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MISTÉRIO EM SÃO JOSÉ

PROCESSO com incentivos à Renner sumiu da prefeitura
Vereador pediu informações e a resposta da prefeitura foi que o processo desapareceu.
Procuradoria abriu sindicância

OCentro de
Distribuição das
Lojas Renner em São

José, um complexo com 50
mil m2 instalado no bairro de
Areias, que deve ser
inaugurado oficialmente no
ano que vem volta a gerar
polêmica. 
Sumiu da prefeitura o

processo administrativo com o
documento que detalha os
benefícios tributários exigidos
pela Renner S/A para
implantar seu complexo de
distribuição. 
A Procuradoria Geral do

Município instaurou
sindicância para  “apurar as
circunstâncias do extravio ou
desaparecimento do processo
administrativo nº 4.282/14,
em que consta como
interessada a empresa Lojas

Renner S/A e tendo por
conteúdo requerimento de
concessão de benefício
tributário com base na Lei nº
5.357/13”.
O vereador Amauri dos

Projetos (PTB) estranhou que
o processo sumiu justamente
no momento em que a
Câmara analisava
requerimento de sua autoria
solicitando à prefeitura
informações sobre a
contrapartida da Renner aos
incentivos, como empregos
gerados, taxas e impostos
recolhidos e o faturamento. 
O vereador Clonny

Capistrano (PMDB)
classificou o desaparecimento
como má gestão. “Isso causa
indignação. (O vereador) pede
informação, não vem e o
processo some”.

Defesa -Neri Amaral
(PMDB) disse que as
informações solicitadas à
prefeitura pelo vereador
Amauri  “não são pertinentes”
já que o centro de distribuição
da Renner ainda não está em
operação e, por isso, a
empresa não tem faturamento
e nem recolhe taxas e
impostos, e também não
gerou empregos.

Sanderson de Jesus
(PMDB) informou que a
Renner vai inaugurar o centro
de distribuição no início de
2016, e sugeriu que os
vereadores  agendem visita
para conhecer a empresa.
“Estão em processo de
transição (da unidade de
Palhoça para São José)”,
justificou. 

A primeira crise política na
administração da prefeita
Adeliana Dal Pont foi
provocada justamente pela
Renner. A vinda da empresa,
que começou a ser negociada
em 2013, foi o estopim da
demissão do então secretário
de Projetos Especiais, Pedro
Francisco da Rosa. Ele era o
interlocutor da prefeitura nas
negociações para atrair o grupo
Renner. Mas, no curso do
processo, houve um
desentendimento entre a
prefeita e o ex-secretário que
pediu demissão.
Francisco da Rosa foi braço

direito de Adeliana. Coordenou
a campanha à prefeitura em

2012, e também foi candidato a
vice na chapa da atual prefeita
na eleição de 2008.  

Hoje Francisco da Rosa é
presidente do diretório do PP
em São José.

Sindicância
em 60 dias
A investigação sobre o sumiço do

processo dos incentivos da Renner será
feita pelos procuradores Ilson Elias,
Rodrigo João Machado e William Ramos
Moreira. Elias presidirá a sindicância que
vai “apurar possíveis infrações e
responsabilidades advindas do
ocorrido”, segundo a portaria assinada
pelo Procurador Geral Clóvis Renato
Squio, que deixou o cargo recentemente.
A comissão tinha até 6/11 para

iniciar as investigações, mas como a data
caiu na sexta feira o trabalho deveria
começar na segunda-feira, 9/11.  Os
procuradores têm prazo de prazo de 60
dias, mas é “permitida a prorrogação por
igual prazo ou a continuidade
excepcional do instrutório se necessário
à instrução processual e ao exercício da
plena defesa”.Empresa gerou primeira 

crise no governo Adeliana

Prefeita Adeliana e o fiel escudeiro Francisco: a Renner
foi um dos motivos para o rompimento político 

Divulgação/BD
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Se no prazo de 1 ano a
prefeitura não atrair mais
nenhuma grande empresa de

entreposto logístico para investir
em São José, a Renner pode acabar
sendo o único grupo empresarial
beneficiado pela Lei 5357, de 9 de
dezembro de 2013. 
Quando foi aprovada, a Lei

5357 gerou muita discussão na
Câmara porque havia a suspeita de
que fora idealizada para caber no
figurino da Renner. Seu artigo 1º
diz: “O Município de São José
concederá  incentivos fiscais a
empresas de entrepostos logísticos
que, até 31/12/2016, venham a se
instalar e iniciem suas atividades
empresariais ou que ampliarem
suas instalações neste Município
(...)”.
Passados dois anos, só a Renner

foi enquadrada na lei.  

Na justificativa ao projeto, que
anunciava faturamento previsto de
“R$ 400 milhões só em
importações”  e prováveis 1.500
empregos, a prefeita Adeliana diz
claramente que a Lei 5357 foi feita
sobe medida para a Renner. “Foi
assinado um protocolo de
intenções entre a empresa e o
Município, sendo o presente
projeto de lei uma consequência
daquele ajuste”.
Uma linha abaixo, tenta

amenizar: “Por certo, o projeto
contempla não apenas a instalação
de novos empreendimentos, mas
também a ampliação de outros já
existentes no Município, contanto
que cumpram os requisitos
estabelecidos”.
O artigo 2º da Lei 5357 também

parece moldar-se ao perfil da
Renner. Diz o texto: “Considera-se

entreposto logístico
para os efeitos desta Lei
o estabelecimento
destinado à
armazenagem para
posterior distribuição
no território nacional,
de mercadorias
produzidas no Brasil ou
importadas, bem como
as centrais de
distribuição de comércio atacadista
de artigos do vestuário e acessórios
e de lojas de departamentos e
magazines” e que se enquadrem
nas seguintes condições: I – que o
empreendimento gere, no mínimo,
1.000 (mil) empregos diretos e
indiretos quando em plena
operação, dando preferência à
contratação de mão-de-obra local;
e II – que tenha, no mínimo,
3.000.000 de URM de faturamento

anual no Município.
À época, o argumento era de

que a Renner geraria 1.500
empregos e teria um faturamento
acima de R$ 400 milhões. 
Pelo valor da URM em 2014,

fixado em R$ 140,59 pelo decreto
1.695/2013, de 18 de novembro,
um faturamento de 3.000.000 de
URM seria equivalente a pouco
mais de R$ 420 milhões, bem
próximo do faturamento
anunciado para a Renner. 

Até agora, incentivo só beneficiou a Cia Renner
Empresa deveria gerar 1.500 empregos e ter faturamento de R$ 400 milhões/ano. 
Esta foi a justificativa da prefeitura para aprovar a lei
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ALei 5357 concede até 31 de
dezembro de 2016 um
leque de incentivos fiscais,

pelo prazo de 10 anos, a empresas
de entreposto logístico. São esses:
a) isenção de IPTU sobre o imóvel
de propriedade da empresa
beneficiária, locado ou arrendado
para desempenho das atividades
descritas no artigo 2º da Lei (ler na
pag. 4); b) 70% de redução do
ITBI referente às operações de
aquisição pela empresa beneficiária
dos imóveis para implementação
do empreendimento; c) redução
para 2% da alíquota do ISSQN
incidente sobre quaisquer serviços
que, sendo tributados pelo
Município, sejam prestados ou
tomados pela empresa beneficiária;
d) isenção do pagamento das taxas
de fiscalização para localização e
funcionamento de estabelecimento
relativas aos procedimentos
administrativos tendentes a sua
inscrição municipal; e) isenção da

taxa de fiscalização de obras
particulares referente aos
procedimentos administrativos
necessários para a regularização da
empresa beneficiária junto aos
órgãos técnicos municipais da
Administração Direta, de suas
Autarquias e de suas Fundações do
respectivo projeto de construção,
reforma e ampliação do
estabelecimento onde serão
desenvolvidas as atividades
mencionadas no artigo 2º desta
Lei.
Apesar de, à época, a prefeitura

argumentar que a lei seria igual
para todos, os incentivos fiscais são
diferenciados para empresas já
instaladas em São José. É o que diz
o parágrafo 4º do artigo 3º:  “§ 4º –
Os incentivos fiscais  para as
empresas beneficiárias já instaladas
se aplicarão, exclusivamente, sobre
a movimentação econômica
decorrente da ampliação de suas
atividades no Município”

PACOTE DE BENEFÍCIOS 

No texto que complementa o
projeto que virou a Lei 5357, o
município argumenta que os
incentivos à Renner serão
“plenamente compensados” com
o aumento no repasse do ICMS,
mas essa justificativa foi traída pela
crise econômica.  A prefeita dizia:
“Do ponto de vista da adequação
econômico-financeira (...) haverá
capacidade de absorver a redução
de tributos proposta pelo presente
Projeto de Lei. (...) A previsão de
receitas para os exercícios de 2014
e 2015 não ficam comprometidas,
uma vez que a previsão de receitas
foi feita dentro dos parâmetros de
arrecadação normal em cada

exercício. (...) Os valores
decorrentes do incentivo fiscal
proposto, que poderão ser objeto
de renúncia fiscal (...) não afetarão
as metas de arrecadação”.

O que aconteceu foi justamente
o contrário. Em 2015, a meta de
arrecadação caiu por terra, porque
a crise econômica fez as receitas da
prefeitura de São José
despencarem, obrigando o
município a paralisar obras, reduzir
custos e o valor de contratos,
cortar horas extras; além de a
prefeita ter que demitir e viver o
pesadelo de não saber se
conseguirá pagar o 13º salário. 

Crise derruba argumentos 

Divulgação/BD
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Asituação das prefeituras,
que já é dramática, pode
piorar nos próximos dois

meses. Em dezembro e janeiro
(2016) a arrecadação cai
vertiginosamente e deve
comprometer ainda mais o já
combalido caixa dos municípios.
Há risco de que algumas
prefeituras não consigam pagar a
folha, e o 13º salário ainda é uma
incógnita.  
Veja um pequeno retrato da

região: em Biguaçu a queda de
receita já passou dos R$ 8 milhões;
em São José, em outubro, houve
queda de R$ 12 milhões na
arrecadação; em Palhoça, só do
repasse do FPM (Fundo de
Participação dos Municípios), mais
de R$ 3 milhões deixaram de
entrar nos cofres municipais; em
Florianópolis, a queda de receita já

passa de R$ 60 milhões e a
previsão é que chegue a R$ 100
milhões. 
O resultado não podia ser

outro: os prefeitos foram
obrigados a fazer uso frenético da
tesoura, com corte de gastos e
suspensão de obras, para evitar o
pior: faltar dinheiro para pagar
salários e para manter
funcionando serviços essenciais
com Saúde e a Educação.
O prefeito da Capital, César

Souza Junior, já está com
dificuldade para pagar a folha. No
final de outubro, ele teve que
repassar às pressas R$ 3 milhões à
Comcap para pagar vales
alimentação e transporte e
restabelecer o plano de saúde. Há
três meses também não repassava
a contribuição do INSS, apesar de
descontar do salário dos

servidores.  
Mas essa é só uma pontinha da

crise. Florianópolis também não
paga fornecedores desde abril, e a
maioria das obras foram
paralisadas ou estão a passo de
tartaruga. 
Em São José, a prefeita

Adeliana Dal Pont também está
abatida e preocupada com a
escassez de recursos.  Foi obrigada
a tomar uma decisão extrema
recomendada por seu secretário da
Fazenda, Antonio Carlos Vieira, o
Vieirão: parar tudo, não comprar
mais nada. Vai reduzir 20% do
pessoal na limpeza de rua, e
suspender qualquer obra de
pavimentação.  Já cortou horas
extras, vai  reduzir cargos
comissionados e 25% dos
contratos com fornecedores e
veículos locados.  

Os resultados dessas
tesouradas: economia de R$ 500
mil por mês com horas-extras e de
R$ 2 milhões com a revisão de
contratos e redução de licitações. 
Em Palhoça, o prefeito Camilo

Martins já cortou 30% do próprio
salário, 25% no dos secretários e
10% no vencimento dos
comissionados, reduziu hora-extra
e negocia contratos. Mas ainda
tem um buraco de R$ 6 milhões
para fechar o ano. O município
perde R$ 2 milhões de receita por
mês.
Em Biguaçu, o prefeito Ramon

Wollinger cortou seu salário e o
dos secretários em 50%, reduziu
seis secretarias, 40% de cargos
comissionados e os que ficaram
tiveram corte de 20% no salário. 
Mas ninguém sabe se isso será

suficiente.

SINAL VERMELHO

PREFEITURAS com a corda no pescoço
Arrecadação continua caindo, prefeitos cortam gastos, param obras
mas há risco de faltar dinheiro para pagar salários 
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Asituação é
complicada. Ao
mesmo tempo em

que são cobradas por
fornecedores pelo atraso no
pagamento, as prefeituras
estão apertando cada vez
mais o cerco aos seus
devedores. Um corre atrás
do outro. 
Existe muito dinheiro

público na rua, a chamada
dívida ativa. Ninguém sabe
ao certo o valor, mas só nos
três maiores municípios da
Grande Florianópolis (São
José, Palhoça e
Florianópolis), a estimativa é
que passe de R$ 1,7 bilhão. 
Em São José, a dívida

ativa seria de R$ 250 milhões;
em Palhoça, R$ 100 milhões;
e em Florianópolis R$ 1,4
bilhão. Uma boa parte é
considerada dívida podre,
nunca mais será recuperada.
Mas em época de crise as

prefeituras sempre tentam se
socorrer dela.

Refis – A prefeita de São
José tem rezado para que o
Refis, programa de
parcelamento de débitos que
lançou salve a lavoura. A
perspectiva era conseguir R$
30 milhões até o final de
novembro. Em 15 dias de
Refis, entrou no cofre R$ 2,6
milhões.  Foi quitado  à vista
R$ 1,169 milhão e parcelado
mais R$ 1,473 milhão.
Técnicos da prefeitura
acham muito difícil que o
programa  arrecade mais de
R$ 5 milhões.  
O prefeito de Palhoça,

Camilo Martins, também está
com um Refis aberto e
espera arrecadar R$ 3
milhões até o final de
novembro. Em uma semana,
arrecadou R$ 380 mil. A
dívida ativa de Palhoça é de
R$ 100 milhões, mas 50%

dela (R$ 50 milhões) é
considerada podre,
incobrável.
Em Florianópolis, a

prefeitura quer vender a sua
dívida ativa, que é estimada
em R$ 1,4 bilhão. Tramita na
Câmara proposta para que a
dívida seja negociada com
um banco, que iria atrás dos
devedores e repassaria ¾ do
valor cobrado ao município.  
Cartórios da região têm

sugerido aos prefeitos que a
dívida seja levada pra lá.
Ninguém quer ser
protestado, argumentam eles,
pois o valor da dívida
aumenta (juros, multa,
custas) e nome fica sujo. O
problema é que em todas as
cidades os maiores
devedores são sempre
grandes empresas, e nenhum
político quer se desgastar
com elas. É mais fácil cobrar
os pequenos devedores.

SINAL VERMELHO 

CORRENDO ATRÁS DOS DEVEDORES
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Prefeitos de 13 cidades que fazem
parte da Associação dos Municípios
da Região da Grande Florianópolis
(Granfpolis), que se reuniram no
início de novembro (5/11) em
Florianópolis lançaram carta aberta à
população sobre a crise financeira e a
queda de arrecadação nos
municípios.  Só na região, já chegou a
R$ 49.933.088,20 em 2015 a queda
das transferências constitucionais. 
Segundo o documento, os

motivos da crise nos municípios são
a concentração de receita no governo
federal; atrasos nos repasses dos
programas estaduais e federais;
transferência de obrigações da União
e estados para os municípios sem
contrapartida de recursos;  falta de
recursos para programas;
inadimplência dos contribuintes;
crescimento das despesas
administrativas; e queda nos repasses
do FPM, IPVA e ICMS.
Os prefeitos defendem um novo

pacto federativo para redistribuir a
receita nacional, dando aos
municípios condições de atender as
necessidades da população. A
proposta é que os municípios
recebam 30% da receita, ficando

25% para governo estadual e 45%
para a União.
Assinam a carta os prefeitos de

São José, Palhoça, Santo Amaro da
Imperatriz, Paulo Lopes, Nova
Trento, São João Batista, Biguaçu,
Tijucas, São Bonifácio, Antônio
Carlos e Rancho Queimado.
Florianópolis mandou representante,
o secretário da Casa Civil, Julio Cesar
Marcelino.

SINAL VERMELHO

PREFEITOS DEFENDEM novo pacto federativo

Concentração de receitas pela União é
uma das principais causas da crise dos
municípios, segundo prefeitos da
Grande Florianópolis

Divulgação/BD

O desemprego voltou a crescer
em setembro na Grande
Florianópolis, aumentando o
resultado negativo no saldo de
postos de trabalho com carteira
assinada.
No acumulado do ano, de

janeiro a setembro de 2015, Biguaçu
perdeu 463 empregos; Palhoça 391,
e Florianópolis 3.294. Apenas São
José ainda mantém um saldo
positivo de 209 vagas geradas.

Em maio, junho, julho e agosto
o mercado de emprego foi negativo
na região. Em setembro não foi
diferente: São José fechou 109
postos de trabalho, Florianópolis
680, Biguaçu 60 e Palhoça 21.
Em Santa Catarina foram

eliminados 4.425 postos de trabalho
em setembro. No acumulado do
ano (janeiro a setembro) foram
12.585 e em 12 meses SC fechou
36.952 vagas.

Desemprego cresce na região
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Acrise econômica
derrubou as receitas das
prefeituras, parou obras,

provoca demissões e ameaça o
salário dos servidores. Esse
quadro está criando um grande
desgaste para os atuais prefeitos
e pode mudar o panorama
eleitoral.  
Analistas dizem que a crise

continua em 2016 e a rejeição
aos prefeitos deve crescer junto.
Eles também são considerados
culpados pela crise, pois as
prefeituras têm excesso de
cargos comissionados,
secretarias demais, e controle de
gastos  ineficiente.  
Estão nessa condição os

prefeitos de Florianópolis, São
José e Palhoça, que são do
mesmo partido, o PSD.  Eles já
não teriam mais a garantia de

disputar a reeleição. Pode haver
troca de candidatos.
A avaliação é que César

Souza Junior, Adeliana Dal Pont
e Camilo Martins “não estão
bem”, e que a crise vai desgastá-
los ainda mais. Será muito difícil
a reversão desse quadro até as
eleições de 2016.
É nesse clima que o PMDB

de São José fez a sua convenção
e elegeu o vereador e secretário
da Susp, Michel Schlemper,
novo presidente do partido. O
senador Dário Berger foi
enfático: o PMDB terá
candidato a prefeito em São
José. Michel Schlemper repetiu
o mantra: o PMDB não será
coadjuvante. O problema do
partido é resolver a autofagia
interna: lobo comendo lobo. Os
pré-candidatos (Moacir da Silva,

Michel Schlemper, Clonny
Capistrano, Sanderson de Jesus,
Neri Amaral e outros) têm que
definir apenas um nome e
apoiá-lo. 
Na convenção de São José, o

deputado Gean Loureiro,
candidato em Florianópolis,
disse que o momento é do
PMDB. Na frente da prefeita
Adeliana, que passou pela
convenção, insistiu na
candidatura do PMDB e até deu
ideias de estratégia eleitoral para
São José.

Imune - O vice-prefeito
José Natal Pereira, que estava
quase se acomodando como a
possibilidade de ser novamente
candidato a vice, ganhou força e
entusiasmo com esse quadro e
com pesquisas que mostram um
aumento da rejeição a Adeliana. 
Ele nega, mas está sendo

pressionado a entrar na disputa,
principalmente com esse novo
quadro de graves dificuldades.
Como vice e secretário de
Obras, Natal passa imune ao
desgaste da administração da
prefeita.
Amigos de Natal

encomendaram uma pesquisa e,
a partir do retrato que ela

revelar, o vice-prefeito
pode pedir uma
conversa com o líder do
PSB, o ex-deputado
Paulinho Bornhausen, e
colocar seu nome à
disposição como cabeça
de chapa.
Como a janela

eleitoral ficou aberta,
Natal e todos os pré-
candidatos, como o
vereador Amauri dos
Projetos (PTB) e
Fernando Anselmo
(PDT), podem sentar à
mesa para uma grande
conversa, que incluiria o
deputado Mário
Marcondes (PR). 
Há pouco menos de

um ano das eleições, só
existe uma certeza: a
crise pode mexer com
as pedras do xadrez
eleitoral.
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Câmara Municipal de São José
Praça Arnoldo de Souza, 38, CEP: 88.103-005 - Centro - São José/ SC
CNPJ: 83.708.248/0001-39 Fone: (48) 3029-1321
http://www.cmsj.sc.gov.br

 Balanço Financeiro
Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 30/09/2015

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos Dispêndios

Exercício
Anterior

Exercício
AtualESPECIFICAÇÃO Exercício

Anterior
Exercício

AtualESPECIFICAÇÃO

0,00 0,00Receita orçamentária (I)
0,00 0,00Ordinária
0,00 0,00Vinculada

Recursos vinculados à educação
Recursos vinculados à saúde
Recursos vinculados à previdência social - RPPS
Recursos vinculados à seguridade social
Outras destinações de recursos

0,00 0,00(-) Deduções da receita
0,00 0,00Ordinária
0,00 0,00Vinculada

Recursos vinculados à educação
Recursos vinculados à saúde

Recursos vinculados à previdência social - RPPSRecursos vinculados à seguridade social
Outras destinações de recursos

14.875.306,20 0,00Transferências financeiras recebidas (II)
14.875.306,20Para execução orçamentária

Independente da execução orçamentária - Intra OFSS
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS

3.341.999,41 0,00Recebimentos extraorçamentários (III)
6.134,04Inscrição de restos a pagar processados

1.608.376,05Inscrição de restos a pagar não processados
1.727.489,32Depósitos restituíveis e valores vinculados
618.447,85 0,00Saldo em espécie do exercício anterior (IV)

618.447,85Caixa e equivalentes de caixa
Investimentos e aplicações temporárias
Depósitos restituíveis e valores vinculados
Outros rendimentos

18.835.753,46 0,00TOTAL (V) = (I + II + III + IV)

9.537.482,83 0,00Despesa orçamentária (VI)
9.537.482,83 0,00Ordinária

0,00 0,00Vinculada
Recursos vinculados à educação
Recursos vinculados à saúde
Recursos vinculados à previdência social - RPPS
Recursos vinculados à seguridade social
Outras destinações de recursos

0,00 0,00Transferências financeiras concedidas (VII)
Para execução orçamentária
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS

1.850.976,95 0,00Pagamentos extraorçamentários (VIII)
13.669,32Pagamento de restos a pagar processados

596.500,37Pagamento de restos a pagar não processados
1.240.807,26Depósitos restituíveis e valores vinculados

7.447.293,68 0,00Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)
7.447.293,68Caixa e equivalentes de caixa

Investimentos e aplicações temporárias
Depósitos restituíveis e valores vinculados
Outros rendimentos

18.835.753,46 0,00TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)

ORVINO COELHO DE ÁVILA
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO
ORDENADOR DA DESPESA

WILMAR HINCKEL
TECNICO EM CONTABILDADE
CRC/SC-10613

CUSTÓDIO HORÁCIO DA SILVEIRA
DIRETOR FINANCEIRO
 

ESTAMOS PRECISANDO
PARA O TURNO DO DIA (DAS 7:30 AS 15:30) • AUXILIAR COZINHA • SERVIÇOS

GERAIS • ATENDENTE. PARA O TURNO NOTURNO (DAS 16:00 AS 00:00)
• COZINHEIRO • AUXILIAR DE COZINHA • SERVIÇOS • GERAIS

• ATENDENTE • PIZZAIOLO

FONE: 99167984 OU 84556330

EMPREGOS

Publicação Legal

TV Câmara
vai voltar
A Câmara de São José teve mais uma

vitória sobre ações demandadas contra o
Poder Legislativo pelo Observatório Social.
Desta vez, o Tribunal de Contas do Estado
(TCE) julgou improcedente a denúncia de
que a licitação para o funcionamento da
TV Câmara tinha vícios e custos excessivos.
Com a decisão do TCE, o presidente da
Câmara, vereador Orvino Coelho de Ávila,
deve colocar a TV de volta no ar.
A maioria dos vereadores diz que o

Observatório tem denunciado a Câmara
apenas para denegrir o Legislativo, já que,
segundo Sanderson de Jesus, oito ações da
ONG foram consideradas sem
fundamento e improcedentes.
No caso da TV Câmara, a denúncia do

Observatório ao TCE suspendeu a licitação
e tirou a TV do ar durante um ano,
impedindo que a população acompanhasse
o trabalho dos vereadores pela televisão,
sem necessidade de deslocamento até o
Centro Histórico, onde está a sede da
Câmara.
Os vereadores também reagem contra a

postura do Observatório, que transforma
as demandas em casos consumados,
utilizando as rede sociais para julgamentos
sumários. Em todas as vezes que a Câmara
ganhou as causas, o Observatório
sicilenciou.

A CRISE E AS ELEIÇÕES

EXEMPLAR GRÁTIS
LEIA E ANUNCIE

UM JORNAL QUE
NÃO SE VENDE.

(48) 3209-2057  /  8477-1499
www.bomdiafloripa.com.br
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Amigos da Sandra

Servidores da Câmara de São José e o
presidente do Legislativo, vereador Orvino
Coelho de Ávila, comemoram, em

outubro, o aniversário da colega Sandra Regina
Mikulski. Teve bolo e refrigerante. 
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Amigos
do Ribeirão

De volta as origens, o diretor do
Bom Dia Fernando Damásio
reencontrou queridos amigos de

infância no Ribeirão da Ilha. Foram
momentos de alegria e felicidade.  
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LUZES DE SANTA CATARINA ganham prêmio nacional
Foi pelos sistemas de iluminação implantado pela SQE Luz em São José, Florianópolis e Laguna

ASQE Luz, consórcio de empresas
formado pelas catarinenses Sadenco e
Quantum , e pela multinacional

Holandesa Arcadis,  o consórcio Sadenco-
Quantum e a Sadenco Engenharia foram
vencedores (dia 29/10) de 5 prêmios na VII
edição do Prêmio ABILUX de Projetos de
Iluminação 2015. É o maior evento do setor de
iluminação do país, realizado pela Associação
Brasileira da Indústria de Iluminação –
ABILUX e pelo Sindicato da Indústria de
Lâmpadas e Aparelhos Elétricos de Iluminação
no Estado de São Paulo – SINDILUX,  em
parceria com a Associação Brasileira de
Arquitetos de Iluminação - ASBAI e o apoio do
SENAI São Paulo,  no Espaço de Eventos da
Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo – FIESP,  em São Paulo/SP.

A premiação das
empresas catarinenses

Categoria Urbana:

2º  lugar: Projeto de  modernização da
iluminação nas pistas das Pontes Pedro Ivo
Campos  e Colombo Machado Salles -
Florianópolis.

Realização: Equipe SQE LUZ
Florianópolis

3º lugar: Projeto de iluminação de destaque
e das pistas da Ponte Anita Garibaldi - Laguna

Realização: Equipe do Consórcio
SADENCO-QUANTUM

Categoria Prêmio Especial

ILUMINAÇÃO EFICIENTE

1º lugar: Projeto de modernização da
iluminação do passeio e ciclovia da Avenida
Beira-Mar - São José

Realização: Equipe SADENCO
Engenharia

1º lugar: Projeto de modernização da
iluminação das  Pontes Pedro Ivo Campos  e
Colombo Machado Salles - Florianópolis.

Realização: Equipe SQE-LUZ
Florianópolis

2º lugar: Projeto de iluminação de destaque
e das pistas da Ponte Anita Garibaldi - Laguna

Realização: Equipe  Consórcio
SADENCO-QUANTUM

Daniel Pereira/Secom/PMSJ/BD

Nestes projetos foi utilizada a nova
tecnologia LED, que proporciona em média
50 % de economia no consumo de energia,
mais conforto e melhor percepção visual,
devido a emissão de luz branca e boa
reprodução de cores, redução dos custos
com manutenção devido a vida útil elevada, e
consequentemente com menor número de
interferência nas vias para manutenção,
contribuíndo para a mobilidade urbana,  e
preservação do meio ambiente, pois não

possui materiais nocivos na sua composição.

Também foi utilizado, pela primeira vez
em Santa Catarina, sistema de telegestão via
internet para comando, controle e supervisão
de unidades de iluminação, em tempo real,
na Ciclovia da Avenida Beira-mar em São
José, e sistema RGB  com programação de
cenários de troca de cores remotamente, na
iluminação de destaque da Ponte Anita
Garibaldi. 

Tecnologia com economia

Avenida Beira-mar de São José

Pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Machado Salles

Ponte Anita Garibaldi, Laguna

Adriano Amaro/Divulgação/BD

Adriano Amaro/Divulgação/BD

ESPECIAL
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ESTACIONAMENTO
PRÓPRIO

escritolandia.com.br

Tudo com

20%
de desconto à vista,

ou em até

12x

Agora eu posso!

Promoção válida somente para produtos em estoque.

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

(48) 3203 2000
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BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA do Sul da Ilha é um sucatão
Fica na SC 405, no Campeche. Prédio da nova agência, construído ao lado,
está abandonado.  É um símbolo da incompetência 

OBanco do Brasil, que é o
maior banco em ativos no
país e teve, no 2º

trimestre deste ano, um lucro de
R$ 3,008 bilhões não dá muita bola
para os clientes de Florianópolis,
principalmente para aqueles que
migraram do extinto Besc (Banco
do Estado de Santa Catarina)
Na verdade a relação dos

clientes com o banco, que já foi
uma espécie de “símbolo nacional”
- é a primeira casa bancária do país
-  não é mais a mesma há muitos
anos. Trabalhar no BB que já foi
sinal status agora, também, virou
um pesadelo.
Um exemplo disso é a agência

do banco na Rodovia SC 405, a
uns 200 metros do trevo do
Campeche e que atende todo o Sul
da Ilha. Ali, os bancários vivem há
anos uma pendenga com a
superintendência, que não
consegue transferir a apertada e
insegura agência para um prédio ao
lado. 
A estrutura atual é precária, sem

condições de atender o grande
movimento de clientes. Os
funcionários, que são poucos em
relação à demanda, também vivem
inseguros: a agência já foi assaltada
várias vezes (chegou a ficar

fechada, depois da explosão de
caixas eletrônicos). 
Esse clima de stress reflete no

atendimento: são frequentes as
discussões entre clientes e
funcionários. Na área de caixas
eletrônicos, por exemplo, raras
vezes tem funcionário para
orientar clientes. Parece que
ninguém quer trabalhar neste setor. 
Enquanto isso, o prédio

construído para ser a nova agência,
bem ao lado, está abandonado e
totalmente pichado. Virou uma
espécie de monumento à
incompetência da direção do BB.
Pronto há vários anos, na hora da
mudança descobriu-se que o novo
prédio não tinha o Habite-se da
prefeitura, e a coisa empacou.
Vivendo a expectativa de mudança,
o banco não investiu mais na atual
agência. Clientes e funcionários se
viram obrigados a conviver com
uma verdadeira sucata bancária. 
Os bancários já fizeram

paralisações de protesto, com o
apoio dos clientes, mas a
superintendência não encontra
uma saída.  
A situação da agência na SC 405

é uma prova de que o Banco do
Brasil está cada vez mais com a
cara do Brasil.

Começada e paralisada, a obra de
recuperação da pista da Rodovia
Baldicero Filomeno, no Ribeirão da Ilha
(troca de lajota por paver), virou um
transtorno para moradores,
comerciantes e turistas que visitam o
balneário. 
No trecho da Freguesia onde

concentram-se vários restaurantes,
cafés, lojinhas de artesanato e pequenos
comércios, além das moradias, as
queixas contra a prefeitura são muitas.
Quando chove tem lama e fica difícil
para as pessoas caminharem; e quando
a pista seca também é um grande
transtorno pois uma nuvem de poeira
invade casas e restaurantes. A limpeza
tem que ser diária. A lama também
cobre os poucos trechos de calçada,
mais baixas que a pista.
Um verdadeiro inferno que os

moradores querem que termine logo,
antes de começar a temporada de verão.

Obra parada, um caos no Ribeirão
Divulgação/BD

Agência do Banco do Brasil: estrutura insegura e precária

Prédio da nova unidade está abandonado

Fotos: Jurandir Camargo/BD
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Aprevenção de cheias, com a
limpeza periódica de canais
e a dragagem dos rios

Forquilhas, Três Henriques, Araújo,
Maruim, Carolina e Büchler deu
resultado: São José ficou
praticamente livre das enchentes
que causavam transtorno e prejuízo
para muitos moradores. As fortes e
constantes chuvas de

outubro/novembro não
provocaram nenhuma enchente. 
José Natal diz que nessa questão

“60% é prevenção e 40% sorte, pois
a maré baixa influi muito para que
não suba o nível dos rios”.  
A secretaria já está com as

licenças ambientais para seguir com
a limpeza nos rios. Prevenção é
fundamental.

Depois do longo período de
chuvas, que se agravou no
início de  novembro e

deteriorou o asfalto em várias
pontos da cidade, a Secretaria de
Obras também iniciou uma
operação tapa-buracos emergencial,
para garantir o fluxo normal do
trânsito nas ruas do município e
evitar prejuízos aos veículos. 
Os trabalhos foram iniciados

pela ruas Antônio Jovita Duarte,

Geral do Loteamento San Marino e
a  Francisco Ignácio do
Nascimento. Em pleno sábado
(7/11), José Natal supervisionou  a
recuperação asfáltica da rua Daria
Merize Koerich, no Centro
Histórico,  onde estão sendo
finalizados os trabalhos da rede de
esgoto executada pela Casan.
Equipes também percorrem a
cidade à caça de buracos para os
reparos.

SEM BURACO

SEM ENCHENTE 
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Ofotógrafo Daniel Pereira, 45
anos, teve um professor especial
no início da carreira, há 20 anos:

o experiente fotógrafo Pedro Clasen. Foi
nessa escola e com uma Yashica tipo
caixote, quando só se usava película, que
aprendeu a fotografar. Começou na
assessoria de imprensa da prefeitura de
São José, passou por jornais como DC e
ND e, em 2013, voltou para o primeiro
trabalho. Embora pareça conflitante,
gosta de fotografar política e natureza.
São dele as fotos desse Olho Mágico.
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NOVO DIRETO DO CAMPO
NO SACO DOS LIMOES QUE
ATENDERÁ TODA REGIÃO.

AGUARDE!
AVENIDA - VALDEMAR VIEIRA
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Frozen 
Bruna Melos comemorou o aniversário de sua
pequena Valentina e a festa foi com o tema mais
queridinho entre as crianças no momento.

Nutrição
Fernanda Quadras
recebeu os amigos e
pacientes em um delicioso
Coquetel FIT e saudável,
para inaugurar seu espaço
na Estética Linda Mulher.

Príncipe
Alessandra Cardoso e

Tiago Pithon
comemoraram o
primeiro aninho do
Lorenzo rodeados de
amigos e família.

Sucesso 
Mônica Noronha, Graça de Paulo e Ju Lacerda estão arrasando e deixando
toda cliente que sai do J&G Coiffeur muito satisfeita. Parabéns meninas.

Original Place 
Francine Bernes aproveitando uma das coisas
que esta Ilha tem de melhor, as baladas
noturnas.

Hallowen 
Os alunos da Academia Físico entraram no clima de final de outubro e
foram malhar e dançar caracterizados. Assim fica divertido.
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Fernando Damásio

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

Crise e corte
Numa mesa no Empório Bocaiúva que

reunia analistas econômicos, jornalistas e
profissionais liberais o assunto só podia ser
a crise. Todos disseram ser favoráveis a que
a prefeitura da Capital corte gastos com o
Reveillon e o Carnaval, e que seja
convocado o Trade Turístico para que
patrocine as festas. Afinal, são eles que
faturam com a temporada.

Direto do Campo
no Saco dos Limões

O Saco dos Limões vai ganhar um Direto do
Campo. Produtores e vendedores de
hortifrutigranjeiros já escolheram o espaço, que
é onde funcionou a revenda de carros Futura. O
local começa a ser preparado para em breve
receber os consumidores, que terão produtos de
qualidade. O Saco dos Limões foi escolhido
porque é perto do centro e tem fácil acesso.
Também deve atrair fregueses da Costeira, Rio
Tavares, Carvoeira, Pantanal, Trindade, e de
todo o Sul da Ilha. 

Mini-governador
Secretario de Desenvolvimento Regional da

Grande Florianópolis  Gilson Botelho teve seu
nome destacado no discurso do presidente de
honra do PMDB, o ex-governador e ex-senador
Casildo Maldaner. Além de realçar o trabalho de
Gilson na Secretaria, ainda chamou o secretário
de “mini-governador” da Grande Florianópolis.
Gilson merece o elogio.

Homens de visão
Não foi em liquidação nem comprado na

feira. Os óculos “estilo detetive” envergados
pelo trio de personalidades - Valter Galina,
presidente da Casan, senador Dario Berger e o
empresário Zeca Furtado, da Jotas - é apenas
coincidência, garantem eles. Mas que os três
estão de olhos bem abertos, estão.

Usando o terminal sem uso
Comunidade do Sul da Ilha encontrou uma forma de dar utilidade ao desativado terminal de

ônibus do Saco dos Limões. Vários grupos reuniram-se ali para a Cãominhada, um dia de passeio com
a cachorrada, e aproveitaram também para fazer atividades físicas. O evento foi promovido e liderado
pelo personal e especialista Vitor, proprietário da Academia Afitnes.

Casal simpatia
O sucesso da Casa de shows Maré Alta deve-

se muito à simpatia do casal de proprietários,
Cachopa e Tia Chica, que têm uma rede de
amigos que cada vez aumenta mais. São gente
muito fina e com um grande coração.

Transol não respeita
Várias lideranças comunitárias procuraram

este colunista para protestar contra a empresa
Transol. Eles reivindicam a implantação de linha
de ônibus Amarelinho nos bairros Pantanal,
Saco dos Limões e José Mendes. Mas a resposta
da direção da empresa foi curta e grossa: nesses
bairros  “já está muito bom o que os usuários
têm”. Acho isso uma falta de respeito da Transol
com os moradores dos três bairros.

Fotos: Divulgação/BD

Direto do Campo. Em breve aqui!
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PMDB de São José
mostra força

A foto diz tudo. Tirada em
frente a Câmara Municipal,

mostra o conjunto de
lideranças que foram dar apoio

ao novo presidente do
diretório do PMDB josefense,
vereador Michel Schlemper,

que pretende fazer a diferença
em 2016. Michel garante que o

partido terá candidato a
prefeito em São José.

Porque o Brasil
não dá certo
No Tribunal Superior Eleitoral (TSE),

por exemplo, são sete ministros que só se
reúnem duas vezes por semana, à noite.
Eles ocupam este suntuoso edifício-sede
(foto), com 10 andares e 112 mil metros
quadrados de espaço, e têm um exército de
servidores que inclui 122 secretárias. Só elas
custam mais de R$ 8,9 milhões por ano. 
E mesmo com a crise, as despesas no

TSE continuam aumentando. A renovação
de três contratos para terceirizados de nível
médio custou R$ 3 milhões. O TSE
desembolsa mais R$ 2 milhões com
mensageiros. Entre 2009 e 2015 as
despesas do tribunal com terceirizados
aumentaram, em média, 151%. Do ano
passado para cá, cresceram 38%. E nós
continuamos pagando a conta.

Olho do dono
É justo destacar o profissionalismo do

proprietário do Posto Camarão, na Costeira. Na
foto, está lá o jovem empresário Lurram com a
mão na bomba, atendendo seus clientes, porque
ali ninguém gosta ficar parado. É como diz o
velho ditado: o olho do dono é que engorda o
boi. 

O pau comeu
Deputados federais João Rodrigues (PSD)

e Jean Wyllys (PC do B) travaram um duelo
de titãs na Câmara Federal.  Rodrigues disse
que Jean é a “escória” da sociedade, e Jean
chamou Rodrigues de “ladrão”. E o
deputado comunista ainda perguntou se o
vídeo pornô que João Rodrigues foi flagrado
assistindo durante uma sessão era hetero ou
homossexual. Barraco dos grandes.

Marcando
presença

Vice-prefeito de São José,
José Natal Pereira, e o

secretario de Desenvolvimento
da prefeitura, Matson Sé foram

conferir pessoalmente a
recuperação da Praça do

Floresta. Com eles é assim:
levantam da cadeira e vão

conferir o trabalho direto no
local, sem intermediários.

Parabéns.
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