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A Folha de Coqueiros comemora 
este mês uma data especial.  
Dia 11 de setembro o jornal 
completa 19 anos de circula-

ção com muita história para contar. A 
começar pela parceria firmada com a 
comunidade e com o comércio local. 
Afinal, nestas quase duas décadas a 
trajetória da Folha tem sido marcada por 
informar o que é relevante para a região 
de Coqueiros e também defender suas 
justas reivindicações. Tanto nos bons e 
nos maus momentos o jornal vive o dia 
a dia da comunidade, dividindo alegrias, 
compartilhando tristezas.  

Pode-se dizer que esta missão tem 
sido construída por um grupo de pro-
fissionais apaixonados pelo bairro, por 
jornalismo e pelos trabalhos impostos a 
uma publicação impressa. Da redação 
ao comercial, toda a equipe vestiu a 
camisa e tem se dedicado com amor e 
carinho para levar até os leitores a tarefa 
de informar.

Em apoio aos moradores, muitas 
causas e bandeiras foram abraçadas 
pela Folha e resultaram em vitória. Des-
necessário, no entanto, enumerar. Mas 
cabe destacar alguns desafios assu-
midos como da construção do Parque 
de Coqueiros, e mais recentemente a 
transferência do antigo prédio da Casan 
para uso da comunidade. No imóvel, 
será erguido um centro de convivência, 
antigo sonho da sociedade que pretende 
ocupar o espaço com cultura, arte e 
educação.

Além das causas, o jornal sempre 
incentivou a valorização do bairro ao 
divulgar o comércio local. Lojas, restau-
rantes, salões de beleza, academias, 
escritórios, padarias, confeitarias, esco-
las e tantos outros estão estampados 
nas 178 edições da Folha. Ao todo, 
nada menos do que quase 3 mil páginas 
foram distribuídas aos nossos leitores.

Nesta edição, mais um leque de 
notícias está chegando às ruas. Locais 
de votação, propostas de candidatos, 
novidades na área gastronômica, moda 
e cartas são alguns exemplos. Para o 
próximo ano, a equipe da Folha já está 
planejando uma vasta programação para 
celebrar os 20 anos de fundação do 
jornal. 

Uma boa leitura

Da editora     

Dezenove Anos exemplo de vizinho
Por Suzete Antunes

N
a fria tarde de sexta, 5 de 
setembro, um grupo de vizi-
nhos se reuniu na prainha do 
Bom Abrigo para homenagear 

o ‘Seo Luiz’, Luiz Carlos Luz da Silva, ver-
dadeiro representante de São Francisco 
de Assis no bairro do Bom Abrigo. Depois 
da tragédia acontecida com a vizinha 
Shirley, que abrigava diversos cães res-
gatados do abandono e foi brutalmente 
assaltada em março desse ano, ele 
assumiu os cuidados com os animais, 
que já sobreviviam de forma bastante 
precária.

Alguns vizinhos ajudaram na forma de 
doação de ração e custeio da castração 
dos que ainda não haviam feito a cirur-
gia, mas foi Seo Luiz quem cuidou dos 
animais ao longo desses seis meses, 
melhorando suas instalações, adminis-
trando disputas por território, resolvendo 
graves questões de saúde e garantindo 
a sobrevivência e o bem-estar dos ani-
maizinhos.

Seu empenho e abnegação tiveram 

retorno, e a maioria dos cães já foi ado-
tada. Alguns remanescentes estão em 
casa de apoio de vizinhos e em hospe-
dagens, mas a situação mais urgente foi 
contornada. Além disso ele foi incansável 
no apoio à Shirley, que não tem família 

na cidade, naquele momento tão difícil. 
Hoje ela está bem instalada numa casa 
de repouso, já que vendeu a casa onde 
vivia com os cães.

Agora foi a hora de homenagear tanta 
dedicação, mostrando o reconhecimento 
a este vizinho tão especial a todos que 
se importam com todos os moradores da 
nossa vizinhança, humanos ou não!

Para presenteá-lo foi encomendada 
ao João Artesão uma escultura de São 
Francisco com as feições do Seo Luiz, 
cercado por oito dos cães que ele salvou: 
Boeing, Lala, Mahoney, Maceió, Toby, 
Princesa, Spike e Maceió. Mas muitos 
mais poderiam estar ali. Um singelo pre-
sente a quem se dedicou tanto para aju-
dar o próximo – seja ele de que raça for, 
exemplo de humanidade e cidadania.

Luiz Carlos Luz da Silva é natural de 
Curitiba e há cerca de três anos vive em 
Florianópolis, no Bairro do Bom Abrigo, 
com sua família e quatro cãezinhos. Que 
agora disputam sua atenção com toda a 
‘turma patuda’ que frequenta a prainha 
e recebe o carinho do nosso São Fran-
cisco!

Manifestação de cidadania
Comunidade se mobilizou no domingo, 7 de 

Setembro, para pedir melhorias e mais segu-
rança no Parque de Coqueiros. Protesto se deu 
depois de o parque permanecer às escuras 
desde o mês de agosto quando foram roubados 
os cabos de energia elétrica. O prejuízo chega 
perto de R$ 40 mil. Para evitar novas perdas, 
estão sendo feitos reparos na rede como o 
envelopamento dos cabos com concreto. As 
obras devem durar cerca de três semanas, 
informa a Prefeitura de Florianópolis. Ainda 
segundo o executivo, a Guarda Municipal esten-
derá o trabalho de vigilância, permanecendo de 
plantão das 3h às 6h. 

•  r E g i s t r o

FOTO RODRIGO AZEVEDO

FOTO DIVULGAÇÃO



      
O Café Portal está come-

morando dez anos de fun-
dação. Inaugurado nos fun-
dos do então Posto Esso 
de Coqueiros, a loja abriu 
com a proposta de aliar 
serviços voltados à internet 
e, de quebra, oferecer um 
bom café expresso. “Resol-
vi inovar, pois não havia 
nada parecido em Coquei-
ros”, lembra o empresário 
Luiz Eduardo Fontoura. A 
ideia, segundo ele, surgiu 
de uma visita aos pais na 
cidade gaúcha de Santa 
Maria, sua terra natal. “Fui 
a um shopping que estava 
inaugurando um cyber e 
me interessei pelo negócio. 
Na época, cyber café só 
existia em São Paulo e no Rio de Janeiro. Aqui no Sul 
era uma novidade”, acrescenta Luiz ao elogiar a parceria 
do empresário e ex-proprietário do Posto Esso, Marco 
Antônio Gomes. 

 Ali permaneceram por um ano e, em seguida, a loja 
mudou-se para o Mini Shopping Chamonix, onde funcio-
na atualmente. De casa nova, mais serviços foram agre-
gados à empresa. A começar pelo aumento da velocida-
de da internet, aquisição de mais computadores, supri-
mentos de informática e atendimento a um leque maior 
de clientes.  Embora o público seja bem diversificado, o 
número mais expressivo de frequentadores é da terceira 

idade. “Os idosos estão cada vez mais usando a internet. 
Sendo assim, nossa equipe precisa estar preparada para 
atender à clientela de maneira especial”, ressalta Luiz, 
ao analisar os dez anos de permanência no mercado. 
Para ele, a receita está diretamente ligada à mudança de 
comportamento dos moradores do bairro.  “Acredito que 
nos últimos anos os moradores começaram a valorizar 
e acreditar no comércio local. É um ponto positivo para 
alavancar os serviços e vendas de produtos oferecidos 
pelas empresas da região”, aponta Luiz.  Entre as novi-
dades implantadas nos últimos anos, está a mudança de 
nome: Portal Cyber. 

• www.folhadecoqueiros.com.br
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      Café Portal celebra uma década Ideias para
reduzir o lixo 

A redução da geração de resíduos (popular-
mente conhecido como lixo) está ganhando cada 
vez mais atenção da população. Aumentar, por 
exemplo, a vida útil de um produto pode se dar por 
iniciativa e responsabilidade dos consumidores ou 
por parte dos produtores. Os produtos feitos para 
durarem mais ou serem consertados facilmente, 
entram mais tarde no fluxo da coleta de resíduos. 
Na atualidade, os produtos têm vida curta, a isso 
se denomina obsolescência programada, quando o 
produtor faz o cálculo do tempo hábil para cada pro-
duto a ser consumido. Verifica-se que aos produtos 
de vida mais longa se utiliza materiais diferenciados 
e mais caros, o que pesa no bolso do consumidor. 
Mas vale fazer o cálculo.  

Citando exemplos práticos, verificamos que ini-
ciativas como a utilização de correio eletrônico 
substitui a utilização de memorandos e dados 
impressos gerando a economia de papel, a durabi-
lidade e arquivamento das informações. Podemos 
ainda utilizar o verso do papel para rascunho. Outra 
dica, podemos consumir produtos concentrados em 
embalagens de maior tamanho e volume como os 
de limpeza, minimizamos assim a quantidade de 
embalagens de amaciantes de roupa ou sabão em 
pó que ainda podem ser utilizados na forma de refil. 
Existe uma longa tradição na reutilização de bens 
duráveis, quando de forma informal repassamos os 
bens já utilizados para outros membros da família 
ou amigos ou mesmo doamos para organizações 
de caridade para serem revendidos ou utilizados por 
famílias necessitadas.

 Lembramos das “vendas” de garagem ou 
“mercado das pulgas” e coisas do gênero quando 
dividimos os bens tais como ferramentas com os 
conhecidos. Apesar dos bens não duráveis, pela sua 
própria natureza, serem produzidos para uso em um 
pequeno período de tempo, existe já na atualidade 
considerável reutilização de alguns bens de con-
sumo mais rápido como sapatos, roupas e outros 
produtos têxteis. Outra forma de redução do volume 
de resíduos é a utilização de toalhas de pratos e 
guardanapos laváveis ao invés dos descartáveis. 
Porém, terá outros efeitos ambientais como o con-
sumo de água e energia. Assim, precisaremos fazer 
os cálculos de custos e gastos desta opção para 
avaliar nossa cooperação com o meio ambiente. 
Pequenas iniciativas somam-se aos cuidados com 
o ambiente que nos cerca.

Nara Larroyd Bitencourt
Especialista em Educação Ambiental

Idade nova
Quem também está celebrando aniversário é a 

Cris Cabeleireiros. O salão completa 20 anos, dia 
23 de setembro, com novo visual. A exemplo da 
Panificadora Princezinha, que também fica no Centro 
Comercial Laudelino da Silveira, o salão reformou a 
fachada e a esquina da Avenida Max de Souza e Rua 
Abel Capela ganhou um charme especial. “Só tenho 
que agradecer a fidelidade dos clientes”, comemora 
a empresária Maria Cristina Amaral, a Cris, elogian-
do também seus colaboradores. Há sete anos no 
local, Cris diversificou os serviços quando, em 2012, 
ampliou as salas. Foi criado um lugar para podologia, 
um balcão de recepção e mais espaço para as mani-
cures. Para os próximos meses, a proposta é atender 
a clientela que deseja fazer maquiagem definitiva. 

FOTOS MARCOS VINÍCIUS



Por Mariana Goulart

As duas últimas décadas trouxeram 
muitas novidades na moda, assim 
como a Folha de Coqueiros, que 

sempre atualizou seus leitores com as ten-
dências e gritos das extravagâncias das pas-
sarelas. Durante os últimos 19 anos, esta 
colunista que vos fala se formou em moda, 
em jornalismo e procurou primar pelo con-
teúdo publicado neste jornal. Foram mui-
tos parceiros, desfiles no bairro, lojas que 
abriram suas portas e outras que deixaram 
saudade. Assim como a moda, a Folha de 
Coqueiros está sempre se adaptando ao 
que os seus consumidores procuram. 

Os anos 90 tiveram estilistas extrava-
gantes, que coloriram a moda unicamente. 
Versace, Jean-Paul Galtier, Dolce & Gab-
bana. Foi uma década cheia de ícones, 
como a desejada bolsa baguete da Fendi, 
o começo do reinado do animal print pelas 
mãos do kaiser Karl Lagerfeld e das super 
modelos que fizeram jus ao termo “top 
model”. Fomos embebidos pela beleza de 

Naomi Campbell, a sensualidade de 
Cindy Crawford e ficamos apaixona-
dos por Julia Roberts, como “Uma 
linda Mulher”. Madonna continuava 
criando polêmicas, enquanto Gise-
le Bundchen ainda fazia capas da 
Capricho.

O minimalismo aterrissou na 
moda com a chegada de Tom Ford 
na Gucci em 1994. Marc Jacobs 
começa sua carreira na francesa 
Louis Vuitton em 1997 e deixa todos 
de queixo caídos com suas criações 
na poderosa marca centenária. Nas 
telas,a Patricinha de Beverly Hills 
mais fofa da história nos fez suspi-
rar, e Alicia Silverstone ainda atua-
vam em todos os vídeos clipes do 
Aerosmith. A MTV estava no auge e 
ser uma rock girl também. A Prada 
começou a brincar com o “mix and 
match” de estampas no final da 
década de 90, o que nos deixava 
pouco à vontade. Nem chegava per-
to do nosso atual mix de estampas 
de cada dia.

A chegada do ano 2000 foi 
acompanhada do medo, do boom 
do milênio, do crash dos computa-
dores. De repente o futuro chegou! 
As tendências também chegaram cheias 
de novidades, a sustentabilidade começou 
a ser pauta de muitos encontros. Stella 
McCartney, depois de trabalhar anos na 
Chloé, lança sua grife. E mostra ao mundo 
que ser filha do ex-Beatle mais querido 
de todos não é nada comparado ao seu 
talento. A moça levanta a bandeira da 
sustentabilidade, da elegância e se torna 
rapidamente uma das maiores estilistas da 
atualidade. 

Iniciam, então, as buscas por estilos 
retrôs, as roupas de brechó começam a 
aparecer no Red Carpet, e os vestidos vinta-
ge de marcas como Dior e Chanel passam a 
valer verdadeiras fortunas. A Internet ganha 
força na década de 2000, lojas virtuais 
agitam o cenário da moda e novos moo-
ds  aparecem. Os punks de vitrine surgem 
cheios de trends ousadas, assim como os 

grunges e o Seatle life style aportam nas 
capas da Vogue. Muito xadrez, fendas, 
caveiras, sapato scarpim, cores fluo, alfine-
tes e correntes. 

O começo da segunda década do século 
21 é democrático, atura todos os estilos e 
dá boas-vindas à macrotendência (leia-se 
todas as tendências podem ser usadas). 

Finalmente, as vítimas da moda podem 
ser banidas. Chanel já dizia pra abandonar-
mos uma tendência quando ela não nos cai 
bem. Talvez a maturidade da moda tenha 
chego com a globalização, com a busca 
pelo diferencial que agora é ditado pelo 
street style. Cada um usa o que quer, o que 
melhor lhe cair. Você não precisa mais de 
uma bolsa Louis Vuitton pra ser aceita na 
elite. Porque a elite também compra em 
magazines (e comemora economizar com 
isso). 

Talvez tudo já tenha sido inventado, 
copiado e lançado na moda. As tendên-
cias são resgatadas e revisitadas a cada 
estação. Podemos guardar nossas calças 
boca-de-sino que um dia elas voltam se 
chamando flaire, customizamos nossos 
moletons do dia-a-dia para ir a um jantar 
sofisticado e usamos saltos vertiginosos na 
fila do mercado. A maturidade da moda nos 
trouxe opções, liberdade e principalmente 
nos permite o encaixe no nosso melhor 
estilo. Que venham as próximas décadas, 
estamos prontas e bem vestidas! 
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geral

moda
Mariana Goulart

A Associação de Moradores de Coqueiros – Pró Coqueiros felicita a 
Folha pelos 19 anos de serviços voltados ao bairro. É através do jornal 
que nós, como representantes da comunidade, podemos divulgar nossas 
ações e conquistas. 

Parabéns!

tendências nas últimas décadas
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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.

As arquitetas 
Alda Bernardi 
e Maria 
Lúcia Gobbi 
analisam 
a planta 
do antigo 
almoxarifado 
da Casan 

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”.

Pyter, 
com o 

presidente 
da Acif, 
Sander 
DeMira

Paulo 
Schweitzer, 

hobby já 
dura 34 

anos 

FOTO MÁRCIA QUARTIERO
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Comemoração em dose dupla

Rua Álvaro Soares de Oliveira, 117

Jd. Itaguaçu - Florianópolis - SC

(48) 3271.4400

www.clinicasantahelena.com

Quem acredita no futuro, cuida com carinho e segurança!

A Clínica Santa Helena completa 20 anos

dedicados exclusivamente aos atendimentos de

Maternidade e UTI Neonatal, hoje, referências no estado.

Obrigado pela confiança.

Emergência Ginecológica e Obstétrica 24 horas.
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Festa de aniversário do músico Carlinhos e do empresário Bart, 
dono do Belgas Praia do Riso, reuniu um grande número de amigos de 
Coqueiros.  Comemoração aconteceu nos jardins da residência da famí-
lia Nunes Pires. Regada ao carreteiro preparado pelo chef Zé Miguel, a 
festa contou ainda com o repertório da banda Carlinhos Trio que animou 
a galera do bairro. Confira nesta página momentos do festejo registra-
dos pelo cineasta Zeca Pires.

FOTOS ZECA PIRES
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Por Márcia Quartiero

D
ia 5 de outubro, pelos dados do Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE/SC), um total de 
18.454 eleitores está habilitado a votar 
nos cinco locais de votação instalados 

em Coqueiros (quatro) e no Abraão, que integram 
a Zona Eleitoral 101. Se for computada toda a 
área continental, esse número sobe para 77.743, 
quase 23% dos eleitores cadastrados em Floria-
nópolis (332.832).

Esses dados mostram o crescimento da região, 
tanto em número de moradores quanto na capa-
cidade para influir e eleger candidatos compro-
metidos com o seu futuro. Estão na disputa 491 
candidatos a deputado estadual; 145 a federal, 
sete a senadores e oito ao governo do Estado.

 A Folha de Coqueiros procurou candidatos à 
Assembleia Legislativa e à Câmara de Deputados 
que morassem na área composta pelos bairros 
Coqueiros, Abraão, Vila Aparecida, Bom Abrigo e 
Itaguaçu e fez a todos eles a mesma pergunta: 
Quais suas propostas para melhorar a situação 
desta região? A resposta pode ser conferida nesta 
página.

Vale lembrar que Florianópolis terá votação 
híbrida, ou seja, a identificação de acesso à urna 
se dará tanto pela  biometria como pela forma tra-
dicional. Mas atenção, os eleitores que se cadas-
traram para a biometria devem levar junto a cédula 
de identidade, pois esta também será exigida.

eleições 2014 

Quase 19 mil eleitores votam em Coqueiros e Abraão
dePutados estaduais

elaine Otto – número 23.640
Partido Popular socialista (PPs)
Idade: 69 anos
Cientista social
Quero levar à Assembleia Legislativa minha sensibili-

dade de cientista social, bem como utilizar, em favor da 
comunidade, as experiências adquiridas tanto no traba-

lho profissional como 
no voluntário. Participei 
da Sociedade Amigos 
de Coqueiros, respon-
sável pela criação do 
Parque de Coqueiros, 
e sei da importância de 
estender esse modelo 
a outros municípios.

Em relação ao 
meio ambiente, vamos 
apresentar projeto que 
transforme a orla de 
Coqueiros em Patri-
mônio Paisagístico e 
Natural, bem como 

acompanhar e fiscalizar de perto obras de saneamento. 
Fui presidente do Conselho Municipal do Idoso de Flo-
rianópolis e me empenhei na implantação do Estatuto 
do Idoso. Como deputada, vamos exigir a construção 
de Centros Dias para atender aos idosos de áreas mais 
carentes.

João Amin - número 11.333
Partido Progressista (PP)
Idade: 34 anos
Administrador
Sempre fui um entusiasta de todas as medidas que 

visassem soluções para a mobilidade urbana da Capi-
tal e, principalmente, dos bairros continentais como 
Coqueiros, Bom Abrigo e Abraão. Nesse sentido, como 
secretário municipal de Obras da Florianópolis, garanti a 
captação de recursos para obras junto ao Governo Fede-
ral, inclusive 
com proje-
tos elogiados 
pelo Ministério 
das Cidades. 
Como princi-
pal exemplo 
podemos citar 
o anel viário, 
que deve-
rá implantar 
um sistema 
de transporte 
coletivo mais 
eficiente e que 
trará maior flu-
xo no trânsito 
de toda cidade. Além disso, como vice-prefeito fui um 
dos idealizadores da implantação de mais de 60 qui-
lômetros de ciclovia em Florianópolis, que deverão ser 
entregues até o final da atual administração municipal.

marcos Pinar marcão – número 13.690
Partido dos trabalhadores (Pt)
Idade: 46 anos
educador social
Tenho percebido, ao longo dos anos em que presido o 

Conseg de Coqueiros, 
que uma grande preo-
cupação da população 
é referente à Seguran-
ça Pública.  Eu penso 
que uma boa manei-
ra de enfrentarmos 
essa problemática é 
aumentar o efetivo 
de policiais nas ruas. 
Uma polícia equipada 
e bem treinada - na 
perspectiva de polícia 
comunitária - promove 
maior tranquilidade a 
todos os moradores, 
que sairão mais às 
ruas com suas famílias, num movimento que estimula a 
convivência e a cidadania entre os moradores, reforçan-
do os laços de vizinhança e, por consequência, criando 
um clima maior de segurança e solidariedade.

dePutados Federais

Analto romalino – número 1567
Partido: PmDb
Idade: 53 anos 
Comerciante
Participei como atleta de mais de mil competi-

ções e sei o benefício que o esporte pode trazer 
para uma comunidade. Por isso, vou defender a ins-
talação de academias comunitárias em toda a orla, 
bem como estruturas que permitam a realização 
de corridas de rua. Na área da mobilidade, defen-
do a criação de uma linha Kobrasol/Centro, que 
passe pelo bairro Abraão e Coqueiros, bem como a 

implantação de um 
corredor de ônibus 
no horário entre 7 
horas e 8h30 nes-
sa região. Ainda 
na área de trans-
porte, vou defen-
der a construção 
de uma passarela 
sobre a BR- 282, 
trecho entre Ave-
nida Almirante 
Tamandaré e o 
Portal Turístico, 
pois muitas crian-
ças do Morro da 
Caixa atravessam 
a rodovia diariamente.

esperidião Amin – número 1133
Partido Progressista (PP)
Idade: 66 anos
Professor
Avalio que a comunidade constantemente ele-

ge prioridades do momento. Agora, segurança é 
- ao lado da Saúde e da Mobilidade - a prioridade 

mais menciona-
da. Quem postu-
la mandato par-
lamentar (federal 
ou estadual) deve 
estar disponível 
para, atento às 
demandas, ser 
delas e dos cida-
dãos seu porta-
voz. É o que tenho 
procurado ser. 
Além disso, valo-
rização da nossa 
identidade - cultu-
ral e paisagística 
- merecerá, sem-

pre, nossa atuação. Cuidados com 
Saneamento Básico, Educação e 
Atenção à Terceira Idade sempre 
exigirão nossa atuação. Meus sau-
dosos pais adquiriram o terreno 
onde temos nossa casa em 1949. 
Conheço essa paisagem e seus 
personagens desde a década de 
1950. Precisamos contar com o 
poder público para zelar pela nos-
sa qualidade de vida, sempre.

A PEDIDO

Deputado Federal

CONFIANÇA!

Coligação A FORÇA PARA A MUDANÇA  PP/PPS/PRTB/PHS/PSDB/PEN/SD/PTC/PSB
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Idade: 69 anos
Cientista social
Quero levar à Assembleia Legislativa minha sensibili-

dade de cientista social, bem como utilizar, em favor da 
comunidade, as experiências adquiridas tanto no traba-

lho profissional como 
no voluntário. Participei 
da Sociedade Amigos 
de Coqueiros, respon-
sável pela criação do 
Parque de Coqueiros, 
e sei da importância de 
estender esse modelo 
a outros municípios.

Em relação ao 
meio ambiente, vamos 
apresentar projeto que 
transforme a orla de 
Coqueiros em Patri-
mônio Paisagístico e 
Natural, bem como 

acompanhar e fiscalizar de perto obras de saneamento. 
Fui presidente do Conselho Municipal do Idoso de Flo-
rianópolis e me empenhei na implantação do Estatuto 
do Idoso. Como deputada, vamos exigir a construção 
de Centros Dias para atender aos idosos de áreas mais 
carentes.

João Amin - número 11.333
Partido Progressista (PP)
Idade: 34 anos
Administrador
Sempre fui um entusiasta de todas as medidas que 

visassem soluções para a mobilidade urbana da Capi-
tal e, principalmente, dos bairros continentais como 
Coqueiros, Bom Abrigo e Abraão. Nesse sentido, como 
secretário municipal de Obras da Florianópolis, garanti a 
captação de recursos para obras junto ao Governo Fede-
ral, inclusive 
com proje-
tos elogiados 
pelo Ministério 
das Cidades. 
Como princi-
pal exemplo 
podemos citar 
o anel viário, 
que deve-
rá implantar 
um sistema 
de transporte 
coletivo mais 
eficiente e que 
trará maior flu-
xo no trânsito 
de toda cidade. Além disso, como vice-prefeito fui um 
dos idealizadores da implantação de mais de 60 qui-
lômetros de ciclovia em Florianópolis, que deverão ser 
entregues até o final da atual administração municipal.

marcos Pinar marcão – número 13.690
Partido dos trabalhadores (Pt)
Idade: 46 anos
educador social
Tenho percebido, ao longo dos anos em que presido o 

Conseg de Coqueiros, 
que uma grande preo-
cupação da população 
é referente à Seguran-
ça Pública.  Eu penso 
que uma boa manei-
ra de enfrentarmos 
essa problemática é 
aumentar o efetivo 
de policiais nas ruas. 
Uma polícia equipada 
e bem treinada - na 
perspectiva de polícia 
comunitária - promove 
maior tranquilidade a 
todos os moradores, 
que sairão mais às 
ruas com suas famílias, num movimento que estimula a 
convivência e a cidadania entre os moradores, reforçan-
do os laços de vizinhança e, por consequência, criando 
um clima maior de segurança e solidariedade.
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Analto romalino – número 1567
Partido: PmDb
Idade: 53 anos 
Comerciante
Participei como atleta de mais de mil competi-

ções e sei o benefício que o esporte pode trazer 
para uma comunidade. Por isso, vou defender a ins-
talação de academias comunitárias em toda a orla, 
bem como estruturas que permitam a realização 
de corridas de rua. Na área da mobilidade, defen-
do a criação de uma linha Kobrasol/Centro, que 
passe pelo bairro Abraão e Coqueiros, bem como a 

implantação de um 
corredor de ônibus 
no horário entre 7 
horas e 8h30 nes-
sa região. Ainda 
na área de trans-
porte, vou defen-
der a construção 
de uma passarela 
sobre a BR- 282, 
trecho entre Ave-
nida Almirante 
Tamandaré e o 
Portal Turístico, 
pois muitas crian-
ças do Morro da 
Caixa atravessam 
a rodovia diariamente.

esperidião Amin – número 1133
Partido Progressista (PP)
Idade: 66 anos
Professor
Avalio que a comunidade constantemente ele-

ge prioridades do momento. Agora, segurança é 
- ao lado da Saúde e da Mobilidade - a prioridade 

mais menciona-
da. Quem postu-
la mandato par-
lamentar (federal 
ou estadual) deve 
estar disponível 
para, atento às 
demandas, ser 
delas e dos cida-
dãos seu porta-
voz. É o que tenho 
procurado ser. 
Além disso, valo-
rização da nossa 
identidade - cultu-
ral e paisagística 
- merecerá, sem-

pre, nossa atuação. Cuidados com 
Saneamento Básico, Educação e 
Atenção à Terceira Idade sempre 
exigirão nossa atuação. Meus sau-
dosos pais adquiriram o terreno 
onde temos nossa casa em 1949. 
Conheço essa paisagem e seus 
personagens desde a década de 
1950. Precisamos contar com o 
poder público para zelar pela nos-
sa qualidade de vida, sempre.

• escola de educação básica Presidente roosevelt 
endereço: Rua Paschoal Simone, 80 
Fone: 48 3244-7720 
Nº seções: 12 
total de eleitores: 4.743

• Centro de Ciência da saúde e do esporte - Cefid / Udesc 
endereço: Rua Paschoal Simone, 358 
Fone: 48 3321-8600 
Nº seções: 10 
total de eleitores: 3.677

• escola básica municipal Almirante Carvalhal 
endereço: Rua Bento Goia, 113 
Fone: 48 3348-6645 
Nº seções: 10 
total de eleitores: 3.929 

• Paróquia Nossa senhora do Carmo 
endereço: Rua Professor Bayer Filho, 81 
Fone: 48 3244-3327 
Nº seções: 7
total de eleitores: 2.566

• escola de educação básica rosinha Campos 
endereço: Rua Joaquim Fernandes de Oliveira, 428 -Abraão
Fone: 48 3249-5358 
Nº de seções: 10
total de eleitores: 3.539

ConFira os loCais de votação  



aCEssÓrios Para loJas
Pró-LOJA
Manequins e Acessórios para lojas
De segunda a sexta das 8h às 12h e 
das 14h às 18h
Rua Des. Pedro Silva, 1990
Fone: 3244-4877

adVoCaCia
ZAgO & ZAgO ADVOgADOs AssO-
CIADOs
Direito administrativo, civil e traba-
lhista.
Av. Max de Souza, 1451- Shopping 
Chamonix - Fone: 3348-0066

aNiMais -ClÍNiCas
VEtEriNÁrias

CLíNICA ANImAL
Hospedagem diferenciada para gatos. 
Farmácia veterinária
Clínica veterinária e pet shop
Rua Joaquim Fernandes de Oliveira, 
153 - Abraão - Fone: 3025-5835

FLOrIPA PetsHOP
O Shopping do seu Bicho
Acessórios; Medicamentos
Diversas Marcas de Rações
Máquina de Cartão a Domicílio
Av. Engenheiro Max de Souza, 790 
- Loja 02- Coqueiros
E-mail: floripapetshop@hotmail.com
Tele-entrega: 3039-4010

aNiMais - PEt sHoP
bICHO DA CAsA
Produtos e serviços de Pet Shop
Rações, Medicamentos, banho e tosa, 
consultório veterinário, tele-entrega 
gratuita.
Rua João Meirelles, 794 – Abraão
Fone: 3348-5334

VANZeLLA Pet sHOP
Banho e tosa; médico veteriná-
rio; medicamentos; acessórios e 
rações.
Dentes escovados, unhas cortadas, 
ouvidos limpos e higienizados e tosa 
higiênica.
Rua Capitão Euclides de Castro, 344- 
em frente ao Parque de Coqueiros.
www.sites.google.com/site/vanzella-
petshop

BarBEaria
reNAtO bArbeArIA
Salão masculino adulto e infantil
Av. Max de Souza, 751, lj 102 – 
Coqueiros
Fones: 8445-4445 - 8400-6830

CHaVEiro
LeLe CHAVes
Serviços de chaveiro em geral, auto-
motivo e residencial. Cópias de contro-
le. Atendemos em domicílio.
Av. Max de Souza, 1387 – Coqueiros 
– Posto Shell
Fones: 9952-1898 e 3028-5697

CoNFECÇÕEs
CONFeCções bettIO 
Moda em malha em geral
Masculina, feminina, infantil, unifor-
mes escolares, presentes, aviamen-
tos, utilidades em geral.
Av. Des. Pedro Silva, 1840 – Praia da 
Saudade - Fone: 3024-5800

CoNgElados
mAgAZZINO DI mAssA
Canelones, empadões, lasanhas, con-
chas recheadas, pizzas, massas cruas, 
molhos e carnes. Sobremesas.
Av. Max de Souza, 790, lj 05- Coquei-
ros - Fone: 3879-7949

CoNtaBilidadE
O CONtAbILIstA
Contabilidade de empresas e de con-
domínios. Imposto de Renda.
Rua Des. Pedro Silva, 2596 – 1º 
andar- sl 1- Coqueiros
Fones: 3024-4728 – 9112-9930 
– 8408-8625.

CorrEtor dE sEguros
JOrge D.HeXseL
Automóvel,Residencial, Condomínios, 
Empresarial, Vida
Fones: 9907-7055 (Vivo)
8429-6299 (OI) 3028-8138
e-mail:jhexsel2004@yahoo.com.br

CosturEiras
CONsertOs sHekINAH
Conserta-se roupas em geral- bai-
nhas- zipper jaqueta, ajuste, etc.
Rua João Meireles, 1067- sala 5 
– Abraão
Fones: 4141-3311 / 8423-7012

ElEtrÔNiCa
ItALy eLetrôNICA
Manutenção em equipamentos de 
áudio, vídeo e periféricos de 
Informática, nacionais e importados.
Comércio de peças e acessórios
Av. Eng. Max de Souza, 1451
Mini Shopping Chamonix, lj  6
Fone: 3348-4327

FarMÁCias
FArmáCIA esseNCIAL
Excelente atendimento, diariamente, 
inclusive feriados e domingos.
Das 7h às 23h
Av. Dês. Pedro Silva, 2668- sl 03- 
Coqueiros - Fone: 3249-0498

FEMiNiNa
m.s. mODA INtImA
Venda de roupas íntimas em geral
Rua Videira, 27, sl 04- Abraão
Fone: 3348-9702

FrutEira
FrUteIrA PAULI e merCeArIA
Atendimento: seg à sexta das 7h às 
19h 30 / sáb das 7h às 16h
Rua João Meireles, 345

Tele-entrega: 3249-1095

galEtEria
gALetO DA mAmmA
Galeto ao Primo Canto, melhor polen-
ta e tradicional rodízio.
Tele-entrega. Confira o cardápio no 
www.galetodamamma.com.br
Rua Plácido de Castro, 201- Bom 
Abrigo - Fone: 3249-6028

iNForMÁtiCa
INFO bUsINess
Infb.com.br [Soluções em Tecnologia 
& Informática]
Atendemos em domicílios e empresas. 
Serviços em manutenção de compu-
tadores, redes, aulas de informática, 
softwares, websites, recuperação de 
arquivos e projetos em tecnologia.
Informe-se: www.infb.com.br / Fone: 
(48) 3244.6302 / 9998.7277

laNCHEs
DANDOg’s
Hot dogs, dogs doce, Xdogs, lanches 
prensados e tradicionais
Dogs de camarão e dogs vegano
Tele-entrega:
3288-0019 - 3241-4031 - 9907-
5689 – 8450-7415
Rua Estilac Leal, 2242, esq. Ateliê 
do Pão

sANCLer LANCHes
Aberto de seg. a sábado das 18 às 
24h
Rua Ver. José do Valle Pereira, esq. 
Eng. Max de Souza - Coqueiros
Tele-entrega: 3249-8262 (até 1h) - 

laVaNdErias
tá LImPO
Supermercados Angeloni e 
Bom Abrigo- Rua João Meireles, 523
Busca e entrega  - Fone: 3249-6407

loCadoras
PrIme VíDeO LOCADOrA
Locação de jogos playstation, conver-
são de VHS para DVD, e locação de 
filmes blue-ray – Horário diferenciado: 
das 13h às 24h
Av. Almirante Tamandaré, 233
Fones: 3024-3136 e 9913-2738

MErCEarias
merCADO FreItAs
Av. Dês. Pedro Silva, 2187
Fone: 3028-8818

Vó mArCíLIA 
Cachorro-quente, cafés e tortas. Mer-
cearia e frango assado.
Cerveja em garrafa bem gelada. Dia-
riamente das 8h às 23h
Av. Max de Souza, 1149 – Coqueiros
Fone: 3244-1525

Padarias
L´ePAN PADArIA  e CAFÉ
Av. Almirante Tamandaré, 106 - 
Coqueiros (ao lado do Teddy Bear e 
do novo Banco do Brasil)
Um espaço super aconchegante com 
deliciosos pães e bolos artesanais.
De segunda a sábado, das 7:00 às 
20:30
Fone: 48 3024-7212

PANIFICADOrA PrINCeZINHA
Av. Max de Souza, 1468 - Coqueiros
Fone: 3244-0911

PilatEs
UNItÉ PILAtes
PILAtes+ PLAtAFOrmA VIbrAtó-
rIA+ trX+ treINAmeNtO FUN-
CIONAL+ trAbALHO AeróbICO 
INtegrADO.
Av. Almirante Tamandaré, 94 sala 608 
Ed. Coral center
Fones: 3240-2323/ 9151-6903 

eQUIPe IVANA HeNN
A maior rede de Pilates do Brasil agora 
também na Desembargador Pedro 
Silva, 2988, Itaguaçu. Fone 3024-
2676.

tekNÉ stUDIO De PILAtes
Av. Engenheiro Max de Souza, 1615
Anexo ao Clube Doze -
Fone: 3025-5822 e 9963-2892

Pisos E rEVEstiMENtos
PIsOs mIX - PIsOs e reVestImeN-
tOs esPeCIAIs
Pisos atérmicos e antiderrapantes para 
áreas externas; piso drenante;  bordas 
para piscinas.
Fulget e cimento queimado.
Produtos para limpeza, conservação e 
manutenção de porcelanatos, granitos 
e mármores.
Rua: Des. Pedro Silva, 2668  - loja 01 
- Coqueiros - 48 32447761
www.pisomixpisos.com.br

PodÓloga
beLPÉ PODOLOgIA
Correção de unhas encravadas, calos, 
verrugas, fissuras e rachaduras, mico-
ses, joanetes, calosidades e pé diabé-
tico. Atendimento com hora marcada.
Rua São Cristóvão, 221 - Coqueiros
Facebook: BelPé Podologia
Telefones: 32443888 / 84195164 / 
96535714  

rEstauraNtEs
restAUrANte mOCA
Aberto de 3ª a domingo a partir das 
10h até 00h
Verão e Inverno
Especializado em frutos do mar: Cama-
rão na moranga, à grega; linguado 
à moda da casa com molho branco; 
pastel de camarão, de berbigão, ape-
ritivos e porções. 
Aceitamos cartão de débito e crédito. 
Fazemos reserva.
Rua das Palmeiras, 136- Itaguaçu- de 
frente para o mar
3240-2331 e 8465-5830
 
FeDOCA by CUCA
Frutos do mar, música ao vivo, estacio-
namento, à beira-mar, especialidades: 
camarão à milanesa e moquecas.
Ter/sexta- 18h – sab/dom – 12h
Praça Praia do Meio – fundos
Fone: 3249-0402

PAPPAtOre FOrNerIA
Massas e pizzas
Rua Dês. Pedro Silva, 2450 - Coqueiros
Fones: 3249-0990 e 3249-0011

reCANtO DAs PeDrAs
Especializado em frutos do mar
Rua Dês. Pedro Silva, s/n – Itaguaçu
Fone: 3249-0766

reI DO bACALHAU
Especializado em comida portuguesa
Rua Dês. Pedro Silva, 3130- Itaguaçu
Fone: 3348-0716- 
Reservas: 3244-1387

restAUrANte AVeNIDA
Saboroso buffet a kilo
Segunda a sábado: das 11h às 
14h30
Av. Eng. Max de Souza, 1048 (em 
cima do Sesi Farmácia)
Fone: 3248-6752

salÃo dE BElEZa
s Art HAIr CAbeLeIreIrO
Especializado em tratamentos capi-
lares, química, cortes unisex, pro-
gressivas.
Manicure e depilação. 
Rua Silvio Possobon, 70, sala 01, 
Abraão  - Edifício Porto dos Corais
Das 9h às 20h de segunda a sábado 
- Fone: 3025-4147

sANDrA beAUty CeNter
Atendimento: de seg. a sábado das 
8h às 19h
Ed. Coral Center, sala 402
Av. Almirante Tamandaré, 94 - Coquei-
ros - Fone: 48 3304-7702
Venha conhecer o nosso espaço.

Jm HAIr DesIgN
Especialista em Penteados e Maquia-
gem - Dia da Noiva e Formanda - Cor-
tes masc/fem/infantil 
Des. Pedro Silva, 2649 – Coqueiros
(48) 3209-1235 
www.jmhair.com.br 

CIte - sALãO e estÉtICA
Bronze a jato, estética corporal e 
facial, sobrancelha de henna e peeling 
de cristal. Depilação cera egípcia.
Av. Max de Souza, 790-SL3
3248-0669

ertA sALãO De beLeZA
Unisex e kids - Massoterapia
Rua Des. Pedro Silva, 2692, Piso 
Superior – Coqueiros
Fone: 3249-5362

mUsA’s
Cabeleireiro Unisex
Mega Hair-Vip- Técnicas de Keratina
Microlink
Entrelac. p/colocação de telas ou redes 
com pontos italiano e americano.
Horário de atendimento:
das 9 às 19h – de terça a sábado
Av. Des. Pedro Silva, 2079
Fone: 3248-4209

sErViÇos EM gEral
mANUteNçãO resIDeNCIAL
e PreDIAL
Instalação elétrica e hidráulica
Tv e Telefone
Pintura Montagem Equipamentos Elé-
tricos
Orçamento sem compromisso
Falar com Marcelo
48 9955-0099 (Tim)
e 8494-2180 (Oi)
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Arquitetura!
!

Interiores!
!

Reformas!
!

Restauro!
!!

http://arqmarialuiza.wix.com/portfolio!!
https://www.facebook.com/maluncarquitetura!!

Contato: (48) 88246115!
!

arq.marialuiza@gmail.com
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A Família TOEFL® oferece tradi-
cionalmente testes para adultos. Em 
2011 foi lançado mundialmente o 
teste TOEFL® Junior™, direcionado 
para estudantes de 11 a 16 anos, 
e que já é aplicado nas Escolas 
Teddy Bear de Florianópolis. Agora 
em 2014 está sendo lançado mun-
dialmente o teste TOEFL®Primary™, 
para estudantes de 8 a 11 anos.

Para a Luciana Machado de Fran-
ceschi, Diretora Pedagógica da Teddy 
Bear, “é gratificante fazer parte do 
lançamento mundial do TOEFL Prima-
ry, pois estamos alcançando 25 anos 
de atuação no mercado, focados em 
um trabalho especializado e dirigido 
para crianças e adolescentes, que 
podem ter uma avaliação de um 
centro internacional renomado e de 
grande reconhecimento internacio-
nal, além da certificação nacional da 
Escola Teddy Bear.”

Tanto o TOEFL Junior, quanto o 
TOEFL Primary  são exames que ava-
liam, além de tópicos   gramaticais, 
todo  o contexto, ou seja, o estudante 
vai fazer uso das habilidades linguísti-
cas do idioma inglês e será avaliado 
pelo seu conhecimento acumulado e 
dedicado ao aprendizado da língua. 
Os testes são amigáveis, pois não 
reprovam, apenas classificam o alu-
no no nível de inglês em que ele se 
encontra no momento.

Para o aluno, são importantes o 
desafio e a motivação de participar 
de uma avaliação internacional. Ao 
receber uma pontuação que tem 
como referência o Quadro Comum 
Europeu, o estudante tem um fee-
dback confiável de como está o seu 
domínio do idioma inglês e é motiva-
do e encorajado a buscar mais aper-
feiçoamento e proficiência. Soma-se 
a isso, o benefício de familiarizar-se, 
desde cedo, com esse tipo de teste, 
ficando cada vez mais confortável e 
seguro em avaliações futuras.

Os exames da família TOEFL são 
válidos para ingresso em Escolas 
Internacionais, bilíngües e High Scho-
ol no exterior, além de acesso para 
incentivos federais, como bolsas de 
estudo em programas internacionais, 
como o Programa Ciência sem Fron-
teiras, bolsas da Capes, CNPq e 
Fulbright.

A Teddy Bear é um centro aberto 
à comunidade para aplicação dos 
exames TOEFL do universo infantil 
e adolescente. Assim, além de apli-
cá-los com seus próprios alunos, a 
Escola também oferece a oportuni-
dade para outros estudantes. Além 
disso, a Teddy Bear também aplica 
o TOEFL®ITP (Institucional Testing 
Program) para jovens acima dos 16 
anos de idade.

escola teddy 
bear participa do 
lançamento do 

tOeFL®Primary™

Por Edilson Luis Brognoli* 

D
e todas as orquídeas, a Pha-
laenopsis é a mais bela e 
facilmente encontrada nas 
floriculturas. Bem adaptada 

ao nosso clima, pode ser utilizada para 
ornamentar a casa, escritório ou jar-
dim. Com cuidados, é capaz de flores-
cer a cada ano mostrando sua beleza 
por muitos meses.

Algumas dicas para cultivar a Pha-
laenopsis:

 Adubação - esta planta precisa 
de pouca adubação, sendo necessário 
fazê-la apenas uma vez por mês. 

Para isso, utilize adubos próprios 
encontrados em agropecuárias ou flo-
riculturas, utilizando aproximadamente 
uma colher de café de adubo para um 
litro d’água irrigando-a.

Luminosidade - ao 
receber de presente sua 
planta, retire a embala-
gem colocando-a em um 
lugar bem iluminado e 
ventilado, com luz do sol 
indireta. Quando a mes-
ma perder suas flores, é 
recomendável deixá-la em 
um lugar protegido do sol, 
com bastante luz, ou se 
tiver jardim de baixo de 
uma árvore.

água - é importante 
que a orquídea seja rega-
da com intervalo de sete a 
15 dias quando sentir que o vaso está 
leve. Use de preferência água da chuva 
ou mineral, evitando água clorada que 
se utilizada deverá ser fervida.  

A rega pode ser com água em abun-
dância, retirando-se o excesso do pra-
tinho embaixo da planta.

temperatura - originária de clima 
tropical, sua temperatura preferida é 

entre 15 a 28 graus Celsius, devendo-
se ter o cuidado de não deixá-la expos-
ta a geadas e ventos frios. 

Poda - Depois que murcharem as 
flores deve-se cortar a haste deixando-
se uma distância de 20 centímetros da 
planta. Pode sair outro cacho de flores 
nesta haste no mesmo ano ou no ano 
seguinte.

Curta a primavera e 
suas belezas.

*Edilson Luis Brog-
noli é engenheiro e pro-
prietário da Floricultura 

Indaiara 

Como cuidar de uma orquídea

Parque de Coqueiros
Gostaria de me manifestar com 

relação às  matérias sobre o furto 
de fiação no Parque de Coquei-
ros.A Guarda Municipal foi criada 
para proteção do Patrimônio Público 
Municipal (inclusive é competência 
Constitucional).Entendo que os prin-
cipais prédios e parques do muni-
cípio deveriam ter a segurança da 
Guarda Municipal, inclusive à noite.
Ocorre que a Guarda Municipal não 
trabalha no período noturno, o que 
é um absurdo.Dessa forma, não 
adianta inaugurar e reformar praças 
e prédios públicos municipais, por-
que sempre estarão sujeitos a atos 
de vandalismo no período da noite e 
da madrugada.

E, agora, ainda temos outro espa-
ço público a ser preservado aqui no 
bairro: o Parque e Marina Ponta da 
Ilhota.Entendo que devemos exigir 
da Prefeitura (por meio das Secreta-
rias Municipais), do CONSEG  e das 
Entidades ligadas ao bairro que a 
Guarda Municipal  comece a traba-
lhar no período noturno.Até porque 
a sede da Guarda é na cabeceira 
continental da Ponte, bem perto do 
Parque de Coqueiros.

José Menezes
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Por Sibyla Loureiro              

A  Campanha RespeitAÇÃO, lançada em agosto pela 
Câmara de Vereadores de Florianópolis, deflagrou 
uma nova ação. Foi realizada na sede da Guarda 
Municipal, em Coqueiros, um treinamento para 

cerca de 100 integrantes da corporação. Coordenado 
pela professora Alzira Cândido Lopes, da Fundação Cata-
rinense de Educação Especial, o curso teve como objetivo 
capacitar os agentes no atendimento aos portadores de 
diferentes deficiências. “A proposta foi mostrar como um 
agente deve lidar com situações 
do cotidiano envolvendo pessoas 
cegas, surdas, autistas ou com 
deficiência intelectual ou física”, 
explica Alzira.

Entre os ensinamentos, des-
tacam-se a ajuda aos cegos nos 
semáforos, em salas de cinema e 
eventos, como também a comuni-
cação que deve ser aplicada aos 
deficientes auditivos, caso o agente 
não domine a linguagem de Libras. 
Em casos de ocorrências como 
motoristas ocupando vagas espe-
ciais no comércio ou órgão público, 
uma das infrações mais comuns na 
cidade, Alzira aconselha ao agente 
solicitar documentação. “Toda a 
pessoa com certo tipo de deficiência deve portar carteira 
explicando o tipo de problema que ela tem”.

 “Achei o curso de extrema importância. Por mais 
que existam pessoas próximas com alguma deficiência, 
sempre falta conhecimento na hora de agir no dia-a-dia”, 
parabeniza a agente Thaís Marques da Silva, 29 anos, e 
seis atuando na Guarda Municipal. Ela tem uma amiga 
cega e a enteada do pai é surda-muda.

 Criada a partir do grande número de reclamações 
sobre à falta de acessibilidade e desrespeito às leis, 
a campanha busca combater os principais problemas 
enfrentados pelos portadores de deficiência. “Sabemos 
que o termo RespeitAÇÃO em um primeiro momento pos-
sa soar estranho. Mas queremos que ele venha fazer parte 
do dia a dia dos florianopolitanos, já que tendo respeito 

em todas as ações podemos fazer a diferença”, salienta 
o presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, vereador Edmilson Pereira.

De acordo com a coordenadora da comissão, Fernanda 
Baggio, estão sendo planejadas várias atividades para os 
próximos meses. Entre elas, uma blitz educativa junto à 
Guarda Municipal, entrega das multas educativas com 
as entidades nas ruas do Centro da Capital, instalação 
de piso tátil na Câmara de Vereadores, além de Respei-
tAÇÃO nas escolas. Porém, as ações ainda não têm data 
definida.

em temPO: Devido à condição de presidente da 
comissão que trata do assunto, foi relatada ao vereador 
Edmilson, o Ed, as dificuldades que os usuários do Posto 
de Saúde de Coqueiros têm enfrentado diante da falta 
de estacionamento no Parque de Coqueiros. O Conselho 
de Segurança do bairro (Conseg) solicitou – através de 
ofício ao vereador e também ao secretário do Continente, 
Dejair de Oliveira- a criação de vagas exclusivas na área 
de lazer. A proposta é utilizar as 11 vagas disponíveis no 
lado esquerdo da unidade: uma vaga para ambulância, 
outra para motorista com necessidades especiais, três 
para idosos e seis vagas rotativas. 

guarda recebe treinamento
para atender deficientes

Agentes da Guarda Municipal participam de curso 
para ajudar portadores de deficiência

OBRIGADA POR PEDALAR!!! 

 
Disponibilizamos aluguel todos os dias mediante agendamento com 
entrega a domicílio, ou local de sua preferência. 
 
Bicicleta tradicional, cadeirinha, bicicleta infantil     R$10,00 a hora. 
Bicicleta trenzinho por pessoa                                       R$5,00 por 30 minutos. 
Bicicletas                                                                             R$30,00 diária. 
 

         
Facebook\floripabybike        
 48 99325109\37338519  

 

FLORIPA BY BIKE 

Floripabybike@gmail.com 
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Ações realizadas
• Prefeitura no bairro
Realizamos uma pesquisa completa das 

obras necessárias dentro da área de atu-
ação da associação, e apresentamos as 
demandas do nosso bairro.

• Vizinho solidário - Quem coopera vive 
mais tranquilo 

O Projeto “Vizinho Solidário” consiste 
no estreitamento 
da comunicação 
entre vizinhos e na 
criação de meca-
nismos de alerta e 
proteção mútua, 
caso ocorra algo 
suspeito em algu-
ma casa, na rua 
ou na região do 
morador. Esse 
projeto é muito simples e sem custos, já 
que não é necessário nenhum tipo de equi-
pamento especial. O objetivo é promover 
a integração dos moradores vizinhos para 
que possam entre si formar um vínculo de 

cooperação, auxiliando na promoção da 
segurança para sua rua e arredores.

• Carnaval na Praia do meio
• manutenção da Praça da Praia do 

meio
São realizadas mensalmente podas, cor-

te de grama, pintura e limpeza da área da 
praça.

• Parquinho das crianças
Foi cercado e adquirimos uma série de 

novos brinquedos que foram instalados e 
estão divertindo as crianças.

• Plantio de árvores
Foram plantadas mais de 100 mudas de 

árvores nativas de nossa região na área da 
Praça da Praia do Meio.

Projetos a realizar
• Revitalização da Praça da Praia do 

Meio
Projeto para tornar a praça uma verda-

deira área verde de lazer (em anexo)
• Pista de skate
• Campo de futebol sintético
• Escola de vela
Este projeto consiste na implantação de 

uma Escola de Vela Náutica para introduzir 
a prática do iatismo para as crianças e aos 
adolescentes da nossa região. O Iatismo é 
um esporte que complementa a educação, 
proporcionando ao praticante o contato 
direto com a natureza, despertando o sen-
timento de solidariedade, pois na água o 
auxílio mútuo é indispensável. É um esporte 

completo, onde o atleta procura harmonia 
entre o corpo e a mente, fatores imprescin-
díveis para o equilíbrio e o desenvolvimento 
de indivíduos socialmente ajustados.

AmPIms - Associação dos Moradores 
das Praias de Itaguaçu, do Meio e da Sau-
dade é uma organização sem fins lucrativos 
fundada em 30/05/1989, localizada na 
Rua Des. Pedro Silva, 670 – Coqueiros. 
Desenvolve atividades de defesa de direitos 

sociais, da cultura e da arte. A área de atu-
ação da AMPIMS, conforme registrado em 
seu estatuto, abrange a área compreendida 
entre a Rua Pascoal Simone, no início da 
Praia da Saudade, e a Rua Antônia Alves, no 
final da Praia de Itaguaçu. Tem por objetivo 
sugerir, promover, colaborar, coordenar e/ou 
executar ações e projetos.

Mais informações no http://ampims.wor-
dpress.com/
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Diretoria
Presidente – Marcos Leandro Gonçalves
da Silva
Vice-Presidente – Luiz Alberto Rosa
1º Tesoureiro – Fábio Alão de Couto
2º Tesoureiro – Dilson Avelino
1º Secretário – João Roberto Golfetto
2º Secretário – Anderson Richter
Conselho Fiscal
Roberto Böell Vaz

Mauro Vieira Júnior
José Rui Cabral Soares 
suplentes 
Elisa Malvina Vaz
Leandro Diniz Momm 
Ricardo Savas Fuhrmeister 

Quer participar? 
envie e-mail para:
secretaria@ampims.com.br 
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Perdas

Faleceu dia 5 de agosto, vítima de cân-
cer, a podóloga Isabel Martins. Nascida em 
Coqueiros, Isabel costumava frequentar as 
missas celebradas na Igreja Nossa Senhora 
do Carmo e era uma pessoa extremamente 
profissional e querida pelos pacientes e 
moradores do bairro. Ela completaria 45 
anos dia 6, um dia após a sua morte. Isabel 
deixa duas filhas, marido e as irmãs Bete 
Martins, também podóloga do Salão Cris, e 
Fátima Martins, manicure e pedicure, espe-
cializada em atendimento domiciliar.

Também vítima de câncer, faleceu no 
domingo, 24 de agosto, Célia Victoria Soa-
res da Silva, aos 83 anos. Gaúcha de Porto 
Alegre, era viúva e morava em Coqueiros 
desde 1999. Célia participava ativamen-

te do Grupo da 
Terceira Idade 
da Igreja Nos-
sa Senhora do 
Carmo.  Todas 
as terças-feiras 
à tarde, reunia-
se com outros 
idosos no salão 
paroquial e pro-
movia atividades 
de entreteni-
mento: bingos, 

artes em pintura de panos, além de excur-
sões. Célia deixa uma filha e duas netas.

   

Barulho
É  domingo de manhã. 8he30min come-

ça um som ensurdecedor que acorda toda 
a vizinhança que habita no entorno da Praia 
da Saudade. E o som continua assim a todo 
o volume o dia inteiro. Como é que as auto-
ridades permitem esse tipo de evento num 
local em que moram trabalhadores que têm 
o fim de semana para descansar e gos-
tariam de relaxar, dormir um pouco mais, 
ficar em silêncio dentro de suas casas? Eu 
gostaria de saber se há algo que poderia ser 
feito para impedir a realização de eventos 

que causem prejuízos para a vizinhança? 
Ou será que temos que nos sujeitar e ficar 
reféns desse tipo de tortura a que somos 
submetidos? Alguém pode fazer alguma 
coisa?  Ligar prá polícia não adianta. Viver 
nesta cidade está virando um inferno.

Elacy Marocco

Supermercado, 
calçadas e poluição

Há dez anos que resido em Coqueiros e 
adoro este bairro, mas me revolta o descaso 
com as calçadas públicas nas principais vias 

de acesso. Sinceramente tenho até vergo-
nha de trazer pessoas a este bairro, pois não 
dá nem para andar em algumas calçadas. 
Não sei se o assunto é de responsabilidade 
da prefeitura ou dos próprios condomínios e 
casas. Seja de quem for e como queremos 
ter um bairro que seja exemplo para o nosso 
município, teremos que buscar solução para 
o problema, cobrando estas responsabili-
dades. Sobre supermercado, prioridade no 
nosso bairro, pois só temos o Imperatriz, 
mesmo com as suas faltas, deficiências e 
precariedades, informo que o bairro merece 
um grande supermercado popular, com pre-
ços acessíveis, e que continue o Imperatriz, 

para se manter a concorrência e que este 
tente melhorar e baixar os preços. 

Outra coisa que sinto falta no bairro é um 
comércio maior, mais lojas de diversas varie-
dades. Mas percebo que está melhorando, 
principalmente abaixo dos prédios, recém-
construídos, e outros a construir. Outra coisa 
que me deixa muito triste é a poluição das 
praias. A começar pelo início do bairro, aqui 
ao lado do parque. Que pena. Muito poluí-
da. Outra situação que me deixou triste foi 
o excesso de sujeira na Praia das Palmeiras, 
uma das regiões mais bonitas do bairro e 
talvez da cidade. Falta recipiente para lixo. 
As pessoas consomem bebidas e alimentos 
e jogam os restos à beira mar. Os deques, 
ponto turístico da região, estão deteriora-
dos, prestes a cair. Além da colocação de 
lixeiras, também é preciso providenciar o 
recolhimento do lixo. Sugiro ainda a ronda 
de policiais naquele ponto, pois há muitas 
pessoas fumando maconha, o que de certa 
forma vem amedrontar e afastar os turistas 
que visitam o local.

Estas são as sugestões e espero que 
tomem as ações cabíveis. Prometo, a partir 
de agora, comentar, aqui, o que tiver errado 
em nosso bairro.

Djacir Anterio de Lucena 
   

Ruas de Coqueiros
Como são muitas as construções em 

toda a extensão do Bairro, aí unindo Coquei-
ros, Itaguaçu, Bom Abrigo e Abraão, são 
muitos também os cortes efetuados na faixa 
asfáltica para redes elétrica e hidráulica. 
Ocorre que depois de efetuado o serviço, a 
reposição do asfalto não acompanha o nível 
da via, formando um valão. Em alguns luga-
res o remendo está muito bem feito, porém 
na descida da Rua Antenor Morais (Bom 
Abrigo) a fenda prejudica veículos leves e 
pesados, também motos e bicicletas. A 
reposição do asfalto foi feita, porém “mal-
feita”. Alô Secretaria do Continente!

Leopoldo Pelin Jr 

      
FOTOS DIVULGAÇÃO 

Vota, vamos comer churrasco 
no Bar do Medeiros? Afinal,
hoje é sábado!

Não vai dar

Por que Vota?

Porque os vizinhos 
estavam reclamando 
do cheiro do churrasco.

Então, vamos no Pedro
do Campeiro, lá no Abraão.
É o único com churrasco
na brasa. Mora. Morou?

Daqui uns dias vão reclamar 
do cheiro da cerveja

Barão 2014

,

Limpeza de vala
Um dia após denunciar na reunião do Conseg – como presidente da AMBA - o 

problema de um buraco ocupado por usuários de craque na Via Expressa - perto 
do viaduto da Avenida Almirante Tamandaré (foto), agentes da Guarda Municipal 
e funcionários da prefeitura limparam e retiraram os usuários do local. Mas, de 
acordo com o morador do Abraão Sérgio Jorgino, que fez a denúncia para associa-
ção, eles retornaram no dia seguinte, 27 de agosto. “E creio que mais agradeci-
dos, pois agora o buraco está limpo, liberando mais espaço para colocar uma lona 
preta - estilo MST - e ter um local mais acolhedor”, diz Sérgio. “O correto é passar 
uma máquina, juntar aterro do próprio local e tapar o buraco, ou despejando uma 
caçamba de barro ou entulho nivelando o local para que todo transeunte possa 
ver que não há ninguém a sua espreita”, sugere Sérgio Jorgino. 

Paulo Rodrigues
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As cartas devem ser enviadas à 
redação da Folha de Coqueiros com 

nome completo, e-mail e telefone para 
contato. e-mail: folha@folhadecoqueiros.

com.br  ou página na internet: 
www.folhadecoqueiros.com.br
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I nvenção brasileira, a comida 
a quilo é o grande destaque 
deste mês. Começou dia 1º 
e se estende até o final de 

setembro a votação que vai defi-
nir, pelo voto popular, os melhores 
quilos do Brasil. Em Coqueiros, 
três restaurantes participam do 
concurso (ver quadro), idealiza-
do pela Unilever Food Solutions 
e realizado com a Abrasel. Para 
votar basta entrar no site http://
www.melhoresquilosdobrasil.com.
br.

Os 10 pratos mais votados por 
cidade passam para a segunda 
etapa, em que chefs vão selecio-
nar três receitas. A última eta-
pa consiste em uma visita aos 
finalistas, quando serão avaliados 
não apenas o prato, mas a infra-
estrutura, higiene e aparência do 
restaurante.

Comidaria goumert - Rua Fritz Muller, 50
Pratos: Penne ao funghi (servido às sextas-feiras); 

Risoto Caprese (terça-feira) e Quiche de camarão com 
alho poró (quinta-feira)

Cozinheira: Janaina Oliveira

Agapes restaurante - Rua Desembargador Pedro 
Siva, 2809

Pratos: Frango à parmegia-
na (servido às quintas-feiras);  
Filet de Alcatra aos dois cham-
pinhons (sexta-feira); Merluza 
Gratinada (quarta-feira);  Sala-
da de Batata (todos os dias) e 
Paella (domingo).

Cozinheiro: Glauco Cidinei, 
com exceção da Salada de 
Batata, preparada por Carla 
Rozana Cardoso.

espaço sobrália - Rua 
Desembargador Pedro Silva, 
3344

Pratos: Empadão de Cama-
rão (servido às sextas-feiras); 
Escalope a Gremelli (quarta-
feira); Bacalhau à Moda do 
Chef (domingo) e Escondidinho 

de Carne de Sol (terça-feira).
Cozinheiro: Toni da Silva

mesa farta

Burritos

quesadrillas Saladas Especiais

Rua Bento Goiá, 102 - Coqueiros - Fpolis (48) 3364 1586

TacosTacos NachosNachos Burritos

quesadrillas Saladas Especiais

      Novidade na
Via gastronômica

Quem gosta da cozinha portuguesa, já pode sabore-
ar a culinária no almoço. Desde o dia 30 de agosto, o 
Rei do Bacalhau está abrindo aos sábados das 12h às 
15h. Há 12 anos no bairro- que serão completados em 
novembro – o restaurante mantém o tradicional cardá-
pio: bolinhos de bacalhau, larocas, pastéis de camarão 
e mais uma variedade de pratos à base de bacalhau, 
batatas ao murro e azeite de oliva. 

No menu, ainda destacam-se o arroz de polvo, risoto 
de camarão e camarão grande picante. De sobremesa, 
pastéis de Belém e baba de camelo. Tudo isto acom-
panhado do belo visual da Praia de Itaguaçu, e um 
bom vinho.

O Rei do Bacalhau fica na Rua Desembargador 
Pedro Silva, 3130, e o telefone é 3348-0716. Funcio-
na de segunda a sexta a partir das 19h. E sábados ao 
meio dia e no jantar.

Votação elege os melhores
quilos de cada cidade 

Chef da Comidaria Goumert, Janaína 
Oliveira, com um dos pratos que 
participam do concurso
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