#espalha fatos

Na sede da
Comcap,
Rafael soube
que a direção
da Comcap
reconheceu o ato
com um elogio
registrado em sua
ficha funcional

Comcap elogia Rafael pelo combate
ao incêndio do Mercado Público

Q

uando passou no concurso para auxiliar
operacional da Comcap, Rafael de
Oliveira teve de convencer o filho,
então com 13 anos, que não havia qualquer
motivo de vergonha em trabalhar com limpeza
pública. Quatro anos e dois meses depois, Bruno
já percebe que o trabalho do pai, na varrição
noturna do Centro da Capital, permite à família
melhorar seu padrão econômico. Mais que
isso, Rafael gosta muito do que faz e dia 3 de
janeiro viveu momentos de heroísmo na ação de
combate a incêndio no Mercado Público.
_ Sempre tive orgulho de trabalhar na
Comcap. Hoje tenho casa, carro, moto. Até
TV de LCD e ar-condicionado, coisas que
podem não representar muito para quem
sempre teve, mas que, para mim, provam que
a luta e o trabalho honesto valem a pena. Sou
feliz e não escondo de ninguém que ganho a

vida varrendo a cidade.
Morador de Governador Celso Ramos,
Rafael trabalha na Comcap da meia-noite
às 5h15min. Quando está de folga na
companhia, reforça os ganhos com serviços
de vigilância. Ele já foi salva-vidas civil do
Corpo de Bombeiros, onde aprendeu técnicas
de resgate. Sabia o que estava fazendo
naquela noite, quando percebeu a fumaça e
saiu correndo do módulo no Camelódromo
para o vão central do Mercado.
_ Quando os segundos contam, você só pode
contar com você mesmo, tem de agir rápido _
compara. Então, fez contato como vigia do
Mercado e ligou para o Corpo de Bombeiros.
Antes que chegassem, conseguiu abrir uma
porta e, sabendo que o disjuntor já havia caído,
engatou a mangueira no hidrante para resfriar a
porta e a parede do box em chamas.

ADECIO BORGES DA ROSA.......................................7........DPLP
MAURI VIRTUOSO DA SILVA...................................7........DPCR
ADILIO DOMINGOS MARTINS.................................8........DPCR
VANDERLEY GONCALVES.......................................8........DPLP
WILLIAN DOS PASSOS..............................................8........Sintrasem
LUIZ PAULO BERNARDES.......................................8........ASIN
EZEQUIEL ADILENO TAVARES...............................9........DPMT
MARIA SALETE CARNEIRO DA SILVA..................10......DPLP
JOAO BATISTA DE FREITAS....................................10......DPCR
RICARDO DO CARMO CHAGAS................................10......DPCR
FABIANA DOS SANTOS LARA.................................10......DPLP
ADEMIR ANDRADE....................................................10......DPAF
BRUNO FURTADO.......................................................10......DPCR (Op.Verão)
JOSE ANTONIO DA COSTA........................................11......DPLP
GUSTAVO THIMOTEO ARAGAO................................11......DPMT
CARLOS ROBERTO THOMAZ....................................11......DPLP
ULISSES LAUREANO BIANCHINI..........................11......DPCR
GRAZIELA ISABEL COELHO....................................11......DPLP (Op.Verão)
REGINA SALETE RODRIGUES................................12......DPLP
ROSANE JUNG DONEDA...........................................12......DPRH
LOURIVAL PEREIRA.................................................12......DPLP
LUCIANO PAULO DA SILVA......................................12......DPMT
RUTE MARA VERDUM CARDOSO...........................12......DPLP
MARCOS DA SILVA.....................................................12......DPCR
IVONESIO GENITO SANTOS.....................................13......DPLP
WILMAR HAHN..........................................................13......DPCR
LUIZ CARLOS FREITAS............................................13......DPAF
MARCOS ANTONIO DE SOUZA................................13......DPLP
JOAO BASILIO NETO..................................................13......DPCR
ELIANE DA COSTA.....................................................13......DPLP
ALOISIO MEIRA..........................................................14......DPLP
ROSMARINO MAURICIO AMORIM..........................14......DPCR
ACELINO ANTONIO SILVA........................................15......DPSG
RAFAEL DE OLIVEIRA..............................................15......DPLP
ANDRE COSTA............................................................15......DPLP
ANDRE TORRICO........................................................15......DPCR
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Sesc
Os empregados da Comc
ap podem se associar ao
Serviço Social do Comé
rcio. Confira as vantag
ens e
como faz no www.sesc-sc
.com.br.
Cuidado no Verão
Protetor solar deve ser usado o ano inteiro, mais
ainda no Verão. No almoxarifado da Comcap há
estoque disponível de produto aprovado pelo Serviço de
Medicina e Segurança do Trabalho (Sesmt).

Ensino técnico
Senai e Senac oferecem cursos técnicos gratuitos em
parceria com o Pronatec (Programa Nacional de Acesso
ao Ensino Técnico e Emprego). Há boas chances em
Florianópolis, mas só pode cursar quem tiver entre 16 e 59
anos, renda mensal de no máximo três salários mínimos e tiver
registro no Cadastro Único (CRAS).
Posto de combustível
Equipe de Serviços Gerais finaliza as obras do posto de
abastecimento de combustível na sede da companhia.
#dito no pátio
“Não adianta só mudar
equipamento,
máquina,
caminhão, quem tem de
melhorar somos todos nós” _
Rosnerito Nascimento
Na rede
Acesse o portal www.
comcap.org.br, lá tem link
para consultar o contracheque,
para visitar a página de fãs
da Comcap no Facebook e
para o blog do Museu do Lixo.
Também as últimas informações da Comcap e a relação de
quem é quem na nova gestão.

Parabéns aos aniversariantes de fevereiro!

JOAO TOMAZ DE OLIVEIRA FILHO.........................1........Sintrasem
ROSANGELA MARIA COSTA....................................1........DPLP
ALEXSANDRO FABIANO PEREIRA........................1........DPLP
ALTAMIR EVALDO SELL..........................................1........DPLP
MARCOS RODRIGUES AMADEU ROQUE...............1........DPLP
ANA PAULA VIDAL....................................................1........DPLP
OSMAR FRANCISCO GRAPES.................................2........DPLP
VALTER TEODORO SILVA..........................................2........DPSG
MARCELO JORCELINO LEAL..................................2........DPRH
SINVALDO FIGUEIREDO DA CRUZ.........................2........DPSG
JULIO CESAR DOS SANTOS.....................................2........DPMT
NELCY DE GODOY MACHADO.................................2........DPLP
TAYS DE AGUIAR BENTO.........................................2........DPLP
GUSTAVO PAMPLONA NETO...................................3........DPCR
ALDOIR PORTELA......................................................3........DPLP
EVANDRO LUIZ VIEIRA............................................3........DPLP
JOAO VERGILIO PEDRO............................................4........DPLP
FERNANDO JOSE DA SILVA.....................................4........DPLP
PAULO ROBERTO DE MORAIS MACHADO............4........DPRH
LUCIANO ALCENO......................................................4........DPLP
ROSILDA LAUDELINA DOS SANTOS.....................4........DPLP
RENATO ROBERTO DA SILVA..................................4........DPLP
ALEXANDRE BILCK..................................................4........DPLP
AVELINO MANOEL DE JESUS................................5........DPCR
VILSON BARBOSA CARVALHO................................5........DPLP
VANI NASCIMENTO PEREIRA................................5........DPLP
ANDREIA MACHADO SERAFIM ............................5........DPAF
EDNEI BOAVENTURA...............................................5........DPCR
ABIDENAGO PEREIRA LIMA..................................5........DPLP
CARLOS ALBERTO FERREIRA FILHO...................5........DPCR
JOSÉ RICARDO DA MOTTA CONCEIÇÃO................5........DPTE
MARCOS MACHADO ANSELMO..............................6........DPCR
VILMAR DEUCHER....................................................6........DPCR
ALEXSANDRO DE SOUZA.........................................6........DPCR
INERVO SIRVAL ALVES............................................6........DPLP
FABIO LUIZ MACHADO SLOSASKI.........................6........DPLP
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* Com colaboração de Maria Teresa
de Oliveira (Serviço Social) e Sesmt

ANGELO MAXIMO DE LIMA....................................15......DPCR
OSIETE ODILIA DA SILVA STEINBACH.................15......DPLP (Op.Verão)
RICARDO ANTONIO DE SOUZA................................16......DPCR
CLAUDIO AGENOR DA SILVA...................................16......DPCO
LUCIANE IGUAPE DE OLIVEIRA GOEDERT........16......DPCR
LUDGERO CIRO VELHO.............................................16......DPLP
ISMAEL WELINGTON DANIEL...............................16......DPCR
ESTELA MARIS GALVAO..........................................16......DPLP (Op.Verão)
RAFAEL FIRMINO DE SOUZA.................................16......DPCR
DAVI JOSE CARDOSO.................................................16......DPCR
RICARDO MANOEL DE SOUZA................................17......DPLP
VINICIUS MATEUS DE OLIVEIRA..........................17......DPLP
HILDA RABELO JOSÉ................................................18......DPLP
RAMON EDIO DA SILVA............................................18......DPCR
MARCIO JOSE DOS ANJOS........................................18......DPCR
MARCELO HENRIQUE ANDRIANI..........................18......DPCR
ELICIO NUNES FILHO...............................................19......DPRH
DARLAN DO REGO SANTOS.....................................19......DPCR
DANIMAR DARCI RODRIGUES................................19......DPLP
OSVANI CANTALICIO GONCALVES........................20......DPLP
ALBERTINA DAS GRAÇAS CONCEICAO................20......DPLP
EDI DARCI ALBINO....................................................20......DPLP
ABNER EDSON FELDMANN....................................20......DPLP
SERGIO LUIZ RUBIK.................................................20......DPLP
RAPHAEL LUIZ CARDOSO.......................................20......DPCR
ALECIO MACÁRIO DE SOUSA..................................20......DPLP
PAULO CESAR DA SILVA..........................................20......DPAF
NATANAEL NAZARENO DA CUNHA......................20......DPLP
NELSON MANOEL PEREIRA...................................21......DPLP
RICARDO LEAL...........................................................21......DPLP
EDINEI NUNES FORTUNATO..................................21......DPLP
VALCIR SCHMIDT......................................................22......DPLP
FERNANDO DE SOUZA LIMAS................................22......DPCR
ALECXANDRO APARECIDO DA ROSA....................22......DPCR
BRAZ PORFIRIO DE JESUS JUNIOR......................22......DPLP
CHARLES FELICIANO...............................................22......DPCR

RAFAEL DA SILVEIRA..............................................22......DPCR
ADILSON ALVES DA SILVA......................................22......DPLP
SUZANE WALTRICK...................................................22......DPAF
NILTON ANDRADE.....................................................23......DPLP
IVAN BERNARDINO TEIXEIRA...............................23......DPLP
NOEL MARCELO DOS SANTOS RODRIGUES........23......DPCR
MARIANA PRUDENCIO FERNANDES...................23......DPCR
SIDNEY ANTUNES.....................................................23......DPLP
ADRIANO SANTOS RODRIGUES.............................23......DPCR
CHRISTIAN DA ROSA AMARAL..............................23......DPCR
LUIS ANTONIO NOVATZKI........................................23......DPLP
WESLEY PEREIRA LAGO.........................................23......ASIN
PAULO ROBERTO ROSA............................................24......DPLP
VILSON ARNALDO DE OLIVEIRA...........................24......DPCR
JOSE HONORATO DE JESUS....................................24......DPLP
ACLENILSON EVERALDO SILVA............................24......DPCR
GILBERTO GENTIL DE MATTOS.............................24......DPMT
JEVERSON GOUDINHO BASTIANI.........................24......DPCR
EDICARLOS FURTADO..............................................24......DPLP
VITALINA GOMES DE ALMEIDA............................25......DPSG
EVILASIO EDUARDO ROSA......................................25......DPLP
ROGER VITORIO PEREIRA.......................................25......DPLP
CLOVIS MARCAL........................................................25......DPLP
JOSÉ ALEXANDRE NATIVIDADE...........................25......DPCR
DAURI VITORINO........................................................26......DPLP
DAIANA ANDRÉIA BASTEZINI...............................26......ASTE
JAILTON PEREIRA.....................................................26......DPCR (Op.Verão)
MARCOS GENRO DE BRUM.....................................27......DPLP
JOSEANE NELI ALEXANDRE..................................27......DPTE
DAVID HUMBERTO FIGUEREDO............................27......DPCR
ALINE DA SILVA PEREIRA......................................27......DPRH
GILSON PEREIRA......................................................28......DPSG
MARCELO DA CRUZ..................................................28......DPCR
CARLOS HENRIQUE SOARES DOMINGUES.........28......DPCR
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C

om a limpeza da Via Expressa Sul
em apenas quatro dias, na metade de
janeiro, a Comcap deu uma resposta
rápida à cidade e abriu negociação para que os
serviços de manutenção das rodovias estaduais da Capital sejam remunerados. Os custos
da operação foram monitorados para dar base
a um convênio entre a Prefeitura Municipal de
Florianópolis e o Governo do Estado.
A intenção da Comcap é montar três patrulhas mecanizadas para as bases operacionais
do Centro, Norte e Sul da Ilha. “O fluxo de
veículos pelas rodovias estaduais que cortam a
Capital é provavelmente maior daquele registrado em todas as demais no interior do Estado.
São vias urbanas que exigem uma manutenção
diferenciada e mais frequente”, aponta o presidente Ronaldo Freire.

Mais receita
pelos serviços
lli/Comcap
Adriana Baldissare

mplo
#bom exe

Implantação
Em 2009, lembra Freire, a Comcap atuou
no projeto de Revitalização Paisagística e Urbanística da Via Expressa Sul. Em parceria
com a Floram, por meio de convênio entre
PMF e a Secretaria do Desenvolvimento Regional da Grande Florianópolis, foram investidos R$ 585 mil na arborização e no plantio
de espécies ornamentais ao longo do aterro,
em área que chega a 60 mil metros quadrados.
Como o contrato não foi renovado, a limpeza
havia retornado à responsabilidade do governo
e não era feita há meses.
Produção 2012

174,7 mil toneladas de resíduos sólidos
+ 6,4% em relação a 2011

Coleta seletiva (materiais desviados do aterro sanitário)
11,4 mil toneladas
+ 15,7% em relação a 2011
= 6,51% da produção total

Plano de
100 dias para a
Comcap
páginas centrais

média

Coleta convencional
490 toneladas/dia
12,9 mil toneladas/mês
Coleta seletiva
948 toneladas/mês

Rafael Oliveira, o
auxiliar operacional que
ajudou a controlar incêndio
no Mercado Público
contracapa

100 dias para colocar a casa em ordem
Com apoio da prefeitura, companhia
programa saneamento das finanças
no primeiro semestre para acelerar
investimentos na segunda metade do ano

A

nova direção da Comcap estabeleceu o prazo de 100
dias para colocar em ordem o caixa e os serviços da
companhia. A Prefeitura Municipal de Florianópolis,
informa o presidente Ronaldo Freire, tem sido sensível à
situação e deve ajudar a empresa a saldar R$ 10 milhões em
débitos de curto prazo, com impostos e fornecedores, e a
recompor o orçamento para 2013.
A diretoria negocia aumento no repasse mensal, a partir do
que assumirá o compromisso de sanear a empresa no primeiro
semestre e de iniciar, no segundo semestre, a implantação de
sistemas mais modernos e eficazes de limpeza e coleta.
“Precisamos corrigir o corte que o Executivo praticou
ao final do ano passado, quando encaminhou o orçamento
à Câmara de Vereadores”, explica o presidente Ronaldo
Freire. Naquela ocasião, os recursos previstos para a
Comcap diminuíram de R$ 176 milhões para R$ 151
milhões em 2013.

Problemas a vencer
O quê
Falta de política permanente de recursos
humanos

Como
Implantação de capacitação continuada na
empresa
Em 100 dias:
Criação do serviço de ouvidoria interna para
atender dúvidas e sugestões dos empregados
em menos tempo e com maior atenção
Desatualização da frota: 57% dos caminhões Investimento e adoção de novas tecnologias
de coleta têm mais de 10 anos, elevando custos que diminuam esforço e riscos de acidente de
de manutenção e gastos com horas extras
trabalho
Em 100 dias:
- Melhorar a fiscalização da frota, com adoção
de vistoria permanente (sistema check-list)
- Recebimento, no decorrer de fevereiro, de três
novos caminhões de coleta convencional
Captação de recursos externos. Importantes
Cronograma emergencial de pagamentos já
projetos desenvolvidos pelo Departamento
negociado com a Secretaria de Finanças da
Técnico e aprovados por órgãos federais
PMF.
tiveram a remessa de recursos adiada pela
Em 100 dias:
falta de documentação (certidões negativas de Adotar diretriz de planejamento orçamentário,
débito ou titularidade de imóveis da prefeitura) com ações para redução dos custos unitários
de cada serviço. Busca de novas receitas, em
fontes públicas ou privadas.

Primeiras ações
OPERAÇÃO VERÃO
Apesar das dificuldades com equipamentos, a Comcap tem mantido razoável qualidade dos serviços
de coleta e limpeza pública, inclusive durante as festas da virada de ano. Para melhorar o acesso
às principais praias estão sendo feitos mutirões no Campeche, Santo Antônio de Lisboa, Cacupé e
Sambaqui, na Praia Brava, parte dos Ingleses e Rio Vermelho. Operações especiais de capina, pintura
de meios-fios e ajardinamento também serão desenvolvidas nas principais vias da cidade.

PARQUE DO MORRO DAS PEDRAS

PLANO MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA

Na primeira quinzena de março, a Comcap pretende
abrir para visitação pública o Parque do Morro das
Pedras. A companhia ocupa ali área de 13 mil metros
quadrados, concedida pela prefeitura para instalação da
Base Operacional Sul. No local, estão sendo implantadas
trilhas para caminhada e horto. Parte será destinada a
práticas esportivas e ao lazer. O Departamento Técnico
prepara também um circuito para visitação ambiental
monitorada.

A Comcap obteve a aprovação de projeto
para a elaboração do Plano Municipal de Coleta
Seletiva no Ministério do Meio Ambiente, no
valor de R$ 220 mil, com contrapartida de R$
44 mil do município. A liberação deve ocorrer
nos próximos meses. Esse plano apontará os
caminhos para solucionar o escoamento dos
materiais recolhidos pela coleta seletiva e,
indica o Departamento Técnico, deverá ser
tratado em conjunto com o Plano Municipal
de Resíduos Sólidos, em processo de licitação
pela PMF.

ESTACIONAMENTO
A Comcap será obrigada a devolver à União o
terreno de 17,8 mil metros no Aterro da Baía Sul onde
opera, desde 1987, o estacionamento do Centro. Mesmo
com o compromisso do Executivo de compensar a
receita, a companhia propôs assumir os estacionamentos
administrados hoje pela Aflov, como forma, inclusive,
de desonerar os gastos do município, aproveitando
competência existente na empresa.

REFORMA GALPÃO DO CTREs
Já está aprovado projeto de reforma do galpão
da Comcap ocupado desde 2009 pela Associação
dos Coletores de Materiais Recicláveis (ACMR),
no CTReS, com R$ 656 mil da Fundação Nacional
de Saúde (Funasa) e contrapartida de R$ 64,4 mil

do município. Prestes a ser liberado, o recurso vai
permitir ampliar a capacidade de processamento dos
materiais recicláveis doados pela coleta seletiva da
Comcap. Hoje são triadas em torno de 600 toneladas
por mês no galpão de mil metros quadrados.

PARCERIAS
A Comcap retomará o esforço de aproximação
com lideranças associativas e comunitárias, para
tornar mais relevante e transparente seu papel social
e para potencializar o resultado dos serviços de coleta
e limpeza pública.

Comcap mais eficiente e competitiva

A nova direção da Comcap pretende tornar a
companhia mais eficiente e competitiva. Hoje, a
Prefeitura Municipal de Florianópolis, acionista
majoritária, destina mais de R$ 100 milhões por ano à Comcap, já
que a arrecadação com taxa de coleta de resíduos cobre menos de
um terço de seu orçamento. “Retorno à casa com o sonho de tornar
essa uma empresa de verdade, que dê lucro e onde os empregados
possam ter participação nos resultados”, anunciou Freire, no pátio
da sede da companhia, dia 2 de janeiro, às 6h30min, acompanhado
do prefeito Cesar Souza Júnior, que escolheu a Comcap para abrir
sua agenda no primeiro dia útil de administração. Na ocasião,
Freire anunciou que o engenheiro Marius Bagnati ficaria na
empresa como diretor de Operações.
Ronaldo Freire - Diretor presidente
Administrador público, deixou a chefia
de gabinete da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Sustentável para retornar
à presidência da Comcap. Já havia ocupado
o cargo, entre 2009 e metade de 2010.
Antes, atuou como assessor parlamentar
de Paulo Bornhausen, na Assembleia
Legislativa e na Câmara dos Deputados.
Também foi assessor do senador Jorge
Konder Bornhausen. Já presidiu o DEM e
é o atual presidente do Diretório Municipal
do PSD em Florianópolis.

PEVs do ITACORUBI E DO
CONTINENTE
O ponto de entrega voluntária (PEV) do
Itacorubi entrou em operação ano passado e já
recebe mais de 40 toneladas de materiais volumosos
e pesados por mês. Em outubro, quando abriu,
foram 580 entregas. Em dezembro, o número de
visitas de usuários quase dobrou para 974. O PEV
tem atendido moradores do Itacorubi, Centro,
Trindade, Monte Verde, João Paulo, Córrego
Grande, Lagoa, Agronômica e Santa Mônica.
Aparelhos e móveis, restos de poda e outros
materiais podem ser descartados ali sem qualquer
custo para o usuário _ nas quantidades diárias
permitidas pela Comcap. Depois são encaminhados
para reaproveitamento ou reciclagem.
Hoje no Continente há 42 pontos de descarte
irregular de resíduos. Com o novo PEV, a
Comcap vai oferecer um local para entrega desses
materiais, evitando que sejam jogados em terrenos
baldios. O projeto permitirá instalar um PEV fixo
e a aquisição de dois caminhões e 16 caixas para
recolher e movimentar as cargas. Com o que será
possível eliminar e revitalizar os atuais pontos de
lixo.
Já está na Comcap um novo caminhão
poliguindaste, com capacidade de transporte de
duas caixas tipo brooks com sete metros cúbicos
cada, o que permitirá a ampliação das receitas com
coleta de entulho.

Paulo Orsini - Diretor
Administrativo Financeiro
Formado em Educação Física pela
Universidade de São Paulo, é pós-graduado
em Fisiologia do Exercício, também pela
USP. Na Universidade Federal de Santa
Catarina, fez especialização na área de
gestão de sistemas e serviços de saúde. É
servidor de carreira do Instituto Estadual
de Cardiologia, foi diretor de educação
permanente e coordenador de programas
estratégicos na Secretaria de Estado da
Saúde e gerente regional da SDR da Grande
Florianópolis.
Marius Bagnati - Diretor de Operações
Engenheiro civil formado pela
Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, exerceu a presidência da Comcap
em três ocasiões – entre 1986 e 1988,
de 1993 a 1996 e, por último, entre
2011 e 2012. Empresário do ramo de
construção civil e de tecnologia também
foi diretor da multinacional argentina
Tecno Acción. Atualmente, cursa pósgraduação em Consultoria Ambiental
pela Universidade Miguel de Cervantes,
da Espanha.

Carta do presidente
Num sábado, em 2009 _ poucos
devem saber _ vesti o uniforme da
Comcap, subi no estribo e suei um tanto
para acompanhar um dos roteiros de
coleta em área crítica. Não foi o único,
mas provavelmente o maior aprendizado
naquela primeira vez em que presidi a
Comcap. Pude ver que um trabalho assim
tão difícil e importante para cidade só
pode ser bem feito por uma companhia
que seja justa.
É para isso que estou de volta: para
liderar um novo pacto de gestão. É preciso
livrar a Comcap dessa situação nebulosa
que desconfia do futuro, paralisa o
presente e se ressente do passado. É
preciso torná-la capaz de competir com
o que há de melhor em limpeza pública e
em coleta de resíduos sólidos no Brasil.
Já ensinou aquele presidente que
acabou com a escravidão nos Estados
Unidos: “uma casa dividida não fica em
pé”. E o mesmo Lincoln dizia que “só tem
o direito de criticar aquele que pretende
ajudar”. É nessa base que se pode tornar
a Comcap maior e melhor.
Ser bom é fácil, ser ruim também.
Difícil é ser justo, porque exige a prática
de três virtudes: coragem, equilíbrio e
sabedoria.
Operacional ou administrativo, antigo
ou novo, todo empregado tem hoje o mesmo
compromisso: trabalhar direito para que
a Comcap custe menos e compartilhe mais
ganhos com a sociedade.
Ronaldo Freire

#saiu na imprensa
No link Saiu na imprensa,
no site www.comcap.
org.br, estão disponíveis
as matérias sobre a
companhia publicadas
pelos veículos de
comunicação. O material
também é enviado
diariamente no Clipping
Comcap para emails do
grupo @comcap.
Notícias do Dia

DC Diário do Leitor Réveillon Jurerê

DC Estela Benetti

ND Carlos Damião

