
FLORIPA - SÃO JOSÉ - PALHOÇA - BIGUAÇU - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
JUNHO DE 2015  -  ANO II    -     Nº 17

EXEMPLAR
GRÁTIS

FLORIPA PERDE 732
EMPREGOS EM MAIO

PÁGINA 4

Maré do desemprego também chegou à Palhoça (-121 vagas),
Biguaçu (-110) e São José (-4). Em Santa Catarina foi o pior mês

de maio desde 2003: foram eliminadas 6.717 vagas

Jardim Botânico Municipal de São José já 
integra a Rede Nacional de Jardins Botânicos.

No futuro fará pesquisa científica

OLHO MÁGICO - O Fotógrafo Paulo Goeth e a sua especialidade: as luzes no mar. PÁGINAS 26 E 27

ADELIANA
AINDA NÃO
ENTENDEU A
DEMOCRACIA

ASSIM É SUSTENTÁVEL ASSIM É INSUSTENTÁVEL

SÃO JOSÉ

PÁGINAS 2 e 3

MERCADO
PÚBLICO REABRE
AS PORTAS DIA
5 DE AGOSTO

PÁGINA 8

O FRENTÃO
VAI EM FRENTE?

PÁGINAS 10 e 11

CONVERSA DE ESQUINA

FERNANDO DAMÁSIO E OS
BASTIDORES DA POLÍTICA,

DOS NEGÓCIOS,
DA NOITE... 

PÁGINAS 31 e 32

PÁGINAS 13 A 18

Parque Cultural do Campeche, no antigo Campo
de Pouso, foi tombado pelo prefeito César Junior.
Projeto não saiu e área virou depósito de lixo

PÁGINAS 22 A 23

700 dias depois
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Existem pessoas que têm
dificuldades com a
democracia, com a

liberdade.  No final de maio, a
prefeita de São José, Adeliana Dal
Pont, mandou recolher todos os
exemplares do jornal Bom Dia que
estavam no hall da prefeitura para
distribuição. 
Os jornais foram recolhidos e

ficaram desaparecidos durante
horas, até que surgiu um
responsável: o secretário-adjunto
de Administração, Cleber Fabiano
Goulart, o Binho, suplente de
vereador, assumiu que mandou
recolher os exemplares “por
ordem de cima”.
Acima dele, só duas servidoras

públicas. A secretária de
Administração Sinara Regina
Simioni, e a prefeita. Binho negou
que a ordem de recolher os jornais
foi de Sinara, e repetiu: “A ordem
veio de cima”.
O motivo para a apreensão foi

que o jornal trazia “críticas a
prefeita”. Na verdade, houve um
ato de censura à liberdade de
Imprensa. A edição apreendida

tinha matéria sobre o aumento da
violência em São José, com o
relato do assassinato de cinco
pessoas em uma semana, três das
mortes em menos de 6 horas. A
sequência de crimes teve ampla
repercussão na cidade e debate na
Câmara de Vereadores. Mas a
prefeita Adeliana decidiu, como se
fazia na Idade Média, que “se o
mensageiro trás notícia ruim,
mate-se o mensageiro”. No caso,
censurar o jornal, recolhendo os
exemplares.
A mesma edição tinha outra

notícia que incomodou a prefeita: a
interdição do Cati (Centro de
Atendimento ao Idoso), que é do
município, pela Vigilância Sanitária
da própria prefeitura. O motivo:
existência de alimentos com prazo
de validade vencido; sujeira; idosos
frequentando a piscina recém
inaugurada sem carteira de saúde; e
falta de responsável técnico para
analisar a qualidade da água. A
prefeitura divulgou nota
explicando que “a interdição é
parcial, abrange apenas a cozinha e
a área da piscina”, e que “o
atendimento aos idosos não será
prejudicado”. O jornal publicou a
nota oficial.
Menos de uma semana depois,

em nova vistoria, agora na
presença da própria prefeita
Adeliana a Vigilância Sanitária
lavrou mais um auto de infração: a
refeição dos idosos estava ali,
naquele momento, novamente
sendo preparada com alimento
com prazo de validade vencido. 
Mas o caminho mais fácil foi

mandar recolher o jornal que deu a
notícia.

Constatado o desaparecimento
dos exemplares, o fato ao
secretário de Comunicação Social,
o jornalista Fabiano Marques.  Ele
afirmou que não compactuava
com esse tipo de atitude e garantiu
que investigaria. 
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RASGANDO A CONSTITUIÇÃO

PREFEITA ADELIANA manda recolher jornal
Desrespeitou o Artigo 5°, parágrafo IX, da Constituição Federal: “É livre a
expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença.”

Mas a retaliação não parou.
Além de recolher os
exemplares, Adeliana Dal Pont
determinou que a agência de
propaganda Neovox
suspendesse a veiculação de
propaganda da prefeitura no
jornal. A agência enviou  e-mail
no dia 27/5, às 18h36, com o
seguinte teor: “De: Rosangela –
Neovox
<rosangela@neovox.com.br>
Data: 27 de maio de 2015,

18:36. Por solicitação do cliente
PMSJ, precisamos cancelar a
programação da PI 042036 do
Jornal Bom Dia Floripa. Favor

me confirmar o recebimento
deste e-mail e do cancelamento.
Obrigada”.
No dia seguinte, o jornalista

Fabiano Marques disse que o
cancelamento da publicidade foi
uma decisão dele. O argumento:
“Tive prejuízo nesta edição do
Bom Dia”. 
No seu entendimento, as

notícias “negativas” da edição
teriam eliminado a mensagem
positiva que o anúncio da
prefeitura (sobre a nova
Policlínica de Barreiros)
pretendia passar”. Daí, o
alegado “prejuízo (?)”.

O secretário explicou que o
corte de anúncios era apenas
uma suspensão, e que o jornal
voltaria a receber publicidade
em outras edições. 
Ficou claro um critério: a

publicidade oficial do município
só será liberada para quem não
contrariar a prefeita com
notícias de má gestão ou outro
problema da cidade, como a
violência. 
Essas regras só não valem

para os veículos da RBS, a
maior beneficiária das verbas de
propaganda da prefeitura de
São José. 

Publicidade foi suspensa
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TERRA SEM LEI

A TRAGÉDIA
ANUNCIADA
DO VELHO

CARAMANCHÃO

PÁGINAS 4, 6 e 7

Em uma semana aconteceram 5 assassinatos em São José. Três das mortes foram
em menos de 6 horas. Vereadores e a população cobram providências: querem mais

policiamento e investimento em segurança pública. A quarta maior cidade
de Santa Catarina foi abandonada e está com medo

O GRANDE
VOO DOS
KOERICH

SÃO JOSÉ

PÁGINA 8

VIGILÂNCIA
SANITÁRIA

INTERDITA CATI

LEILÃO DO AEROPORTO HERCÍLIO LUZ

PÁGINAS 14 e 15

FLORIANÓPOLIS

IMIGRAÇÃO SEM
AVISO E SEM

HORA MARCADA
PÁGINA 10

POLÍTICA

TUCANOS
PREPARAM O

CAMINHO PARA
JOSÉ NATAL

PÁGINA 2

PÁGINA 17

Além de assassinatos em série, município é
recordista em roubo de veículos e teve
103 estupros em 2014

A Woa, empresa dos irmãos
Walter Osli Koerich, Orlando
Odílio Koerich e Antônio Obed
Koerich deve participar do
leilão de concessão do
Aeroporto Hercílio Luz

PERSPECTIVA do novo aeroporto internacional de Florianópolis,
dos arquitetos do Mário Biselli e Guilherme Mota

BINHO, o adjunto, assumiu: “Mandei
recolher o jornal por ordem lá de cima”

“ORDEM LÁ DE CIMA”. Existe alguém
acima da prefeita Adeliana na prefeitura?

Daniel Pereira/Secom/PMSJ/Divulgação/BD
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RASGANDO A CONSTITUIÇÃO

A concentração da publicidade
oficial nos veículos da RBS, que
incentiva e fortalece o monopólio
da informação, recebe das agências
de propaganda e das grandes
assessorias de Comunicação oficiais,
a justificativa de “critério técnico”.  
O argumento é que esses

veículos têm as maiores audiência e
tiragem. Essa realidade sempre
causou repulsa em Santa Catarina,
mas praticamente nenhuma reação
das várias centenas de pequenos
jornais que circulam em Santa
Catarina. 
Com a capilaridade e grande

aceitação, esse universo de
publicações, a maioria com
distribuição gratuita e tiragens
sempre esgotadas, são submetidos
ao jogo de poder para receber
anúncios. Quem publica “notícia
ruim” não recebe publicidade,
ensina a prefeitura de São José. 
A situação piorou bastante com

o domínio das secretarias de
Comunicação por ex-funcionários
da RBS. Na Grande Florianópolis,

eles comandam as verbas de
publicidade nas duas maiores
prefeituras, as de São José e de
Florianópolis. Também controlam a
Secom do Governo do Estado.
No caso de São José, o secretário

de Comunicação é Fabiano
Marques. Foi repórter e
apresentador da RBS e da TVCom.
Seu antecessor, o jornalista Guarany
Pacheco, que chegou a assumir a
Secretaria de Governo da
prefeitura, também foi editor-chefe
do jornal Hora e editor-executivo
do Diário Catarinense. 
Guarany deixou a prefeitura de

repente e assumiu como secretário-
adjunto da Secretaria de
Comunicação do Governo do
Estado, onde o secretário é Walter
Bier Hoechner. Bier começou na
RBS em 97, passou por todos os
jornais da rede e, em Santa Catarina,
foi diretor de jornais e de internet
da RBS.  
Guarany, lembram colegas

editores, tem uma frase célebre:
“Basta publicar no DC e na RBS.

Todo mundo vê”. 
De fato, está todo mundo vendo.

Depois que o governador
Raimundo Colombo foi reeleito, e
os ex-RBS assumiram a Secom, os
pequenos jornais foram excluídos
da publicidade oficial. Essa parece
ser a nova política da Secom:
eliminar da mídia oficial os
pequenos veículos. 
Na prefeitura de Florianópolis, o

comportamento do secretário de
Comunicação é democrático. O
secretário, o jornalista João
Cavalazzi, que foi repórter do DC
durante 11 anos, sempre foi
respeitado pela competência e ética.
Construiu uma carreira de
credibilidade.  Como repórter, sabe
que o que é notícia tem que ser
divulgado, mesmo que desagrade o
prefeito.  

Ex-RBS dominam secretarias

GRÊMIO RECREATIVO DE CABOS E SOLDADOS DO 4º BPM
Rua Almeida Coelho nº 347 - Bairro Saco dos Limões

Florianópolis-SC - Fone 3024-9338

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Grêmio Recreativo de Cabos e Soldados do 4º BPM, no uso de suas atribuições
estatutárias, faz saber a todos seus associados que, no dia 18/07/2015 haverá eleição para a nova Di-
retoria Executiva e Conselho Fiscal para o período agosto 2015 a julho de 2019. Portanto os associados
com direito a voto deverão fazer a inscrição de sua chapa até o dia 03/07/2015, das 08:00 as 19:00
horas, na sede do grêmio, Rua Almeida Coelho nº 347, bairro Saco dos Limões, Florianópolis-SC, con-
forme prevê o capitulo Vll do estatuto, nos artigos 64,65.

Obs. As inscrições terão inicio a contar da data do presente edital e se encerrarão às 19:00 horas
do dia 03/07/2015. 

Maiores informações na secretaria do Grêmio ou pelo fone 3024-9338
Florianópolis, 18 Junho de 2015.

ZIRALDO O E DA COSTA
Presidente do GRCBSD / 4º BPM

PUBLICAÇÃO LEGAL
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GRANDE FLORIANÓPOLIS

MARÉ DO DESEMPREGO leva quase mil vagas em maio
Florianópolis, Biguaçu, Palhoça e São José perderam 967 empregos no mês. 
Resultado já compromete saldo positivo do ano na Capital e em Biguaçu

Amaré ruim do desemprego
chegou às principais
cidades da Grande

Florianópolis.  Os quatro maiores
municípios da região tiveram saldo
negativo na geração de empregos
com carteira assinada em maio de
2015, segundo dados do Caged
(Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados) do Ministério do
Trabalho e Emprego. 

Em maio, Florianópolis fechou
732 postos de trabalho; Palhoça,
121; Biguaçu, 110; e São José, 4.
Em abril, a maré do desemprego
ainda não havia atingido Palhoça e
São José, que geraram 155 e 119
novos empregos, respectivamente,
enquanto que Florianópolis já
perdia 385 vagas e Biguaçu, 32.
No ranking do emprego nos 41

municípios catarinenses com mais

de 30 mil habitantes, Joinville foi o
que mais fechou postos de
trabalho em maio: 1.762.
Florianópolis ocupa o 40º lugar,
com -732 vagas; e Blumenau o
39º, com -523 empregos. Em abril
Joinville já havia fechado 207
vagas, e Blumenau, 132. 
O resultado negativo de maio já

compromete o saldo do emprego
nos últimos 5 meses (janeiro a
maio) em alguns municípios.
Florianópolis, por exemplo,
perdeu 339 vagas de emprego de
janeiro a maio; e Biguaçu, -248.
São José e Palhoça ainda têm saldo
positivo na soma dos cinco meses:
1.637 e 169, respectivamente. 
São José é a cidade com a

melhor situação: está em 2º lugar
no ranking de geração de
empregos de janeiro a maio; o 1°
lugar é Blumenau, com 3.560

vagas geradas nos cinco primeiros
meses de 2015.

Pior mês

Em Santa Catarina, maio de
2015, com a eliminação de 6.717
vagas foi o pior mês de maio
desde 2003 na geração de
empregos. Naquele ano, foram
fechados 3.101 postos de trabalho
com carteira assinada.  No mês de
abril passado, SC já havia perdido
4.209 empregos, também o pior
abril para o trabalhador
catarinense desde 2003. 
Até o mês de março Santa

Catarina ainda não tinha sido
afetada seriamente pela crise do
desemprego, pois gerou 3.948
postos de trabalho. Agora, parece
que também entrou na tempestade

que castiga o mercado de trabalho
em todo o país.
O Brasil fechou 243.948 vagas

de emprego com carteira assinada
em maio (segundo dados do
Caged, na série ajustada, que
incorpora informações fora do
prazo). Também na série com
ajustes, o resultado dos últimos 12
meses é trágico: o país fechou
452.835 empregos formais. 
Com os resultados de maio,  a

taxa de desemprego subiu para
6,7% segundo o IBGE ( Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística)
Um total de  1,6 milhão de

brasileiros estavam desocupados
até o mês de maio.
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O próximo constrangimento
público que a RBS vai enfrentar é a
ida de seu presidente-executivo,
Eduardo Sirotsky Melzer, para a
cadeira dos interrogados da CPI
que apura denúncias de
irregularidades no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf). 
A RBS Administração e

Cobranças Ltda, integrante do
Grupo RBS, é uma das empresas
suspeita de ter se beneficiado do
esquema de manipulação de
julgamentos.
Nos jornais, revistas e nas redes

sociais a RBS é citada como “a
maior afiliada da Rede Globo”, um
problema a mais para o grupo
gaúcho administrar.
A CPI que aprovou (23/6) a

convocação de Sirotsky, também
convocou o vice-presidente do
banco Santander, Marcos
Madureira; Luiz Moan Yabiku
Junior, da Anfavea, e os gestores
da Ford e da Mitsubishi. Só a
Anfavea é acusada de causar uma
perda de R$ 6 bilhões aos cofres
públicos.  Na lista de convocados
pela Comissão Parlamentar de
Inquérito estão ainda o ex-
presidente do Carf, Lutero
Fernandes do Nascimento,

suspeito de beneficiar o Banco
Safra;  os ex-conselheiros Adriana
Oliveira Ribeiro, Jorge Victor
Rodrigues, Meigan Sack Rodrigues
e Jorge Celso Freire da Silva que,
segundo publicam os grandes
jornais e revistas do país, teria
cobrado propina para avaliar um
recurso de R$ 5 bilhões do Banco
Santander Também vai ser
interrogada pela CPI Gegliane
Maria Bessa Pinto, funcionária da
empresa J.R Silva Advogados
Associados. A empresa J.R. Silva
Advogados e Associados pertence
a uma atual e a dois ex-
conselheiros do Carfn e tem sido
apontada como uma das principais
peças do esquema de corrupção. 
O autor dos requerimentos de

convocação foi o senador José
Pimentel (PT-CE). Ele é líder do
governo no Congresso e diz que as
montadoras, a Anfavea, o
Santander e a RBS tiveram
participação no esquema de
manipulação de sentenças do Carf,
conforme as investigações da
Polícia Federal e do Ministério
Público Federal.
Luciana Genro, ex-deputada do

Psol e filha do ex-governador do
Rio Grande do Sul Tarso Genro
(PT), foi manchete no jornal

eletrônico 247
e disse no caso
da RBS “a
investigação
calcula que o
grupo teria
pago R$ 15
milhões em
propina para
ser absolvido
de uma dívida
fiscal de R$
150 milhões. É
um deboche

com o povo que trabalha e paga
seus impostos em dia", disse ela.
Prejuízo milionário -  Na

Operação Zelotes a Polícia Federal
descobriu que funcionários do
Carf  (o órgão julga recursos de
multas da Receita) fraudavam
multas aplicadas a grandes
empresas em troca de propina,
para reduzir o valor das dívidas. O
prejuízo à Receita Federal já
calculado é de R$ 6 bilhões, mas o
valor pode chegar a R$ 19 bilhões,
segundo o jornal Estadão.
A convocação desses grandes

empresários pelos senadores foi
considerado uma reação da CPI à
postura do juiz que cuida da
Operação Zelotes, o titular da 10ª
Vara Federal Criminal de Brasília,
Ricardo Augusto Soares Leite.
Sua conduta vinha sendo

criticada por membros da CPI,
pela demora de Ricardo Leite em
liberar documentos obtidos pela
PF nas investigações. O
magistrado chegou a ser
denunciado ao CNJ (Conselho
Nacional de Justiça) por essa
demora.

O juiz também está sendo
investigado pela Corregedoria de
Justiça por negar vários pedidos de
prisão preventiva solicitados pela
Polícia Federal. Foi ainda acusado
de paralisar as interceptações
telefônicas quando as diligências
caminhavam para comprovar
crimes praticados por altos
funcionários de bancos como o
Safra, Bradesco e Santander,
segundo a revista Carta Capital.

(Com informações da Agência Senado)

Empresa nega
irregularidades
Quando a Operação Zelotes foi

deflagrada pela Polícia Federal, no
final de março, a RBS divulgou a
seguinte nota:
“A RBS desconhece a

investigação e nega qualquer
irregularidade em suas relações
com a Receita Federal.
Adicionalmente, a empresa
transmite a todos os seus
colaboradores e ao público a sua
total tranquilidade quanto à lisura e
à transparência dos procedimentos
junto ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (Carf), bem
como em todos os seus atos
externos e internos em todas as
áreas.
A RBS não foi procurada para

fornecer qualquer informação
sobre a suposta investigação e
confia na atuação das instituições
responsáveis pela apuração para o
devido esclarecimento dos fatos,
que, como sempre, seguirão tendo
cobertura normal de nossos
veículos”.
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NOTÍCIA RUIM. Presidente da RBS vai para a
cadeira dos interrogados da CPI 
RBS Administração e Cobranças, integrante do grupo, teria se beneficiado
do esquema de manipulação de julgamentos no Carf

EDUARDO SIROTSKY MELZER

SENADORA Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) relatora da CPI do Carf,
Ataídes Oliveira (PSDB-TO), presidente da comissão, e Donizeti
Nogueira (PT-TO), vice-presidente

Ed
ilso

n Ro
d
rig
ue

s/Ag
ê
nc

ia
 Se

na
d
o
/D
ivulg

a
ç
ã
o
/BD



7
Florianópolis, junho de 2015

SALADA ELETRÔNICA
Prefeitura implantou softwares da GovBr mas sistema Betha pode voltar

Aprefeitura de São José, que há
seis meses fez uma penosa e
complicada migração de dados

públicos e serviços do sistema Betha
para o da empresa GovBr
(Governança Brasil S/A), pode voltar
ao processo antigo e fazer novamente
a migração de parte desses conteúdos. 
A informação é que a empresa

Betha já foi recontratada e deve
reassumir algumas funções nos
processos eletrônicos do município.
Assim, ficariam funcionando dois
sistema na prefeitura. Não se sabe qual
é o custo adicional que o município
terá para manter a operação das duas
empresas.
A Betha, que é de Criciúma, na

verdade nunca deixou de operar na
prefeitura, mesmo depois de ser
substituída pela GovBr, empresa com
sede em Florianópolis. Os softwares
da Betha continuam sendo utilizados
no sistema de Autenticação de Notas
Fiscais Eletrônicas; no de Denúncia
Fiscal; e na emissão de Notas Fiscais
Eletrônicas, serviço que funciona
paralelamente com o novo sistema da
GovBr desde dezembro de 2014.  O
Livro Eletrônico também pode ser

acessado pelo sistema Betha.
No processo de migração de

conteúdos houve problemas com os
arquivos de impostos devidos, o de
dados administrativos, e dificuldades
na emissão de notas fiscais pelos
contribuintes.
Conflito – O funcionamento

paralelo dos softwares da Betha e da
GovBr também pode estar gerando
perda de receita. No caso da multa
eletrônica, por exemplo, o contribuinte
que acessa o sistema da GovBr
imprime o boleto já com os valores
definidos. Pelo sistema Betha, é o
próprio contribuinte que informa
quanto deve, o que possibilita que haja
redução no valor devido. 
Nos procedimentos de arrecadação

municipal, quem deve gerar Livro
Eletrônico (escrituração) é a
prefeitura, e não o contribuinte. Mas
quem emite nota fiscal pela Betha não
gera Livro Eletrônico e, assim, não há
como a fiscalização saber se o
contribuinte deve ou não ao fisco
municipal, permitindo fuga de receita.
O Tribunal de Contas do Estado
(TCE) pode considerar esses casos
como improbidade administrativa. 



8
Florianópolis, junho de 2015

MERCADO reabre dia 5 de agosto
Depois de mais de 700 dias sem a ala Sul do Mercado Público, a cidade vai
poder reencontrar o seu tradicional e querido lugar

Aala Sul do Mercado Público
ficou mais de dois anos
sem nenhum frequentador.

Mas o espaço preferido da cidade,
o lugar mais tradicional de
Florianópolis  - a ala Sul do
Mercado Público, já tem data
marcada para reabrir as portas
totalmente restaurado: dia 5 de
agosto, uma quarta-feira. Será dia
de festa para a cidade, que espera
reencontrar sua alma-gêmea, seus
costumes, seus cheiros, os velhos
amigos e amigas. 
Com investimento total de R$

10 milhões, a restauração da ala Sul
começou em junho de 2013 e
agora, quase pronta, terá 39 boxes
com um mix, segundo a prefeitura,
mais diversificado com bares,
peixarias, restaurantes, açougues,
hortifrútis e empório de alimentos
embutidos.
"O trabalho foi realizado com

plenitude, e Florianópolis ganhará
um dos melhores mercados
brasileiros. É um legado para a
cidade e, sem dúvida, foi um dos
maiores desafios da nossa
administração”, destacou o
prefeito.
Num encontro de Cesar Souza

Junior com comerciantes do
Mercado e secretários, na sede da
Câmara de Dirigentes Lojistas, para
avaliar o trabalho realizado, a
prefeitura e  a CDL assinaram um
termo de permissão de uso para a
instituição promover atividades no
Box 22 da ala Norte. 
O presidente da CDL, Marco

Aurélio dos Santos, considera a
restauração da ala Sul do Mercado
Público um divisor de águas para a
cidade. "Com a reabertura, a
sociedade ganhará um patrimônio
magnífico para as futuras
gerações”.

As obras de instalação dos
boxes na ala Sul estão a toque-de-
caixa. O comerciante Marcelo
Jacques, da Peixaria do Chico, foi o
primeiro a começar a montagem da
estrutura para voltar a vender peixe,
camarão e outras iguarias do mar. 

Cobertura
Paralelamente começou a obra

da estrutura da cobertura retrátil do
espaço entre as duas alas do
mercado. O prazo para a obra ficar
pronta é de 180 dias. A cobertura
central será sustentada por pilares
de 7,5 metros. Serão 10 módulos
retráteis, com mecanismo de
fechamento por fora e por dentro.
No chão, o paralelepípedo será
mantido, mas nas áreas de mesas
será colocado piso. 
Houve um concurso nacional

para escolher o projeto da
cobertura. O vencedor foi o
arquiteto Gustavo Correia Utrabo,
do Paraná. Promovido pelo
Instituto de Planejamento Urbano
(Ipuf), em parceria com o Instituto
dos Arquitetos do Brasil (IAB –
SC), o concurso recebeu 225
inscrições e 64 trabalhos. Entre os
critérios para escolha do projeto,
estava interferência mínima na
arquitetura original do Mercado.

Divulgação/BD
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Os partidos têm observado
com atenção os passos do
senador Dário Berger. A

posse do deputado estadual Gean
Loureiro na presidência do PMDB
da Capital também foi entendida
como uma festa para Dário.   
O evento reuniu o presidente

nacional, senador Valdir Raupp, o
ministro do Turismo, Henrique
Alves, o presidente da Embratur,
Vinícius Lummertz, o vice-
governador Eduardo Pinho
Moreira, o presidente do diretório
de SC, Valdir Cobalchini, a Casildo

Maldaner, Paulo Afonso Vieira, as
e representantes de 18 partidos. 
Gean foi lançado pré-candidato

a prefeito de Florianópolis em
2016 e a associação como o futuro
de Dári foi instantânea. Os dois
constroem caminhos políticos há
mais de 11 anos, desde quando
Gean, então e vereador na Capital,
idealizou o projeto vitorioso que
trouxe Dário Berger de São José
para ser prefeito de Florianópolis.
Agora, um quer ser prefeito de
Florianópolis e outro, governador
de Santa Catarina.

10
Florianópolis, junho de 2015

 
 

 

 

 

Câmara Municipal de São José
 
 

 

 

 

Câmara Municipal de São José
 
 

 

 

 

Câmara Municipal de São José
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Balanço Financeiro 
 

 

 

 

http://www.cmsj.sc.gov.br
83.708.248/0001-39 : CNPJ

de do ArnolPraça 

ESPECIFICA

alsocidade seguriados à nculviRecursos 
alsocia previdênciados à nculviRecursos 

saúdeados à nculviRecursos 
educaçãoados à nculviRecursos 

Vinculada
Ordinária

ária (I)Receita orçament

 
 

 

 

 

http://www.cmsj.sc.gov.br
3029-1321(48) Fone:83.708.248/0001-39 

JSão - Centro - 88.103-005 CEP:38, Souza, de 

Ingressos

ÇÃOESPECIFICA luaAt
cícioExer

RPPS- al

 
 

 

 

 

SCosé/ J

iorAnter
cícioExer

Valores em R$ - Per

ados à nculecursos viR
previados à nculecursos viR
saúados à nculecursos viR
educaçãoados à nculecursos viR

Vinculada
Ordinária

ria (VI)áDespesa orçament

 
 

 

 

 

Dispêndios

ESPECIFICAÇÃO Exercício

íodo: 01/01/2015 atValores em R$ - Per
Despesa r

aldade sociseguri
PPSR- al socicia dênprevi

desaú
educação

6.
ria (VI) 6.

 
 

 

 

 

 Balanço Financeiro

ualAt
Exercício

eriorAnt
Exercício

é 31/05/2015íodo: 01/01/2015 at
ealizada: EmpenhadaDespesa rDespesa realizada: Empenhada

000,249.564,096.
000,249.564,096.

 
 

 

 

 

processadospagar de restos a Inscrição 
ários (III)entraorçamtos exRecebiment

RPPSdo ro nanceifit déficide cobertura Para 
a Independente da execução orçamentári

aorçamentáriexecução Para 
as recebidas (II)Transferências financeir

recursosde ações destintras Ou
alsocidade seguriados à nculviRecursos 
alsocia previdênciados à nculviRecursos 

saúdeados à nculviRecursos 
educaçãoados à nculviRecursos 

Vinculada
Ordinária

a(-) Deduções da receit
recursosde ações destintras Ou

alsocidade seguriados à nculviRecursos 

 
 

 

 

 

processados 6.134,04
ários (III) 21992.769,2.

RPPS
FSSO- Intra a 

8.264.059,00
as recebidas (II) 00264.059,8.

RPPS- al

 
 

 

 

 

0,00
000,

0,00
000,

a pagar procrestos de Pagamento 
raorçamtos exPagament

fit déficide ra cobertuPara 
execução dente da Indepen

táriorçamenexecução Para 
nsferências financeiras concedidas (VII)aTr

de recursosações destinutras O
seguriados à nculecursos viR

 
 

 

 

 

essadosa pagar proc
entários (VIII)raorçam 1.

RPPSdo nanceiro fi
SSFIntra O- a orçamentáriexecução 

atári
nsferências financeiras concedidas (VII)

de recursos
aldade sociseguri

 
 

 

 

 

0,0013.669,32
000,076.077,901.

 
 

 

 

 

ORDENADOR DA DESPESA
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO
ORVINO COELHO DE ÁVILA

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)
rendimentostros Ou

adosnculviores vale veis tuítuíveis restiDepósitos 
astemporáricações iaple Investimentos 

xacaide entes valxa e equiCai
erSaldo em espécie do exercício ant

adosnculviores vale veis tuítuíveis restiDepósitos 
processadosnão pagar de restos a Inscrição 

 
 

 

 

 

ORDENADOR DA DESPESA
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO
ORVINO COELHO DE ÁVILA

06276,875.11.

ados

618.447,85
 (IV)iorer 85618.447,

ados 830.738,20
processados 2.155.896,97

 
 

 

 

 

CRC/SC-10613
TECNICO EM CONTABILDADE

WILMAR HINCKEL

000,

0,00
000,

0,00
0,00

TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)
dimentosrenutros O

e valíveis restitutos Depósi
cações iaplmentos e Investi

entes de caixavalequiCaixa e 
Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)

e valíveis restitutos Depósi
a pagar nrestos de Pagamento 

 
 

 

 

 

DIRETOR FINANCEIRO
CUSTÓDIO HORÁCIO DA SILVEIRA

TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) 11.

culadosvinores e val
temporáriascações 

entes de caixa
Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX) 4.

culadosvinores e val
processadosão a pagar n

 
 

 

 

 

DIRETOR FINANCEIRO
CUSTÓDIO HORÁCIO DA SILVEIRA

000,06276,875.11.

0,004.549.634,07
000,549.634,074.

0,00491.928,21
0,00570.480,37

DE OLHO EM 2016
Dário mexe as pedras do tabuleiro político

Neste mês de junho o senador
também agitou São José. Dário
participou de dois grandes eventos.
Um deles com o PMDB, na
primeira reunião para discutir a
eleição de prefeito. Estavam lá o
presidente do partido, Moacir da
Silva; os vereadores Clonny
Capistrano, Sanderson de Jesus,
Amauri dos Projetos, Túlio Maciel,
Michel Schlemper  e vários
suplentes. Juntar um partido
dividido só mesmo em torno de
Dario. O senador disse que o
PMDB terá candidato em São José.

Conseguiu outro resultado: evitar
que o vereador Amauri dos
Projetos, deixasse o PMDB.
No dia 19 de junho, Dário

também foi o centro das atenções
no lançamento do Frentão, uma
junção de partidos que pretende
lançar candidato a prefeito em São
José. A reunião foi na residência do
servidor público Mauro Fiscal,
estavam representantes de 11
partidos e mais de 100 lideranças.
Até o ex-prefeito Fernando

Elias telefonou para dizer que
apoia.

PDT lança
Anselmo

Outro encontro que
reuniu políticos e mais de
100 pessoas, também com
a presença de um Berger.
Foi a posse da Executiva
do PDT de São José, que
é presidido por Fernando
Alselmo Pereira. Na
presença do deputado
estadual Rodrigo Minotto,
foi lançada a pré-
candidatuta de Anselmo à
prefeitura de São José. 
Além do vereador

Wallace Tetê, várias
lideranças marcaram
presença , como Clonny
Caspistrano e Amauri dos
Projetos, do PMDB;
Chico Silvy, do PT; o
presidente municipal do
PP, Pedro Francisco da
Rosa; e o ex-presidente da
Câmara, Carlos Acelino. 
O senador Dário

Berger não foi, mas estava
lá seu irmão, o empresário
Dilmo Berger.  

Agitando São José

Publicação Legal



OFrentão, junção de
suplentes de vereador
com boa votação,   mais

cerca de 100 pessoas  e  uma
dezena de presidentes de pequenos
partidos políticos, foi lançado no
último dia 19 de junho como
alternativa política em São José,
para a Câmara e para a Prefeitura,
em oposição à prefeita Adeliana
Dal Pont.
O encontro do Frentão foi na

residência do servidor público
Mauro Fiscal (candidato a vereador
em 2012, fez 983 votos) e de sua
esposa Mabel. 
O destaque da reunião foi o

senador Dário Berger, que repetiu:
não há nenhuma possibilidade de o
PMDB de São José apoiar a
reeleição de Adeliana Dal Pont.
Ele se surpreendeu com o
tamanho do Frentão e deixou a
porta aberta para futuros
entendimentos.
O senador disse que São José

está apagado no mapa
administrativo, e convocou: “Aqui,
como faço no Estado todo, se

demonstra preocupação com o
futuro de São José. Se vocês estão
aqui é porque, juntos, podemos
cuidar melhor de São José”.
Mauro Fiscal diz que o Frentão

é um movimento de descontentes
com a ineficiência da atual
administração. “O que foi
construído em São José está sendo
destruído”, disse.
O encontro do Frentão reuniu

os presidentes do PV, Murilo
Guincho; do Pros, Abel Veiga; do
DEM,  Roinoldo de Neckel;
presidente do PTC, Zica; do PSC,
Constâncio Neto; do PPS,
Francisco de Assis Medeiros; do
PRB, Crespo Medeiros; do PR,
Edilson Vieira; do PCdoB, Marcos

Caneta; do PTdoB; Cal Lélis; e do
PP, Pedro Francisco da Rosa.
Também participaram o prefeito
de Governador Celso Ramos,
Juliano Duarte Campos, e os
vereadores de São José Chico Silvy
(PT) e Clonny Capistrano

(PMDB). Segundo Mauro Fiscal, o
deputado Mário Marcondes (PR)
não compareceu porque já tinha
agenda em Itajaí. “O ex-prefeito
Fernando Elias também ligou para
o Dario na noite do encontro e
disse que apoia o Frentão”.
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Frentão quer espaço

PRIMEIRA REUNIÃO
do Frentão, que é

oposição à prefeita
Adeliana Dal Pont
juntou mais de 10

presidentes de
partidos, vereadores,

suplentes, empresários,
lideranças e a grande

estrela da noite, o
senador Dário Berger
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Amauri dos Projetos

“O futuro de São José
depende de projetos

sustentáveis.”
5 de junho, dia mundial do meio ambiente.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FLORIANÓPOLIS apresenta um
Plano Sustentável para o seu futuro
Estudo, segundo a prefeitura, é o mais completo já realizado
sobre Florianópolis, primeira Capital a fazer este
levantamento no Sul do país

OPlano de Ação
Florianópolis
Sustentável, primeiro

estudo amplo de
sustentabilidade de um
município da Região Sul, foi
lançado dia 24/6 e, segundo
prefeitura, muito além de um
documento com 263 páginas o
estudo, certificado pelo Banco
Interamericano de
Desenvolvimento (BID), será
uma importante ferramenta
para desenhar o futuro da
cidade.
O trabalho de quase dois

anos de pesquisa foi realizado
pelo Instituto Brasileiro de
Administração Municipal
(IBAM) e pela Iniciativa
Cidades Emergentes e
Sustentáveis (ICES), em
parceria com BID, Caixa
Econômica Federal e
Prefeitura de Florianópolis.
Com base em estudos
técnicos, pesquisas de opinião
pública e consulta a
especialistas, foi possível
montar uma radiografia
completa da cidade.

Nela, foram levantados 121
indicadores, divididos em 23
temas e separados em três
dimensões (ambiental e
mudança do clima; urbana;
fiscal e governança). Destes,
cinco foram aprofundados e
priorizados.
Diante destes números, o

plano indicou 95 ações que o
município precisa encaminhar
para que a cidade cresça de
maneira sustentável, 18 deles
de forma prioritária, que
envolvem diretamente os
temas nas quais ela deve
melhorar, como, por exemplo:
mobilidade, uso da ocupação

do solo e gestão pública
moderna.
“Sem dúvida, é o mais

profundo estudo já realizado
sobre Florianópolis.
Certificado pelo BID e
realizado por importantes
instituições de pesquisa. A
cidade agora tem um
importante aliado na busca de
recursos para por em prática
obras de que tanto
precisamos. Muitas já estão em
andamento e as demais vamos
correr atrás para desenvolvê-
las”, disse o prefeito Cesar
Souza Junior.

Só 4 cidades têm
plano igual
Segundo o superintendente de estratégia de

governo da Caixa, Marcus Vinicius Rego, o
município tem, com o plano, mais facilidade
para aprovação de financiamentos, já que tem
um estudo bastante completo indicando o que a
cidade precisa e por qual razão.
“Este plano só existe em mais quatro cidades

brasileiras, é realizado com base em muitos
critérios e os municípios escolhidos são como
joias do país. Queremos que elas cresçam sem
perder suas belezas naturais”, disse.

Problemas conhecidos:
mobilidade e ocupação
desordenada

Para Ellis Juan, representante da Iniciativa
Cidades Emergentes e Sustentáveis, o estudo
revela que Florianópolis precisa melhorar sua
capacidade viária, seus tipos de modais, a
maneira como ocupa o território e modernizar a
gestão da Prefeitura.
“Levanto estes como primordiais. Muitas

obras já estão no caminho certo e bastante
adiantadas, o plano foi pensando para até 2020 e
acredito que com ele será mais fácil atingir estes
objetivos”, afirmou.

Próximos passos

O Plano Sustentável tem cinco fases. Com o
lançamento, Florianópolis está na terceira delas
(antes vem preparação e pesquisa). A quarta e
quinta fase são as de elaboração de projetos e
conquista de verbas para colocar as obras em
prática.

Thiago Mangrich/Divulgação/BD
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O Jardim Botânico de São José é o primeiro e único jardim botânico de Santa Catarina a integrar
oficialmente a Rede Brasileira de Jardins Botânicos, reconhecida pelo Ministério do Meio Ambiente. 

O JBMSJ (Jardim Botânico Municipal de São José) recebeu esse status da Comissão Nacional de Jardins
Botânicos (CNJB), com o registro no Sistema Nacional de Registro de Jardins Botânicos (SNRJB).

A partir desse estágio, a instituição pode captar recursos federais e internacionais para
desenvolver pesquisa e projetos de  conservação ambiental.  Agora, São José passa a ter o privilégio
e a oportunidade de estar entre as 36 cidades brasileiras que podem utilizar a ciência para pesquisar,

recuperar e proteger o seu patrimônio florestal. 

Uma semente que levou dois anos para germinar

OJardim Botânico de São
José começou a ser
idealizado em 2012, a

partir de uma oportunidade de
implantação de um
empreendimento imobiliário no
Município de São José. Com visão
de futuro, foi construída uma
parceria entre o empreendedor, a
J.A. Desenolvimento Urbano Ltda
e a prefeitura para que nas áreas
verdes fossem estabelecidas
atividades de Jardim Botânico
(conservação, pesquisa e educação
para a preservação da flora) Até
então, a prefeitura de São José
desenvolvia este tipo de atividades
em outros setores da
administração, na sua rede escolar
pública, nos seus parques e
unidades de conservação, no
Parque dos Sabiás e na Escola do
Mar. O Jardim Botânico agora
pode  aglutinar essas ações e
especializar as atividades
comprometidas com a Estratégia
Global de Conservação das Plantas
| GSPC. 
O Jardim Botânico Municipal

de São José (JBMSJ) foi criado e
está sendo  consolidado segundo
as diretrizes da Rede Brasileira de
Jardins Botânicos, seus

documentos fundamentais como o
Manual Darwin para Jardins
Botânicos, Plano de Ação da
RBJB, Normas Internacionais para
Jardins Botânicos, Política de
Coleções e o pleno atendimento da
Resolução CONAMA 339. 
A área do Jardim Botânico foi

entregue em março último pela
empresa J.A. Desenvolvimento
Urbano para a prefeitura de São
José. O espaço, agora, será
controlado pela Fundação
Municipal do Meio Ambiente, que
vai transferir toda a sua estrutura
operacional para a sede do Jardim,
juntamente com a Guarda
Ambiental.
O Jardim Botânico do

Município fica no bairro Potecas,
em uma área de 160 mil m2 de
Mata Atlântica preservada, e tem
uma área central com 2.866,99m2
que abriga um prédio com 600m2
com 20 salas, dois salões, 10
banheiros, e espaço para museu e
exposições. 
Próximo, existe ainda uma

estufa de plantas com 50m2 e um
anfiteatro ao ar livre. Todas essas
benfeitorias tiveram um
investimento de R$ 2 milhões da
empresa J.A. Desenvolvimento

Urbano, que repassou o
patrimônio para o município em
março último.
A transferência foi precedida do

envio, em fevereiro, de um projeto
de lei complementar da prefeita
Adeliana Dal Pont que instituiu o
Jardim Botânico Municipal de São
José e criou o Fundo Municipal do
Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável.
Com 35 unidades no País (São

José a 36ª), os jardins botânicos
têm um importante papel na
conservação e pesquisa da
biodiversidade. Para São José,
cidade com grande aglomeração
urbana e poucas áreas preservadas,
a criação de um Jardim Botânico é
fundamental.  

PLANTANDO AS BASES DO FUTURO Jardim Botânico: empresário Davi
Corrêa de Souza, João Neves, presidente da Associação Nacional
dos Jardins Botânicos; Fernando Damásio, ex-superintendente da
Fundação do Meio Ambiente; e o biólogo Sérgio Stähelin

Divulgação/BD
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Os jardins botânicos surgiram
no século XVI, criados para cultivo
e estudo de plantas medicinais. Na
Europa, as primeiras dessas
instituições foram estabelecidas em
Pisa (1543), Pádua (1545) e
Montpellier (1598). 
Na medida em que aumentava a

exploração de novos territórios
pelos europeus, crescia também o
número de espécies vegetais
conhecidas. Neste contexto, os
jardins botânicos ganham ainda
mais importância, pois reúnem no
mesmo local plantas de diversas
partes do mundo, contribuindo
para os estudos sobre estrutura,

morfologia e fisiologia, além da
botânica econômica. No Brasil, o
primeiro jardim botânico foi
implantado em Recife, no período
da dominação holandesa (1630-
1654), e reunia espécimes da flora
coletadas durante as expedições ao
sertão nordestino. 
Em 1808, Dom João VI

implanta o jardim de aclimatação do
Rio de Janeiro, que tranasformou-se
no atual Instituto de Pesquisas
Jardim Botânico do Rio de Janeiro,
referência internacional que junto
aos demais 35 jardins brasileiros
constituem a Rede Brasileira de
Jardins Botânicos. 

O PAPEL DOS JARDINS BOTÂNICOS

Os jardins botânicos, além
de desempenhar múltiplos
papéis, também

participam do desenvolvimento do
país contribuindo diretamente para
a implementação da Convenção
sobre a Diversidade Biológica, em
consonância com a Política
Nacional de Biodiversidade
(Decreto Federal 4.339, de
22/08/2002). 
Sua criação, normatização e

funcionamento seguem a resolução
339 do Conama, que define o
modelo que a estrutura deve ter. 
Entende-se como Jardim

Botânico a área protegida,
constituída (no todo ou em parte)
por coleções de plantas vivas
cientificamente reconhecidas,
organizadas, documentadas e
identificadas com a finalidade de
estudo, pesquisa e documentação
do patrimônio florístico do país,
acessível ao público e para servir à
educação, à cultura, ao lazer e à
conservação do meio ambiente
Os  objetivos dos jardins

botânicos, segundo a resolução
Conama 339, devem ser esses: I -
promover a pesquisa, a
conservação, a preservação, a

educação ambiental e o lazer
compatível com a finalidade de
difundir o valor multicultural das
plantas e sua utilização sustentável;
II - proteger, inclusive por meio de
tecnologia apropriada de cultivos,
espécies silvestres, ou raras, ou
ameaçadas de extinção,
especialmente no âmbito local e
regional, bem como resguardar
espécies econômica e
ecologicamente importantes para a
restauração ou reabilitação de
ecossistemas; 
III - manter bancos de

germoplasma ex situ e reservas

genéticas in situ; IV - realizar, de
forma sistemática e organizada,
registros e documentação de
plantas, referentes ao acervo
vegetal, visando plena utilização
para conservação e preservação da
natureza, para pesquisa científica e
educação; V - promover
intercâmbio científico, técnico e
cultural com entidades e órgãos
nacionais e estrangeiros; e VI -
estimular e promover a capacitação
de recursos humanos. 
Este é o grande desafio que o

Jardim Botânico Municipal de São
José vai enfrentar. 

ESPAÇO PARA EDUCAÇÃO,
cultura, lazer e conservação do meio ambiente

Fotos: Jurandir Camargo/BD

JARDIM BOTÂNICO
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Aconservação dos
recursos naturais e seu
manejo sustentável é

uma obrigação de todos:
governo, sociedade, empresas.
Foi com este compromisso e
responsabilidade que a J.A.
Desenvolvimento Urbano,
segundo o empresário Davi
Corrêa de Souza, desenvolveu o
projeto do Jardim Botânico de
São José. Foi uma proposta
incomum, mas que colocou a
empresa e o município na
vanguarda ambiental. 
No curto e médio prazo, o

Jardim Botânico será um
instrumento privilegiado e
necessário para reverter a perda
de espécies nos ecossistemas de
São José, papel que pode ser
ampliado para a Grande

Florianópolis e para o Estado. 
O Brasil é o país da

megadiversidade biológica, mas
possui apenas 36 jardins
botânicos reconhecidos e
implantados, incluído o do
município. Estas instituições,
com todas as dificuldades
inerentes a este propósito da
conservação, desempenham
papel fundamental para frear a
perda da biodiversidade
biológica, contribuindo para
estratégia global de
conservação desta
biodiversidade. 
Entre os pontos definidos,

está a preservação de no
mínimo 10% de cada região
ecológica do mundo.  Isso
abriria caminho, por exemplo,
para a discussão da

biodiversidade além das
florestas, protegendo outros
ecossistemas e a conservação
ex situ, que ocorre
fundamentalmente nos jardins
botânicos. 

Outra meta é zerar o
número de espécies ameaçadas
pelo comércio internacional –
como o mogno e o cedro
brasileiros –, fazendo com que
os países intensifiquem a
fiscalização sobre sua produção
industrial para impedir a
utilização dessas plantas. 
A Estratégia Global para a

Conservação das Plantas é
apontada como uma das
maiores conquistas da
Convenção da Diversidade
Biológica. 

A IMPORTÂNCIA
para a diversidade da vida 

Jurandir Camargo/BD Fotos: Divulgação/BD
JARDIM BOTÂNICO
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Moacir da Silva (*)

Quando pensamos Meio Ambiente,
apesar da área de atuação da
Fundação ser o Município, devemos

considerar que as ações positivas visando a
proteção ambiental aqui realizadas refletem
na região, no estado, no país, no continente,
no mundo.
Buscamos em conjunto com a equipe

técnica da Fundação promover uma
profunda discussão a respeito de suas
atribuições, de como podemos e devemos à
luz da legislação que a criou agregar novas
funções, com a captação de recursos e
parceiros para tais. A proteção do meio
ambiente; a assessoria à administração; a
celebração de contratos e convênios; a
elaboração e implantação de projetos
especiais de combate e controle da poluição;
criação de parques, reservas e estações
ecológicas; implantação, fiscalização e
administração das unidades de conservação;
estimulo ao turismo ecológico; criação de
instrumentos visando à educação ambiental
entre outras, são atribuições legais a nós
atribuídas.
Neste contexto se insere o Jardim

Botânico de São José, criado pela lei
municipal 066 de março de 2015 para
atender a algumas destas atribuições, para o
qual, com o máximo esforço dos técnicos da
Fundação, até maio organizamos e
entregamos a documentação visando a
classificação e enquadramento provisório na
Categoria “C”, possibilitando assim que

busquemos recursos financeiros e parcerias,
para avançarmos na pesquisa, na proteção,
na efetivação das Unidades de Conservação
existentes por lei, mas que carecem de uma
série de adequações para que seja como tais
reconhecidas, e gozem dos benefícios deste
reconhecimento.

Temos portanto, orgulho e satisfação
de comunicar que a Comissão Nacional de
Jardins Botânicos – CNJB nos concedeu o
Registro Provisório na Categoria C do
Sistema Nacional de Registro de Jardins
Botânicos – SNRJB. Desta forma, o JBMSJ é
o primeiro (e único) jardim botânico de
Santa Catarina a integrar a lista oficial dos
jardins botânicos brasileiros, reconhecido
pelo Ministério do Meio Ambiente.

(*) Moacir da Silva é superintende da Fundação
Municipal do Meio Ambiente de São José

O que significa?

A linguagem ambiental tem muitas expressões
em Latim, uma língua que existe há milênios, não
mais falada mas que continua preservada. Como
deve ser com o meio ambiente.
Veja o significado de duas expressões que, com o

Jardim Botânico Municipal de São José, muita gente
vai se familiarizar. 
In situ -  É a conservação de ecossistemas e

habitats e a manutenção e recuperação de
populações viáveis de espécies em seus meios
naturais e, no caso de espécies domesticadas ou
cultivadas, nos meios onde tenham desenvolvido
suas propriedades características. 
Ex situ - Conservação de coleção documentada

de material biológico, pertencente à instituição de
ensino ou pesquisa, pública ou privada, ou pessoa
física ou jurídica, podendo constituir, dentre outros,
museus de história natural, coleções zoológicas
preservadas, jardins botânicos, arboretos, herbários,
bancos de genes, bancos de germoplasma,
extratotecas, carpotecas, palinotecas, xilotecas,
histotecas, micotecas, coleções de microorganismos,
liquens, leveduras, com objetivo de gerar e subsidiar
pesquisa científica ou tecnológica, promover a
educação, a informação e a conservação do meio
ambiente. Este tipo de conservação, é o objeto
primordial dos jardins botânicos, na estratégia global
de conservação da biodiversidade da flora. 

ARTIGO

As ações da Fundação
Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável 

Divulgação/BD

Jurandir Camargo/BD

Divulgação/BD
JARDIM BOTÂNICO
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Odecreto nº 4496/2015,
assinado pela prefeita
Adeliana Dal Pont e pelo

superintendente da Fundação
Municipal do Meio Ambiente,
Moacir da Silva, fixa as
competências do Jardim Botânico
Municipal de São José (JBMSJ),
instituição que ficou vinculada à
Fundação Municipal do Meio
Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável. Um Regimento vai
reger a instituição.
É importante conhecer os

objetivos estabelecidos para a nova
estrutura, pois ela insere o
município no seleto grupo de 36
cidades brasileiras que integram a
Rede Nacional de Jardins
Botânicos, e abre espaço para São
José conquistar a vanguarda
catarinense na pesquisa científica
ambiental. O Município passa a ter
agora uma missão, que é viabilizar
o Jardim Botânico em toda a sua
plenitude. É o grande desafio para
São José.
Veja o universo de competências

e possibilidades do Jardim
Botânico: promover a pesquisa, a
conservação, a preservação, a
educação ambiental e o lazer
compatível com a finalidade de
difundir o valor multicultural das
plantas e sua utilização sustentável;
proteger, inclusive por meio de
tecnologia apropriada de cultivos,
espécies silvestres, ou raras, ou
ameaçadas de extinção,
especialmente no âmbito local e
regional, bem como resguardar
espécies econômica e
ecologicamente importantes para a
restauração ou reabilitação de
ecossistemas;  manter bancos de
germoplasma ex situ e gerenciar as
reservas genéticas in situ no
município; realizar, de forma
sistemática e organizada, registros e
documentação de plantas,
referentes ao acervo vegetal,
visando à plena utilização para
conservação e preservação da
natureza, para pesquisa científica e
educação; promover intercâmbio
científico, técnico e cultural com
entidades e órgãos nacionais,
internacionais e estrangeiros;
estimular e promover a capacitação
de recursos humanos. 
Também é atribuição do JBMSJ

desenvolver atividades, projetos e
programas de conservação,
pesquisa, educação e lazer
orientados, relacionados ao meio

ambiente; contribuir para a
preservação e conservação do meio
ambiente do Município de São
José, através do desenvolvimento
de estudos pesquisas
multidisciplinares; promover o
desenvolvimento científico e
tecnológico visando ao
aproveitamento sustentável dos
recursos florísticos da região; atuar
como centro de referência para
conservação, pesquisa,
desenvolvimento e monitoramento
dos recursos naturais e culturais,
promovendo o intercâmbio com os
jardins botânicos e instituições
afins, nacionais ou estrangeiras. 
À instituição também caberá

planejar e coordenar a execução de
programas para promover a

participação da sociedade na
preservação e conservação do meio
ambiente e dos recursos naturais;
desenvolver pesquisas em educação
ambiental; resgatar e valorizar os
conhecimentos tradicionais das
populações relativas à conservação
do meio ambiente; executar e
promover o desenvolvimento de
atividades ligadas ao atendimento
escolar na área de uso público do
Jardim Botânico; desenvolver
metodologias e mecanismos para
transformar as informações
técnico-científicas em linguagem
popular para aplicação no ensino
formal e informal; e contribuir para
a realização de atividades
informativas e educativas sobre
questões ambientais junto a

comunidade; realizar pesquisas
visando ao desenvolvimento e
produção de materiais didáticos e
metodologias para os programas de
educação ambiental além de ações
na área da botânica aplica como
pesquisa e experimentação para
preservar a variabilidade genética
das espécies do município de São
José. 

Pela Lei que criou o JBMSJ, à
instituição terá que organizar e
manter as coleções botânicas de
herbário, xiloteca, carpoteca,
plantas vivas e outras afins,
exercendo a sua curadoria; e
Implantar e manter  coleções
científicas e dos bancos de
germoplasma. 

UMA GRANDE MISSÃO AMBIENTAL
JARDIM BOTÂNICO
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Respeite: natureza trabalhando.
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PARQUE DO CAMPECHE não saiu do papel,
mas já virou um grande lixão
Tombada há seis meses como patrimônio histórico e cultural, área de 120 mil m2

do Pacuca virou um imenso depósito de lixo e entulho

OParque Cultural do
Campeche, uma área de
120 mil m2 que engloba o

antigo campo de pouso onde a
companhia francesa Générale
Aéropostale fazia escalas da rota de
correio aéreo entre Europa, África
e Atlântico-Sul, tombado pelo
prefeito César Junior como
Patrimônio Histórico, Paisagístico
e Cultural do Município há seis
meses, virou um imenso lixão. 
A prefeitura ainda não

conseguiu plantar uma muda de
árvore nativa no Pacuca (Parque
Cultural do Campeche) nem
elaborar o projeto, mas a área já
recebeu e continua recebendo
muita coisa: garrafas vazias de
cerveja Heineken, restos de
madeira e de construção, latas de
tinta, muito plástico e ferro, banco
de automóvel, carcaças de tv e de
máquina de lavar roupa, casca de
coco, tanque, centenas de caixas de
leite Bom Gosto, poltronas, roupas
velhas, e até uma pilha de cascas de
marisco.
Tudo isso está jogado em

dezenas de montes de lixo,
espalhados pelos caminhos
internos da área do parque. Para
completar a falta de civilidade e o
serviço sujo, de tempos em tempos
é colocado fogo em tudo. Restos
de galhos retirados dos quintais de
moradores alimentam as fogueiras
de mato e lixo. 
É um crime ambiental e contra

o patrimônio histórico e cultural
nas barbas da intendência da
prefeitura, que funciona a 100
metros; da Floram, que deveria
cuidar das agressões ambientais; da
Comcap, que é responsável pelo
lixo da cidade; da Polícia Militar,
que tem uma base também a 100
metros dali; e da Base Aérea de
Florianópolis, que ainda administra
parte da área.          
Esse “Patrimônio Histórico,

Paisagístico e Cultural do
Município”, conforme o decreto
de tombamento classifica o
conjunto do Antigo Campo de
Pouso do Campeche, era para
receber uma série de benfeitorias
como calçadões no seu entorno,
ciclovia, paisagismo e mobiliário
urbano. Mas até agora, só recebeu
lixo.

Importância

O antigo Campo de Pouso do
Campeche é o primeiro aeroporto
de Santa Catarina. Foi uma das 28
escalas da  Générale Aéropostale
na rota do correio aéreo entre
Europa - África - Atlântico-Sul, e
por isso faz parte da história da
aviação brasileira. Também foi um
local estratégico para
comunicações de caráter
intercontinental. 
O Parque do Campeche ainda

abriga o que talvez seja a única
estrutura remanescente do Correio
Postal implantado a partir de 1927:
uma antiga estação de passageiros,
o campo de pouso, vestígios
arqueológicos da casa de rádio e
das antenas, junto com o Morro do
Lampião, que foi elemento auxiliar
na navegação aérea noturna. 
Além disso, entre os pilotos

franceses que ali aterrissaram está
o escritor Antoine Saint Exupéry,
autor do livro "O Pequeno
Príncipe".  
O decreto de tombamento foi

um passo importante para
preservar esse patrimônio cultural
e consolidar a área como espaço
público de lazer da comunidade.
Mas agora é urgente que a
prefeitura impeça que a área seja
transformada num grande lixão.

O antigo Campo de Pouso do Campeche
é o primeiro aeroporto de Santa Catarina.
Foi uma das 28 escalas da  Générale Aéropostale
na rota do correio aéreo entre Europa - África -
Atlântico-Sul, e por isso faz parte da
história da aviação brasileira.
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O projeto do Pacuca não saiu do papel, mas já
ganhou garrafas vazias de cerveja Heineken,
restos de madeira e de construção, latas de tinta,
muito plástico e ferro, banco de automóvel,
carcaças de tv e de máquina de lavar roupa,
casca de coco, tanque, centenas de caixas de
leite Bom Gosto, poltronas, roupas velhas, e
até uma pilha de cascas de marisco
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A sua conta de energia
aumentou?
Nobuhiko Iwashita (*)

Difícil encontrar alguém que não tenha levado um
choque ao receber a conta de energia elétrica.
A tecnologia LED (Light Emitting Diode, em

inglês) que significa Diodo Emissor de Luz e
transforma a energia elétrica em luminosa, já é
amplamente utilizada nas indústrias e, agora, está
adentrando nas residências através das lâmpadas de
LED.
Para o mesmo nível de iluminação podemos fazer a

seguinte equivalência para as lâmpadas:

Tipo consumo fluxo luminoso Total de lumens

Incandescente 60W 15 a 20 Lm/W 900 a 1200    

Fluorescente 15W 60 a 80 Lm/W 900 a 1200

LED 7W 100 a 130 Lm/W 700 a 910

W (watts)= consumo de energia
Lm (Lumens) = Fluxo luminoso que mede a quantidade
de luz visivel em determinado ângulo.
Lm/W = quantidade de Lumens gerado por 1 W.

Adicionalmente à vantagem de consumo reduzido
de energia elétrica, as lâmpadas de LED não emitem
raios ultravioleta (UV) nem infravermelho (IR) que
atraem pequenos insetos.

(*) Nobuhiko Iwashita é Engenheiro Eletrônico

(*) Estanislau Emilio Bresolin

Não bastassem os
inúmeros problemas
que o país enfrenta,

sem respostas claras da classe
política, percebe-se um
movimento para enfraquecer os
sindicatos, principalmente os
patronais, cuja força só se faz
quando os mesmos são
representativos e com ampla participação de
seus integrantes. É lamentável que até
mesmo parlamentares da base aliada do
Governo Federal, como o deputado federal
Rogério Peninha Mendonça (PMDB/SC),
venham a público se manifestar contra a
contribuição sindical, instituída por lei,
sendo que uma parte cabe ao governo (20%
- Conta Especial Emprego e Salário –
CEES), conforme artigo publicado no
Diário Catarinense no último dia 7 de maio.
É óbvia a obrigatoriedade da

contribuição sindical, pois, sem receita, tais
entidades não têm como defender os
interesses de seus representados. Esclareço
que as lutas dos sindicatos resultam em
benefícios ou obrigações para todos os
envolvidos nas atividades correspondentes,
não apenas aos filiados, já que a associação é

livre. Porém, as conquistas são
divididas por todos. Logo, é
lógica a contribuição mínima
para a manutenção de toda a
estrutura envolvida. A Federação
de Hotéis, Restaurantes, Bares e
Similares de Santa Catarina
(Fhoresc) se interessa pelo
âmbito dos sindicatos patronais,
criticados pelo deputado por
arbitrarem os valores a serem

recolhidos. O problema é que ele esqueceu
de mencionar que a iniciativa preenche uma
lacuna deixada pelo governo que ele mesmo
integra e que ainda não corrigiu tal distorção.
Infelizmente o índice de inadimplência

nos sindicatos patronais é grande e essa
deveria ser a reflexão do parlamentar. Este é
o principal motivo pelo qual muitas vezes as
entidades se tornam fracas e mal
representadas. Lembro que, ao recolher a
contribuição sindical, as empresas
aumentam sua capacidade de defesa e
podem fazer uso dos diversos serviços
oferecidos. Por fim, cabe a pergunta: a quem
interessa uma empresa sem
representatividade para defendê-la?

(*) Estanislau Emilio Bresolin é presidente
da Federação de Hotéis, Restaurantes,

Bares e Similares de SC (Fhoresc)

Fortalecimento dos sindicatos



25
Florianópolis, junho de 2015

ASAS À CRIATIVIDADE

ISIS, O DRONE que pode garantir grandes voos à Hórus
Empresa de três jovens engenheiros da Ufsc desenvolveu o Isis, considerado o primeiro drone catarinense

Ahistória é simples, mas o
resultado é fantástico. Três
jovens sonham alto e

montam uma empresa de
aeronaves. Calculam daqui, testam
dali, e dão asas à imaginação.
Alguns anos depois colocam no ar
um produto com sofisticada
tecnologia, um drone.
Esta é a história da Hórus, uma

startup (empresa que desenvolve
ideias inovadoras) de Santa
Catarina que começa a alçar bons
voos com o Isis, o drone projetado
e desenvolvido pelos jovens
engenheiros mecânicos da Ufsc:
Fabrício Hertz, Lucas Bastos  e
Lucas Mondadori. 
Além de parcerias importantes

com a Embrapa Instrumentação,
de São Carlos (SP), e outros
projetos que estão sendo firmados,
a empresa está sendo convidada
para palestras sobre seu case de
sucesso, o Isis. 
A aeronave foi construída em

fibra de carbono (um diferencial
no mercado de drones), com baixo
custo e é programada via GPS.  O
Isis possui câmeras de alta
resolução - o equipamento pesa
apenas 900 gramas -, e um sistema
autônomo que não necessita de
piloto ou pista em nenhuma das
etapas de operação (decolagem,
voo e pouso). A decolagem é feita
por lançamento manual e o pouso
pode ocorrer em qualquer área
com um espaço disponível de 10
metros de comprimento. 
O Isis é uma excelente

ferramenta para utilização na
Agricultura de precisão,
Agrimensura, levantamento
ambiental, mapeamento aéreo com
alta resolução,

georreferencia-
mento de
terreno,
regularização

de

propriedades junto ao INCRA, e
outras opções.  
O resultado, segundo a Hórus, é

sempre uma imagem em altíssima
definição chamada Ortofoto, que
auxilia no monitoramento de
grandes extensões de terra. O
drone Isis consegue cobrir áreas
com até 350 hrectares (9 cm/pixel)
por voo e com resolução de
4cm/pixel (elemento da imagem).

Três jovens
e uma ideia

Todos tinham experiência em
projetos aeroespaciais e desejavam
desenvolver um veículo aéreo não
tripulado autônomo, repleto de
tecnologia e com assistência
técnica personalizada. 
Empreendedores e engenheiros

mecânicos da Universidade Federal
de Santa Catarina (Ufsc), Fabrício
Hertz (27 anos), Lucas Bastos (25)
e Lucas Mondadori  (26 anos ), os
três catarinenses foram atrás do
sonho.
Em janeiro de 2014, com o

apoio Fundação de Amparo à
Pesquisa e Inovação de Santa
Catarina (Fapesc) e da Federação
das Indústrias de Santa Catarina
(Fiesc) nasceu a Hórus Aeronaves,
empresa que permitiu a Fabrício,
Lucas e Lucas Mondadori
desenvolver o Projeto Isis,
“totalmente catarinense”, como
eles fazem questão de destacar.

Case de sucesso

O drone Isis foi case de sucesso
no lançamento regional da
InovAtiva Brasil em Santa
Catarina, no início de junho, no
Instituto Senai Tecnologia em
Automação e TIC, em
Florianópolis.  É a segunda

participação da Hórus no

InovAtiva Brasil (a primeira foi em
2014, em São Paulo).
A InovAtiva Brasil é um

programa de capacitação, mentoria
e conexão para startups que tem
como foco transformar iniciativas
inovadoras em negócios bem
sucedidos O programa nasceu para
atender empreendedores iniciantes
que tenham como foco a geração
de negócios de alto impacto.
Empresas que identificam uma
oportunidade de mercado e que
constituem um modelo de negócio
inovador. Essas empresas têm mais
chances de se tornarem empresas
de alto crescimento.
A Hórus Aeronaves, criadora

do Isis, foi considerada pela
InovAtiva como pioneira em Santa
Catarina na fabricação
de drones.

Mais produtividade
na agricultura

O uso do drone Isis na
agricultura já é uma realidade para
a Embrapa Instrumentação em
São Carlos (SP). Estudos
empregando veículos aéreos não
tripulados (vants) vêm sendo
conduzidos pela entidade. Para que
seu uso seja efetivo no setor
agropecuário, são desenvolvidos
softwares que fazem diagnósticos
da lavoura, com tratamento das
imagens fotografadas pelo Vant e
coleta de dados georreferenciados
da área de uma fazenda.
É possível, por exemplo,

"determinar a área ocupada por
nematoides, por plantas invasoras,
identificar falhas de plantio, medir
porcentagem de cobertura vegetal,
dentre outras ações, fazendo com
que se tenha um gerenciamento
mais preciso da lavoura", como
explica o pesquisador Lucio Jorge,
da Embrapa Instrumentação”.
O uso de drone na agricultura

tem apresentado acréscimo de
15% a 20% na produtividade.

Fabrício Hertz, Lucas Bastos  e Lucas Mondadori
são engenheiros mecânicos da UFSC.
Desenvolveram o primeiro drone catarinense
que envolve alta tecnologia

Divulgação/BD
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Neste olho mágico, o trabalho de dois
fotógrafos que acabam de expor alguns
trabalhos no Varal da Trajano. 

Paulo Goeth, Jornalista por formação, com
passagens por veículos como O Estado e o
Diário Catarinense, mora no Campeche e quase
sempre tem a praia como cenário.
Kleber Steinbach, Engenheiro por formação,

fotografa desde 2010 e dedica-se à fotografia
autoral desde 2014. Atualmente trabalha na série
chamada de Astrofotografia em céus
Catarinenses: o registro de corpos e eventos
celestes como eclipses lunares, Via Láctea,
chuvas de meteoros, e o caminho das estrelas
durante a rotação do planeta.

Kleber Steinbach, fotografa
desde 2010, dedica-se à

fotografia autoral desde 2014.
Atualmente trabalha na série
chamada de Astrofotografia

em céus Catarinenses
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Paulo Goeth, com passagens por
veículos como O Estado e o Diário
Catarinense, mora no Campeche

e quase sempre tem a praia
como cenário
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CLIC
A modelo
Iael Kurjan
posando para
as lentes da
fotógrafa
Priscila Borba,
no Horto
Florestal.

AMIGOS DA MOTO
Raphael Santos parando para uma "selfie" com seus amigos, para
registrar um belo passeio na Serra, em Rancho Queimado.

CASAL PARCEIRO
Mariana Melo e Gabriel
Santos curtindo o show
do Sorriso Maroto, na

Stage Music Park.

EM FAMÍLIA

Carlinhos Romagnolli comemorou este mês mais um
aniversário. Na foto, ao lado dos filhos que
são o seu xodó. Parabéns.

BALADA
Jefferson Bernardes e Natalia
Ledoux prestigiando o show do
Latino em uma das casadas mais
badaladas da cidade, a Fields.

SUCESSO
Equipe "Você em
Foco" fazendo
distribuição da
Revista Carimba,
que é Top 1ª
Edição da
Promoter Mirian
Braga.
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Lama parking   
Já se vão dois anos e meio de administração e

continua um calvário para estacionar no pátio da
prefeitura de São José. Em dia de chuva o local
vira um verdadeiro lamaçal. O ex-secretário de
Administração Valdemar Bornhausen garantiu
ao jornal Bom Dia, há 3 meses, que tudo estaria
pronto em 30 dias...

A Sedutora
Quem não se lembra da loja A Sedutora

Calçados, do amigo e empresário Everaldo,
figura ímpar e respeitada em todas as rodas da
cidade. Este colunista teve a satisfação de passar
horas com este grande cidadão de Florianópolis,
de quem ouvi muitas e boas histórias. 

Café de todo dia
Um grupo de pessoas

respeitáveis que já fez muito
por Florianópolis, reúne-se
diariamente no Bob’s da Rua
Trajano para o sagrado
cafezinho e muita conversa.
Bem informado sobre os
assuntos da cidade, ali no
grupo se fala de tudo. E
principalmente agora, que o
jornal Bom Dia passou a ser
leitura obrigatória naquela
mesa eclética. 

Aqui é o meu lugar
Vereador Marcio Sander (PR) de Chapecó, é

visto com frequência na Assembleia Legislativa.
Segundo informantes da coluna ele já estaria
preparando sua vinda para o Palácio Barriga
Verde, em 2018. Boa praça, gentil, sincero e
amigo, o homem tem futuro.

Que conversa é essa?
Vereador Amauri dos Projetos (PMDB)

afirmou da tribuna da Câmara, recentemente, em
tom oficial, que estava deixando o partido. Mas
me contaram que o senador Dario Berger pediu,
assim ao pé-do-ouvido, para que ele fique no
PMDB porque tem ali um grande futuro. Amauri,
que de tolo só tem o andar e o olhar, pisou no
freio de arrumação. Vai dar mais um tempo, para
conferir. Na foto, ele conversa com o vereador
Michel Schlemper, secretário da Susp (E).

Grande Neves
O boa praça Neves (E), assessor do deputado

estadual Rodrigo Minoto, do PDT (C), destaca-
se por ser uma figura que sempre fez muito para
muita gente. Por isso deixa boas marcas por
onde passa. Velho conhecido deste colunista,
nunca perdeu o agradável hábito de tratar bem
as pessoas. Você merece. A direita, na foto,
outro bom companheiro, o Luis Viegas.

Novos desafios
Empresário José Bittencourt Furtado, o Zeca

da Jotas, assumiu um novo desafio, agora
político. Passou a ser membro do Diretório do
PMDB de Palhoça, no lugar do ex-vereador
João Carlos Amândio, o Bala. A posse de Zeca
Furtado foi dia 11/6, com as boas-vindas dadas
pelo ex-prefeito Ronério Heiderscheidt,
coordenador regional do PMDB na Grande
Florianópolis. 

Pedalada perigosa

Ciclistas sempre reclamam do
péssimo comportamento de alguns
motoristas, que não respeitam as bikes.
Têm razão. Mas um grupo de ciclistas
que pedalava pela Beira-mar de São José
noite dessas, e depois foi em direção a
Av. Central do Kobrasol, furou todos os
sinais vermelhos que encontrou pelo
caminho. A pedalada deles ficou
parecendo as pedaladas da Dilma:
infringiu a lei.

Fernando Damásio

e-mail: fvdamasio@gmail.com
(48) 8477-1499
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Posse do chefe
Lédio Martins, chefe de gabinete da prefeita Adeliana  Dal Pont,

assumiu o cargo de vereador por 30 dias, no lugar da vereadora
Sandra Martins, em licença para tratar de assuntos particulares.
Quase todos os secretários municipais comparecem
à Câmara para prestigiar a posse.
Ficou claro que chefe é chefe.

Cesar Jr na Costeira
Prefeito Cesar Souza Junior

(PSD), que assumiu um
compromisso de comparecer a todos
os eventos da prefeitura, estava firme
na entrega da cobertura da quadra de
esportes da Costeira do Pirajubaé.
Foi recepcionado por alunos e
professores com belas canções.  O
jovem prefeito ficou emocionado.

Estou de olho em ti
Enquanto os vereadores Amauri dos
Projetos e Clonny Capistrano, do
PMDB de São José, conversavam e

faziam pose para esta coluna o
presidente municipal do PP, Pedro
Francisco da Silva Rosa, o Chico,

fixava o olhar para não perder nada, já
pensando em 2016. Chico, como os

dois vereadores, também é pré-
candidato a prefeito de São José.

O homem
Na posse da nova Executiva Municipal do

PDT de São José, que reuniu muita gente no
Restaurante Praça 11, na Praia Comprida, uma
pessoa normalmente discreta chamou a atenção
de todos. Era o empresário Dilmo Berger, irmão
do senador Dário Berger. Ele foi lá para
acompanhar o cunhado Rodrigo, que começa a
dar seus passos na política. Mas há quem diga
que Dilmo vai aos eventos para observar as
possibilidades de construir novos ninhos
políticos para os Berger. Pois então.

90 anos do Manoel
No domingo (14/6) a Família Souza, de Capoeiras, reuniu-se para

comemorar os 90 anos do “Seo” Manoel, ou Nélo, como é conhecido o
chefe da família. Ele, que é funcionário aposentado da Celesc, abriu muitos
caminhos na cidade de São José para colocar postes e garantir iluminação.
Hoje, aos 90 anos, continua lúcido, firme e forte. Manoel diz que vai durar
até os 114 anos. Na foto, ao lado da esposa, Juraci e de uma parte da
família, que é composta por 7 filhos, 19 netos e 11 bisnetos.

Pausa
pra foto
Diretora

Administrativa da
Câmara de São José,
Adriana Isolete de
Souza (C), com a

funcionárias
Justiane, Graça,
Daniela e Marta,
gente que trabalha
sério e dá conta do

recado.

Recuo e luz

O K-Platz, empreendimento da Koerich
Imóveis que ocupa um quarteirão inteiro
em Campinas e tem a fachada principal para
a Av. Presidente Kennedy – serão 6
condomínios, até com um hotel da Marriott
Internacional -, comete duas mancadas. A
primeira: seu salão de vendas não respeitou
o recuo. Segunda: o grande painel iluminado
de frente para a  Kennedy, para mostrar o
projeto, ofusca a visão dos motoristas com
tanta luz. É um risco. Um investimento
desse porte não pode agir assim.  




