
EXPEDIENTE | Informativo mensal da Comcap produzido pela Assessoria de Comunicação | Adriana Baldissarelli (Reg.MTb 6153) | Projeto gráfico e diagramação Cristiane Severino | Impressão Grafikas | 1,5 mil exemplares | Distribuição 
interna. Março de 2013. Companhia Melhoramentos da Capital | Rua 14 de Julho, 375, Estreito | www.comcap.org.br

Sátiro, o rei do mosaico
Gari da coleta seletiva, Sátiro de Santos 

Filho tem sido reconhecido pela mídia como o 
“rei do mosaico”. O novo apelido chega bem na 
hora em que ele conseguiu estruturar seu ateliê 
e se prepara para lançar catálogo de venda das 
suas criações. Até aqui, Sátiro era conhecido 
como Tio Baleia entre os sobrinhos no Morro 
do Mocotó, onde nasceu, e entre os alunos da 
Escola Básica Adotiva Liberato, no Saco dos 
Limões, para onde se mudou há alguns anos. 
Durante o mês de março, Sátiro expôs parte 
das peças em mosaico e também luminárias e 
fruteiras feitas com materiais reaproveitados 
nos altos do Terminal Rita Maria. Para junho, 
durante a Semana Mundial do Meio Ambiente, 
prepara novos movimentos possivelmente em 
parceria com a Divisão de Educação Ambiental 
da Comcap. 

Em mais de uma década de Comcap, 
Sátiro cuidou de trocar a segunda jornada, na 
construção civil, pela atividade criativa. “Eu saía 

da Comcap às 4h e às 7h pegava na obra. Depois 
que vi a beleza que podia criar com os mosaicos, 
com a transformação de lixo em luxo, decidi ser 
bom a ponto de ganhar dinheiro com isso.” 

#bom exemplo 

A decisão madura de evitar 
nova paralisação em março deve 
ser elogiada, por evitar prejuízos 
à cidade e por permitir à direção 
da Comcap concentrar esforços 
na modernização do sistema 
operacional. 

Hoje, mais que tudo, é 
importante a empresa obter 
recursos externos para enfrentar o 
problema dos mais de 150 botas-
fora que proliferam na cidade. É 
só andar, pela Ilha ou pelos bairros 
continentais, para verificar a falta 
de cerimônia com que moradores 
descartam, de forma inadequada, 
resíduos de construção e demolição, 
materiais volumosos como sofás e 
geladeiras, e restos de poda.

Mesmo com o serviço de coleta 
pesada, que reinicia agora na 
metade de abril, e as remoções 
agendadas por demandas pelo 
DPLP, a Comcap estará enxugando 
gelo enquanto não viabilizar novo 

sistema de gerenciamento desses 
resíduos. Por isso, estive com o secretário de 
Estado do Desenvolvimento Sustentável, Paulo 
Bornhausen, apresentando projeto desenvolvido 
pelo Departamento Técnico da Comcap.

O projeto requer investimento de R$ 919 mil 
e prevê a implantação de uma rede de pontos de 
entrega voluntária (PEVs). Além da Ilha Ecológica 
do Itacorubi que já está em operação, serão criadas 
estruturas no Norte e no Sul da Ilha de Santa 
Catarina e aquela do Continente, que pelo menos 
de forma temporária, será instalada no terminal de 
Capoeiras. Em paralelo, serão desenvolvidas ações 
de educação ambiental com as comunidades. 

Nesse mesmo sentido, foi importante obter do 
presidente da Fatma, Gean Loureiro, a confirmação 
que será possível obter licença provisória de 
operação do aterro de inertes no Canto do Lamin.

Também em março, finalmente foi encerrado o 
processo que se arrastava desde 1998, pelo qual a 
União formalizou a cessão à Prefeitura Municipal de 
Florianópolis da área de 92 mil metros quadrados 
ocupados pelo Centro de Transferência de Resíduos 
Sólidos (CTReS), no Itacorubi. A partir disso, podem 
ser pleiteados novos recursos para investimento no 
local.

A demonstração de confiança dos empregados, 
portanto, tem sido de grande valor para que a 
direção dê os passos necessários à reestruturação da 

companhia. 
Convicta que 
as respostas 
certas para 
a Comcap 
serão sempre 
as respostas 
adequadas aos 
interesses da 
comunidade.

Ronaldo 
Freire

Carta do presidente

Novos gerentes

Guiness Book

Dhaniel Mujica de Almeida assume a gerência do DPRH no início de 
abril com a meta de implantar uma política de gestão de recursos humanos, 
com treinamento continuado e mapeamento de processos. “Pretendo colocar 
o departamento em ordem para que deixe de ser apenas um setor de folha 
de pagamento e se torne de fato um serviço de recursos humanos”, afirma o 
técnico em Segurança do Trabalho que está há quase cinco anos na Comcap 
e nos últimos três gerenciando o Sesmt.

O presidente da Comcap, Ronaldo Freire, vai confirmar também no início 
de abril a troca no comando dos departamentos de Coleta de Resíduos Sóli-
dos, gerência que passa a ser exercida por Lidnei Machado Rodrigues, e de 
Limpeza Pública, com Patrick Coelho. “Com Lidnei, será a primeira vez que 
um gari chega à chefia do DPCR e, com a juventude do Patrick no DPLP, 
queremos mostrar que quem trabalha direito tem grande chance de fazer car-
reira na Comcap”, afirma Freire. 

O coodenador do 
Museu do Lixo, Valdi-
nei Marques, recebeu do 
diretor da Regional La-
goa, Gabriel Damiani, e 
do presidente da ACIF, 
Doreni Caramori Jr., cer-
tificado pela participação 
da Comcap no Programa 
ReÓleo. Implantado há 14 

anos pela entidade, com parceria de pri-meira hora da Comcap, o 
programa hoje atende toda a Grande Florianópolis com quase mil 
pontos de coleta de óleo de cozinha usado. Recentemente, o ReÓleo 
entrou no livro dos recordes, o Guiness Book, pelo recolhimento e 
reciclagem de mais de um milhão de litros do resíduo.
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Equipes do DPLP deram conta de 

limpar estragos da chuva  

e preparar a Capital para 

os eventos do 287º

 aniversário

A Comcap acelerou este mês para 
dar conta da limpeza de vias e es-
paços públicos. De acordo com 

o diretor de Operações, Marius Bagnati, 
primeiro foi o atendimento emergencial 
em apoio à Prefeitura Municipal de Flo-
rianópolis na limpeza dos estragos pro-
vocados pelas águas de março. Na sequ-
ência, houve grande esforço para deixar 
a cidade pronta para a programação do 
aniversário de 287 anos. Sem contar a 
agenda, agora quinzenal, de lavação nas 
áreas centrais. Tanto movimento que é 
melhor acompanhar nas imagens das 
equipes em ação providenciadas pelos 
gerentes do DPLP Ivanildo Francisco 
Reis (Centro), Adriano Marques (Leste) 
e Maurício Adriano (Continente). 

No Continente, as 10 equipes articula-
das pelo gerente Maurício Adriano, além 
da preparação para a festa de aniversário 
centralizada no Parque de Coqueiros, 
trataram de cortar o mato alto de ruas. 
Nos bairros dessa região, também tem 
sido enfrentado o problema do descarte 
irregular de resíduos agravado pela fre-
quência de moradores de rua e usuários 

de drogas, especialmente em áreas 
de divisa com São José. “Está difí-
cil de manter a limpeza em vários 
pontos sem maior colaboração dos 
moradores e de ações integradas 
dos serviços sociais e de vigilância 
sanitária de ambos os municípios”, 
aponta Maurício Adriano.

Limpeza
em cada canto da
cidade
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Procissão Senhor dos Passos

Almirante Lamego

Avenida Beira-mar Norte
Morro da Mariquinha

Monsenhor Topp Avenida Hercílio Luz
Lagoa da Conceição Praça Nossa Senhora de 

Fátima, no Estreito

#saiu na imprensa 
No site www.comcap.org.br, 
acompanhe link das matérias 
que saíram na imprensa 
atualizado diariamente pela 
estagiária da Assessoria de 
Comunicação Patrícia Mello.

Também confira o novo link 
com nome dos aniversariantes 
do mês de abril.

Notícias do Dia

Confira no site www.ComCap.org.br



Tudo que a pessoa quer quando se aposenta é manter seu padrão de vida para, 
finalmente, usar o tempo nas coisas que gosta. Pois a Comcap oferece, para ajudar nisso, 
um plano de previdência complementar que só tem igual em grandes corporações como 
Banco do Brasil, Caixa, Casan, Celesc e Eletrosul, no setor público, WEG e Perdigão, 
no setor privado. João Carlos Silveira dos Santos, superintendente do Fumpresc, o 
fundo que mantém o MaisPrev, concedeu entrevista ao Compacto sobre as vantagens de 
economizar para, um dia, complementar a aposentadoria do INSS. A maior é delas é que 
nenhum outro investimento que se faça, em imóveis, poupança ou títulos, será dobrado 
como no MaisPrev. O que quer que a pessoa decida poupar – de 6% a 13% do salário _ 
terá a contraparte da Comcap. É guardar um e ganhar dois, já na largada.

#depoimentosMAISPREV
Vantagem dobrada em 
poupar para o futuro

Cada real 
investido 
vale dois

Pessoas 
vivem mais, 
mudou a 
cultura 
previdenciária

Fundos 
de pensão 
melhoraram

No MaisPrev, 
conta é 
individual

Rendimento 
é o dobro da 
poupança

Patrimônio 
de R$ 72 
milhões

Em resumo, 
só vantagens

Ajuste ao 
tempo e às 
mudanças 
na lei

O MaisPrev é uma excelente opção 
de investimento, principalmente de longo 
prazo. Hoje o INSS está pagando a média 
aritmética simples dos 80% maiores 
salários de contribuição, corrigidos 
monetariamente desde julho de 1994, 
descontado o fator previdenciário, então 
é recomendável conseguir uma renda 
maior, extra, para manter o padrão de 
vida lá no final. Para complementar a 
aposentadoria, muitas pessoas fazem 
poupança convencional, compram 
imóveis, aplicam em outros papéis. Mas 
aí não tem, como tem no MaisPrev, a 
contraparte da patrocinadora. A pessoa 
contribui e a Comcap acompanha 
o investimento com a paridade da 
contribuição.

Quando o Fumpresc assumiu o plano 
da Comcap, a cultura previdenciária não 
era tão difundida. O plano foi construído 
desde 1995 por acordo coletivo. Na 
criação, havia só a contribuição da 
patrocinadora, não do participante. 
Havia escala única de contribuição, 
de 7,42%, só que, quando a pessoa se 
aposentava recebia de 14% a 32% e, se 
ficasse inválido, de 20% a 50%. Era um 
desenho que não se sustentava, porque a 
soma das contribuições não pagaria os 
benefícios. O cálculo atuarial foi ficando 
descasado, porque as pessoas passaram a 
viver mais e, por força da legislação, não 
era permitido colocar um participante 
sem que outro saísse. Isso provocou um 
desequilíbrio, não financeiro, mas de 
cálculo. 

Também havia uma cultura 
do próprio sindicato de defender 
uma previdência pública, em vez 
de complementar. Com essa visão, 
algumas pessoas se desligaram. 
Mas, de lá pra cá, todos os fundos de 
pensão foram se adaptando e criando 
planos melhores. O próprio Governo 
Federal criou o plano de previdência 
complementar, semelhante ao 
MaisPrev, para os servidores públicos. 
Hoje o sentimento é o de adesão ao novo 
plano Maisprev, pois o trabalhador já 
percebeu que só o INSS é pouco para 
garantir um futuro melhor.

Fizemos um plano novo, que 
atende as demandas dos participantes 
da Comcap. O Plano MaisPrev é um 
plano de pagamento de contribuição 
variável: quando se aposenta, a pessoa 
vai ter o benefício em cima do valor que 
contribuiu. Hoje a contribuição pode 
ser de 6% a 13% da remuneração e a 
patrocinadora acompanha nesse mesmo 
percentual. É uma conta individual. 
Houve uma adesão de praticamente 
100% das pessoas.

Os participantes do MaisPrev têm uma 
rentabilidade bem superior à poupança, 
que está na casa dos 6% ao ano. Hoje, a 
rentabilidade do Fumpresc está na casa dos 
12%, pelo tipo de aplicação que consegue 
fazer no mercado financeiro. Não há 
poupança maior do que o fundo de pensão. 
Além disso, as contribuições individuais 
podem ser deduzidas na declaração do 
Imposto de Renda até o limite de 12%.

O patrimônio do Fumpresc é de 
R$ 72 milhões, em dinheiro, e está 
aplicado no mercado financeiro em 
títulos públicos federais, fundo de 
investimentos e empréstimos. A 
rentabilidade alcançada é repassada 
100% para a conta do participante, 
não há desconto de Imposto de Renda 
nem qualquer outra tributação. O 
Fumpresc é um fundo fechado, se o 
participante fosse aplicar o dinheiro em 
fundos abertos dos bancos, receberia 
um valor menor, porque todos visam 
lucro e repassam apenas uma fatia 
dos rendimentos. O Fumpresc não, 
todo dinheiro colocado lá, tirando a 
taxa de administração, é rentabilizado 
100% para as cotas, para cada conta 
individual.

No MaisPrev, além da vantagem 
da paridade (mesmo valor que a pessoa 
contribui é colocado pela Comcap), o 
fundo tem rentabilidade de mercado 
cheia e a contribuição pode ser deduzida 
do Imposto de Renda. Também há 
outros benefícios, de auxílio-doença, 
invalidez, e um empréstimo pessoal com 
taxas pequenas, bem inferiores as do 
mercado, taxa fixa de 0,80% corrigido 
pelo INPC. Enfim, o Fumpresc está à 
disposição do trabalhador da Comcap 
para efetuar sua adesão ao novo plano 
Maisprev, para que usufrua no futuro 
de todas as vantagens. Inclusive aqueles 
empregados que haviam se desligado 
do Comcaprev, podem ingressar no 
Maisprev sem o pagamento de jóia ou 
qualquer outro custo.

Agora, o cálculo atuarial prevê 
que a pessoa vai viver mais tempo, 
então é preciso ter mais recurso para o 
benefício. Por isso, foi feito um ajuste 
de contribuição de forma escalonada, 
negociado, à época, com o sindicato e 
a patrocinadora. Chamamos ambos e 
perguntamos o que queriam do plano. 
Então, fomos saneando as lacunas 
que havia por força da legislação, 
pelo fato das pessoas viverem mais, e 
pela baixa nas taxas de juros.

#ARTIGO

Dia mundial de combate 
à tuberculose

Thais Finger, médica do Trabalho

Em 24 de março de 1882, Robert Koch des-
cobriu o bacilo causador da tuberculose, doença 
que assola a sociedade desde os tempos pré-his-
tóricos. Foram encontrados esqueletos de mú-
mias do antigo Egito (3000 a.C.) e, mais recen-
temente, uma múmia pré-colombiana no Peru 
com sinais da doença. Após a descoberta do 
agente causador, várias tentativas de tratamen-
to foram feitas, desde a ingestão de preparados 
exóticos até a utilização de sangrias e a indução 
de vômitos. O mais comum deles, se tornou a 
mudança de clima: os pacientes se deslocavam 
para regiões litorâneas ou montanhosas, situação 
descrita no livro de Thomas Mann, A Montanha 
Mágica, publicado em 1924 e ganhador do prê-
mio Nobel de Liberatura.

Em Florianópolis, o Hospital de Caridade, 
criado em 1789, possuía uma enfermaria des-
tinada ao tratamento de pacientes com tuber-
culose. Mais tarde, em 1943, o Hospital Nereu 
Ramos foi construído para tratar os casos de 
pacientes mais graves.

Segundo estimativas, cerca de um terço da 
população mundial está infectada com o Myco-
bacterium tuberculosis, com o risco de desen-
volver a enfermidade. No Brasil, estima-se que 
64 milhões de pessoas estão infectadas e, por 
ano, são notificados aproximadamente 73 mil 
casos novos e 4,6 mil mortes em decorrência 
da doença. 

A tuberculose é uma doença infectoconta-
giosa causada por uma bactéria que afeta prin-
cipalmente os pulmões, mas, também pode 
ocorrer em outros órgãos do corpo, como ossos, 
rins e meninges (membranas que envolvem o 
cérebro).

A transmissão é direta, de pessoa a pessoa, 
principalmente através do ar. Ao falar, espir-
rar ou tossir, o doente de tuberculose pulmonar 
lança no ar gotículas, de tamanhos variados, 
contendo o bacilo. Após o período de incuba-
ção, que é variável, mas grande parte dos novos 
casos de doença pulmonar ocorre por volta de 
12 meses após a infecção inicial, a doença se 
desenvolve. Com o uso do esquema terapêuti-
co recomendado, há uma redução na transmis-
são, gradativamente, a níveis insignificantes, ao 
fim de poucos dias ou semanas. A tuberculose 
é uma doença curável em praticamente 100% 
dos casos novos, sensíveis aos medicamentos 
anti-TB. O tratamento, que é totalmente gratui-
to, deve ser feito por um período mínimo de 
seis meses, sem interrupção, diariamente. 

Na maioria dos infectados, os sinais e sin-
tomas mais frequentemente descritos são tosse, 
cansaço excessivo, febre baixa geralmente à 
tarde, sudorese noturna, falta de apetite, pali-
dez, emagrecimento acentuado, rouquidão, fra-
queza e prostração. 

Para prevenir a doença é necessário imu-
nizar as crianças de até quatro anos, obrigato-
riamente as menores de um ano, com a vacina 
BCG, e evitar ambientes fechados com aglo-
merações de pessoas, mal ventilados e sem ilu-
minação solar.

Em caso de dúvidas, deve ser procurado o 
posto de saúde mais próximo.  

Exemplo sobre salário de R$ 2 mil
Contribuição participante de 13% = R$ 260,00 (taxa de adm. 9% = R$ 23,40, devolução IR 
no ajuste anual = R$ 19,50)
Contribuição patrocinadora de 13% = R$ 260,00 (taxa de adm. 9% = R$ 23,40, Benefício de 
Risco/Seguro = R$ 28,00 – auxílio doença e aposentadoria invalidez)

Extrato mensal
Conta participante = R$ 236,60
Conta patrocinadora = R$ 208,60
Total da conta = R$ 445,20

Projeção do valor
(Levando em consideração uma inflação anual de 5% ao ano e um taxa de juros real de 
4,5% ao ano)
Cálculo com inflação + juros (30 anos) = saldo de R$ 1,1 milhão – Benefício de 1% R$ 11 mil
Cálculo com inflação + juros (25 anos) = saldo de R$ 650 mil – Benefício de 1% R$ 6,5 mil
Cálculo com inflação + juros (20 anos) = saldo de R$ 371 mil – Benefício de 1% R$ 3,7 mil

faça a Conta

 Programar o 
futuro
Viver o hoje, gastando tudo, 
sem pensar no futuro é 
motivo de arrependimento 
para grande parte da 
população brasileira. No 
momento em que mais vai 
precisar, não terá reserva 
para usufruir o melhor da vida. É preciso se preparar desde 
cedo, cuidando da saúde física e financeira. O MaisPrev é um 
plano vantajoso pelo simples fato de que se deposita um e se 
tem o dobro. Como é aplicado em bolo, e não individualmente, 
a rentabilidade é muito maior. Para quem não quer ser 
cigarra, cantar até morrer, mas quer ser formiga, que poupa, 
não há aplicação melhor. Além disso, esse é um dinheiro que se 
não tivesse sido criado o plano de previdência complementar, 
não existiria. Não se pode agora ser olho grande e imaginar 
que se trata de salário, porque esse valor só entrou na folha 
quando a Comcap assumiu o plano. Não somos estatutários 
como na prefeitura, então é melhor se programar para 
complementar a aposentadoria pelo INSS. Wilson Cancian 
Lopes, assessor técnico e ex-presidente

 Investimento 
em si 
Presidir o conselho é uma 
honra e um compromisso de 
extrema responsabilidade, 
uma vez que se trata de 
garantir o meu futuro e o 
dos demais participantes. 
Fazemos parte de uma 
minoria de empregados no Brasil com o privilégio de ter 
à disposição um fundo de pensão gerenciado por pessoas 
competentes, pautadas pela legalidade e segurança. 
Conselheiros e diretores são periodicamente atualizados e 
capacitados. Quem pensa do melhor para o seu futuro e da sua 
família deve se informar sobre os benefícios oferecidos pelo 
plano. Não é custo, é investimento. Isabel Reinert, presidente 
do Conselho Deliberativo do MaisPrev

 Desconta um, 
deposita dois
Só de calcular que a empresa 
desconta um e deposita dois 
na conta da pessoa, dá para 
saber que não há poupança 
igual a do MaisPrev. Quem 
participa e já conferiu 
seu saldo, tem certeza 
que se trata de um ótimo 
investimento. Eu desconto pelo teto e recomendo a todos.
Mário Cesar Silva, Macarrão, administrador e ex-diretor

 Ganhar até mais depois 
O MaisPrev é uma forma de recuperar salário quando se 
aposentar, principalmente para quem ganha pouco. Com o 
plano complementar, já andei pesquisando, é possível ganhar 
até mais quando se aposentar do que enquanto trabalha. 
Tenho lamentado que muitas pessoas não se deem conta dessa 
vantagem. Juarez Canto Luiz, Departamento Técnico

 Poupança 
programada
O MaisPrev é seguro e um 
bom plano para ajudar na 
aposentadoria. É contribuir 
agora porque futuramente 
vai ser melhor. Quem acha 
que é perda de dinheiro, não 
pensa que está fazendo uma 
poupança programada. Sérgio 
da Silva Rangel, Departamento de Limpeza Pública
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João Carlos Silveira dos Santos


