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EXEMPLARGRÁTIS

UM GRANDE QUEBRA-CABEÇA DE

R$ 261 MILHÕES

Governo do Estado vai contratar grupo Teixeira Duarte para executar última fase da restauração da Ponte. 
Custo será de R$ 261 milhões. Trabalho começa em 2016, ano em que a Hercílio Luz completa 90 anos    PÁGINA 2

Fotos: Arquivo Deinfra/Divulgação/BD

PONTE HERCÍLIO LUZ



Ogovernador Raimundo
Colombo anunciou com
pompa e circunstância,

em evento na Casa da
Agronômica, que a restauração da
ponte Hercílio Luz vai entrar na
etapa final. Ele apresentou (14/12)
a proposta de contratação direta
do Grupo Teixeira Duarte para
executar o que seria a “última fase
dos trabalhos”. O custo desta
etapa para os catarinenses: R$ 261
milhões. Mas o valor poderá ser
maior, porque R$ 261 milhões é o
“custo referencial do
Deinfra/DNIT”. Importante: não
haverá licitação, pela característica
do serviço (restauração de objeto
histórico e autenticidade
certificada) e a “notória”
especialização da empresa.

O Grupo Teixeira Duarte é o
mesmo que, neste ano, por meio
de sua empresa Empa concluiu os
trabalhos nas torres de sustentação
e está realizando a construção das
treliças, dentro da fase de
construção da chamada
ponte segura, estrutura
que vai garantir a
sustentação do vão central
durante o trabalho de
restauração. Esta etapa é
fundamental para a
estabilidade da ponte e
permitirá a substituição
das barras de olhal e das
peças definitivas.

“Esta é uma obra
emblemática para todos os
catarinenses. Mas não há
porque desistir da
restauração, engenheiros
dos grupos mais
qualificados do mundo
comprovaram a segurança
do nosso projeto e as
condições para sua
execução. Nosso trabalho
agora é apresentar à

sociedade e aos demais poderes a
proposta que temos para contratar
o Grupo Teixeira Duarte sem
licitação. A empresa conta um
amplo portfólio, com grandes
obras em diferentes países”,
destacou Colombo.

Aniversário - O investimento
de R$ 261 milhões será do
Governo do Estado através de
financiamentos junto ao BNDES e
ao Banco do Brasil. A assinatura da
papelada está prevista para o início
de 2016, e o prazo previsto para a
execução das obras é de 27 meses,
o que permitiria a Colombo
reinaugurar a ponte no primeiro
semestre de 2018, ainda na sua
gestão.

Para o governador é
fundamental iniciar 2016 com o
imbróglio da ponte resolvido. Se
conseguir isso, já pode começar a
bater bumbo no começo do ano,
até porque em maio de 2016, no
dia 13, a ponte Hercílio Luz
completará 90 anos, uma data

cheia de simbolismo. Se começar
as obras até a data do aniversário e
terminar como previsto, no meio
do ano de 2018, Raimundo
Colombo pode correr para o
abraço.

A Hercílio Luz foi fechada pela
primeira vez em 22 de janeiro de
1982. Em 1988, foi reaberta
somente ao tráfego de pedestres,
bicicletas, motocicletas e veículos
de tração animal e, em 1991, foi
novamente interditada a qualquer
tipo de tráfego.
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MAIS R$ 261 MILHÕES NA PONTE HERCÍLIO LUZ
Proposta de reforma apresentada pelo governador deve ser assinada no começo de 2016,
quando a Hercílio Luz completa 90 anos. Obra pode ser concluída até 2018

A etapa final

1. Reforço das fundações 
2. Transferência de carga
3. Troca das barras de olhais e
pendurais
4. Recuperação das vigas
treliçadas do vão central e dos
viadutos
5. Recuperação das duas torres
centrais
6. Trocas das selas e rótulas
7. Execução do tabuleiro (pista
de rolagem)
8. Desmontagem da estrutura
provisória - transferência de
carga para a estrutura da ponte

James Tavares/Secom/Divulgação/CSC
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RETRATO SOCIOECONÔMICO

FLORIANÓPOLIS CAI no ranking de desenvolvimento
Capital já foi 1º lugar mas caiu para a 4ª posição no Índice Firjan de desempenho socioeconômico

Florianópolis caiu três posições
mas se manteve entre as cinco
capitais brasileiras com alto

índice de desenvolvimento
socioeconômico, segundo ranking
elaborado pela Federação das
Indústrias do RJ (Firjan) e divulgado
agora em dezembro. 
O IFDM – Índice Firjan de
Desenvolvimento Municipal – é
um estudo que acompanha
anualmente o desenvolvimento
socioeconômico de mais de 5,5 mil
municípios em três áreas: Emprego
& Renda, Educação, e Saúde. Criado
em 2008 é feito, exclusivamente,

com base em estatísticas públicas
oficiais disponibilizadas pelos
ministérios do Trabalho, Educação e
Saúde. O estudo que foi divulgado
tem como base o ano de 2013.

Florianópolis chegou a ocupar o
1º lugar entre as capitais no IFDM
em 2012, mas caiu para 4º lugar em
2013. Foi superada por Curitiba (1º
lugar), São Paulo (2º) e Vitória (3º).
O Rio de Janeiro ocupa a 5ª posição.

Os valores de referência do
Índice Firjan de Desenvolvimento
Municipal estão baseados em quatro
conceitos: municípios com IFDM
0,0 e 0,4 têm baixo estágio de

desenvolvimento; 0,4 e 0,6
desenvolvimento regular; 0,6 e 0,8
moderado; e 0,8 e 1,0 alto estágio de
desenvolvimento.
O IFDM da Capital caiu de 0,8553
em 2012 para 0,8339 em 2013,  pela
redução do desempenho no
Emprego & Renda (-5,8%) e na
Educação (-2,2%). A Saúde
manteve o mesmo índice: 0,9162. 
Curitiba saltou de 3º para 1º lugar
com crescimento de 4,3% no
Emprego & Renda. Vitória foi de 4º
lugar em 2012 e 3º em 2013 porque
cresceu seu desempenho em
Emprego & Renda (0,8%) e Saúde

(0,3%), e manteve o índice de
Educação. São Paulo manteve-se em
2º lugar porque aumentou o
desempenho em Educação e Saúde,
e o RJ passou de 7º para 5º lugar
porque evoluiu em todos os itens.

Apesar da boa posição no
ranking das capitais, Floripa ocupa
apenas o 170ª posição entre 5.517
municípios brasileiros. Os 10
primeiros colocados no ranking das
capitais figuram entre os 500
maiores resultados do IFDM mas
apenas os dois primeiros (Curitiba e
São Paulo) estão entre os 100
municípios mais bem avaliados.





Das quatro principais cidades
da Grande Florianópolis
(São José, Palhoça, Biguaçu

e Florianópolis), apenas
Florianópolis e São José tem alto
estágio de desenvolvimento,
segundo o Índice Firjan de
Desenvolvimento Municipal
(IFDM). Palhoça e Biguaçu têm
desenvolvimento moderado, de
acordo com os critérios de
classificação. Mas a posição das
quatro cidades no desenvolvimento
socioeconômico em relação aos
demais municípios catarinenses e
brasileiros não é compatível com a
sua importância.

Florianópolis, por exemplo, que é
4º lugar no ranking das capitais com
alto estágio de desenvolvimento,
ocupa apenas o 13º lugar no IFDM
entre os municípios catarinenses, e a
170ª posição entre as mais de 5.500
cidades do Brasil. O problema da

Capital foi o seu franco desempenho
na área de Emprego & renda,
classificado apenas como moderado,
com índice de 0,7410, enquanto que
na Saúde (0,9162) e Educação
(0,8445) teve alto estágio de
desenvolvimento no IFDM.
São José, que é a quarta maior cidade
em população de Santa Catarina,
ocupa apenas o 27º lugar no estado
no Índice Firjan de
Desenvolvimento Municipal, e a
260ª posição no Brasil. Teve alto
estágio em Emprego (0,8153) e
Saúde (0,9073), mas estágio
moderado em Educação (0,7407).
Palhoça está em 82º lugar no Estado
no IFDM, e ocupa a 637ª posição no
Brasil. Teve estágio de
desenvolvimento alto na Saúde
(0,8745), mas índice moderado em
Educação (0,7093) e Emprego &
Renda (0,7614).
Biguaçu, que ocupa o 107º lugar em
Santa Catarina e a 867ª posição entre

os municípios brasileiros, teve
desenvolvimento alto na Saúde
(0,8853), mas perdeu pontos na
Educação (0,7093) e Emprego &

Renda (0,6791), o que colocou sua
classificação no IFDM como de
estágio de desenvolvimento
moderado.
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RETRATO SOCIOECONÔMICO

São José, Palhoça e Biguaçu têm fraco desempenho
Desenvolvimento socioeconômico das três cidade não é compatível com sua importância





Apenas uma cidade catarinense está entre os
10 municípios com maior índice de
desenvolvimento socioeconômico do país.

É Concórdia, que ocupa a 6ª posição no IFDM
(Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal).
Nenhuma capital integra esse ranking.
A cidade catarinense tem índices invejáveis: IFDM
Educação, 0,9189; Saúde, 0,9286: e Emprego &
renda, 0,8325.

O primeiro lugar no Brasil é Extrema,
município de Minas Gerais que teve um IFDM de
0,9050. A cidade, por exemplo, tem postos de
trabalho suficiente para empregar quase 65,7% da
sua população em idade ativa (é o dobro do índice
nacional). Também erradicou o abandono escolar
no ensino fundamental, seu Ideb médio é de 6,1
pontos (4,5% acima do Brasil), e 82,6% de suas
gestantes vão a sete ou mais consultas de pré-natal
(no Brasil, 61,8%).

Últimos – O município de São José do Cerrito
ocupa o último lugar no Índice Firjan de
Desenvolvimento Socioeconômico (0,5507) em
Santa Catarina e está em 4438º lugar no país. 

Entre todos os municípios brasileiros, o que teve o
pior resultado foi Santa Rosa Purus, no Acre
(IFDM 0,2763). Lá o mercado de trabalho está
estagnado, apenas 16,4% dos docentes têm nível
superior (no Brasil, o percentual é de 79,0%) e
apenas 7,9% das gestantes vão a sete o mais
consultas de pré-natal.  

OIUDKIT Z
AS - INFORMÁTICACOMPONENTES ELETRÔNICOS - FERRAMENT   TAS - INFORMÁTICA

DO
ACESSÓRIOS  -   ORMÁTICA  A - 
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RETRATO SOCIOECONÔMICO

Concórdia entre os Top10 do Brasil
10 municípios catarinenses destaque

em desenvolvimento socioeconômico  

SC    Cidade                         IFDM    Brasil

1º     Concórdia                  0,8933         6º

2º     São Bento do Sul         0,8648       34º

3º     Chapecó                   0,8648       52º

4º     Balneário Camboriú   0,8594       54º

5º     Navegantes                0,8594       63º

6º     Itajaí                            0,8538       76º

7º     Blumenau                   0,8514       87°

8º     Jaraguá do Sul           0,8476     103º

9º     Brusque                       0,8444     117º

10º   Joinville                       0,8430     130º

Município ocupa a 1ª posição em SC e o 6º lugar no Brasil
em desenvolvimento sócioeconômico

São Paulo                                     43%
Rio Grande do Sul                     11,2%
Santa Catarina                           9,4%

Maior participação nos Top 500 

96% dos municípios têm desenvolvimento
socioeconômico moderado ou alto

Santa Catarina                         98,6%
Rio Grande do Sul                     96,3%
Paraná                                      96,0%

REGIÃOSUL

Educação

Estado de São Paulo tem 91 entre os 100
melhores municípios do Brasil com alto
desenvolvimento em Educação, patamar
alcançado por 35,5% das cidades brasileiras.
51,3% do municípios tiveram desenvolvimento
moderado.

• Linha Nova (RS) é a cidade com nota
máxima no IFDM
• Curitiba é a 1ª entre as capitais, com IFDM
0,9618
• Manaus é capital com pior resultado:
IFDM 0,6632

Na Saúde, houve melhora nos indicadores
em 63,3% dos municípios brasileiros. 

Saúde
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Os municípios catarinenses
apresentaram um quadro
socioeconômico bastante

favorável no IFPM em relação à
maioria do Brasil: 288 dos 292 (*)
municípios de SC avaliados
(98,6%) apresentaram IFDM
moderado ou alto, enquanto o
percentual nacional foi de 68,1%.
Apenas quatro municípios
catarinenses (1,4%) exibiram
desenvolvimento regular e
nenhum foi classificado com o
conceito baixo. Essa
movimentação reflete o aumento
observado no IFDM de 61,9% das
cidades de Santa Catarina. Além
disso, 56 municípios ocuparam
posição entre os 500 maiores
IFDMs do País, e sete entre os 100
maiores. 

Áreas - Na Educação todos os
municípios catarinenses obtiveram
desenvolvimento alto ou
moderado: 62,5% (183 municípios)
tiveram IFDM Educação superior
a 0,8 (grau de desenvolvimento

alto), 37,5% (110 municípios)
índice entre 0,6 e 0,8 (moderado) e
nenhum teve classificação baixa.
Na comparação com 2012, 56,7%
das cidades (166) registraram
avanço, principalmente pelo
aumento do atendimento à
educação infantil. 

A Saúde teve o maior número
de municípios com alto grau de
desenvolvimento, 190 (64,8% do
total). Houve ainda 92 cidades
(31,4%) com desempenho
moderado e apenas 11 (3,8%) com
desempenho regular. Foi a vertente
que mais evoluiu na comparação
com o ano anterior: 171
municípios (58,4%) avançaram no
IFDM Saúde principalmente pela
melhor identificação das causas
dos óbitos e diminuição do volume
de internações sensíveis à atenção
básica (ISAB). Oito cidades do
Estado estão entre os 100
melhores do país no
desenvolvimento da saúde. 

Na questão Emprego & Renda,

quatro cidades (1,4%)
apresentaram classificação alta; 149
(51,0%) moderada, 127 (43,5%)
regular e 12 (4,1%) classificação
baixa, única com esta pontuação. 
O percentual de municípios com
IFDM Emprego & Renda superior
a 0,6 pontos foi de 52,1%, a maior
entre os estados brasileiros. Ainda
assim, diante de um quadro de
desaceleração da atividade
econômica, houve retração em
47,8% municípios em relação a
2012.

Seis cidades se mantiveram no
topo do ranking estadual, com
algumas trocas de posição,
enquanto quatro cidades passaram
a compor o Top 10 catarinense
nesta edição: Navegantes,
Blumenau, Jaraguá do Sul e
Joinville, única cidade entre as 10
melhores a apresentar avanço nas
três vertentes. 

Cinco municípios
permaneceram no grupo dos 10
menores IFDMs: Major Gercino,

Ponte Alta, Lebon Régis, Bela
Vista do Toldo e São José do
Cerrito. Em comum, apresentaram
nota abaixo de regular ou baixo no
Emprego & Renda. 

(*) Quando a pesquisa Firjan foi
realizada, em 2013, Alto Bela Vista  ficou

de fora por inconsistência de dados.
SC tinha 293 municípios.

Perfil de Santa Catarina 

Líderes em
Emprego & Renda

Itabira (MG)
IFDM 0,8962

Três Lagoas (MS)
IFDM 0,8955

Navegantes (SC)
IFDM 0,8927



AGrande Florianópolis terá
mais água tratada com a
entrada em operação, ainda

antes do Natal, do sistema
flocodecantador na Estação de
Tratamento de Água (ETA) José
Pedro Horstmann, no Bairro Alto
Aririú, em Palhoça. A estrutura
representa a instalação de duas novas
etapas no processo de tratamento da
água, capazes de ampliar de dois mil
para três mil litros por segundo a
capacidade de tratamento. 
Foram investidos R$ 24,3 milhões no
sistema, com financiamento da Caixa
Econômica Federal (CEF) e
contrapartida da Casan. A obra tem
9,7 metros de altura por 82 metros de
comprimento, em 4,2 mil metros de
área construída, que consumiu mais
de 4,5 mil metros cúbicos de
concreto. 
A estrutura foi apresentada pelo
presidente da Casan, Valter Galliuna,
durante visita do governador
Raimundo Colombo à Estação de
Tratamento de Água (8/12). A ETA
capta atualmente dos rios Pilões e
Cubatão, com capacidade para
abastecer
aproximadamente um
milhão de pessoas de
Florianópolis, Biguaçu,
São José, Santo Amaro
da Imperatriz e Palhoça.
“Todo esse trabalho foi
feito com muita
dedicação, dia e noite,
para que a obra ficasse
pronta. Vamos ganhar
muito em quantidade,
qualidade e eficiência,
aumentando em 50% o
tratamento da água. Vai
permitir chegar mais
rápido para a população,
especialmente no
período de maior
consumo, ou seja, às
vésperas do Natal e Ano
Novo”, disse Colombo
Segundo o presidente
Valter Gallina “a obra é a
mais complexa que a
Casan fez nos seus 45
anos de existência. É
esperada há mais de 15
anos pelos técnicos e
também pela população.
O novo sistema terá
condições de dar
regularidade no
abastecimento de água”.
O  Flocodecantador vai

ampliar em 50% a capacidade de
tratamento, com a mudança no
sistema de filtração da estação,
acrescentando as etapas de
decantação e de floculação. Estas
duas etapas permitirão manter
sempre a mesma velocidade de
tratamento da água. 
Investimentos - Gallina disse que
uma adutora de 300 milímetros vai
aumentar a distribuição de água no

Norte da Ilha. “Temos uma adutora
que sai do bairro Itacorubi e vai em
direção a Canasvieiras. Dará condição
de levar mais 80 litros por segundo
para os bairros daquela região e esse
flocodecantador ajudará. Então, no
final do ano e durante o verão,
quando entrar em operação
efetivamente, teremos a certeza e
convicção que o morador terá mais
tranquilidade de que não faltará

água”. 
Também estão sendo investidos pela
Casan R$ 40 milhões em saneamento
e nos reservatórios de Forquilhas e
no Jardim Atlântico, e em mais uma
adutora, que tem seu canteiro de
obras na Av. Beira-mar de São José.
“Esse sistema garante água para os
próximos 20 anos”, diz o presidente
da Casan. 
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Vinculada

Publicação Legal

CASAN DIZ que não faltará água no verão
Empresa coloca em operação sistema flocodecantador na ETA de Palhoça e deve
aumentar em 1 mil litros por segundo a capacidade de fornecimento  

Governador Raimundo Colombo vistoria o flocodecantador que
vai garantir mais 1 mil litros de água por segundo

Cid Junkes/Divulgação/BD
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COISAS DA ILHA
Sufocos Bar e Restaurante, 26 anos de tradição 

OSufoco’s Bar e Restaurante existe desde
1989. Começou com uma simples
cabana na praia do Campeche,

construída por Edson Adriano Daniel, o nativo
Edinho. O nome Sufoco’s veio da dificuldade de
se chegar até o bar, pelo caminho das dunas, um
verdadeiro sufoco. 
Mas o pequeno negócio prosperou e virou palco
para a música, a cultura e o esporte. O
campeonato de surfe mais tradicional do
Campeche, o Surfoco, surgiu ali e já vai para a
26ª edição.
Em 1996 a pequena cabana foi derrubada e os
tratores arrastaram o que sobrou do antigo
Sufoco’s. A comunidade do Campeche perdia
um de seus tradicionais pontos de encontro na
praia.  Outro que foi demolido foi o Bar do Seo
Chico, tio de Edinho. 
O único caminho era não desistir. Dois anos
depois, em 1998, Edinho uniu-se ao cunhado
Pedro Luiz Prando da Silva, o Pedrão, e
reabriram o Sufoco’s em frente à Lagoa
Pequena, um dos belos cenários do Campeche.
Como os dois adoram pescar e cozinhar, a
parceria deu certo.

O Sufoco’s renascia como Sufoco’s Bar e
Restaurante. Durante o dia, quem toca o barco é
o chef  Pedrão e a esposa Jane, junto com uma
equipe de profissionais dedicados. Usam os
melhores temperos, colhidos na horta própria,
no saboroso cardápio de pratos servidos no
almoço. 
No início da tarde abre o serviço de bar, com
petiscos como pastel de camarão, coquille de
siri, siri cremoso, lula, bolinho de peixe,
escondidinho de bacalhau e muitos tipos de
lanche. A caipirinha é especial e a cerveja sempre
bem gelada. Sucos e cervejas artesanais também
fazem parte das opções.

Apaixonados pela cultura e pela culinária da
Ilha, Edinho e Pedrão criaram o 1º Festival da
Tainha, que já está na 7ª edição, e também o
Festival da Anchova, na 3ª edição. 
Nesses 26 anos história, o Sufoco’s foi destaque
duas vezes na Veja Santa Catarina, Comer e

Beber, onde só entram os melhores sabores. Em
2012, foram indicados o pastel de berbigão e a
caipirinha e, em 2013, o pastel de berbigão foi o
segundo mais indicado.

E tudo isso tem como cenário a Lagoa
Pequena, um patrimônio natural de
Florianópolis. 

Começou com uma
simples cabana na praia do
Campeche, o nome Sufoco’s
veio da dificuldade de se
chegar até o bar, pelo caminho
das dunas, um verdadeiro
sufoco. O pequeno negócio
prosperou e virou palco para a
música, a cultura e o esporte.
O campeonato de surfe mais
tradicional do Campeche, o
Surfoco, surgiu ali
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FELIZ NATAL

RBS DÁ UM MIGUÉ em Miguel Livramento
Apresentador foi demitido e amplia a extensa lista de trabalhadores colocados na rua
este ano. Plano de enxugamento prevê pelo menos 500 demissões em 2015

As demissões na RBS
parecem não ter fim. O
último (pelo menos até o

dia 11/12) a levar o cartão
vermelho foi o comentarista
esportivo Miguel Livramento. Ele
não foi o único funcionário a ir
para a rua em dezembro: quatro
dias antes (7/12), a editora e
apresentadora do tempo da RBS
TV Janine Sommariva, que
trabalhava na empresa há mais de
20 anos, também ficou na chuva. 

Na RBS não tem essa de
“espírito de Natal”, “festas de fim
de ano”, e outros
sentimentalismos. Quando a corda
aperta o pescoço financeiro do
Grupo, a única ordem que saí das
altas chefias é: demita-se. Só em
2015, mais de 500 empregados
devem ser colocados no olho da
rua como parte do plano de
enxugamento que a empresa vem
fazendo para enfrentar a queda de
receita e a perda de audiência em
seus veículos de comunicação. 

Este ano a grande degola foi em
agosto, quando a RBS demitiu 140
funcionários. Como houve uma
enorme repercussão, a empresa
mudou a estratégia: as demissões
seriam em menor número, mês-a-
mês, e na primeira sexta-feira de
dezembro, dia 5, um pouco antes
do Natal, começaria uma degola
maior, que é o que parece estar
ocorrendo agora. 

O corte de cabeças foi definido
no plano de reestruturação
comandado pelo consultor Cláudio
Galeazzi, que ganhou fama e
reconhecimento no meio
empresarial como Cláudio “Mãos
de Tesoura”, porque a saída que ele
apresenta para as empresas com
problema de caixa é a demissão de
trabalhadores. 

Há um mês, por exemplo, foi
praticamente extinto o Call Center
que funcionava na Rua da Praia,
em Porto Alegre, com a saída de
240 colaboradores. As demissões
continuam em Santa Catarina e no
Rio Grande do Sul.

Na batalha diária para reduzir
custos e o vermelho do orçamento
deste ano, a RBS dará férias
coletivas no dia 21 de dezembro
para o maior número possível de
funcionários de áreas não
envolvidas diretamente com a
produção de noticiários de rádio e
tv e de jornais. As férias coletivas
atingirão as áreas comercial, opec,
administrativo, e executivos. 

Em Santa Catarina, a demissão
de Miguel Livramento e a de Janine
Sommariva criou um climão nos
veículos da empresa. Quem mais
está na lista?, é o que todo mundo
pergunta pelos corredores. 

A RBS, desta vez, caprichou na
escolha do presente de Natal aos
seus empregados. 

Janine Sommariva, a “moça do tempo”, também ficou na chuva

Miguel Livramento: demissão foi tomada friamente e revela falta de coração da RBS
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FELIZ NATAL

Foi assim que o
mazézinho Miguel
Livramento reagiu

à sua demissão, em
entrevista dada ao
Portal Making Of.
Miguel lamentou que
tenha sido demitido
em véspera de férias
e dos feriados de
Natal e de fim de
ano. O assunto teve
grande repercussão
nas redes sociais, todo
mundo malhando a
RBS.

O apresentador
demitido disse que quando
chegou à emissora, na manhã de
sexta-feira (11/12), foi chamado à
sala do diretor de jornalismo da
RBS TV, Eurico Meira, onde
também estava o coordenador da
Rádio CBN Diário, Carlos Alberto
Ferreira. Ali foi informado de que
o contrato com a empresa estava
rescindido. Em outras palavras:
você está demitido.

Miguel tinha um contrato com
a RBS há nove anos, que envolvia
sua participação em programas de
rádio, tv e jornal. No meio deste
ano, a empresa já tinha dado um
sinal de que iria degolar

Livramento, quando rescindiu o
contrato dele com a TV Com. 

Muito magoado com a sua
degola às vésperas do Natal,
Miguel Livramento disse ao Portal
Making Of  que a sua demissão foi
tomada friamente e revela falta de
coração da RBS. “Ainda bem que
eu não tenho filho pequeno para
sustentar”, disse.

Mas o manézinho famoso
acredita na sua empatia com o
público e deve voltar ao ar em
breve, em outra emissora. Miguel
já recebeu dois convites.

“Ainda bem que eu não tenho filho
pequeno para sustentar”

Nelson Sirotsky
não comanda mais a empresa

O presidente do Conselho de Administração do Grupo RBS,
Nelson Sirotsky, deixou a função. Vai “continuar contribuindo” com
a empresa apenas como membro do conselho
e em questões editoriais e institucionais, mas
sem funções executivas, segundo
comunicado distribuído dia 14/12.

Assume o seu lugar na presidência do
Conselho de Administração o atual
presidente do Grupo RBS, Eduardo
Sirotsky Melzer, que passará a
acumular a presidência do Grupo
RBS com a presidência do
Conselho de Administração. Ele
ocupará a nova função a partir de
1º de janeiro de 2016.

Até na demissão Roberto Alves
faz tabelinha com Miguel
Livramento. Foi ele que ficou com
a missão de comunicar aos caros
ouvintes da CBN Diário que seu
colega de microfone tinha sido
demitido da RBS. Com voz grave,
pausada, e demonstrando um
grande desconforto, Roberto
Alves fez este comunicado durante
o programa Debate Diário:

“Aos nossos ouvintes, público,
parceiros da CBN/Diário: a partir
de hoje o nosso querido
companheiro Miguel livramento
não faz mais parte do Grupo RBS,
da empresa como um todo: rádio,
jornal e televisão. E,

consequentemente, também não
faz mais parte do Debate Diário. É
uma notícia que não gostaria de
dar, mas temos que informar, é
uma decisão da empresa. E a vida
vai continuar. Ele esteve há pouco
aqui na empresa, fez o distrato, e
vamos seguir com o programa.
Todos nós sentimos como
companheiro de Imprensa; hoje é
um, outro (dia) é outro. É a vida,
vai continuar. Mas é o registro que
nós precisamos fazer aos amigos
do Debate Diário, de que a partir
de hoje Miguel Livramento –
nosso grande – (...) queria
agradecer em nome da empresa os
nove anos que ele participou aqui
do Debate Diário”.

No ar, Roberto Alves
comunica a demissão
do companheiro

Nelson Sirotsky
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Feliz Natal
e um excelente Ano Novo!

Com fé, atitude
e determinação tudo se torna

possível.

ESTACIONAMENTO
PRÓPRIO

escritolandia.com.br

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

(48) 3203 2000
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JARDIM BOTÂNICO

AO MESTRE, COM CARINHO
Max Hablitzel, o grande colecionador de bromélias e orquídeas visita o Jardim Botânico
para rever exemplares de sua antiga coleção. Foi um dia de muita emoção

Ele já foi um dos principais
colecionadores de espécies
raras de  bromélias e

orquídeas de Santa Catarina e do
Brasil, mas está afastado da
atividade por problemas de saúde.
Mas Max Hablitzel teve um
momento de grande emoção no
último dia 19 de novembro,
quando visitou o Jardim Botânico
de São José e pode rever
exemplares de sua antiga coleção,
que foram doados para o Jardim. 
O “velho Max”, como era
carinhosamente chamado,
colecionou durante anos espécies
raras de orquídeas e bromélias em
sua propriedade no bairro Fazenda
Santo Antônio, às margens da BR
101, lugar que era conhecido como
Fazenda do Max. Ali, além das
plantas, havia uma grande casa e
um lago com peixes e aves.

Mas a propriedade foi vendida e
demolida para dar lugar a um
grande loja , a Leroy Merlin, e toda
a coleção de orquídeas e bromélias
gigantes teve que ser doada. Uma
parte foi enviada para o acervo do
Jardim Botânico de São José.  

Segundo Sérgio Stähelin, diretor
do Jardim, o resgate das bromélias
de Max Hablitzel foi documentado
e seu registro apresentado no
Congresso Nacional de Botânica,
realizado no mês de outubro em
Santos (SP). Dois exemplares da
bromélia Alcantarea imperialis e o
xaxim gigante Dicksonia
sellowiana, ambos doados pela
família Hablitzel, estão no pátio
central do prédio do Jardim
Botânico com placas de
identificação das espécies.

Há algum tempo Max Hablitzel
manifestava o desejo de conhecer
o lugar para onde tinha sido levado
parte de sua coleção de bromélias.
O “velho Max” chorou quando
viu, na parede do Jardim Botânico,
um painel com fotos da Fazenda
do Max, uma delas com o xaxim
gigante e bromélias na porta da
antiga casa. Estes exemplares estão
hoje na porta de entrada do Jardim
Botânico.

Durante a visita ao Jardim, Max
Hablitzel foi acompanhado pelo
diretor da instituição Sérgio
Stähelin e pelo geólogo da
Fundação do Meio Ambiente,
Rodrigo Brum Duarte. Max fez

questão de assinar o livro de visitas,
registrando para a história de São
José a passagem, ali, do doador da
primeira coleção de espécies do
Jardim Botânico. 

Desde a inauguração, em 14 de
agosto deste ano, o Jardim já
recebeu um total registrado de 862
visitantes. São, na maioria,
estudantes da rede municipal,
estadual e particular de São José,
Florianópolis e até de Laguna.
Alunos do curso de Arquitetura da
Ufsc também visitaram o Jardim
Botânico, que teve ainda visitantes-
apreciadores vindos da França,
Uruguai, São Paulo e Fortaleza. 

Mas quem mais emocionou aos
funcionários do Jardim Botânico
nesta curta história der vida foi a
do grande colecionar Max
Hablitzel. A ele, o mestre, todos
dedicaram um profundo carinho
pela visita.

Max Hablitzel e o diretor do
Jardim Botânico Sérgio Stähelin 

Do jardim da antiga casa da Fazenda
do Max, demolida, a bromélia gigante
foi para a porta de entrada do Jardim
Botânico: espécie preservada. 
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Amigos da ARA
Celebrar a amizade. Bem
simples assim. Foi o que fez o
grupo da Associação Recanto
dos Amigos (ARA), que encerrou
2015 com o tradicional comes
e bebes e muita risada. Durante
o ano, os encontros são no Bar
do Nazir, no Kobrasol. 

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 do Bom Dia
Gente amiga do jornal, a quem sempre dedicamos
um grande carinho.  
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AGENDA CHEIA

Oprefeito em exercício de
São José, Orvino Coelho
de Ávila, que assumiu o

cargo dia 1º de dezembro com a
licença médica da prefeita
Adeliana Dal Pont e as férias do
vice-prefeito José Natal Pereira,
está cumprindo o período de
interinidade com agenda cheia.

Já no segundo dia de trabalho,
Orvino assinou (2/12) contrato de
R$ 10 milhões através do Badesc
Cidades para obras de
pavimentação no município. 

Também participou da
mobilização contra o mosquito
Aedes aegypti (8/12) no Golden
Executive Hotel, em São José,
evento promovido pela Secretaria
de Estado da Saúde e que reuniu
os prefeitos de Santa Catarina,
vice-prefeitos e secretários
municipais da Saúde. O Governo
do Estado repassou R$ 1,7 milhão
aos 57 municípios catarinenses
considerados de maior risco. São
José não integra a lista, já que a
situação do município é
considerada “sob controle”.
Orvino afirmou que a prefeitura,
através da Secretaria Municipal de
Saúde realizará ações de
conscientização para mobilizar a
população josefense. 

Outro encontro importante na

agenda do prefeito em exercício
foi com o presidente da Unimed
Grande Florianópolis, Genoir
Simoni, recebido por Orvino na
prefeitura. Foi discutido o
interesse da Unimed em
centralizar todos os serviços
hospitalares na unidade de São
José, o que reduziria custos e
melhoraria a qualidade dos
atendimentos.

O prefeito em exercício
afirmou que o município será
parceiro da Unimed para agilizar,
dentro da legalidade, as
burocracias que impedem o
processo de ser realizado
rapidamente. 

O vereador Neri Amaral,
presidente em exercício da
Câmara, participou do encontro. 

Prefeito em exercício Orvino Coelho de
Ávila discute com presidente da
Unimed centralização de serviços
em São José

Daniel Pereira/Divulgação/BD



Adesigualdade com as mulheres não está
somente nas poucas cadeiras que elas
ocupam nos parlamentos, nos raros

cargos de direção nas empresas, no salário mais
baixo que o dos homens e na tripla jornada de
trabalho que são obrigadas a desempenhar (ver
dados do relatório da ONU). As mulheres
também são discriminadas, principalmente, no
reconhecimento público e institucional. 
Um bom e corriqueiro exemplo do domínio
masculino está nas praças de Florianópolis. 

A Capital tem quase 100 praças e somente
cinco delas homenageiam mulheres. Mais gritante
ainda: estão salpicadas de estátuas e bustos de

personalidades mas só uma perpetua a memória
de uma mulher, o singelo monumento a Anita
Garibaldi instalado na Praça Getúlio Vargas
(também conhecida como praça dos Bombeiros). 
Rita Maria, filha de escravos e benzedeira que
morava nos arredores do Forte de Santana,
ganhou uma escultura construída com sucata de
ferro em frente ao terminal rodoviário. Antonieta
de Barros, primeira mulher negra a ocupar uma
cadeira de deputada em Santa Catarina e no
Brasil, ganhou um busto em bronze que deveria
ter sido colocado na Praça XV, à época em que
foram restituídos os bustos do poeta Cruz e
Souza, do pintor Victor Meirelles e dos jornalistas
José Boiteux e Jerônimo Coelho, que foram
furtados em agosto de 2013. Mas não se tem mais
notícia de que ele foi colocado lá. 
As praças - Os cinco logradouros com nome de
mulher em Florianópolis são a Praça Etelvina
Luz (primeira mulher do ex-governador Hercílio
Luz), local mais conhecido como banco redondo;
Dalva Cardoso, no Saco
dos Limões; N.S. de
Fátima, no Estreito; Irmã
Maria Teresa Kock, no
Santa Mônica; Edith
Gama Ramos, em
Canasvieiras; e Clara
Eulina de Abreu Soares,
no Rio Vermelho.
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FLORIANÓPOLIS tem 100 praças,
mas só cinco com nome de mulher
A Capital também tem várias monumentos, mas só um
deles perpetua amemória de uma mulher. É o busto
de Anita Garibaldi, na Praça Getúlio Vargas 

Busto de Anita Garibaldi na Praça Getúlio Vargas:
única homenagem a uma mulher perpetuada
em praça pública

Os bustos de Cruz e Sousa, Vic-
tor Meirelles e Jerônimo Coelho
já voltaram à Praças XV, mas An-
tonieta de Barros ainda não con-
quistou seu lugar
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Asaga de Anita Garibaldi, a
catarinense Ana Maria de Jesus
Ribeiro, “Heroína de Dois Mundos”

que lutou ao lado do revolucionário italiano
Giuseppe Garibaldi na Revolução
Farroupilha e no Movimento de Unificação
da Itália, continuou mesmo depois de sua
morte. Nascida em Laguna, Anita só foi
homenageada com uma estátua em sua terra
natal em setembro de 1964, 115 anos depois
de sua morte. 

Florianópolis foi a primeira cidade
catarinense a construir uma estátua em
homenagem a Anita. Feita em bronze, a
herma, como é tecnicamente chamada, foi
inaugurada em 1920. O escultor foi
Antonino Pinto de Mattos. Mas as
homenagens institucionais às mulheres
ficaram ai: é a única a ter um monumento
nas quase 100 praças da Capital.

A mais destacada homenagem pública a
Anita Garibaldi está na Itália. É um
monumento construído em 1895 no centro
da Piazza Giuseppe Garibaldi, no alto da
colina Gianicolo, onde foi travada a grande
batalha para defender Roma e unificar a
Itália. O local era o quartel general de
Garibaldi na luta de reunificação, e ali estão
os restos mortais de Anita Garibaldi.

A homenagem no alto da colina
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NOVO DIRETO DO CAMPO
NO SACO DOS LIMOES QUE
ATENDERÁ TODA REGIÃO.

AGUARDE!
AVENIDA - VALDEMAR VIEIRA
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UM OLHAR DA ÁFRICA
O trabalho de Enan Bosokah, um jovem artista
ganense, é uma quebra dos próprios limites:
desenha apenas com uma caneta Bic

Para ele, a ideia de que o
desenho feito à caneta não
poderá ser apagado é

divertida e o ajuda a ganhar
domínio sobre a sua arte, como diz
Zeca de Oliveira na apresentação
sobre o artista no Yebothis, onde o
material está postado.
Yebothis é “um site com um olhar

da África”, foi criado em 2014 com
o objetivo de reunir e partilhar
assuntos interessantes e
inspiradores sobre o continente
africano: fotos, design,
sustentabilidade, inovação,
criatividade.

Para acessar o Yebothis:
www.yebothis.com



25DEZEMBRO DE 2015
Florianópolis - São José - Palhoça - Biguaçu - Sto Amaro da Imperatriz

A ideia de que o desenho 
feito à caneta não poderá ser
apagado é divertida e o ajuda

a ganhar domínio
sobre a arte ”

“
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Ricardo Farias começou a
fotografar em 2007, por um
motivo muito especial: fazer

imagens do filho recém-nascido. Em
20 dias, sua pequena câmera
produziu 540 fotos do bebê. 

Depois disso, não parou mais.
Bom para todos nós que podemos
curtir o seu trabalho, como este
ensaio, que têm como cenário a
Beira-mar de São José.  
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festag@bomdiafloripa.com.br
Fernanda Ágatha

DEZEMBRO DE 2015
Florianópolis - São José - Palhoça
Biguaçu - Sto Amaro da Imperatriz

Charme
A Coreógrafa e coordenadora da ala de
passistas da Escola de Samba Nação Guarani,
Krys Alves, mostrando todo seu charme para
as lentes do fotógrafo Geremia.

Na Ilha
Cantor Rodriguinho com o Grupo Apogeu na
Ilha da Magia. Em breve novidades por aí...!

Máquina
Andreia de Bem sendo clicada por

Tiago Mynt, com produção e
make por Paloma Estay.

Madrinhas
Rafaela Rocha em
meio a algumas das
madrinhas no seu chá
de panela que foi pra
lá de animado.
Preparativos para o
casamento a mil!

Felicidade
José Augusto

Lehmkuhl Pereira,
filho de Emília,

completou 9
anos no mês
de
Dezembro
e esbanja
simpatia
com esse
sorrisão.
Parabéns.

História
Jogadores e
admiradores do
Metropol, unidos
comemorando o
aniversário de 41
anos do clube.
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Fernando Damásio

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

Campeão na roda
Vicente Orige, 5º colocado no Campeonato Brasileiro de Marcas/

Petrobras marcou presença no grupo de amigos. Na foto Pelanha,
Vicente Orige, Bruno Jean, Ruggiery, Nih e Leandro.

Agraciado
Este colunista foi agraciado com uma medalha pelo grupo da ARA

(Associação Recanto dos Amigos) na festa de encerramento de 2015. A
ARA tem mais de 120 sócios que se reúnem semanalmente no bar do
Nazir (São José), que é um figuraço. 

PMDB de São José unido
Vereador Michel Schlemper, presidente

do Diretório do PMDB de São José, garante
que o partido está totalmente fechado com a
proposta de lançar candidato a prefeito nas
eleições de 2016. Ele afirma que, com o
apoio da bancada de vereadores, do senador
Dario Berger, dos filiados e de simpatizantes
a cadeira mais cobiçada de São José terá um
novo ocupante a partir de janeiro de 2017. 

Muletas
Pezão, da Peixaria do Chico, sofreu um grave acidente doméstico e

quebrou a bacia. Mas, guerreiro e definido para as eleições de 2016 o
homem saiu da cadeira de rodas e foi à reunião do PMDB da Grande
Florianópolis, em São José. Na chegada, foi aplaudido pela
demonstração de lealdade partidária. O homem não é fraco.

Barba, cabelo e bigode
Bruno Damásio, Aberto Aires (Zé Lokinho) e Cássio Boaventura

foram a Porto Alegre e retornaram com a mala cheia de troféus,
conquistados no Quilômetro de Arrancada. Fizeram tempo recorde da
categoria. O grupo prova que lugar de correr é nas pistas, e não nas
ruas. Bruno Damásio, campeão catarinense, lamenta que Florianópolis
não ofereça um local adequado para este tipo de esporte. O evento de
Porto Alegre reuniu mais de 10.000 pessoas.

Jucesc homenageia Eggon

Prédio da Junta Comercial de Santa Catarina (Jucesc) foi reinaugurado
(10/12) e recebeu o nome de Casa do Empreendedor Eggon João da Silva,
em homenagem a um dos fundadores da WEG, falecido em setembro
deste ano. Os filhos Décio Silva e Márcia Silva receberam a homenagem.
Presenças do vice-governador Eduardo Pinho Moreira; do secretário do
Desenvolvimento Carlos Chiodini; do secretário da Administração João
Mattos, do presidente da Jucesc André Bazzo, e dos prefeitos Cesar Júnior
e Dieter Janssen, de Jaraguá do Sul. Foram investidos R$ 2,4 milhões na
reforma, que deixou o prédio impecável.
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Dona Arlete
O espírito de Natal toma conta da D. Arlete e contagia a família e

amigos. Sua casa se transforma na verdadeira “casa do Papai Noel”, com
presépio, árvore decorada, renas, mesas, cadeiras, tudo é transformado para
celebrar o nascimento de Jesus. É um incansável trabalho de criatividade,
tudo muito delicado e bonito. Parabéns.

Simpatia
As atendentes da Padaria Anna’s, no

Bairro do Saco dos Limões, dão um show
no atendimento. A coluna deseja pra elas
um Feliz Natal.

Prefeito Orvino 
Nada mais justo que o

vereador Orvino Coelho
de Àvila ocupe e sinta o
prazer e o conforto da
cadeira de prefeito de São
José, quarto município de
SC. Depois de 10
mandatos na Câmara e 40
anos dedicados à vida
publica, o presidente da
Câmara assumiu o cargo
de prefeito, dia 1º de
dezembro. Parabéns. Na
foto, com amigos da
Imprensa: Albano (E),
Fernando, Orvino,
Damasio e Jurandir
Camargo. 

Muletas (1)
Quem também usou muletas nos últimos dias foi a prefeita de

São José, Adeliana Dal Pont. Tudo por causa de um problema no
joelho. O assunto é sério e ela teve que sair de licença para fazer uma
cirurgia. Desejo melhoras. Na foto com a prefeita, o jornalista
Belmiro Sauthier (E) e os fotojornalistas Antonio Carlos Mafalda e
Orestes Araújo, três decanos da Imprensa catarinense. 

Felicidade
No ultimo dia 28/11, os pais Gilmar Correia e Tania Correia

casaram seu filho Nico com Tatiana. Este colunista se une a alegria
da família e deseja muitas felicidades.

Daniel Pereira/Divulgação/BD

Daniel Pereira/Divulgação/BD

Qualidade
Paulo, Cleiton e Toninho, do Comercio de Carnes Silva, no

Aririú da Palhoça, são profissionais de longa tradição no ramo.
Na foto eles exibem uma costela de 15 quilos que foi preparada
para comemorar o sucesso de 2015. Este colunista saboreou e
atesta: a Carnes Silva é especialista em qualidade.



Foto by
Ricardo Farias 


