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Nova direção apela para fortalecimento da Comcap 
A nova diretoria da Comcap, composta pelo presidente 

Marius Bagnati, e diretores José Vilson de Souza (diretor 

de Operações) e Eduardo Garcia (diretor 

Administrativo-Financeiro), apelou  ao Sintrasem para 

que sejam deixados de lado os antagonismos, em vista em vista em vista em vista 

do interesse comum pelo fortalecimento da do interesse comum pelo fortalecimento da do interesse comum pelo fortalecimento da do interesse comum pelo fortalecimento da 

companhiacompanhiacompanhiacompanhia. O presidente pediu à diretoria do Sintrasem 

que seja parceira da empresa para acabar com 

desperdícios e ineficiências. 

“Precisamos  abrir um novo tipo de conversa com o 

sindicato, para    combater erros e ineficiênciascombater erros e ineficiênciascombater erros e ineficiênciascombater erros e ineficiências”, aponta 

Marius Bagnati. Segundo ele, hoje a companhia perde 12 

mil dias por ano com atestados, muitos verdadeiros, 

mas alguns produzidos de forma pouco legítima. “Isso 

não é certo, até porque sobrecarrega o colega que veio 

trabalhar”, comenta.  

A diretoria também solicitou  revisão de cláusula do 

acordo coletivo que exige o quarto gari na coleta do 

Centro e Continente no Verão. “Isso diminuiria um 

pouco a necessidade e os custos da contratação 

temporária e não mexeria com interesse de nenhum não mexeria com interesse de nenhum não mexeria com interesse de nenhum não mexeria com interesse de nenhum 

efetivoefetivoefetivoefetivo”, aponta Bagnati. 

A nova direção da Comcap também pediu ao Sintrasem 

que colabore para reduzir as quebras de caminhões e o 

passivo trabalhista. “Em 2014, tivemos de drenar R$ 3,2 

milhões para depósitos recursais: isso é dinheiro que faz 

falta para investir. O sindicato pode nos ajudar a evitar 

erros e a judicialização extrema que fazem o passivo 

trabalhista aumentar sem parar ao ponto de engessar a 

própria empresa”, diz Bagnati. São novas posturas São novas posturas São novas posturas São novas posturas 

para velhos problemas.para velhos problemas.para velhos problemas.para velhos problemas.    

 

___________novasnovasnovasnovasreceitasreceitasreceitasreceitas 

Prefeito Cesar Souza Junior acaba de sinalizar à 

Comcap que os estacionamentos da Aflov, ao lado do 

Camelódromo, no TAC e em frente ao TJ, deverão ser 

repassados para administração da empresa. Como 

forma da companhia obter novas receitas.  

___________sobresobresobresobredívidasdívidasdívidasdívidas    

    
A diretoria já está tratando com a PMF sobre as dívidas 

da Comcap. Em março, após negociação com a 

Secretaria da Fazenda, foram repassados R$ 10,2 

milhões. “Vamos fazer uma ação positiva, não há outra 

intenção na prefeitura que não seja fortalecer e dar vida 

longa à Comcap”, garante o presidente Marius Bagnati. 

Nesta terça-feira, nova rodada foi mantida com o 

secretário municipal da Fazenda, Edson Caporal, e 

amanhã à tarde, a diretoria da Comcap volta a 

conversar com a Fazenda, Grupo Gestor e, então, com 

a presença do prefeito Cesar Souza Junior.    

Investimento e expansão 

Presidente Marius Bagnati informa que os dois 

novos caminhões poliguindastes adquiridos pela 

empresa permitirão à Comcap obter novas 

receitas com serviços. “Vamos pela primeira 

vez, colocar o pé nos outros municípios da 

região metropolitana”, afirma sobre contrato do 

Departamento Comercial com a rede Fort 

Atacadista para remoção paga de resíduos 

também nas lojas de Palhoça e São José. 

Adriana Baldissarelli/Assessoria de Comunicação 

 



    

Mudanças na Mudanças na Mudanças na Mudanças na diretoriadiretoriadiretoriadiretoria        
Acompanhe as alterações no corpo gerencial acessando o link Sobre a 
entidade/Nossa equipe no site www.comcap.org.br.  

 

GABINETE  

 

Marius Bagnati 
DiretorDiretorDiretorDiretor    PresidentePresidentePresidentePresidente  
 
 
Engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Marius Bagnati exerce a 
presidência da Comcap pela quarta vez. As três ocasiões anteriores ocorreram entre 1986 e 1988, 
1993 a 1996 e entre 2011 e 2012. Empresário do ramo de construção civil e de tecnologia também foi 
diretor da multinacional argentina Tecno Acción. 
Desde maio de 2014, vinha atuando como diretor de Operações da Comcap. Cursa atualmente pós-
graduação em Direito Ambiental no Cesusc. 
 

 

 

 

 

JOSÉ VILSON DE SOUZA    
DiretorDiretorDiretorDiretor    dededede    OperaçõesOperaçõesOperaçõesOperações  
 
José Vilson de Souza já foi presidente e exerce pela terceira vez a Diretoria de Operações. É técnico 
em Administração, em Edificações e em Mecânica Geral. Trabalha há 27 anos na Comcap e, com 
exceção DPMT e da Contabilidade, já chefiou todos os setores da empresa. Foi gerente da Divisão de 
Controle Operacional e Abastecimento (1989); gerente da Divisão de Coleta de Resíduos Sólidos 
(1994), exercício reconhecido com medalha de honra ao mérito; gerente da Divisão Financeira (1998); 
gerente do Departamento de Coleta de Resíduos Sólidos (2004); assessoria da Presidência (2007); 
gerente do Departamento de Recursos Humanos (2008). Em abril de 2009, assumiu a gerência do 
Departamento de Limpeza Pública, função que passou a acumular com a diretoria de Operações em 
maio de 2011. Entre 2011 e 2012, atuou como diretor Administrativo-Financeiro, diretor de Operações 
e presidente. Depois de dois anos na Divisão de Coleta Seletiva, sem função gratificada, em 2014 
assumiu a gerência do recém criado Departamento de Valorização de Resíduos Sólidos. 

 

 

Eduardo Garcia Rodrigues 
Diretor Administrativo Financeiro Diretor Administrativo Financeiro Diretor Administrativo Financeiro Diretor Administrativo Financeiro  
 
Eduardo Garcia Rodrigues, o Dudu, tem 29 anos e há 16 mora em Florianópolis. Estudou Economia na 
Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente é acadêmico de Contabilidade. Ligado ao 
movimento estudantil desde o Ensino Básico, na Associação de Moradores de Canasvieiras viu a 
possibilidade de, por meio da mobilização comunitária, contribuir para a conquista de melhorias 
significativas daquele bairro. Em 2009, no início da 16ª Legislatura da Câmara Municipal, aos 22 anos, 
assumiu a chefia de gabinete do Vereador Dinho (Edinon Manoel da Rosa), onde permaneceu até 
2011, retornando em 2013 e lá atuando até aceitar o desafio de comandar a Diretoria Administrativo 
Financeira da Comcap. No setor privado, Eduardo é microempreendedor da área metalmecânica, já 
que tem formação de técnico em mecânica e trabalhou em diversas empresas da região. 
 

                                                           



Conexão solidáriaConexão solidáriaConexão solidáriaConexão solidária    
NOVO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARTICIPOU DE AÇÃO SOLIDÁRIA DA COMCAP EM 2008 

 

Assim que colocou os pés na Comcap, o diretor AdministrativoAssim que colocou os pés na Comcap, o diretor AdministrativoAssim que colocou os pés na Comcap, o diretor AdministrativoAssim que colocou os pés na Comcap, o diretor Administrativo----Financeiro, Eduardo Financeiro, Eduardo Financeiro, Eduardo Financeiro, Eduardo 
Garcia Rodrigues, Dudu, foi logo reconhecido por ter participado de ação solidária Garcia Rodrigues, Dudu, foi logo reconhecido por ter participado de ação solidária Garcia Rodrigues, Dudu, foi logo reconhecido por ter participado de ação solidária Garcia Rodrigues, Dudu, foi logo reconhecido por ter participado de ação solidária 
em Itajaí em dezembro de 2008. Naquela ocasião, voluntários organizados pela em Itajaí em dezembro de 2008. Naquela ocasião, voluntários organizados pela em Itajaí em dezembro de 2008. Naquela ocasião, voluntários organizados pela em Itajaí em dezembro de 2008. Naquela ocasião, voluntários organizados pela 
Intendência de Intendência de Intendência de Intendência de Ratones e Associação de Moradores de Canasvieiras se juntaram à Ratones e Associação de Moradores de Canasvieiras se juntaram à Ratones e Associação de Moradores de Canasvieiras se juntaram à Ratones e Associação de Moradores de Canasvieiras se juntaram à 
Comcap para recolher 240 toneladas de resíduos que impediam o acesso à Praia de Comcap para recolher 240 toneladas de resíduos que impediam o acesso à Praia de Comcap para recolher 240 toneladas de resíduos que impediam o acesso à Praia de Comcap para recolher 240 toneladas de resíduos que impediam o acesso à Praia de 
Atalaia depois da enchente.Atalaia depois da enchente.Atalaia depois da enchente.Atalaia depois da enchente.            
    
Dudu Garcia nem lembrava mais disso, mas gostou da conexão. “Essa passagem Dudu Garcia nem lembrava mais disso, mas gostou da conexão. “Essa passagem Dudu Garcia nem lembrava mais disso, mas gostou da conexão. “Essa passagem Dudu Garcia nem lembrava mais disso, mas gostou da conexão. “Essa passagem 
resgatresgatresgatresgata o espírito que a Comcap tem de trabalho coletivo e social”, disse. Daquela a o espírito que a Comcap tem de trabalho coletivo e social”, disse. Daquela a o espírito que a Comcap tem de trabalho coletivo e social”, disse. Daquela a o espírito que a Comcap tem de trabalho coletivo e social”, disse. Daquela 
vez numa situação extraordinária, de levar ajuda e autoestima à cidade vizinha, mas vez numa situação extraordinária, de levar ajuda e autoestima à cidade vizinha, mas vez numa situação extraordinária, de levar ajuda e autoestima à cidade vizinha, mas vez numa situação extraordinária, de levar ajuda e autoestima à cidade vizinha, mas 
com a mesma cooperação e esforço que precisam ser praticados toda dia com a mesma cooperação e esforço que precisam ser praticados toda dia com a mesma cooperação e esforço que precisam ser praticados toda dia com a mesma cooperação e esforço que precisam ser praticados toda dia para para para para 
manter a Capital em manter a Capital em manter a Capital em manter a Capital em ordem, cordem, cordem, cordem, comparaomparaomparaompara    o diretor.o diretor.o diretor.o diretor.    
 

     

 

                                                                                               

    



Prefeitura no bairroPrefeitura no bairroPrefeitura no bairroPrefeitura no bairro    
COMCAP VAI DAR ATENÇÃO ESPECIAL À ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO SANTA MÔNICA 

O diretor O diretor O diretor O diretor presidente, Marius Bagnati, participou sábado dpresidente, Marius Bagnati, participou sábado dpresidente, Marius Bagnati, participou sábado dpresidente, Marius Bagnati, participou sábado da açãoa açãoa açãoa ação    Prefeitura no Prefeitura no Prefeitura no Prefeitura no 
Bairro Santa Mônica. Lá, recebeu e acatou o pedido para que um Bairro Santa Mônica. Lá, recebeu e acatou o pedido para que um Bairro Santa Mônica. Lá, recebeu e acatou o pedido para que um Bairro Santa Mônica. Lá, recebeu e acatou o pedido para que um empregado da empregado da empregado da empregado da 
Comcap fique à disposição da associação de moradores para prestar serviços de Comcap fique à disposição da associação de moradores para prestar serviços de Comcap fique à disposição da associação de moradores para prestar serviços de Comcap fique à disposição da associação de moradores para prestar serviços de 
limpeza, capina e roçagem. “Com eslimpeza, capina e roçagem. “Com eslimpeza, capina e roçagem. “Com eslimpeza, capina e roçagem. “Com essa pessoa daremos atenção mais direta às sa pessoa daremos atenção mais direta às sa pessoa daremos atenção mais direta às sa pessoa daremos atenção mais direta às 
demandas comunitárias como já fazemos nos bairros Anchieta e Parque São demandas comunitárias como já fazemos nos bairros Anchieta e Parque São demandas comunitárias como já fazemos nos bairros Anchieta e Parque São demandas comunitárias como já fazemos nos bairros Anchieta e Parque São 
Jorge”, assegurou Bagnati à presidente da Associação de Moradores Jardim Santa Jorge”, assegurou Bagnati à presidente da Associação de Moradores Jardim Santa Jorge”, assegurou Bagnati à presidente da Associação de Moradores Jardim Santa Jorge”, assegurou Bagnati à presidente da Associação de Moradores Jardim Santa 
MônicaMônicaMônicaMônica    (Acojar)(Acojar)(Acojar)(Acojar), Rosângela , Rosângela , Rosângela , Rosângela Luz Luz Luz Luz Vieira. Vieira. Vieira. Vieira.     

Também Também Também Também confirmouconfirmouconfirmouconfirmou    o interesse da Comcap em implantar no bairro sistema de o interesse da Comcap em implantar no bairro sistema de o interesse da Comcap em implantar no bairro sistema de o interesse da Comcap em implantar no bairro sistema de 
coleta de resíduos orgânicos e compostagem. O projeto foi proposto pela coleta de resíduos orgânicos e compostagem. O projeto foi proposto pela coleta de resíduos orgânicos e compostagem. O projeto foi proposto pela coleta de resíduos orgânicos e compostagem. O projeto foi proposto pela 
coordenadora do coordenadora do coordenadora do coordenadora do Fórum    dadadada    Bacia do Itacorubi,,,,    Rosângela Mirela    CamposCamposCamposCampos, e a , e a , e a , e a 
Comcap se dispõe a fazer a intermediação e a defesa dComcap se dispõe a fazer a intermediação e a defesa dComcap se dispõe a fazer a intermediação e a defesa dComcap se dispõe a fazer a intermediação e a defesa do conceito junto à o conceito junto à o conceito junto à o conceito junto à 
vizinhança. A ideia é usar o terreno próximo à antena, atrás do posto da Polícia vizinhança. A ideia é usar o terreno próximo à antena, atrás do posto da Polícia vizinhança. A ideia é usar o terreno próximo à antena, atrás do posto da Polícia vizinhança. A ideia é usar o terreno próximo à antena, atrás do posto da Polícia 
Militar para instalar as leiras da compostagem e cultivar hortaliças. “Para isso, Militar para instalar as leiras da compostagem e cultivar hortaliças. “Para isso, Militar para instalar as leiras da compostagem e cultivar hortaliças. “Para isso, Militar para instalar as leiras da compostagem e cultivar hortaliças. “Para isso, 
vamos implantar de forma pioneira no Santa Mônica, a coleta em três fraçõevamos implantar de forma pioneira no Santa Mônica, a coleta em três fraçõevamos implantar de forma pioneira no Santa Mônica, a coleta em três fraçõevamos implantar de forma pioneira no Santa Mônica, a coleta em três frações s s s 
diferenciadas. Já fazemos a coleta de recicláveis secos e de rejeitos e passaremos a diferenciadas. Já fazemos a coleta de recicláveis secos e de rejeitos e passaremos a diferenciadas. Já fazemos a coleta de recicláveis secos e de rejeitos e passaremos a diferenciadas. Já fazemos a coleta de recicláveis secos e de rejeitos e passaremos a 
incluir a coleta de recicláveis úmidos, os resíduos orgânicos que serão usados ali incluir a coleta de recicláveis úmidos, os resíduos orgânicos que serão usados ali incluir a coleta de recicláveis úmidos, os resíduos orgânicos que serão usados ali incluir a coleta de recicláveis úmidos, os resíduos orgânicos que serão usados ali 
mesmo na composteira. É um grande avanço”, indica Bagnati.mesmo na composteira. É um grande avanço”, indica Bagnati.mesmo na composteira. É um grande avanço”, indica Bagnati.mesmo na composteira. É um grande avanço”, indica Bagnati.    

Mauro Vaz/Secom PMF 

    

    

    



Coleta pesada: “serviço de Primeiro Mundo” 
75 de bairros da Capital serão atendidos com serviço até novembro 
  

Tiago Bento/Assessoria de Comunicação 

 

 
A coleta de lixo pesado na Coloninha, Bairro de Fátima e Estreito será feita na quarta que vem. 
Excepcionalmente, por conta do feriado de Tiradentes, deixará de ser feita na segunda-feira. Esta semana, o 
recolhimento de materiais volumosos ocorre no Jardim Atlântico e Sapé. 
  
“Ótimo esse trabalho, a Comcap está de parabéns. É coisa de Primeiro Mundo, dá para se comparar até com 
Estados Unidos”, disse Rossama, morador da Rua Eleutério da Silva Furtado, ao descartar em torno de 200 
quilos de materiais como madeira, ferro, isopor, fios, plásticos. Ele conta que mora na Capital há cinco anos, 
vindo do Rio Grande do Sul, e que percebe a ação da Comcap em todos os lugares.  “Tomara que continue 
assim, lá no Rio Grande do Sul não tem isso, apenas alguma limpeza nas praças. Aqui, vejo a Comcap nas ruas, 
nas praias, sempre limpando”, aponta.   

Ação da Comcap em todos os lugares 
Segundo o morador, a Comcap consegue manter o bairro limpo, apesar da ação constante de deposição 
irregular de resíduos às margens da PC3 e da ação de moradores de rua e de usuários de drogas em imóveis 
abandonados. 
  
De acordo com o gerente da Divisão de Remoção Especial da Comcap, Ricardo Nunes, são recolhidas no mínimo 
50 toneladas de resíduos em cada roteiro de coleta pesada.  Os 75 bairros de Florianópolis terão o serviço até o 
final de novembro. Esse ano, informa ele, a Comcap tem solicitado aos moradores que separem melhor a 
madeira e os restos de poda para facilitar o recolhimento.                                                                                       

 

    

 


