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A jornalista Simone Kafruni achou nota 10 
a atitude de João Frederico de Souza por parar 
um instante o trabalho no Parque de Coqueiros 
para ajudar uma senhora que havia caído. Fez 
questão de registrar em foto.

#bom exemplo 

10 passos para uma 
alimentação saudável

Desratização

Dinâmicas de prevenção

A médica do Trabalho Thais Finger separou 
dicas do Guia Alimentar do Ministério da Saúde 
para recomendar cuidados com a alimentação.

1. Faça pelo menos três refeições (café da manhã, 
almoço e jantar) e dois lanches saudáveis por dia. 
Não pule as refeições.

2. Inclua diariamente seis porções do grupo 
de cereais (arroz, milho, trigo, pães e massas), 
tubérculos como as batatas e raízes como a mandioca/
macaxeira/aipim nas refeições. Dê preferência aos 
grãos integrais e aos alimentos na sua forma mais 
natural.

3. Coma diariamente pelo menos três porções 
de legumes e verduras como parte das refeições 
e três porções ou mais de frutas nas sobremesas e 
lanches.   

4. Coma feijão com arroz todos os dias ou, pelo 
menos, cinco vezes por semana. Esse prato brasileiro 
é uma combinação completa de proteínas e bom 
para a saúde.

5. Consuma diariamente três porções de leite e 
derivados e uma porção de carnes, aves, peixes ou 
ovos. Retirar a gordura aparente das carnes e a pele 
das aves antes da preparação torna esses alimentos 
mais saudáveis.

6. Consuma, no máximo, uma porção por dia de 
óleos vegetais, azeite, manteiga ou margarina. Fique 
atento aos rótulos dos alimentos e escolha aqueles 
com menores quantidades de gorduras trans.

7. Evite refrigerantes e sucos industrializados, 
bolos, biscoitos doces e recheados, sobremesas doces 
e outras guloseimas como regra da alimentação.  

8. Diminua a quantidade de sal na comida e 
retire o saleiro da mesa. Evite consumir alimentos 
industrializados com muito sal (sódio) como 
hambúrguer, charque, salsicha, linguiça, presunto, 
salgadinhos, conservas de vegetais, sopas, molhos 
e temperos prontos.     

9. Beba pelo menos dois litros (seis a oito copos) 
de água por dia. Dê preferência ao consumo de água 
nos intervalos das refeições.

10. Torne sua vida mais saudável. Pratique pelo 
menos 30 minutos de atividade física todos os dias 
e evite as bebidas alcoólicas e o fumo.  Mantenha o 
peso dentro de limites saudáveis.
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o resumo feito pelo Departamento 

Técnico sobre quais são e 

como andam os projetos 

da companhia.  

Na frente
Comcap investe para 
melhorar trabalho

Dito & feito

Florianópolis sai na frente 
de capitais como Curitiba 
com a aquisição de corta-

dores de grama de alta produti-
vidade. A Comcap investiu R$ 
66 mil na compra de três equipa-
mentos Giro Zero da marca sueca 
Husqvarna, fabricados nos Esta-
dos Unidos. 

Os equipamentos foram apre-
sentados à equipe do DPLP na 
segunda semana de maio, na 
Avenida Beira-mar Norte e ime-
diatamente entraram em opera-
ção, com bons resultados na Via 

Expressa Sul, por exemplo. Em 
capacidade máxima, são equipa-
mentos de alto rendimento, possi-
bilitando o corte de 16 mil metros 
quadrados por hora, enquanto um 
bom roçador conseguiria fazer 
350 metros quadrados no mesmo 
período. 

A fabricante e a empresa da 
HSFloresta e Jardim Comércio 
de Máquinas Ltda, que vendeu 
os cortadores, ofereceram treina-
mento a um operador da Comcap 
na unidade fabril de São Carlos, 
interior de São Paulo. Além dis-

so, informa o diretor Administra-
tivo-Financeiro da Comcap, Pau-
lo Orsini, foi possível conseguir 
um desconto de 30% no valor de 
cada equipamento em relação ao 
preço de mercado.

Também foram comprados 
pela Comcap 10 cortadores de 
grama com tração, com inves-
timento de R$ 12 mil. “Temos 
conseguido resultados bem acima 
do esperado, graças à credibilida-
de que a nova direção conferiu às 
ações da Comcap”, aponta o dire-
tor-presidente, Ronaldo Freire.

Em menos de cinco meses, a direção da Comcap conseguiu colocar em ordem o 
caixa e as rotinas operacionais da companhia. Confira as principais ações

* Restabelecimento do crédito com fornecedores
* Melhoria na fiscalização da frota, com adoção de vistoria 
permanente (sistema check-list)
* Busca de novas receitas em fontes públicas e privadas
* Obtenção de certidões negativas de débito, na Comcap e na 
prefeitura, condição para finalizar a assinatura de convênios com 
órgãos estaduais e federais 
* Mudanças para implantação de política permanente de 
recursos humanos
* Conclusão com sucesso da Operação Verão
* Mutirões de limpeza de vias públicas, praças e parques
* Assinatura de convênio com a Caixa para liberação de R$ 

1,2 bilhão que permitirá a implantação do PEV do Continente 
e negociação bem sucedida com PMF e vizinhos para uso do 
Terminal de Capoeiras
* Assinatura de convênio com a Caixa para liberação de R$ 
1,2  milhão que permitirá a implantação do PEV do Conti-
nente para reforma do Galpão da ACMR e de R$ 287 mil 
para Aresp. Assinatura de convênio com o Ministério Público 
do Estado para aquisição de um picador florestal e cinco 
caçambas estacionárias. O investimento será de R$ 716 mil 
com contrapartida financeira da Comcap de R$ 100 mil mais 
R$ 160 mil em bens e serviços. 
* Conclusão do processo de devolução da área do estacionamen-
to no Centro à União, com compensação de receita pela PMF e 

recolocação dos empregados
* Obtenção do título de propriedade do imóvel ocupado pela 
Comcap no Itacorubi há 57 anos. Em 1978, a Comcap cedeu 
para uso da UFSC a área da igrejinha em troca do terreno do 
Itacorubi, mas o processo para formalizar essa troca se arrastava 
desde 1998. Agora a União fez a cessão.
* Liberação de R$ 385 mil do Fundo Especial de Proteção 
ao Meio Ambiente (Fepema), por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Sustentável. O projeto prevê a aquisição de 
um picador de poda. 
* Compra de três caminhões para a coleta convencional, um po-
liguindaste duplo, três touros e 10 tourinhos e cessão de 12 carros 
usados e de um equipamento de grande porte para roçagem. 

A equipe da desratização, liderada pelo 
supervisor Ivonésio Genito Santos, aplicou iscas 
na Praça XV de Novembro, no Centro da Capital. 
Parte do esforço da companhia de melhorar a 
limpeza do Centro que, desde o início do ano, é 
lavado a cada 15 dias. Esse choque de limpeza é 
uma exigência do prefeito Cesar Souza Júnior.

De acordo com o engenheiro agrônomo 
Marcos Brum, está em processo de renovação 
convênio com a Secretaria Municipal de Saúde 

para retomar a desratização em larga escala na 
cidade. Pelo convênio, grupo técnico mapeia as 
áreas endêmicas para leptospirose, principalmente, 
a Saúde compra as iscas e a Comcap as aplica.

Limpeza no aterro 
Por ordem do prefeito, a Comcap removeu 

todo entulho deixado na área que era ocupada pelo 
Direto do Campo no Aterro da Baía Sul. Cerca de 
200 toneladas.

O gerente da Divisão de Segurança e Medicina 
do Trabalho, Marcelo dos Santos Dalbosco, 
a propósito do Dia Mundial da Segurança e 
Saúde do Trabalho (28 de abril), observa que 
na Comcap são feitas dinâmicas de prevenção 
mensalmente. Os envolvidos em acidentes são 
chamados a conversar para contribuir com a 

construção de melhores práticas.
Em 2012, a companhia perdeu 2,6 mil dias 

com acidentes do trabalho. Foram registrados 321 
casos na empresa, enquanto em 2011, ocorreram 
304 e em 2010, 243. Em geral, explica Dalbosco, 
os meses de Operação Verão são aqueles em que 
há maior número de ocorrências. 

Coleta pesada começou pelo Continente
A Comcap retomou em abril o calendário 

de coleta pesada pelos bairros do Continente.  
No Monte Cristo, uma das áreas mais críticas 
da cidade em termos de deposição irregular de 
resíduos volumosos, a equipe da Divisão de 
Remoção Especial, liderada pelo gerente Ricardo 
Alexandre Nunes, teve de trabalhar durante três 
dias. Isso que a companhia mantém um ponto 
de entrega voluntária (PEV) na comunidade.

De acordo com o gerente do Departamento 
de Limpeza Pública, Patrick Coelho, este ano 
passam a ser mais detalhados os controles 
tanto do recebimento no PEV, para apurar a 
procedência dos resíduos, quanto da coleta 
pesada domiciliar programada. 

Os materiais são encaminhados à área de 
triagem do CTReS, no Itacorubi. Os metais e 
a madeira são comercializados pela Comcap, 
cerca de 10% encaminhados ao aterro de inertes 
e 20% ainda são rejeitos. “Essa triagem permite 
caracterizar os materiais que são descartados 
pelos moradores, além de alguma receita com a 
comercialização e economia na destinação final 
para o aterro sanitário”, informa o gerente.

A divulgação da coleta pesada este ano 
foi reestruturada numa ação integrada do 
DPLP, Divisão de Educação Ambiental 
do Departamento Técnico e Assessoria de 
Comunicação. 
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Qual a idade

Qual o grau de instrução
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Por 
que gari?

Pedro Aleixo Gary foi o 
francês, que ainda durante 

o Império, assinou o primeiro 
contrato de limpeza urbana 

no Brasil, para limpar as ruas 
depois da passagem de cavalos. 

Os cariocas acostumaram-se 
a chamar a “turma do gari” 

quando precisavam 
de serviços de 

limpeza.

Em capitais como Rio ou São Paulo, são 
chamados garis todos os trabalhadores em 
limpeza urbana. Aqui, por costume e convenção, 
só os que operam a coleta de resíduos sólidos. 
Na Comcap, há 394 pessoas no cargo. 

Num perfil médio, providenciado sobre 
os números do Departamento de Recursos 
Humanos em abril, a companhia equilibra 
um time maduro (que conta 10 a 20 anos de 
casa) com mão de obra renovada a partir do 
concurso de 2008. A maioria chegou ou passou 

do Ensino Médio e valoriza cada vez mais a 
importância da profissão para o saneamento 
ambiental. Embora a grande maioria trabalhe na 
coleta convencional, é crescente a ocupação na 
coleta seletiva, modalidade que mais cresce na 
companhia.

Nesse 16 de maio, o Dia do Gari terá um 
sentido especial na companhia. Pela primeira 
vez, sete garis ocupam cargos de chefia na 
empresa, incluindo a gerência do Departamento 
de Coleta de Resíduos Sólidos. 

Gari,
profissão agente      
ambiental

“Há 30 anos quem trabalhava na Comcap ou era maluco ou 
analfabeto, hoje tem pessoas com segundo grau trabalhando de 
gari, tem professora trabalhando de margarida. Tudo mudou 
muito nesse tempo. Trabalhei 34 anos na coleta e só saí porque 
me aposentei na especial, mas minha vontade era continuar 
como gari. Sempre 
gostei de trabalhar 
quieto, sem gritaria, e 
de ter um roteiro para 
cumprir. Na coleta, 
terminou bem a 
tarefa, está liberado.”

José Arruda 
Coelho Filho, o 
Mineirinho, que 
trabalha há 34 anos 
na Comcapseletiva 
por nada. 

O gari mais novo 
da Comcap é Marcio 
Antonio Augusto, 
hoje tem 25 anos e 
entrou na Comcap 
em 2008. Trabalha na 
coleta convencional 
noturna.

Quanto tempo estão na casa

Vida inteira

“Antes, a coleta seletiva ficava com os mais antigos. Hoje, 
os garis mais novos é que estão rendendo mais, por causa da 
quantidade de material reciclável que aumenta cada vez mais. 
O ritmo é mais fraco que o da convencional, mas é um material 
que não se pode jogar com muita força porque tem pessoas 
trabalhando dentro do baú. Precisa prestar muita atenção. 

Trabalhava como atendente de farmácia e fiquei sabendo do 
concurso por conhecidos que já eram da Comcap e gostavam 
muito. No começo foi bem difícil porque o corpo não estava 
acostumado, mas é só uma questão de adaptação. Levei uns seis 
meses, quase desisti, mas depois acostumei. Hoje o trabalho está 
muito bom, bem tranquilo. 

A única dificuldade é passar muito tempo no trajeto. Como 
as associações de Florianópolis não absorvem todo o material, 
se pega até duas horas de fila na Via Expressa para fazer uma 
descarga. Aí, 
para tirar e vazar 
três ou quatro 
carradas, se leva o 
dia todo.”

Ricardo 
Juarez da Silva, 
tem 32 anos e 
entrou na Comcap 
no final de 2008. 
Começou na 
convencional, mas 
há três anos não 
larga a seletiva 
por nada. 

Força renovada 

“É uma honra ser gari. Apesar de agora estar na chefia do 
departamento, também sou gari e sempre foi gratificante fazer 
o trabalho de coleta, mantendo a cidade limpa e mostrando que 
este é um serviço digno. Desejo felicidades a todos os garis 
e que percebam o valor do seu trabalho, porque proporciona 
saúde e qualidade de vida aos moradores de Florianópolis. A 
Comcap paga um bom salário, que permite manter a família 
com dignidade, e incentiva o estudo para que as pessoas possam 
crescer dentro e fora da empresa. Aprendi muito na Comcap, 
observando como as coisas funcionam, o que é bom ou ruim, 
e não posso deixar de elogiar o fato do presidente Ronaldo 
Freire abrir uma porta para que o operacional possa mostrar que 
também tem condições de dirigir e cuidar de funções gerenciais 
na empresa.”

Lidnei Machado Rodrigues, há 11 anos na Comcap, é o gerente do Departamento 
de Coleta de Resíduos Sólidos. Sempre trabalhou na coleta convencional, em 2009 foi 
supervisor de coleta, este ano assumiu a divisão e depois o departamento.

No comando
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Onde estão

Preparado para o melhor
“O gari da Comcap faz um serviço público, fixo, tem 

estabilidade então pode dar suporte maior para a família. 
E aquela satisfação quando olha para trás e vê a rua limpa. 
Quando se assume uma gerência, é preciso estar preparado 
para fazer o melhor, para dar solução a todos. “

Josué Goulart é 
gari há 11 anos, assumiu 
supervisão em janeiro e no 
início de abril a gerência da 
Divisão de Coleta Diurna.

“Já trabalhei como 
carcereiro, na pesca, 
mas a função que mais 
me adaptei foi a de gari. 
Gosto dessa profissão e 
até hoje não tenho nada 
a reclamar. A coleta 
foi se aprimorando e os 
equipamentos também 
vêm dando melhores 
condições de trabalho. A 
maior parte do usuário 
colabora, mas 40% ainda 
deixam a desejar.” 

Adúlcio Cantalício 
Gonçaves, é o gari mais velho em atividade na coleta, completa 
25 anos de trabalho na Comcap em outubro e 58 anos de idade em 
dezembro.

Mais jovemMais velho

“É um serviço com o qual me identifico, gosto de trabalhar 
no pesado, gosto da coleta. Em 2005, pensei ter me inscrito 
para trabalhar na varrição, quando disseram que seria na coleta 
me apavorei. Depois de uma semana no caminhão disse que não 
dava, meu corpo estava todo doído, uma amiga que trabalhava 
de auxiliar operacional na temporada me deu a maior força, 
lembrou que sou guerreira e continuei. Fiz outras temporadas 
até ser chamada 2012, fui me identificando e hoje adoro 
trabalhar no caminhão. 

O mais difícil foi acostumar a subir e descer no caminhão, 
mantendo o ritmo. Mas todo mundo 

Presença feminina
ajuda, fala como faz para não se machucar. Tem gari que não gosta de 
trabalhar com mulher na equipe, porque acha que pode atrasar o roteiro, 
mas depois aceita. A mulher pode até ter menos força, mas, na verdade, 
quando o saco é pesado um pede ajuda ao outro. Eu converso muito, 
brinco, me dou superbem com todos. Nesse roteiro da Lagoa já estou há 
um ano, com a mesma equipe, ou melhor, a equipe até já mudou quem 
não saiu de lá fui eu.  

O usuário ainda se impressiona quando vê uma mulher no caminhão, 
tem quem chama a criança para ver a moça da coleta, é bem legal.  A 
relação é boa, a gente explica como deve ser encaminhado o orgânico, a 

poda, a madeira, pessoas que 
não separavam começam a 
separar o reciclado.” 

Ana Claudia da 
Conceição trabalha na coleta 
convencional há um ano e 
três meses, depois de ter feito 
várias temporadas. Estudou 
até a sétima série e trabalhou 
14 anos como doméstica. 
Hoje, tem muitas ex-colegas 
interessadas no concurso 
da Comcap. As mulheres 
ainda são absoluta minoria 
na coleta, mas já provam que 
não há preconceito que resista 
à amizade, à competência e a 
uma boa conversa.

 “Como estou com joelho machucado, não dá mais para 
correr tanto, estou no roteiro de convênios que é mais calmo. 
O que mais gosto nessa profissão é conhecer novas pessoas e 
novas paisagens.”

Luciana Maria Filisbino tem Ensino Médio completo, 
entrou na Comcap no início de 2012, trabalhou na 
convencional até passar para o roteiro de convênios. Ainda 
pretende tirar brevê e pilotar aviões, senão como profissão, 
como um hobby.

Comunicação com povo

Mais estudado
Sandro Rodrigues de Souza é formado em 

Logística pela Uniasselvi, em Paulo Lopes, e trabalha 
na coleta convencional desde 2008. Ele estava 
desempregado e soube pelo pessoal que já trabalhava 

na Comcap que se trata de uma boa empresa, então fez 
concurso. No início a atividade é difícil, mas depois 
acostuma e é bem bom, afirma o gari que tem formação 
de nível superior.
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