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Aprefeita Adeliana Dal
Ponte corre contra o
tempo para desativar

uma bomba relógio que pode
detonar uma crise no sistema
de transporte do município,
com potencial para deixar a
população que usa as linhas
urbanas sem ônibus. 

O pavio está aceso. O
Tribunal de Justiça já
determinou, em ação movida
pelo Ministério Público, que o
município faça uma licitação
para definir novos patamares
para o sistema, que está com
tarifas defasadas e sem
reajuste há cinco anos,
segundo consultoria das
empresas. Hoje, o preço
médio da passagem nas linhas
interbairros de São José é de
R$ 1,70, cerca de R$ 1,50
inferior ao custo das tarifas em
Florianópolis.

Há cerca de 3 anos,
empresários do setor fizeram
gestões administrativas para
resolver o impasse. Não
conseguiram. Agora, a prefeita
estaria propensa a licitar o
sistema, mas encontra
resistências na própria

prefeitura e também entre
vereadores. 

Prazo vence dia
20 de março

Adeliana corre contra o
tempo: vence no próximo dia
20 de março um prazo de 15
dias acordado para que dê
uma decisão. A prefeita
recebeu das empresas
documento comunicando que
da forma como está, não
conseguem mais operar. Se a
prefeitura entender que nada
deve ser mudado, os
empresários podem decidir
romper o contrato e deixar de
operar o sistema. O risco de
São José ficar sem os ônibus é
real.

A decisão judicial
determina que o sistema seja
licitado. O que as empresas
defendem é que a prefeitura
discuta um projeto básico com
a população, e chegue ao
preço real da tarifa. Um
caminho financeiro seria o
município subsidiar parte do

custo do sistema. A prefeitura
de Florianópolis já opera
assim: paga a metade dos
custos do sistema de
transporte.

Há cinco anos sem reajuste
de tarifas, as quatro empresas
que do sistema interbairros de
São José (Estrela, Jotur,  Santa
Terezinha e Biguaçu), dizem
operar com prejuízo, e cobrir
seus déficits com recursos
retirados das linhas
intermunicipais. 

Com tarifa congelada, o
sistema está descapitalizado,
“pagando para trabalhar”, e
sem condições de investir na
melhoria da frota e em novas
linhas. Hoje, 32 ônibus
operam no sistema
interbairros de São José. O
problema é que veículos e
peças tem seu custo
influenciado pelo dólar, e o
diesel voltou a ter uma política
de recomposição de preço. 

As empresas dizem que
não tem mais como bancar os
prejuízos com os custos de
operação. A saída pode ser
deixar os ônibus nas garagens.

Sem licitação, ônibus
podem parar em São José
Tarifa está defasada, sem reajuste há 5 anos. Justiça determinou 
licitação. Se prefeitura não decidir na próxima semana,
ônibus podem parar  

A prefeitura de São José
deve lançar um Refis –
refinanciamento de dívidas
municipais – em até 40 dias. O
projeto vai ser enviado à
Câmara a toque de caixa,
porque o município precisa
garantir mais receitas.

No ano passado, a
prefeitura teve uma queda de
R$ 1,5 milhão na arrecadação
do IPTU (Imposto Territorial
e Predial Urbano) e, como a
economia País está

deteriorada, os recursos do
município devem escassear
ainda mais. 

Preocupada com essa
perspectiva, a prefeita Adeliana
Dal Pont, que até agora era
contra qualquer tipo de
refinanciamento (a informação
é que foi aconselha pela área
jurídica a não perdoar dívidas),
mudou de opinião.

O projeto do Refis que vai à
Câmara deve tirar os juros e
multas da dívida de

contribuintes inadimplentes,
como atrativo para que
negociem com o Fisco,
paguem os débitos e  entre
dinheiro no caixa da prefeitura.
E São José, o refinanciamento
de dívidas municipais é quase
uma tradição. Toda vez que há
Refis, a arrecadação aumenta.
Ninguém entende que em
tempos bicudos como os de
hoje, a prefeita ainda não tenha
recorrido ao refinanciamento
para buscar receitas. 

A crise do governo federal, que atinge várias
negócios pelo Brasil, mexeu com a vida da
empreiteira Sulcatarinense. A empresa, entre
reparos e obras, fez mais de 480 km de estradas
em Santa Catarina, mas não viu a cor do
dinheiro. Tem uma fatura de R$ 80 milhões
espetada em Brasília. Para uma empresa do seu
porte, ter bancado essas obras deixa o caixa
abalado.

O DNIT, que comanda obras rodoviárias
em todo o país, é uma das autarquias federais
com maior número de atrasos no governo
Dilma Roussef.  Há empresas que
completaram esta semana a marca de cinco
meses sem receber pagamentos por obras. A
Sulcatarinense é uma delas.

Governo deve
R$ 80 milhões
para Sulcatarinense

Vem Refis em São José

DINHEIRO anda curto na prefeitura e refinanciamento
de dívidas é saída para aumentar receita
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Eliseu diz que bom gosto se adquire.
E você, o que acha?

Escritolândia.

Sua história, mais

interessante.

ESTACIONAMENTO PRÓPRIO

Eliseu diz que bom gosto se adquire.
E você, o que acha?

Escritolândia.

Sua história, mais
Sua história, mais

interessante.
interessante.
interessante.
interessante.
interessante.

ESTACIONAMENTO PRÓPRIO
Florianópolis: Av. Rio Branco, 817
São José: Av. Presidente Kennedy, 1.200

3203 2000
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MÊS DA MULHER?

BRASIL É 7º NO RANKING de homicídios contra mulheres
A violência doméstica matou mais de 43 mil mulheres só nos últimos 10 anos 

Mesmo com alguns
avanços conquistados
com a Lei Maria da

Penha, em vigor há quase 10 anos
(Lei 11.340/2006), o Brasil ainda
está entre os países com os
maiores índices de violência contra
a mulher. Em 2014, foi registrada
uma média de 4,4 assassinatos para
cada 100 mil mulheres, o que
coloca o Brasil num vexatório 7°
lugar no ranking entre 84 países
onde mais se comete esse tipo de
crime.  Está atrás de países como
El Salvador, Rússia e Colômbia. As
mortes estão em alta: a taxa de
homicídios de mulheres entre 15 e
29 anos subiu de 6,93 por 100 mil
habitantes em 2004 para 7,75 em
2011.

O Mapa da Violência 2012, do
Instituto Sangari, revela que de

1980 a 2010, foram assassinadas
no Brasil perto de 91 mil mulheres,
43,5 mil só na última década. 

De 1996 a 2010 as taxas de
assassinatos de mulheres
permanecem estabilizadas em
torno de 4,5 homicídios para cada
100 mil mulheres. O Espírito
Santo, com sua taxa de 9,4
homicídios em cada 100 mil
mulheres, mais que duplica a média
nacional e quase quadruplica a taxa
do Piauí, estado que apresenta o
menor índice do país.

Segundo o Mapa, duas em cada
três pessoas atendidas no SUS em
razão de violência doméstica ou
sexual são mulheres. Em 51,6%
dos atendimentos foi registrada
reincidência no exercício da
violência contra a mulher.

Segundo dados do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) a
aplicação da Lei Maria da Penha,
entre 2006 e 2011, fez com que
fossem distribuídos 685.905
procedimentos, realizadas 304.696
audiências, efetuadas 26.416
prisões em flagrante e 4.146
prisões preventivas.

Informações da Central de
Atendimento à Mulher da
Secretaria de Políticas para as
Mulheres da Presidência da
República (SPM-PR), revelam que
o tráfico de mulheres teve
aumento de 1.547% das denúncias
de janeiro a junho de 2013,, na
comparação com o primeiro

semestre de 2012
Pesquisa do DataSenado,

apontou que 30% das mulheres
ouvidas dizem acreditar que as leis
do país não são capazes de
protegê-las da violência doméstica.
Para 23,3%, muitas vítimas não
denunciam os companheiros à
polícia por prever que eles não
serão punidos.

Das mulheres entrevistadas,
18,6% afirmaram já ter sido
vítimas de violência doméstica. Em
resposta à última agressão, uma
parcela expressiva delas (20,7%)
nunca procurou ajuda nem
denunciou o agressor.

30 mil prisões na
Lei Maria da Penha

Divulgação/BD
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MÊS DA MULHER?

46% dos atendimentos prestados
pelo SUS a mulheres vítimas de
violência correspondem a
espancamentos. Na faixa etária de
15 a 59 anos, lesões provocadas
por violência física superam 50%
dos atendimentos. Quando se trata
de mulheres acima de 60 anos, a
agressão física segue alta (41,3%), e
aumentam as ocorrências por
negligência e abandono (19,1%).
Esses dados fazem parte de
levantamento feito pelo sociólogo
Júlio Jacobo Waiselfisz,
coordenador da Área de Estudos
da Violência da Faculdade Latino-
Americana de Ciências Sociais e
responsável pelo Mapa da
Violência, ao jornal o Globo, em
2014.

O estudo, com base nos dados
do Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (Sinan),
mostra que 106.030 mulheres
vítimas de violência foram
atendidas pelo SUS em 2012. A
taxa chega a 107 por 100 mil

mulheres. Isso significa que, a cada
100 mulheres, uma foi agredida a
ponto de precisar de atendimento
médico. Mais de 75% dos casos
acontecem a partir de 15 anos, e a
prevalência é maior na faixa entre
15 e 19 anos.

O segundo tipo de violência
mais frequente é a psicológica e
moral, que aumenta no ritmo em
que avança a idade. Em terceiro
lugar aparece a violência sexual,
que ocupa o primeiro lugar para
meninas até 14 anos. Em 70% dos
casos, o crime acontece dentro de
casa.

Maria Letícia Fagundes, médica
do Instituto Médico Legal do
Paraná e à frente da ONG Mais
Marias, afirma que a tortura
psicológica só não lidera a lista de
violência contra as mulheres
porque elas só se percebem vítimas
depois da agressão física.

A vulnerabilidade nas ruas é
maior para jovens de 15 e 29 anos,
quando as ocorrências em vias

públicas representam de 20% a
24% do total. Mesmo assim, os
crimes cometidos por agressores
desconhecidos não passam de 10%
do total. Enquanto a violência
contra meninas de até 14 anos
parte principalmente de pais e
mães, na idade adulta a mulher é
vítima em relacionamentos
amorosos. Metade das agressões
contra jovens entre 20 e 49 anos é
praticada por maridos, namorados,
ex-maridos e ex-namorados.

Os relatos feitos ao Disque 180,
telefone de denúncias da Secretaria
Nacional de Política para Mulheres
(SPM), mostram que 25% das
vítimas sofrem violência desde o
início da relação. O período em
que ficam expostas é longo: em
38% dos casos, o tempo de
relacionamento chega a dez anos.
Mesmo depois da Lei Maria da
Penha, as mulheres demoram a
denunciar por medo de serem
mortas ou por vergonha.

O fim do relacionamento é um

momento de risco para a mulher.
Muitos assassinatos ocorrem com
o rompimento , segundo Aline
Yamamoto, coordenadora de
Acesso à Justiça e Combate à
Violência da SPM.

Ainda hoje os tribunais
abrandam a pena aplicada aos
autores desse tipo de crime, sob
argumento de que foi cometido
sob “forte emoção”, embora não
sejam crimes passionais e sim
crimes de ódio, cometidos com
requintes de crueldade, com
mutilações do corpo feminino.

Agressão é a violência mais comum

Disque 180
Central de Atendimento à

Mulher. Ligação gratuita.
Atendimento 24 horas por
dia, de segunda a domingo,
inclusive feriados.
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MÊS DA MULHER?

NÚMERO DE ESTUPROS é alarmante

Foram registrados mais de
12.087 estupros em 2011 no
Brasil. Esses casos foram

notificados no Sinan (Sistema de
Informação de Agravos de
Notificação do Ministério da
Saúde), o que equivale a cerca de
23% do total registrado pela polícia
em 2012, conforme dados do
Anuário 2013 do Fórum Brasileiro
de Segurança Pública (FBSP). 

Mas a violência sexual contra a
mulher é bem maior. No ano
passado, durante seminário
promovido pelo Ipea em Brasília,
os pesquisadores Daniel Cerqueira,
diretor de Estudos e Políticas do
Estado, das Instituições e da
Democracia, e Danilo de Santa
Cruz Coelho, técnico de
Planejamento, apresentaram com
base nos dados do Sinan (2011)
uma alarmante radiografia sobre o
problema. A estimativa é que no
mínimo 527 mil pessoas são
estupradas por ano no Brasil e que,
destes casos, apenas 10% chegam
ao conhecimento da polícia.

Os registros do Sinan
demonstram que 89% das vítimas

são do sexo feminino, mais da
metade tinha menos de 13 anos de
idade, 46% não possuía o ensino
fundamental completo (entre as
vítimas com escolaridade
conhecida, esse índice sobe para
67%), 51% dos indivíduos eram de
cor preta ou parda e apenas 12%
eram ou haviam sido casados
anteriormente. 

Ainda de acordo com os
pesquisadores, 24,1% dos
agressores das crianças são os
próprios pais ou padrastos, e
32,2% são amigos ou conhecidos
da vítima. O indivíduo
desconhecido passa a configurar
paulatinamente como principal
autor do estupro à medida que a
idade da vítima aumenta. Na fase
adulta, este responde por 60,5%
dos casos. 

Em geral, 70% dos estupros são
cometidos por parentes,
namorados ou amigos/conhecidos
da vítima, o que indica que o
principal inimigo está dentro de
casa e que a violência nasce dentro
dos lares. 

Em 2014, 46 mulheres foram
mortas em Santa Catarina vítimas
da violência doméstica. Foram 23
em cada semestre do ano, segundo
a estatística da Secretaria de
Segurança Pública sobre a
violência contra a mulher.

Também no ano passado, foram
abertos 864 inquéritos por estupro.
Foram 394 casos de 1º de janeiro a
30 de julho e 470 casos de 1º de
julho a 31 de dezembro, o que
mostra um crescimento desse
crime.

Santa Catarina aparece como o
terceiro Estado com o maior
número de estupros no Brasil,
segundo o Anuário da Violência.
São 40 casos para cada 100 mil
habitantes, o que daria 2.690 casos
por ano, considerando que a
população catarinense é de 6, 727
milhões de habitantes. Na
comparação dos dados de 2014 da
SSP com as projeções do Anuário,
há uma diferença para menos de
1.826 casos. 

Há conflito de números nos

dados sobre a violência em SC. Por
exemplo: em 2013 a Secretaria de
Segurança Pública divulgou que a
delegacia especializada de
Florianópolis abriu 624 inquéritos
e a de São José, 584.  Mas as
próprias delegacias informaram
que em Florianópolis foram 1.050
e em São José 606 inquéritos de
violência contra a mulher

A percepção entre as mulheres
é que a violência cresce.

Uma pesquisa interna do IFSC,
ainda em fase de compilação dos
números, mostra que um terço das
148 respondentes apontaram a
violência doméstica como um dos
problemas que enfrentam em seu
cotidiano. A pesquisa foi feita com
mulheres  que freqüentam o
Mulheres Mil do Programa
Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego (Pronatec). O
objetivo é mapear o perfil da
mulher que frequenta as aulas do
IFSC/Pronatec, para verificar se
“o que oferecemos são os serviços
que elas precisam”  diz a assistente

social Ania Tamilis da Silva. O
foco principal, segundo Tamilis, é
propiciar informações sobre a rede
de proteção à mulher, quais os
órgãos públicos devem ser
procurados e os serviços de
assistência com medidas protetivas
no caso de denúncia de violência.   

A partir dos relatos, o programa
verificou a importância de
intensificar o assunto nas aulas.
Num dos  campus, um psicólogo
acompanha as aulas, o que
propiciou um diferencial grande
no apoio a mulheres que sofrem
violência doméstica.  

Ao trabalhar a auto-estima das
mullheres,  “elas passaram a se dar
conta do cerceamento de
liberdade, e de reconhecer sua
própria condição”, afirma Ania.

Feminicídio

A presidente Dilma Rousseff
sancionou (9/3) a lei que torna

hediondo o crime de feminicídio,
que é o assassinato de mulheres
por violência doméstica ou
discriminação de gênero. A pena é
de 12 a 30 anos de prisão - maior
do que para homicídio. E a
punição pode ser aumentada se o
crime for contra gestantes,
menores de 14 anos ou maiores de
60.

Feminicídio é o assassinato de
uma mulher pela condição de ser
mulher. Suas motivações mais
comuns são o ódio, o desprezo ou
o sentimento de perda da
propriedade sobre as mulheres, em
uma sociedade marcada pela
desigualdade de gênero, como a
brasileira.

O Brasil é o 16° país da
America Latina a ter uma lei
especifica que protege a mulher
quando há morte pelo fato dela ser
mulher, seja dentro de casa, seja
fora de casa. Isso significa que se
transforma em crime hediondo,
com pena de prisão sem
atenuantes.

Em SC, 864 estupros e 46 mulheres mortas

Divulgação/BD
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ANIVERSÁRIO DE FLORIANÓPOLIS E SÃO JOSÉ

Florianópolis e São José
surgiram praticamente
juntas. A diferença de

idade é de apenas 24 anos. Uma
surgiu em 1726 (a Capital) e a
outra em 1750 (São José). 

A sinergia entre as duas
cidades é tão intensa que, além
de fazerem aniversário no
mesmo mês (São José dia 19,
265 anos; e Florianópolis dia 23
de março, 289 anos) muitas
vezes é dificil saber em qual
delas se está. Na parte
continental, onde fazem divisa,
as áreas urbanas se entrelaçam
em tantas ruas e vielas que
Florianópolis e São José
parecem irmãs siamesas. 

As Avenidas Max Schramm,
no Estreito, e a Leoberto Leal,

em Barreiros, parecem ser uma
só. Na Via Expressa, num
piscar de olhos quem estava em
São José já está em
Florianópolis.  E o rio Araújo,
antigo divisor de águas, de tão
poluído, coitado, foi canalizado
e hoje praticamente é uma
divisa escondida, envergonhada.  

Até um marco de São José, o
pórtico construído na foz do rio
Araújo, que indica onde termina
e começa a cidade, foi levantado

do lado de Florianópolis. Mas
isso não faz muita diferença.
Porque morar em São José e
trabalhar em Florianópolis, e
vice-versa, é tão comum que
ninguém mais nota. As
economias das duas cidades
cresceram e há negócios,
serviços, comércio, empregos, e
diversão e arte dos dois lados. 

São José, por exemplo, há
muito tempo deixou de ser
“cidade dormitório” da Capital.
Ainda permancem alguns
antigos costumes, como o
josefense dizer  “vou lá no
centro” quando quer avisar que
está indo para Florianópolis.
Mas as duas cidades são inter-
dependentes. Dividem até as
mesmas mazelas.

690 mil moradores e
465 mil veículos

Os 690 mil moradores dos dois municípios
(460 mil em Florianópolis e 228 mil em São
José), com uma frota de 465 mil veículos (141
mil em São José e 324 mil em Florianópolis),
vivem sufocados no trânsito. É sina de todo
dia: pela manhã, os moradores
metropolitanos que são obrigados a viver lá e
cá, ficam entalados na BR-101 e na Via
Expressa; no fim da tarde, ficam engarrafados
na ponte Colombo Salles, na Via Expressa e
na BR 101. São congestionamentos crônicos. 

São José construiu a Av. Beira-mar, que já
não alivia mais o trânsito interno nem no
sentido São José-Florianópolis. A Avenida
Presidente Kennedy, revigorada, tem um
fluxo sem lógica: começa com quatro pistas,
afunila para duas na Praia Comprida e
termina em uma pista só no Centro Histórico.
Um caos. 

Da mesma forma que Florianópolis é
dividida em duas - a parte continental e a
insular -, São José também foi separada ao
meio pela BR 101. Com pouquíssimos
acessos para facilitar a comunicação entre os
bairros, e cada vez mais telas e blocos de
concreto para isolar a rodovia, a BR 101
virou um longo muro da vergonha
separando moradores da mesma cidade.

BONS VIZINHOS há mais
de dois séculos e meio
As duas cidades surgiram no Século 18, fazem aniversário no
mesmo mês e dividem os mesmos problemas urbanos

Divulgação/BD
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Com um dos maiores IDH
(Índice de
Desenvolvimento

Humano) do Brasil, as duas
principais cidades da Região
Metropolitana atraem cada vez
mais gente e os problemas se
multiplicam com a mesma
velocidade.

Não há uma rede integrada de
transporte público, nem de saúde,
e a violência e a criminalidade
crescem sem parar. Como as
cidades vivem juntas, é mais fácil
empurrar os problemas sociais
para baixo do tapete do vizinho.
Um exemplo emblemático é a
região de divisa, uma espécie de
terra de ninguém. Ali, as
cracolândias e o lixo a céu aberto
movem-se de um lado para outro.
Baseados sob o viaduto da Via
Expressa, no final da Av. Josué Di
Bernardes, numa tensa e extensa
área entre Campinas e o Monte
Cristo, é uma das chagas visíveis e
sem controle nas duas cidades.

A ocupação desordenada e a
favelização são outra marca de
Florianópolis e São José. Quase
100 mil pessoas vivem em áreas de
risco nas duas cidades. O
saneamento básico também é

crítico: esgotos poluem praias, rios
e manguezais. As ações públicas
não acompanham o crescimento.
As baías Norte e Sul, que banham
as duas cidades, não conseguem
ser despoluídas e a falta de

balneabilidade afeta o turismo, a
maricultura e a saúde. 

Outro ponto comum entre os
dois municípios: só recentemente
Florianópolis aprovou seu Plano
Diretor, um documento que ainda
não é de fácil acesso e
compreensão públicos; e São José
tenta, há mais de uma década,
adequar o seu. Sem planejamento,
o resultado é aquele que todos
estão cansados de ver: os
problemas só pioram.

Dos dois lados da divisa há
muita promessa municipal,
estadual e federal e pouca ação.
Uma relação rápida de obras que
não saem do papel ou que saem do
papel mas não terminam: novo
Aeroporto Hercílio Luz, Alça de
Contorno, Beira-mar de Barreiros,
duplicações da SC-403, da Rua
Antônio Edu Vieira e da Av.
Diomício Freitas, restauração da
Ponte Hercílio Luz. É uma lista
que não tem fim.

ANIVERSÁRIO DE FLORIANÓPOLIS E SÃO JOSÉ

Cidades com problemas comuns
Divulgação/BD
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Mas Florianópolis e São José ainda tem um
patrimônio que teima em resistir à pouca
competência de uma sucessão de gestores: sua
gente, seu casario, suas praças, suas igrejas, seus
bares, suas praias, sua gastronomia. 

É impossível não ser feliz quem tem a Ponta
de Baixo, Ribeirão da Ilha, o camarão grado da
Serraria, o peixe frito do Pântano do Sul, a sopa
de siri e o pão com lingüiça no Centro Histórico,
a Festa do Divino, a Kibelândia, o agito da rua
Koesa, a Praça XV, o Mercado Público (ainda
em obras), o Bar do Toninho, Santo Antônio e
Sambaqui, o Alvim agora na João Pinto, o Bar
dos Cornos, o Sufocos de frente pra Lagoa
Pequena, o Foca, o dia e noite da Lagoa, o sol
nascendo no mar do Campeche e se
escondendo atrás dos morros; a igrejinha da
Armação... 

É uma lista interminável e insuperável, bem
maior que a lista de problemas. Por isso,
parabéns às duas cidades e a seus moradores. 

Um grande
patrimônio

DAS 7:30 AS 15:30
• AUXILIAR COZINHA

• SERVIÇOS GERAIS  • ATENDENTE

DAS 16 AS 24 HORAS
• COZINHEIRO  • AUXILIAR DE COZINHA

• SERVIÇOS • GERAIS  • ATENDENTE
• PIZZAIOLO

RESTAURANTE E PIZZARIA DO CHICO
SACO DOS LIMÕES

EMPREGOS

Fotos: Divulgação/BD
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PREFEITA ADELIANA ENTREGA OBRAS
A prefeita Adeliana Dal Pont entregou novas unidades nas áreas da Saúde e Educação

APrefeitura de São José
entregou, nas últimas
semanas, importantes

obras nas áreas da Saúde e
Educação: dois novos centros de
educação infantil, o Centro de
Atenção Psicossocial Infanto-
Juvenil (CAPS i) e a Unidade
Básica de Saúde São Luiz. Como
parte das comemorações dos 265
anos do município, a Prefeita
Adeliana Dal Pont inaugurará
ainda a piscina coberta do Centro
de Atenção à Terceira Idade
(CATI), dia 18, e a revitalização da
Praça Eugênio Raulino Koerich,
no bairro Kobrasol, no dia 19 de
março. 

A nova unidade de saúde
inaugurada, no dia 10 de março, no
bairro São Luiz, fará muita
diferença na vida dos moradores.

No local, a comunidade passará a
ter atendimento com clínico geral,
pediatra, ginecologista, consultório
odontológico, enfermeiros, sala de
vacina, sala de curativos e farmácia
básica. 

“Este é um momento histórico,
que marca a primeira de muitas
outras inaugurações na área da
saúde. A próxima inauguração já
tem data marcada. No dia 14 de
abril entregamos a Policlínica de
Barreiros para a comunidade e até
o final do ano vamos abrir a
Policlínica de Forquilhinha. Com
todas estas estruturas em
funcionamento vamos ter uma
grande melhora no bem que nos é
mais precioso, a saúde da nossa
gente”, assinalou a prefeita
Adeliana

Daniel Pereira/ Secom/PMSJ/Divulgação/BD

PREFEITA Adeliana ao lado do vice, Natal Pereira

ANIVERSÁRIO DE FLORIANÓPOLIS E SÃO JOSÉ
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A Secretaria Municipal de Saúde também
entregou a primeira unidade do Centro de
Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPS i)
para o acolhimento e tratamento de crianças e
adolescentes na área da saúde mental e
dependência química. Localizado no bairro
Areias, o espaço oferecerá um serviço
especializado para atender uma demanda
importante. “Vamos oferecer um maior número
de atendimentos, com mais conforto e qualidade
para a população”, garantiu a secretária de
Saúde, Suzana Bousfield, que agradece aos
servidores municipais que “com dedicação e
empenho” trabalham na rede de atenção básica.

Mais vagas

Com a meta de valorizar a Educação, a
prefeita Adeliana já ampliou em 32% o número
de vagas na educação infantil. Recentemente,
com a inauguração do CEI Júlia Francisca dos
Santos, em Forquilhinha, e do CEI Professora
Maria Arlinda Cúrcio dos Santos, no
Loteamento Araucária, no bairro Serraria, foram
abertas mais 380 novas vagas. “O compromisso
que assumi é de cuidar das pessoas e, sem
dúvida, isso começa pelas crianças”, pontuou
Adeliana, ao destacar que, agora, as
comunidades precisam se envolver para
participar e cuidar das novas unidades.
Adaptados para portadores de necessidades
especiais, o centros são compostos por: área
administrativa, oito salas, sala multiuso, sala de
informática, refeitório, cozinha, lactário, pátio
coberto parquinho, banheiros e sala para os
professores.

Além disso, o CEI São Francisco de Assis
(Forquilhinha), o CEM Santa Teresinha
(Forquilhinha), o CEM Governador Vilson
Kleinübing (Loteamento Lisboa) e a Escola de
Educação Básica Palmira Lima Mambrini
(Barreiros) também serão reformados e
ampliados em 2015. “E os investimentos não
são apenas nas estruturas. Estamos valorizando
os nossos servidores, com objetivo de manter a
boa qualidade de ensino”, assinalou a secretária
de Educação, Méri Hang.

Números

Os investimentos em Educação cresceram
consideravelmente nos últimos dois anos. Em
2014, por exemplo, a Prefeitura de São José
empregou 28,51% da sua arrecadação na rede de
ensino do município, mais do que em 2012
(25,6%) e em 2013 (26,3%). Conforme o
dispositivo constitucional, o mínimo de
aplicações deve ser de 25%.  Na área da Saúde
também houve crescimento de investimentos
nos últimos três anos. Em 2014, foram aplicados
19,45% da receita na rede de atenção básica. De
acordo com a legislação é preciso investir no
mínimo 15% em saúde.

Criança e
adolescente

CRECHE DE FORQUILHINHA

Daniel Pereira/ Secom/PMSJ/Divulgação/BD



Em São José, pelo menos
nos últimos 20 anos, os
vice-prefeitos foram

personagens distantes das decisões
políticas e administrativas da
cidade. Alguns deles, ficaram
praticamente alijados do processo
de decisão na prefeitura. 

José Natal Pereira resgatou a
importância do vice-prefeito na
vida da cidade. Ex-vereador, ex-
presidente da Câmara, ex-
deputado e funcionário de carreira
do município, ele comanda a
Secretaria de Infraestrutura e
chamou para si a responsabilidade
de fazer a máquina de obras
funcionar.

No aniversário de São José,
apresenta um balanço significativo
do trabalho da secretaria, com um
total de 21.928 metros de obras de
infraestrutura concluídas – 10.340
de pavimentação com
lajotas/intertravado e 11.588 de

pavimentação asfáltica. Ao todo,
foram beneficiadas 5.253 famílias.

Natal destaca o trabalho feito
no Loteamento Benjamin, uma
região emblemática e carente, onde
foram pavimentadas 17 ruas
(lajotas/intertravado num total de
3.640 m²), todas com calçadas, e

implantada a rede de esgoto, que
só falta a ligação da Casan para que
o sistema opere. O destino é a
lagoa de estabilização de Potecas. 

Há 60 dias, foi entregue a
pavimentação com asfalto no
Loteamento Los Angeles, num
total de 10 ruas (extensão de 3.550
metros), e agora estão em
execução as obras das calçadas,
meio fio e sinalização.

Ruas do Sertão do Maruim, Vila
Formosa, Forquilhas, Alto
Forquilhas e Areias também foram
beneficiadas, num total de nove
ruas, e foi feito recapeamento de
mais 12 ruas em Barreiros
(quatro), Flor de Nápolis (duas,
Serraria (quatro) e na área
industrial (1). A Hidalgo Araújo,
em Barreiros, já foi pavimentada e,
em breve, deve receber obras finais
sinalização e calçadas.

Em fevereiro, também foi
entregue ponte de concreto na rua
Cecília Pial, na Colônia Santana; e
mais outra na rua Matias Shell, de
12 x 6,50 metros. 

Drenagem em
Campinas

Uma nova licitação também vai
beneficiar Campinas, onde a
drenagem está comprometida e
provoca alagamentos. Será feita
um novo sistema de drenagem
pluvial nas ruas Tiradentes, Daise
Regina Farias, Juvenal Pereira e
Francisco Pedro Cunha. 

Também serão pavimentadas
mais 11 ruas (cinco na região da
rua N.S. do Rosário, atrás dos
Correios e mais seis em
Campinas). Entre elas, a rua Rua
Eugênio Raulino Koerich (passa
em frente do depósito das Lojas
Koerich), que ninguém entende
porque, até hoje, apesar de estar
em área central, ainda é a única
com lajotas.

Também será implantada
drenagem na rua Gerôncio Thives
até a baixada do Tirol, para
resolver os problemas de enchente.

1.500 buracos
tapados por ano

Só em ruas asfaltadas, em
janeiro, a Secretaria de
Infraestrutura fez reparos em 250
buracos (fora nas com lajota). São
consumidas 15 toneladas de asfalto
por dia na operação tapa-buraco. A
maioria deles são abertos para
obras da Casan  (média de 15 por
dia). Por ano, o município tem que
reparar cerca de 1.500 buracos,
com um gasto de mais de R$ 2,3
milhões. 
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“Dois grandes municípios que se fundem
e são parceiros em grandiosidade,

prosperidade e que compartilham um
povo guerreiro, corajoso e ousado!

Parabéns a nossa Capital, Florianópolis!
Parabéns São José!

Parabéns ao povo da Capital e
de São José pelo aniversário

nesse mês de março!”

São os votos da deputada estadual
Dirce Heiderscheidt (PMDB)

JOSÉ NATAL resgata o papel do
vice-prefeito e mostra serviço

ANIVERSÁRIO DE FLORIANÓPOLIS E SÃO JOSÉ

SECRETARIA executou mais de 21 quilômetros de pavimentação em todo o município

LIMPEZA de valas foi ação constante para evitar enchentes

Ricardo Farias/ Secom/PMSJ/Divulgação/BD

Ricardo Farias/ Secom/PMSJ/Divulgação/BD
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Unifique, nova marca da Globalwave, aposta em tecnologia de ponta
para conectar cada vez mais pessoas.

Desde março de 2012 a população de São José tem acesso à internet
gratuita em vários pontos da cidade. O município foi um dos primeiros do
Estado de Santa Catarina a contar com o projeto Cidade Digital. Para via-
bilizar essa estrutura de comunicação e interligação, a Prefeitura firmou
contrato, por meio de licitação pública, com a operadora de telecomuni-
cações Unifique, que possui unidade física em São José. 

A Unifique conta com rede de Fibra Óptica necessária para atender as
demandas do município. São mais de 200km de cabos ópticos que aten-
dem, além da Prefeitura, empresas de todos os portes, condomínios re -
sidenciais e comerciais. 

Na cidade, 135 pontos interligados com tecnologia fibra óptica, são re-
sponsáveis pela distribuição da internet gratuita e interligação de órgãos
públicos municipais. Essa interligação, permite o desenvolvimento de
vários outros projetos, como monitoramento de frota, sistema VOIP de
telefonia, controle de acesso, ponto eletrônico, integração dos serviços
de saúde e simplificação do acompanhamento do ensino municipal.

Funcionamento

A rede de distribuição é simples. Existe uma repetição ou antena que
gera o sinal de internet sem fio. Para acesso próximo (cerca de 100
metros), o usuário consegue se conectar diretamente com Smart-
phones, Tablets, Notebooks e outros dispositivos móveis. Para distân-
cias maiores que 100 metros e até 1km, é necessário um "Kit Usuário",
que consiste em uma antena de rádio, alimentador elétrico e
abraçadeiras de fixação. 

A velocidade de download disponível para cada dispositivo é de 1
Mega. Para melhor utilização do serviço em dispositivos móveis, a dis-
tância da antena deve ser avaliada, pois a potência de transmissão
desses aparelhos é limitada. Respeitando a distância de 100 metros
para acesso móvel, o munícipe não encontrará dificuldades para nave-
gar na internet.

Acesso

Para ter acesso gratuito aos serviços do projeto Cidade Digital, o
usuário deve se cadastrar no endereço: www.pmsj.sc.gov.br/cidade-
digital/. Clicando no botão “cadastro”, será solicitado o CPF e e-mail e
o cadastro será concluído. O endereço para registro encontra-se libe -
rado para acesso, mesmo sem cadastro e após procedimento, a
conexão é estabelecida. 

Caso o usuário tenha problemas com seu equipamento ou alguma in-
stabilidade na navegação, o Suporte Técnico da PMSJ encontra-se
disponível pelo telefone (48) 3381-0241 ou e-mail cidadedigital@
pmsj.sc.gov.br

Unifique

A Unifique é uma empresa da área de telecomunicação que oferece
serviços e soluções para residências, condomínios, empresas e órgãos
governamentais. Eficiência tecnológica, agilidade e simplicidade são as
marcas do trabalho da Unifique. 

Com uma plataforma multisserviços que integra diferentes soluções
de comunicação, informação e entretenimento, a Unifique está presente
em diversas regiões do estado de Santa Catarina, com projetos wireless
e modernas redes de fibra óptica. 

INFORME EMPRESARIAL

Projeto Cidade Digital
chega ao 4º ano em
São José
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PESQUISA APONTA Florianópolis como a melhor
cidade para criar filhos

Florianópolis é a melhor
cidade do país para criar os
filhos, de acordo com

pesquisa da Delta Economics &
Finance, empresa brasileira de
consultoria econômica e financeira.
O resultado foi divulgado pela
Revista Exame. 

Segundo a consultoria, a Capital
é a melhor para os filhos crescerem
pelos bons indicadores de saúde e
de educação, serviços que se
destacam entre os critérios que
formaram o resultado da pesquisa. 

Florianópolis tem quase meio
milhão de habitantes e o terceiro
melhor Índice de Desenvolvimento
Humano (IDHM) do Brasil,
indicador de renda, longevidade,
saúde e educação. Na pesquisa
publicada pela Exame, 48 critérios
foram utilizados para medir as
condições que cada cidade oferece
para o desenvolvimento de uma

criança ou adolescente. 

Saúde - Segundo a prefeitura, na
Capital, além dos 100% de
cobertura populacional da
Estratégia de Saúde da Família,
conquistados em março, uma série
de fatores leva aos bons resultados
na área. O Ministério da Saúde
reconheceu o município como
melhor capital do país em atenção
básica.

Em 2014, de acordo com dados
do  município, as unidades de saúde
de Florianópolis fizeram quase 1,5
milhão de atendimentos em seus 49
centros de saúde, quatro policlínicas
e duas Unidades de Pronto-
Atendimento 24 Horas. Nos
últimos dois anos, a soma geral das
filas, entre exames e consultas de
média e alta complexidade, caiu
40%.        

Especificamente para as

crianças, foco da pesquisa, a
Secretaria de Saúde tem o programa
Capital Criança, voltado à proteção,
promoção e recuperação da saúde
da criança de zero a dez anos. Nos
centros de saúde, a atuação prevê
acolhimento, vigilância nutricional e
imunização, entre outras ações. Há
também o monitoramento de
recém-nascidos em situação de
risco e acompanhamento às mães
nas maternidades, além do trabalho
de incentivo ao aleitamento
materno, entre outros. 

Educação - O desempenho na
educação também é reconhecido. O
Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB) coloca
Florianópolis em 1º lugar entre as
capitais nos anos iniciais e em
quarto lugar nos anos finais. Além
disso, 83% dos profissionais da área
têm pós-graduação, sendo 1,5 mil

com especialização, 203 com
mestrado e 16 com doutorado.

O secretário de Educação,
Rodolfo Pinto da Luz, vê os
avanços retratados na pesquisa
como resultado direto dos
investimentos. “Temos crescido,
nos últimos anos, nas avaliações
feitas nacionalmente no setor
educacional. Além de ser uma
cidade naturalmente linda,
Florianópolis oferece condições e
oportunidades para as crianças se
desenvolverem”.

A educação inclusiva é referência
nacional, conquistando o 1º lugar
na terceira edição do prêmio
Experiências Educacionais
Inclusivas. A Prefeitura de
Florianópolis investe na educação
30% de seu orçamento – índice
maior do que o estabelecido pela
legislação. 

“Felicidades a São José por sua rica e forte história, que forjada
pela fé de seu povo e a capacidade de trabalho e luta a fez nascer...
Passado o tempo, o que temos para celebrar? São inúmeras as
dificuldades no cotidiano das pessoas, no atendimento as
necessidades básicas, na ausência de oportunidades aos jovens,
no cuidado as mães...
Isso nos faz pensar em qual modelo
de cidade queremos viver com a
família, com amigos, empreender
novos negócios, desenvolver carreira
e ter qualidade de vida...
Josefenses, é preciso acreditar que
mesmo na dificuldade de hoje, 
trabalhando juntos, unidos em um 
mesmo projeto podemos transformar 
esta bela cidade, em uma cidade melhor...

Parabéns aos seus 265 anos!!.”
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Ed. Agata - Agronômica
Amplo apartamento com 3 dorms/st; mobiliado, sacada com churrasq.,
garagem com hobby box. Condomínio oferece: quadra, piscina, churrasq.,
academia, sl de jogos, sl de festas, portão eletrônico, elev. e portaria 24h.

Golden Park - Itacorubi
Apartamento com 2 dorms./st; armários embutidos, sacada e garagem.
Condomínio oferece: salão de festas, playground, piscina, bicicletário, elevador e portaria 24h.

Residencial Granville - Trindade
Apartamento com 2 dorms., sala, cozinha com armários, banheiro social, sacada e garagem.
Condomínio oferece: salão de festas, playground, quadra, churrasqueira e portaria 24h.

Residencial das Américas - Trindade
Amplo apartamento com 3 dorms./st., todo mobiliado, sacada com churrasq. e gar. com hobby
box. Condomínio oferece: academia. salão de festas, portão eletrônico, elevador e portaria 24h.

Residencial Ilha dos Açores - Trindade
Apartamento com 2 dormitórios, sala, cozinha com armários, banheiro social.
Condomínio oferece: salão de festas..

Jardim Trindade - Trindade
Apartamento com 3 dorms./st., sala, cozinha, banheiro social, sacada com chur. e garagem.
Condomínio oferece: salão de festas, elevador e portaria 24h.

Itacorubi II - Itacorubi
Apartamento mobiliado com 3 dorms., sala, cozinha, banheiro social
e garagem rotativa. Condomínio oferece: salão de festas,
bicicletário e portartia 24h.

Residencial Puerto Madero - Itacorubi
Apartamento com 2 dorms/st., sala, cozinha com armários,
banheiro social, sacada e garagem. Condomínio oferece:
salão de festas.

Residencial São Conrado - Itacorubi
Apartamento com 3 dorms., sala, cozinha, banheiro social, sacada e
garagem. Condomínio oferece: salão de festas, playground,
quadra e portaria 24h.

Código: 121132                        Valor: R$ 495.000,00

Código: 121134                        

Código: 121122                                                    Valor: R$ 255.000,00 Código: 131077                                                    Valor: R$ 380.000,00

Código: 121119                                                    Valor: R$ 290.000,00 Código: 131085                                                    Valor: R$ 600.000,00

Código: 131083                        Valor: R$ 255.000,00 Código: 121110                        Valor: R$ 365.000,00 Código: 131079                        Valor: R$ 340.000,00

(48)

3233-6666
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Publicação Legal

Depois de mais de dois
anos, a prefeita Adeliana
Dal Pont decidiu que a

prefeitura assumirá a
administração do Jardim Botânico
de São José. Será a 36ª unidade no
Brasil, e fica em área do
Loteamento Residencial Jardim
Botânico. No terreno de 2.321m²,
já existe um prédio de 600m2 com
20 salas, dois salões, 10 banheiros,
espaço para museu e exposições e,
ainda, uma estufa de plantas com
50m² e um anfiteatro ao ar livre,
além de uma área contígua com
160 mil² de mata atlântica.

Toda a estrutura recebeu um
investimento de R$ 2 milhõesde
uma empresa privada e esse
patrimônio será transferido para o
município.

O prazo para a prefeitura
assumir as benfeitorias venceu no
início de 2014. A empresa poderia

ter notificado judicialmente o
município, pelo descumprimento
do compromisso, mas decidiu
aguardar uma decisão da prefeita.

No dia 26 de fevereiro, Adeliana
Dal Pont finalmente enviou à
Câmara projeto de lei
complementar instituindo o Jardim
Botânico Municipal de São José e

criando o Fundo Municipal do
Meio Ambiente, através do qual a
Fundação do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável
poderá captar recursos para
investir na consolidação deste
novo patrimônio da cidade. 

A Câmara aprovou o projeto
em prazo recorde, e a Lei já está

nas mãos da prefeita para ser
sancionada. Depois de 2 anos e 3
meses Adeliana Dal Pont vai
entregar à população um dos
melhores presentes de aniversário
que cidade já recebeu. A
expectativa é que, dentro da
programação dos 265 anos de São
José, a prefeita marque um evento
para a transição do Jardim
Botânico para o município. 

Pesquisa e proteção
ambiental

Com 35 unidades no País, os
jardins botânicos têm papel
importante na conservação e
pesquisa da biodiversidade. Para
São José, cidade com grande
aglomeração urbana e poucas áreas
preservadas, a estrutura é
fundamental.

JARDIM BOTÂNICO, o melhor presente de aniversário 
Prefeita Adeliana Dal Pont decide assumir patrimônio ambiental.
Câmara aprova projeto do Executivo criando o Jardim Botânico de São José

Jurandir Camargo/BD
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Na Câmara, o parecer
conjunto das Comissões
de Constituição, Justiça e

Redação; de Finanças e
Orçamento; de Obras Serviços
Públicos e Defesa do Meio
Ambiente; e de Educação Cultura,
Saúde e Assistência Social e Defesa
do Consumidor, destaca que o
projeto “ possibilita, em uma
parceria inédita entre o Poder
público e a iniciativa privada,
tornar São José o primeiro
município da Grande Florianópolis
a ser sede de um Jardim Botânico”.

O projeto aprovado pela
Câmara criou dois cargos
vinculados à nova estrutura: um de
Diretor de Unidade de
Conservação e outro de Gerente
Técnico de unidade de
Convervação.

Demora – O vereador Adriano
de Brito, presidente da Comissão
de Constituição, Justiça e Redação,
disse que a demora do Executivo
de enviar o projeto à Câmara gerou
problemas. Nesses mais de dois
anos, segundo ele, “derrubaram a
Casa do Max na calada da noite” e

o valioso orquidário teve
que ser transferido para o Jardim
Botânico, mesmo sem estar
estruturado, e que muita espécies
foram “roubadas e se perderam”.

Clonny Capistrano lamentou
que só no terceiro ano de governo
a prefeita tenha enviado o projeto
à Câmara “enquanto o patrimônio
físico e espécies estavam se
perdendo”.  .

Moacir da Silva também
criticou a demora da prefeita e
afirmou que a doação do Jardim
Botânico não é um passivo e sim

um ativo para o município. “É um
patrimônio para São José, que tem
a maior concentração populacional
per capita, o maior adensamento.
A estrutura agrega valor, com os
160 mil m2 de mata atlântica que
serão preservados” 

Amauri dos Projeto também
votou a favor – “Dou um crédito
de confiança ao projeto”, mas é
contra a criação de novos cargos
comissionados. Amauri defende
que a Fundação tenha um quadro
efetivo de funcionários para dar
conta de suas demandas.

Projeto é o 1° da Grande Florianópolis

Futura sede do
Jardim Botânico
de São José
teve investimento
privado de
R$ 2 milhões
e estrutura
agora será 
repassada para
a prefeitura

Jurandir Camargo/BD
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OSupremo Tribunal Federal
(STF) decidiu que os
vereadores estão

protegidos pelo princípio
constitucional da imunidade
parlamentar, quando proferirem
supostas ofensas em plenário ou
nas dependências da Casa
legislativa. 

A decisão é dia 25 de fevereiro e
foi dada na análise de uma ação
por danos morais movida pelo ex-
vereador Sebastião Carlos Ribeiro
das Neves, da cidade de Tremembé
(SP) contra o também ex-vereador
José Benedito Couto Filho. Como
o processo possui “repercussão
geral”, a decisão do Supremo
valerá para todas as demais ações
semelhantes que tramitem no país.

O caso envolvendo os dois ex-
vereadores ocorreu em 2001. À
época, o vereador José Benedito

Filho soube que o colega de
Câmara Sebastião Ribeiro das
Neves havia protocolado
representação criminal, no
Ministério Público de São Paulo,
contra o então prefeito de
Tremembé. No plenário, José
Benedito disse que o colega não
tinha “moral” para acusar o
prefeito porque teria apoiado a
“sem-vergonhice” e a
“corrupção”.

Vejam a fala dele da tribuna: “É
bastante desagradável a gente ter
que subir aqui e falar isso aí,
porque eu vou dizer a vocês: esse
nome, Sebastião Carlos Ribeiro das
Neves, não era pra entrar nesta
Casa mais. Nós não podia falar no
nome dessa pessoa porque ele não
tem dignidade, ele não tem moral...
Esse homem não tem moral
porque o que o outro roubou, o

que outro fez para Tremembé, foi
com o apoio desse cidadão”,
afirmou o vereador.

Sentido-se ofendido, Sebastião
Ribeiro das Neves entrou na
Justiça com ação por danos morais
contra José Benedito Filho e pediu
indenização de R$ 54 mil. Catorze
anos depois, o Supremo Tribunal
Federal decidiu a favor de José
Benedito, definindo que
vereadores estão protegidos pelo
princípio constitucional da
imunidade parlamentar.

A decisão -  A ministra Rosa
Weber disse que se o Judiciário
decidir analisar individualmente se
a fala ofensiva tem ou não relação
com o exercício do mandato, isso
resultará em uma diminuição da
garantia de imunidade.  “A
valoração específica vai, no
mínimo, retirar a força da garantia

constitucional”, ponderou.
Para Gilmar Mendes se o

vereador “tiver que atuar com
bons modos, dentro de uma
linguagem, não haverá sequer uso
para a imunidade”, e o ministro
Teori Zavascki também entendeu
o mesmo: “Se trata de um
pronunciamento de um vereador
num ambiente parlamentar, na
Câmara de Vereadores. Saber se
essa fala tem relação ou não com a
atividade político-parlamentar, me
parece que se deve presumir isso.
Se não for assim, será muito difícil
preservar a imunidade parlamentar.
Se tivermos que fazer essa relação
necessária para classificar a
imunidade, teríamos uma inversão
do princípio da imunidade”, disse.

VEREADOR AGORA PODE
falar sem medo. STF garante imunidade
Nenhum vereador pode ser condenado pelo que falar no ambiente da  Câmara.
Decisão foi dada em ação por danos morais de 2001 e tem repercussão geral 

HOMENAGEM DE PEZÃO E FAMÍLIA
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UM MERCADO PÚBLICO no Continente
Finalmente prefeitura vai dar uso público ao Terminal do Jardim Atlântico, que estava abandonado

Só falta o prefeito César Junior
assinar a ordem de serviço
para começar as obras que

transformarão o Terminal
Integrado do Jardim Atlântico,
desativado há muitos anos, no
Mercado Público do Continente.
O projeto faz parte da
programação do aniversário de
Florianópolis. O prefeito estava
aguardando a votação do Projeto
de Lei nº 15.907/2014, que foi
aprovado no último dia 10 e criou
o Mercado do Continente.

A reforma do terminal está
orçada em R$ 3 milhões, já foi
licitada e tem empresa escolhida
para realizar a obra. O novo
mercado terá 2.150 metros
quadrados de área, com 28 boxes.
O mix será distribuído nos
mesmos moldes no Mercado
Público do centro e levará em
conta as características da região.

A administração do novo
mercado ficará sob a
responsabilidade da Secretaria do
Continente e a seleção dos
comerciantes será feita mediante

processo licitatório na modalidade
concorrência, do tipo melhor
oferta financeira. O prazo de
concessão será de 15 anos,
prorrogáveis por uma única vez,
por igual período, se houver
interesse das partes.

Cervejaria com deck , empório,
revistaria, lotérica, floricultura,
café, barbearia/salão de beleza,
sapataria,ateliê de costura,
artesanato, lanchonete, hortifrutis,

açougues, sorveteria, casa de suco,
peixarias, caldo de cana, chaveiro,
agência bancária, Correios,
farmácia e laboratório médico.

O que vai ter

SMC/Divulgação/BD
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Odominó, um dos mais
populares jogos da
Capital, ganhou espaço

no Mercado Público, em
comemoração aos 289 anos da
cidade. Trinta e duas duplas
disputaram (7/3) o 1º Campeonato
Municipal de Dominó de
Florianópolis. 

Com seis vitórias e nenhuma
derrota, a dupla Hernanes
Rodrigues, o Naninho, e Ricardo
Cardoso venceu de ponta a ponta
o torneio, promovido pela
prefeitura e organizado pela

Secretaria de Administração e
Fundação Municipal de Esportes,
com parceria com a Federação
Catarinense de Dominó (FECAD)
e a Câmara de Diretores Lojistas
(CDL).

Com alegria e entusiasmo, os
jogadores transformaram o
Mercado no grande palco do jogo
mais popular da cidade. Realizado
em um amplo salão na torre da ala
Norte, o dominó resgata a
convivência da cidade com um dos
seus patrimônios históricos mais
importantes.

Dominó no Mercado Público

Vencedores

1º lugar - Hernanes
Rodrigues (Naninho)
e Ricardo Cardoso: 
6 partidas: 6 vitórias.
2º lugar - Maurino
Coelho e Chico
Sorocaba: 6 partidas:
4 vitórias e 2 derrotas.
3º lugar - Rudnei
Souza e Emerson
Santos.

Divulgação/BD

Mesmo nos momentos de folga,
o dever parece chamar Soldado
Bombeiro Militar Tayrone Amboni
Luiz para a ação. Morador do barro
Saco dos Limões (Florianópolis)
desde que nasceu, há 31 anos, militar
há pouco mais de nove, ele passou
por três situações em que seus
conhecimentos e habilidades
fizeram a diferença na comunidade
onde mora e na vida das pessoas da
região.

Na última semana (12/03)
interceptou o ataque de um
assaltante que ameaçava uma
mulher, próximo ao túnel Antonieta
de Barros. O homem, armado com
uma faca, estava em luta corporal
com a vítima quando o Soldado
Tayrone saltou do seu carro e
intimidou o agressor, que fugiu com
a bolsa da vítima por um caminho
no meio do mato. Com a certeza de
que a vítima não tinha ferimentos
graves e conhecendo a região, o
militar iniciou as buscas à pé na
mata. Devido as dificuldades no
caminho pela mata fechada, voltou
para o seu veículo e subiu a rua de

carro, antecipando o local por onde
o ladrão iria sair. Deu certo: após
uma abordagem enérgica o homem
se rendeu e foi conduzido à
delegacia por uma viatura policial,
que foi acionada por populares.
Lavrado o flagrante, a arma do
crime foi apreendida e os pertences
da vítima recuperados.

SACO DOS LIMÕES

Bombeiro salva mulher
do ataque de assaltante 

BOMBEIRO TAYRONE: ato de bravura

"Parabéns São José, terra de
oportunidades onde fomos

criados e que projeta em seu
futuro um cenário promissor e

de esperança para toda
família josefense."

São os votos de Constâncio Krummel Maciel Neto e Família
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BRUNO DAMÁSIO

RECORDISTA QUER superar limites no
Catarinense de Arrancada
Com Chevy 500, piloto de Florianópolis vai voar baixo para percorrer
200 metros de pista em menos de seis segundos 

Opiloto Bruno Felix
Damasio, 30 anos, de
Florianópolis, quer

superar seus limites e promete
bater recorde em 2015, no
Campeonato Catarinense de
Arrancada. Ele foi recordista em
2013 e 2014, na categoria Super
Hot, com 6,940 segundos. Porém,
foi superado por Ricardo Marques,
que marcou 6,939. Este ano o
objetivo é bater esta marca e entrar
na casa dos cinco segundos. 

Ele vai correr na categoria FLT
(Força Livre Traseira), com um
Chevy 500 ano 1993 (Chevrolet) e
está preparando o carro para o
campeonato, que iniciou dia 8 de
março, em Balneário Camboriu, no
Speedway Music Park. “O carro
está sendo todo refeito, desde a
pintura na carroceria até a
suspensão e motor. Eu mesmo
preparo o carro, junto com meu
amigo Jean Carlos Pinheiro”,
explica.

Bruno é gerente de pós vendas
em uma concessionária em
Florianópolis. Então, conta que
trabalha no carro à noite e aos
finais de semana, sempre que pode.

Ele fala que o esporte não é barato,
mas o prazer de “acelerar”
compensa os gastos. “É um prazer
acelerar e sentir a adrenalina. Ainda
mais com um carro feito pelas
próprias mãos”, reforça.

CAMPEONATO

A competição promete muita
adrenalina em 2015. A primeira
etapa deve reunir os melhores
pilotos de São Paulo, Paraná, Rio
Grande do Sul e Santa Catarina,
em Balneário Camboriú. O
campeonato é supervisionado pela
Federação de Automobilismo de
Santa Catarina e acontece em cinco
etapas, até outubro. Todas vão
acontecer no Speedway Music
Park, por ser o local de melhor
estrutura no Estado, segundo os
organizadores.

De acordo com Vanessa Zonta,
da Zonta Racing, que organiza o
evento, serão 21 categorias, com
possibilidade de 250 carros
inscritos. “Temos a categoria
desafio, para carros de rua, tendo

como objetivo tirar o pessoal
que gosta de acelerar na rua e
colocá-los em um local com
segurança adequada e com
todos os requisitos
necessários. A categoria é
subdividida pelos tempos de pista
e conta com o “desafio mulher”,
onde as mulheres também podem
participar”, explica ela. 

A arrancada – já bastante
difundida no Brasil e em Santa
Catarina – é um esporte de
aceleração, muitos pensam que
ganha o piloto que consegue
percorrer os 201 metros da pista
em linha reta no menor tempo,
mas muitas vezes a vitória da
largada pode ser definida com
quem tiver o menor tempo de
reação entre ao ver o sinal verde,
milésimos define o vitorioso.

O esporte é homologado pela
Confederação Brasileira de
Automobilismo desde 2002. Os
carros que participam de

campeonatos são divididos em
diversas categorias. O recorde da
pista é do piloto paranaense "Zé
Louquinho" que percorreu os 201
metros em 5.419 segundos
atingindo uma velocidade de 200
km/h na categoria Extreme, este
piloto também já esteve no
Guiness Book como recordista
mundial em zerinhos. 

O esporte arrancada é bastante
popular nos Estados Unidos,
especialmente com a participação
dos carros “dragsters”. No Brasil,
é comum o uso de veículos
regulares compostos de motores
aspirados ou equipados com turbo
compressor, além de veículos da
década de 70 equipados com
motores de grande deslocamento.

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

CHEVY 500, preparado na Garage 55, decola na pista  

Divulgação/BD

Divulgação/BD
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Príncipe
A motociclista
Alessandra
Cardoso e seu
filho Lorenzo
modelando para
Catavento
Fotografia
Infantil.

Importante
Líderes e autoridades de mais de 20 países da América Latina,
Europa e USA reuniram-se recentemente no Costão do
Santinho para debater o futuro e as tendências do setor de
evento e turismo no mundo. Na foto,  Miguel Angel
Hernandez, Ali Batres e Lucas Schweitzer.

Recomeçar
Entrega da revista para a Primeira Dama do Estado Maria Angélica Colombo e para
a Deputada Estadual Dirce Heiderscheidt. Marcando também este momento
a empresária Silvana e a líder do CDL Palhoça, Grazi.

Belo cenário

Evelyn Leifer sob as
lentes da fotógrafa

Polyana Santiago, na
praia paradisíaca de

Pratigi - Bahia

Feira da
Esperança 

Começam os preparativos
28ª Feira da Esperança e,
como já virou costume,

Patricia Fortes Silva -
sempre envolvida em prol
da APAE - se entrega de

alma e coração na
organização do evento.
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Fernando Damásio

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

São José tem uma lista imensa de
“prefeituráveis”. Vejam: vice-prefeito José Natal,
os vereadores Amauri dos Projetos, Clonny
Capistrano, Neri Amaral, Moacir da Silva,
empresário Antonio Hillesheim (AM), deputado
federal Cesar Souza, deputado estadual Mario
Marcondes, além, é claro, da prefeita Adriana
Dal Ponte, que vai tentar a reeleição. Todos
dizem possuir capacidade para assumir o cargo,
além de conhecer muito bem a cidade e seus
problemas. Mas se a questão é experiência e
conhecimento, o nome do presidente da
Câmara, Orvino Coelho de Ávila, que tem 40
anos de mandato, não pode ficar de fora da lista.
Seria ele o nome? 

Mais uma lista

Restaurante do Chico

Fica no bairro Saco dos limões e é um
sucesso. À frente do negócio, Chico e
esposa, um casal ligado à boa gastronomia e
atento ao paladar dos clientes.

Vários barracos de lona estão virando
endereço fixo nas praças e embaixo de pontes e
viadutos na Grande Florianópolis. O habitante
desta barraca aí mora no metro quadrado mais
caro de Florianópolis, e tem como quintal o
Centro Sul. Só falta colocar a placa “Favor não
perturbar”. 

Minha casa

O nosso Bob Marley, por onde chega e canta
sua canções, nos dá a prova que o talento aqui se
revigora. Neném é realmente uma maravilha

Neném Maravilha

As ruas de Saco dos Limões, Pantanal,
Costeira e vários outros bairros estão virando
uma pequena selva. Líderes comunitários e
moradores pedem que um dos quatro
vereadores eleitos pelo no Sul da Ilha, se mexa
para resolver o assunto. Como diria o edil Chico
Silvy, bairro bonito é outra coisa, né?  

Capim tá grandeA verticalização é inevitável em algumas áreas
da cidade, mas é preciso responsabilidade
porque muitas ruas não têm capacidade para
receber, de uma hora para outra, tanto
movimento de carros e pessoas. Além do
trânsito virar um inferno, a rede de esgoto pode
não suportar a nova demanda, etc.  Depois de
pronta a obra não adianta reclamar. Na rua José
Brognoli, no Saco dos Limões, estão sendo
levantados dois prédios e as calçadas tem apenas
40 centímetros de largura. E ainda com um
poste no meio.

Tudo desordenado

O ex-artilheiro e
ídolo do Figueirense,
o grande Albeneir,
numa dessas tardes
tranquilas saboreava
um café com bolo na
varanda do Café
Paris. Aliás, muito
bem acompanhado.
Sempre educado e
elegante, teve o maior
carinho em conversar
com este colunista.

No Café Paris,
o ídolo

Um cliente, que fez a portabilidade da
operadora Tim para a Vivo, teve seu nome
colocado no SPC e no Serasa. O cliente usava a
TIM  há 20 anos, com débito em conta. As
faturas estavam todas pagas. A Tim reconheceu
o erro mas se limitou a ligar pro cliente e dizer
que “tudo foi um engano”.  O consumidor vai
processar a Tim porque teve seu nome
bloqueado no comércio e nos bancos. Desculpa
não recupera danos morais e abalo de crédito.

Tim não funciona
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Estive na base do
Corpo de Bombeiro
Aéreo, no aterro da Baia
Sul. Na conversa com a
equipe, fui informado que
pretendem construir ali
um campinho de futebol,
dar curso de treinamento
para bombeiros mirins e
ter uma escola de
escoteiros, entre outras
atividades com a
comunidade. Para os
moradores da região, é um
privilégio ter
equipamentos de socorro
próximos de casa. Com
certeza ficaremos bem
protegidos.

Bombeiro aéreo

Esta coluna criticou o descaso com o
estacionamento em frente a Prefeitura de São
José, que com qualquer chuvinha virava um
lamaçal. Agora o vice-prefeito José Natal nos
envia a notícia que o pátio será revitalizado e os
contribuintes entrarão na Prefeitura com os
sapados limpos. Que beleza

Pé limpo
Toda diretoria da empresa

Jotur, liderada pelo empresário
Valter Cruz, do Grupo
Embracon, ouvindo atentamente
as histórias do jornalista Jurandir
Pires de Camargo. Saiu coisa.

Animados

Descobrimos
porque a loja de
conveniência do
Posto Camarão,
na Costeira do
Pirajubaé, está
sempre cheia.

Tem gente que
abastece várias
vezes ao dia  só

pra passar por lá.
Dá uma

olhadinha.

Posto
Camarão

Todo o encanto e luxo
dos carros alegóricos que

participaram do desfile
das Escolas de Samba no

Carnaval de
Florianópolis,virou lixo
ao lado do Centro Sul,

no coração da cidade. A
área está parecendo mais

uma quarta-feira de
cinzas, com uma enorme

ressaca, e fantasias
espalhadas por todo lado.

Coisa feia de ver.

Luxo vira lixo

Michele Silva
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