa. É um plano de jogo
com sentido social”, assegurou o
prefeito de Huancavelica, no
lançamento nacional da Casa Feliz,
segundo informações do Diario
UNO, de Lima.

Segundo o governo peruano, objetivo é social
CASA FELIZ

A Casa Feliz peruana funciona
exatamente como a sua precursora
catarinense. O logotipo e os cupons
são idênticos. São quatro cupons,
que devem ser pagos em uma rede
de bancos que incluem o Interbank,
o Scotiabank e o BBVA
Continental. O vencimento é
mensal. E custa 20 novos Soles (a
moeda peruana) cada um, o que dá
cerca de R$ 70,00. 

A modalidade é a loteria
impressa, com dois sorteios por
semana, transmitidos às quarta-
feiras e domingos. São retiradas
cinco bolinhas de um globo
mecânico, que tem sessenta bolas,
numeradas de 1 a 60. 

Os sorteios são gravados no
estúdio Maloca, na rua Joaquin

Capelo, n° 253, no agitado bairro
Miraflores, em Lima, na presença
de um auditor público, exatamente
como era por aqui. Depois, é
transmitido em intervalos da
programação na Panamericana TV,
Canal 5.

No início, houve certa polêmica
nas redes sociais peruanas sobre a
Casa Feliz. Várias pessoas não
conseguiam encontrar o endereço
eletrônico, como Cindy Guevara e
Jonathan Callo Ruelas; outros ,
como Gloria Olivares Ventura, não
entendiam ter recebido os cupons
em seu endereço residencial, com
dados pessoais, sem solicitar nada e
nem conhecer a loteria Casa Feliz.
“Deberían ser mas serios al
respecto”, reclamou a peruana.  

Sorteios pela TV, quarta e domingo

Divulgação/BD
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VIROU LEI

CAMPO DE POUSO do Campeche é
tombado como Parque Cultural
Área tombada tem 130 mil m2. Além campo, acervo inclui prédio da antiga estação de passageiros
e vestígios arqueológicos da casa de rádio e das antenas, junto com o Morro do Lampião

Depois de uma luta da
comunidade de muitos
anos, finalmente a área do

antigo Campo de Pouso do
Campeche foi tombada como
patrimônio histórico, artístico,
paisagístico e cultural de
Florianópolis. O decreto de
tombamento (n° 13.707) foi
assinado no dia 17 de novembro
pelo prefeito César Junior, e
abrange uma área de 130 mil
metros quadrados (correspondente
a uma área de 114.641,04 m² mais
outra de 15.022,08m² . 

Fazem parte do tombamento os
imóveis, remanescentes
arqueológicos, espaços abertos e
acervo natural do campo de pouso,
que foi o primeiro aeroporto de
Santa Catarina e é parte importante
da história da aviação brasileira,
por ter integrado, durante duas
décadas, a partir de 1927, um
conjunto de 28 cidades em todo o
mundo que faziam parte das
escalas na rota do correio aéreo
que ligava Europa, África e o
Atlântico- Sul, e era operada pela
companhia francesa Générale
Aéropostale. 

Um dos pilotos que descia no
Campo de Pouso do Campeche,
última escala antes de Buenos
Aires,  era Antoine de Saint
Exupéry, escritor que ficou
mundialmente conhecido pelo
livro “O Pequeno Príncipe”, que
dá nome à principal avenida do
bairro. 

A justificativa do decreto de
tombamento é “a necessidade de
proteger os marcos referenciais na
paisagem e a visibilidade do
patrimônio (...)”, pois a estrutura
ainda existente no Campeche,
formada pela antiga estação de
passageiros, o campo de pouso e
os vestígios arqueológicos da casa
de rádio e das antenas, junto com o
Morro do Lampião que foi
elemento auxiliar na navegação
aérea noturna,  “provavelmente
seja a única remanescente deste
Correio Postal implantado a partir
de 1927”.

O decreto ainda justifica que foi
levado em consideração a

necessidade de valorizar espaços de
uso tradicional – “a área há muito
tempo está sendo utilizada como
ponto de encontro e de lazer da
comunidade” – ; e que a solicitação
de tombamento foi iniciativa da
comunidade, acompanhada de um
abaixo assinado de mais de 1.800
pessoas. 

Segundo o decreto de
tombamento, a área demarcada
como Parque Cultural do Antigo
Campo de Aviação do Campeche,
onde se localizavam as antigas
pistas, é majoritariamente non
aedificandi (proibido construir). O
projeto do parque deverá
considerar a integração da antiga
estação de passageiros e o Morro
do Lampião.

Antes de ser implantado o
parque, deverá ser elaborado um
zoneamento prévio que terá os
eixos da antiga pista como
orientadores do projeto. Na área,
as construções não poderão ser
superiores a 6 metros para garantir
a visibilidade do Morro do
Lampião. Poderá ser permitido a
construção de um hangar-museu
para abrigo de aeronaves históricas. 

O Posto de Saúde em
construção “terá seu uso integrado
às novas abordagens de saúde,
vinculado ao meio ambiente
natural, sendo que o
estacionamento de veículos deverá
ser reversível para o uso do

Parque”. 
A área do parque cultural, cuja

gestão será feita pela Fundação
Municipal do Meio Ambiente
(Floram), “deverá ser valorizada e
sinalizada como Local de
Memória”, segundo o decreto da
prefeitura.

Viabilização 

Agora que o Parque Cultural
está estabelecido por decreto, a
prefeitura precisa garantir os
recursos para a implantar toda a
infraestrutura necessária para  que
a área seja utilizada plenamente. 

O município precisa iniciar
imediatamente a elaboração do
zoneamento prévio, e incluir
recursos no Orçamento de 2015
para começar a viabilização do
parque. A comunidade, que lutou
durante anos para que a área fosse
de uso público, agora vai
pressionar para que o Parque
Cultural do Campo de Pouco do
Campeche saia do papel e vire
realidade.

Tombamentos P3Tombamentos P1Campo de PousoLegenda

SAINT EXUPERY

Reprodução/Divulgação/BD

Reprodução/Divulgação/BD

ANTIGA ESTAÇÃO de passageiros, hoje Intendência da Prefeitura e moradia
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FILA DA IRRITAÇÃO

EM SÃO JOSÉ, vistoria de veículos vira um inferno
Fila de carros começa no MundoCar, ocupa toda a extensão da rua das Camélias
e chega a dobrar a esquina. Irritação é geral

Avistoria de veículos em São
José, serviço que foi
terceirizado pela Ciretran,

transformou a vida de motoristas e
despachantes num verdadeiro
inferno. A reclamação geral é
contra a demora: gente que ficou
até 8 horas na fila; outros que
chegaram às 4 da manhã; enfim,
queixas de várias pessoas de que o
tempo mínimo de espera para a
vistoria nunca é inferior a 4, 5
horas. A fila de veículos na rua da
Camélias começa no posto de
gasolina, no MundoCar, e dobra a
esquina, há mais de 200 metros de
distância. Quando a Ciretran fazia
o serviço (o sistema mudou dia 12
de outubro), a média de tempo na
fila era de meia hora.

O que os usuários questionam é
que a terceirização piorou o
atendimento. Em Florianópolis,

Biguaçu e Palhoça o serviço de
vistoria continua com as Ciretrans,
e não existe a longa e extenuante
demora como ocorre em São José.

Outra reclamação: com a
terceirização, o preço também
subiu. Anteriormente, o custo da
vistoria era de R$ 42,23 para todos
os tipos de veículos. Agora há

diferenciação: para carros e
camionetas o valor subiu para R$
60,00; e para caminhões ficou um
pouco mais salgado: R$ 115,00.  

Emplacando fora -  O reflexo
desse dificuldade enfrentada pelos
motoristas de São José foi imediato.
Segundo despachantes, muita gente
está preferindo emplacar o veículo

em Florianópolis. Essa migração de
emplacamentos é, em média, de
cerca de 20 carros por dia. 

Quem perde é São José, que
deixa de arrecadar; e os
proprietários de veículos, que
passam o dia na fila da vistoria.
Ganham mesmo as duas empresas
que agora fazem o serviço. 

A FILA DE CARROS, na rua das Camélias, começa 50 metros à frente mas ninguém sabe onde termina, pois ela dobra a esquina

Jurandir Camargo/BD
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A prefeitura de Santo Amaro da Imperatriz
está implantando um projeto de estímulo fiscal
que é bom para o contribuinte e para a cidade.  É
o “Nota Santo Amaro”, que tem o objetivo
devolver à população parte dos valores recebidos
com o Imposto Sobre Serviço (ISS). A idéia é
muito simples: quem exigir nota fiscal ganhará
crédito, que poderá ser utilizado para abater até
100% do IPTU, de qualquer imóvel da cidade.

O programa de descontos será possível porque
a prefeitura  implantou a Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica (NFS-e). Esse sistema permitirá a
operação do “Nota Santo Amaro”   e o seu
acompanhamento online.

A exemplo do que já acontece em cidades
como São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, o
“Nota Santo Amaro” é um estímulo para que as
pessoas e empresas solicitem notas fiscais quando
contratarem qualquer serviços na região.  

“O fato do programa gerar créditos para
descontos no IPTU também irá fazer com que os
clientes deem preferência às empresas locais”, diz
o secretário de Administração da prefeitura, Jorge
Coelho.

A nota irá computar os créditos após o
prestador de serviços realizar o pagamento do
ISS. Para que uma porcentagem sobre esse
imposto retorne ao cidadão, o documento fiscal
deverá conter, obrigatoriamente, o CPF ou CNPJ
do cliente (é só solicitar ao vendedor).

Como funcionará

Atualmente, o valor do ISS em Santo Amaro
da Imperatriz é de 5%. Após o pagamento da
nota pelo prestador, parte do valor quitado será
convertido em créditos de:
• 30% no caso de pessoas físicas
• 10% no caso de microempresas
• 10% condomínios residenciais ou comerciais
• 5%  pessoa jurídica responsável
pelo pagamento do ISS
• 5% microempreendedor individual (MEI)

BOA IDEIA
Quem pedir nota fiscal vai
ganhar desconto no IPTU

Viaduto do Pagará
Prefeito de Santo Amaro da Imperatriz,

Sandro Vidal, recebeu do superintendente do
DNIT, Vicilar Pretto, a confirmação de que a
obra do viaduto na entrada do bairro Pagará (BR
282) começa em novembro. 

Vidal foi à sede do órgão junto com o diretor
de transportes da prefeitura, Jorge Caiba, para
pedir explicações porque a obra não foi iniciada
em outubro, como estava programado. 

Vicilar informou que “problemas técnicos”
atrasaram o início, mas que já foram resolvidos
pelo DNIT. "O recurso está garantido para
Santo Amaro da Imperatriz e a obra deverá
iniciar na segunda quinzena de novembro",
garantiu. 

Sandro Vidal aproveitou para pedir limpeza
nas margens da BR 282, obras de drenagem e a
instalação de uma galeria para escoamento de
água na entrada do bairro Varginha.
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OS PÉS-DE-CHUMBO
Os dois adoram velocidade, são vencedores e ainda têm mais uma
coisa em comum: são cunhados. Mas as semelhanças entre
Vicente Orige e Bruno Damásio param por aí

VICENTE

No mundo do automobilismo, Vicente
disputa o Brasileiro de Marcas (Copa
Petrobras) e pilota um Honda Civic. Foi
vice-campeão da temporada 2014, no
Autódromo Internacional Ayrton Senna,
em Goiânia (dia 23/11). Seu colega de
equipe, Ricardo Maurício, foi o campeão,
numa disputa com rodada dupla. Orige
ficou em segundo na corrida 1 e em
primeiro na corrida 2, o que lhe garantiu o
vice-campeonato. 

Vicente Orige e Ricardo Maurídio
integram a equipe JLM Racing, que
garantiu o bicampeonato na disputa entre
as equipes. “Fizemos barba, cabelo e
bigode”, comemora Orige, que é diretor
do grupo Santa Fé. 

BRUNO

A praia de Bruno Damásio são os
chamados arrancadões. E ele é bom nisso.
Acaba de faturar o Campeonato
Catarinense de Arrancada, na categoria
Super Hot, com uma Chevi preta que tem
motor preparado com 790 CV, turbinado
pelo próprio Bruno na sua oficina, onde se
reúne a equipe Garage 55.  As provas de
arrancada aconteceram durante todo o ano
em diversas cidades do Estado. 

O desempenho de Bruno Damásio
chamou a atenção da revista Top Speed,
que circula em todo o País. Ele é capa da
próxima edição. O diretor da Revista veio
a Florianópolis para a entrevista.

PILOTO VICENTE ORIGE,
vice-campeão da
Copa Petrobras de
Marcas

HONDA CIVIC pilotado por Vicente Orige

VICENTE ORIGE

CHEVI com 790 CV, um verdadeiro foguete

BRUNO DAMÁSIO, da Garage 55,
campeão na categoria
Super Hot

BRUNO:
campeonato
e capa da
Top Speed
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* TV a cabo

* Ar Condicionado
* Estacionamento
* Aceitamos Cartões 
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Nesta edição do Olho Mágico, a
cumplicidade do fotógrafo
Milton Ostetto com o

ambiente mágico das luzes. Uma
alquimia de sol e mar, que transforma
poesia em imagens. Ou vice-versa.
Milton é engenheiro, fotógrafo amador
e morador do Campeche. 
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Já estão quase instalados os
enfeites luminosos da
decoração que vai iluminar o

Natal de Florianópolis, São José e
Palhoça. A decoração está sendo
colocada nos locais mais
movimentados das três cidades. A
menos de um mês para a data, a
intenção da SQE LUZ, empresa
responsável pelo serviço, é a de
estrear toda a iluminação até o final
de novembro. Em Florianópolis, a
inauguração da iluminação de
Natal está prevista para a última
semana de novembro. 

Os investimentos para o
desenvolvimento dos projetos de
decoração e a execução das
instalações elétricas vem da
Contribuição para o Custeio da
Iluminação Pública (Cosip), paga
pelos cidadãos na conta de luz. O
dinheiro da Cosip é destinado
exclusivamente aos serviços de
iluminação pública dos municípios. 

Assim como aconteceu em anos
anteriores, a iniciativa por parte das

prefeituras é um estímulo para o
aumento do turismo e da geração
de renda e emprego, neste final do
ano. A expectativa é que o
investimento na iluminação de
Natal retorne aos municípios
através de receita de impostos. 

Os efeites estão sendo
montados no Centro e nos bairros
desde o dia 15 de novembro, e a
operação está no comando da
Secretaria de Obras, na capital, e
das prefeituras  em São José e
Palhoça.. As luminárias de LED
com baixo gasto de energia elétrica
serão priorizadas nas decorações
das cidades atendidas pela SQE
LUZ. 

Florianópolis

• Explosão de estrelas e sinos nos
bairros do Continente e da Ilha;
• Estrelas tridimensionais nas SC
403, 404, rodovia Jornalista
Maurício Sirotsky Sobrinho

(Jurerê) e Avenida Afonso
Delambert Neto (Lagoa da
Conceição);
• Arabescos e estrelas nas
cabeceiras das pontes e no prédio
da Prefeitura;
• Árvores luminosas nos Parques
de Coqueiros, Dias Velho, Maciço
da Cruz e no Ecológico do
Corrego Grande;
• Painéis luminosos de “Boas
Festas” no túnel e nos elevados;
• Portais na Felipe Schmidt;  
• Cometas na Praça XV de
Novembro. 

São José 

A inauguração acontece dia 28
de novermbro, no Centro
Histórico. Cerca de 15 bairros
recebem os enfeites natalinos nas
principais vias de acesso, além da
tradicional decoração no Centro
Histórico, incluíndo a Casa da
Cultura, o Museu Histórico, a
Biblioteca Municipal e o Teatro
Municipal. 

Palhoça

A inauguração será na Praça 7
de Setembro, também no dia 28.
Em Palhoça, a luzes estão sendo
instalada nos bairros Pagani,
Aririu, Madri, Ponte do Imaruim,
Pinheira e Centro. Neste ano, uma
decoração luminosa especial está
sendo preparada para ornar a
Igreja Bom Jesus de Nazaré, no
Centro.

FIM DE ANO

Florianópolis, São José e Palhoça terão Natal de luzes
Adriano Amaro/Divulgação/BD
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JOVENS DE SUCESSO. A conquista pelo trabalho
Evento  promovido pela CDL Jovem mostra exemplo de empreendedores de
sucesso nas áreas financeira, tecnológica e metalmecânica

Ofim de tarde da última
terça-feira (18) reuniu
dezenas de jovens

empreendedores e representantes
do governo estadual e prefeitura
municipal no pátio do Palácio Cruz
e Sousa, em Florianópolis. Todos
estavam no local para conhecer de
perto as histórias de três jovens
empreendedores de sucesso
nacional nas áreas financeira,
tecnológica e metalmecânica.
Promovido pela CDL Jovem de
Florianópolis, o evento “Jovens
que Fazem a Diferença” teve a
participação de Tallis Gomes (27
anos), criador da EasyTaxi, maior
aplicativo de serviço mobile do
mundo, Alessandra França,
fundadora do Banco Pérola - de
microcrédito para empreendedores
carentes - e Natália Pascoli Boeira,
CEO da Hybel que esta à frente da
maior indústria nacional de
metalmecânica.

Para Gomes, a iniciativa é
louvável por incentivar a mola
propulsora do desenvolvimento do
país. “O empreendedorismo move
toda a economia e é muito
importante incentivar as novas
gerações neste sentido”, avaliou.

Alessandra França aceitou o
convite também pela oportunidade
de falar para os jovens. “Todos
precisam de exemplos para fazer
acontecer”, disse momentos antes
de falar ao público. A catarinense
Natália Boeira, que assumiu a

empresa de seu pai contou aos
presentes da dificuldade de ser
filha e colega de trabalho ao
mesmo tempo. “Filho não é um
cargo, portanto tive que vencer no
campo das ideias para adquirir o
respeito de todos”, contou.

A presidente da CDL de
Florianópolis, Sara Camargo,
enalteceu a iniciativa. “Hoje temos
muita informação e tecnologia à
disposição. Para fazer a diferença,
nada como se inspirar em histórias
de sucesso e ter a capacidade de
filtrar tudo isso”, afirmou. Parceiro
de eventos da CDL Jovem, o
Grupo RBS foi representado por
Gabriel Casara, diretor da RBS em
Santa Catarina. “Todas as ações
que buscam o empreendedorismo
são bem-vindas. Apoiamos e
prestigiamos por acreditar na
economia e no varejo local”,
explicou.

Divulgação/BD
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DICA DE NEGÓCIO

ESCRITÓRIO VIRTUAL. Sua empresa
com endereço, sem pagar aluguel 

Oescritório virtual é a
grande saída para quem
vai abrir uma empresa

mas quer evitar custos com o
aluguel de sala comercial, luz, água,
condomínio, Iptu.

A lei exige que as empresas
possuam um endereço para CNPJ.
Mas, hoje em dia, não é preciso
abrir um ponto comercial só por
este motivo. Agora, os
empreendedores podem usufruir
do serviço de endereço fiscal
oferecido para pessoa física ou
jurídica.  

O Escritório Virtual prova a
existência física/jurídica do seu
negócio junto a órgãos públicos ou
empresas privadas, além de
centralizar as suas
correspondências. 

Além das vantagens de ter um
endereço comercial com baixo
custo, a estratégia ainda permite
que o endereço seja utilizado para
divulgação oficial no contrato
social, nas repartições federais,

estaduais e municipais.
“O Escritório Virtual é uma

opção acessível financeiramente e
que facilita muito os negócios das
empresas que não precisam de um
endereço comercial tradicional”,
diz a empresária Priscilla Petri, que
gerencia  o Continente Business
Office (CBO), em Campinas, São
José. 

No CBO Escritório Virtual o
endereço funciona apenas para
receber correspondências ou como
ponto de apoio no caso de
reuniões extras. Para vários tipos
de negócio, o endereço é apenas
exigência para prestação de contas,
especialmente com a Receita
Estadual ou Federal. 

“Esse tipo de prestação de

serviço é uma novidade no
mercado e uma excelente opção
para reduzir custos. Nem sempre
existe a necessidade de locação de
uma sala comercial. Em vários
segmentos, o endereço é apenas
uma exigência legal”, enfatiza
Priscilla.

O Escritório Virtual (ou
endereço fiscal para prestadores de
serviço), é uma excelente opção
para as atividades autônomas, que
necessitam de empresa formal mas
sem os custos de alugar um espaço
comercial.

ONDE FICA

O Continente Escritório Virtual
fica à Av. Josué Di Bernardi, 185,
sala 27, em Campinas- São José. Os
telefones são: (48) 8461-2374 /
3015-7928; e endereços
eletrônicos:  www.cboe
scritoriovirtual.com.br e
contato@cboescritoriovirtual.
com.br
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festag@bomdiafloripa.com.br
Fernanda Ágatha
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DOCE DESEJO
Evelyn Layne modelando para sua própria marca de moda-praia e afins.
Arrasando e muito feliz com o sucesso. 

PRÉ 15 A
NOS

Stefany Marques,

filha de Karina

Soares, comemorou

seus 15 anos no dia

29 de novembro,

com uma grande

festa com amigos

e familiares.

Parabéns. 

CUMPLICIDADE
Casal Rodrigo Simas e
Michelle Rocha,
com 2 anos de
relacionamento,
mostra que quanto
mais o tempo passa
mais a parceria e o
companheirismo
aumentam.
Casal tudo
de bom.

FAMÍLIA
Bárbara Kretzer, em
uma de suas vindas

para o Brasil, aproveita
para comemorar o

aniversário ao lado de
sua mãe Kenia Kretzer,

do noivo Wellington
Nem e Clóvis. Diversão

e parceria na certa.

GATINHAS

Stephany, Kelin,
Katia, Natália, Flávia
e Lorraina juntas
brindando a
amizade, com uma
vista pra lá de bonita.
Final de ano
chegando, as festas
ficam cada vez
melhores.

VELOCIDADE
Piloto de Florianópolis Diogo
Ramos disputa o Campeonato
Brasileiro de Motovelocidade

(Moto 1000GP), com patrocínio
da Sbk moto Racing!
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A MELHOR REDE DE SANTA CATARINA

MUSCULAÇÃO / BIKE / PILATES
ZUMBA / JUMP / MMA

AVALIAÇÃO FÍSICA / NUTRICIONISTA
Rua Júlia Da Costa, nº 30 - 3333-3040

SACO DOS LIMÕES

ABERTO AOS

A PARTIR DE
R$ 75,00

ACADEMIA
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Fernando Damásio

e-mail: fvdamasio@gmail.com
(48) 8477-1499
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DJ na academia
Virou febre a presença de DJ em academia.

Na Afitness, que fica na pracinha do Saco dos
limões, dirigida pelo sangue bom Vitor, a galera
se diverte e se prepara para o verão embalada
pelo som do Disc Jockey.

Vô Pitanta
Presidente da Câmara de Palhoça, o vereador

Nirdo Arthur da Luz, o Pitanta, virou um avô
daqueles. Assim que encerra suas atividades no
Legislativo, vai correndo pra casa ficar pajeando
a sua linda netinha. Parabéns Vovô!

Ele ataca novamente
Cadá é o seu nome. É funcionário da

Câmara de Palhoça e conta que, com um
grupo de pescadores do Aririú, ajudou a
empurrar uma picape que estava atolada na
praia. Depois de muito esforço, só quando o
carro já estava longe é que a turma percebeu
que as suas redes de pesca tinham sumido.
Estavam justamente na carroceria da picape
que ajudaram a desatolar. O Cadá não é
fácil.

Continua a vergonha
Faz 75 dias que Casan abriu um buraco na

calçada na Rua João Mota Espezim, no Saco dos
Limões. Já entramos em contato com a empresa
e, pela assessoria de comunicação, fomos
informados, de forma mal educada que “vamos
ver o que podemos fazer”.  Ora bolas, é arrumar
a calçada e pronto.

Rótula do Bistek
Nenhuma autoridade ainda deu uma

justificativa plausível para a obrigatoriedade de
termos que fazer a chamada “rótula do Bistek”
para deslocar-se para o centro. Será que em
outros lugares os supermercados concorrentes
também têm direito à “sua” rótula própria?

Palhoça velha
Moradores antigos de Palhoça reclamam que,

depois que surgiu o Bairro Pagani, a prefeitura
esqueceu da Palhoça velha. Quem anda pelas
áreas mais afastadas do novo centro pode ver
que realmente está tudo meio abandonado. Alô,
prefeito. Pé no barro.

Luzes do Natal
Um passarinho, daquele bem cantador,

piou que as férias do vice -prefeito e
secretário da Infraestrutura de São José,
José Natal Pereira, não foi decisão dele.
Foi “colocado” de férias para que o
presidente da Câmara, vereador Sanderson
de Jesus, virasse prefeito por 7 dias. A
prefeita Adeliana está em Bogotá, na
Colômbia. Apesar disso, Natal sabe que
suas luzes continuarão brilhando.
Principalmente com as festas de fim de
ano. 

De olho na prefeitura
Nas rodas de São José não para de crescer a

lista de pretendentes à cadeira de prefeito, daqui
a dois anos. Os mais citados são os vereadores
Clonny Capistrano, Sanderson de Jesus, Michel
Schlemper, e Amauri dos Projetos; o empresário
Antônio Hillesheim, da AM Construções; o
vice-prefeito José Natal; os deputados eleitos
Mario Marcondes (estadual) e César Souza
(federal) e, lógico, a prefeita Adeliana Dal Pont.
Mas as conversas sempre terminam com a
seguinte conclusão: de todos esses nomes, o
mais forte será aquele que o senador eleito Dario
Berger apoiar.

A casa caiu
Floram (Fundação Municipal do Meio

Ambiente), acompanhada de oficiais de Justiça,
cumpriu (25/11) determinação de retirada do
portal de entrada de um loteamento clandestino
na Vargem do Bom Jesus, no Norte da Ilha. Os
funcionários da Floram providenciaram também
a abertura da canalização e a retirada de uma
nova edificação, não habitada.
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Lixo faz
aniversário

O entulho
colocado pela
construtora Lupa
próximo a Av.
Valdemar Vieira, no
Saco dos Limões, está
fazendo aniversário.
Já está ali há um ano.
E olha que a
construtora tem um
projeto chamado
“Lixo Zero”.

Câmara sob pressão 
A coisa anda feia e confusa pelas

bandas da Câmara de Florianópolis.
Vereador Cesar Farias renunciou à
presidência; vereador Badeko está preso;
vereador Tiago não poderia ter assumido a
prefeitura interinamente. 

Câmara sob pressão (1)
Sindicato dos Jornalistas de Santa

Catarina, em nota, também repudia atitude
da Mesa Diretora da Câmara por “impedir
o livre acesso dos jornalistas às
dependências do Centro Legislativo
Municipal”, depois que a Operação Ave de
Rapina, da Polícia Federal, envolveu
vereadores. Segundo o Sindicato, as
denúncias de fraude e corrupção
envolvendo a Câmara de Vereadores, Ipuf
e a Fundação Cultural Franklin Cascaes
“são graves e de interesse público”, e que a
“liberdade de imprensa é preceito
constitucional fundamental para a
democracia”.

Bombeiros no
Saco dos Limões

Será no aterro do Saco dos
Limões, próximo ao

supermercado Ilha Sul , a
base do Batalhão de

Operações Aéreas do
Corpo de Bombeiros. A
obra, que já deveria estar

pronta, ficou para 2015
porque faltou dinheiro. Os

helicópteros dos bombeiros
serão transferidos para a

Baía Sul porque a Base
Aérea de Florianópolis

cobra aluguel muito alto das
aeronaves quando elas estão

paradas em pátio. Que
parceriazinha, heim? Destino aos terminais

O prefeito Cesar Junior poderia dar um
destino aos terminais de ônibus
desativados (Capoeiras e Saco dos
Limões), há muito tempo sem qualquer
serventia: transformar esses espaços e
feiras-livres permanentes. Seria uma
decisão justa, pois é o dinheiro do povo
que está ali, sendo corroído pela
ferrugem.

SPU largou mão
do aterro?

O aterro da Baia Sul,
área sob o domínio da

Secretaria do Patrimônio da
União (SPU-SC), virou uma

casa da mãe Joana. O local
agora tem comércio de

veículos, verdadeiras
revendas em área pública. Já

tem gente até aterrando.
Agora só falta levantar uma
parede e legalizar o negócio.

A área virou uma zona.

Família
O boa praça Luciano Hech e a esposa Kelly

só tem atenção para sua linda filha Laura.

Apressadinhos
Aquela “roubadinha” que alguns motoristas

espertinhos dão ali na Av. Gustavo Richard, em
Floripa,  caminho permitido só para ônibus e
táxis, conforme placa de sinalização, melou. A
Guarda Municipal de Florianópolis autuou 72
motoristas e motociclistas durante duas horas e
meia, na tarde de segunda (24/11) por
transitarem em local não permitido pela
regulamentação.  Apressadinhos dançaram.
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