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O Centro de Convivência, que vai fun-
cionar no antigo almoxarifado da Casan, 
ao lado do Parque de Coqueiros, está 
nascendo com a marca da sustentabili-
dade. Em fase de elaboração pelas arqui-
tetas Alda Bernardi, Maria Lúcia Gobbi  e 
Silvia Lenzi – todas moradoras de Coquei-
ros – o projeto segue o perfil definido pela 
comunidade, que optou em transformar 
o local num pólo de cultura, educação e 
arte. Mas não apenas isso: “Queremos 
também que o centro seja um marco e 
uma referência no que se refere a práti-
cas sustentáveis”, afirma Gobbi. Dentro 
desse pensamento, a edificação terá 
sistemas de captação da água da chuva, 
telhado verde ou telha ecológica, paredes 
verdes e sistema de iluminação em LED.

De acordo com Alda, a ideia é mos-
trar que uma sociedade mais limpa e 
ecológica só é possível com ações indi-
viduais. “Todos podem contribuir, seja na 
separação de lixo, no cuidado com a sua 
rua ou no trato com as pessoas”, disse. 
“Será um espaço voltado à formação de 
cidadãos.”

A arquiteta Silva Lenzi, por estar viajan-
do, não pode participar da entrevista com 
a Folha de Coqueiros.  A comissão tam-
bém conta com a participação de Nara 
Lúcia Larroyd Bitencourt, representando a 
Pró-Coqueiros.
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Centro de Convivência já está no papel

Secretaria avalia estrutura
Em agosto, acompanhado 

do vereador Pedro de Assis Sil-
vestre, o Pedrão, o engenheiro 
civil da Secretaria Municipal do 
Continente, Luiz Tadeu Carva-
lho, visitou o local para iniciar o 
laudo estrutural do prédio. 

Após tirar várias fotos da edi-
ficação, o engenheiro observou 
que aparentemente a estru-
tura está em boas condições. 
“Um dos principais problemas 
é a falta de acessibilidade para 
pessoas com necessidades 
especiais e, também, a esca-
da, extremamente íngreme e 
fora dos padrões exigidos pelo Corpo de Bombeiros”, comentou. 

Carvalho disse que, para finalizar o laudo, ainda fará mais uma vistoria. “A 
estrutura aparente está boa, mas precisamos verificar como estão as fundações”, 
observou, explicando que isso exigirá uma escavação no terreno de aproximada-
mente um metro.

Vereador Pedrão acompanhou a vistoria

Longa espera...
Passado mais de um ano, profes-

sores e alunos do Colégio Estadual 
Presidente Roosevelt ainda aguardam 
o início da reforma do ginásio coberto 
de esportes, que foi interditado em 
março de 2013, por colocar em risco 
a integridade física das crianças. A 
demora na execução das obras fez 
com que os pais, junto com os estu-
dantes e o corpo docente, afixassem 
uma faixa de protesto na parte exter-
na do ginásio.

Em agosto de ano passado, depois 
que um forte temporal piorou as con-
dições físicas do local, destelhando 
boa parte da área, a Secretaria de 
Desenvolvimento Regional da Gran-
de Florianópolis garantiu tratamento 
emergencial e informou um prazo 
de até 90 dias para a conclusão dos 
trabalhos. Foram arrumados a biblio-
teca, a sala de informática e o pátio, 
também atingidos pelo mau tempo, 
mas o ginásio não saiu do papel.

Procurada pela Folha de Coquei-
ros, a diretora Rosângela Medeiros 
disse que o atraso ocorreu por proble-
mas de documentação.  Ela acredita, 
porém, que em novembro a escola 
irá comemorar os seus 65 anos com 
o ginásio totalmente reformado, pois 
segundo a SDR a licitação já está 
sendo feita e as obras devem come-
çar em setembro.

Na faixa, comunidade exige providências 
para sanar os problemas do ginásio, 
agravados depois de um temporal 
ocorrido em agosto do ano passado.  
Naquela época, diretora mostrou os 
estragos para a Folha de Coqueiros (foto 
ao lado)

A delicadeza
dos bonsais

Toda a arte do bonsai 
pôde ser conferida na pri-
meira exposição promovida 
pela Cooperativa Bonsai no 
Parque de Coqueiros, em agosto, que 
contou com expositores de várias cidades 
do Estado (além de Florianópolis, Tijucas, 
São João Batista, Laguna e Botuverá). A 
proposta foi a de divulgar e popularizar o 
cultivo de bonsai e desmistificar a ideia de 
que esta é uma prática muito difícil e complexa. 
À frente do evento e também da cooperativa 
está o morador de Coqueiros, Paulo Schweitzer, 
que começou a cultivar bonsai há 34 anos – um 
hobby que mantém até hoje. 

Empresário, Paulo explica que a cooperativa 

nasceu como uma central de compras, visando 
baratear os custos para os produtores. “Repassa-
mos o produto pelo preço de aquisição, bastante 
inferior ao do mercado, pois compramos em gran-
de quantidade”, observa. Atualmente, a coopera-
tiva conta com associados de todo o país.

Bairro bem representado
Dono da academia Top One Club, o empresário Pyter Bruno assu-

miu a direção geral da regional continental da Associação Comercial 
e Industrial de Florianópolis (Acif). Na posse, ele disse que pretende 
usar a força do associativismo para conseguir acesso aos órgãos 
públicos e cuidar bem da área continental. “Queremos trabalhar com 
a ajuda de todos os empresários da região, mantendo sempre aber-
tas as portas da entidade à participação dos diferentes segmentos 
empresariais”.
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