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Campeche, Sul da Ilha,
LIBERADO
TRÁFEGO
NO
ELEVADO
DO
RIO
TAVARES
missa de
LIBERADA A PESCA DA TAINHA com a já tradicional

1º de Maio, foi oficialmente
liberada a pesca da tainha no
estado. Evento que começou
há 14 anos por iniciativa
do “Seu Getúlio”, Getúlio
Manoel Inácio, para abençoar
os pescadores e terem uma
boa safra. No decorrer dos
anos, o acontecimento foi
se transformando em festa
comunitária com atrações
o dia inteiro. Começou
bem cedo com lauto café
e procissão com casais
carregando a bandeira do
divino.
Desde o falecimento do
Seu Getúlio há pouco mais
de um ano, a organização foi
assumida pelo seu sobrinho
Pedro Aparício Inácio.

No dia 23 de março de 2019, foi liberado o tráfego nesta
obra que durou quase 4 anos no Sul da Ilha.
Começou em maio de 2015, na gestão do prefeito César
Souza Júnior. O custo final ficou em R$ 16,3 milhões,
mais R$ 15,4 milhões na desapropriação de terrenos
de 33 famílias nas áreas do entorno impactadas. Fica a
pergunta: os problemas de mobilidade no Sul da Ilha foram
resolvidos?
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Na cerimônia de abertura participaram Senador, Prefeito, deputados, vereadores e comunidade.
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VACINAÇÃO
CONTRA
Veja mais na página 4.
nos inserimos
nesteFEBRE AMARELA
Com a confirmação da primeira morte por febre amarela, a informação e a vacinação tornam-se primordiais em Santa
Catarina, conceito.
quando o estadoAssim,
passou a ser área com recomendação para a prevenção.
Todas
as pessoas com idade
nove os
meses e 59 anos devem ser vacinadas contra a febre amarela. As demais devem
informamos
a entre
todos
procurar a orientação médica específica.
leitores e apoiadores,
A vacinação é a melhor forma de se prevenir da doença. Uma única dose é suficiente para proteger a pessoa por toda a
longo
destes
10
vida. Aao
intenção
não é criar
pânico na
população, mas mobilizar as pessoas sobre os riscos da doença. A febre amarela
é uma doença infecciosa febril aguda, transmitida por mosquitos infectados com o vírus. Os primeiros sintomas são
anos, que esta é a
febre de início súbito, calafrios, dor de cabeça, dores nas costas, dores no corpo em geral, náuseas e vômitos, fadiga e
última edição impressa
fraqueza.
do Jornal Informativo
Rações Medicamentos Acessórios
OFICINA PÚBLICA PARTICIPATIVA
HOTEL para Cães Veterinário
Sul.
Convite da Prefeitura
Municipal de Florianópolis à toda população do Sul da Ilha para Oficina Pública Participativa do
Plano Municipal
de Conservação
e Recuperação da Mata Atlântica
em processo
de elaboração
Nosso
muito
Segunda
a sábado,
das 8:30pelo
às Município.
21:30
A oficina do Sul da Ilha (16/04/2019) abrange os bairros do sul e parte do leste (sudeste) da ilha (Lagoa da Conceição;
obrigado a todos!
Campeche; Ribeirão; Pântano do Sul).
Tele-entrega: (48) 3334-8302 / (48) 9 9104-4141
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Local - Centro Comunitário do Rio Tavares, SC 406 ao lado do Tirio.
Horário
19:00h.
SC 405,
1086
- Trevo do Campeche
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O TOMBO NO GALINHEIRO.
NOITE DE TRABALHO E DOR.

Dias desses, dona Marilia da Costa
de Cima resolveu ir ao seu galinheiro
às 19h pegar ovos para fazer uma
sobremesa pra Páscoa. Deu tudo
errado, ao invés de levar uma sacola,
escorregou na lama com uma dúzia
de ovos na blusa, caiu deitada,
quase se matou. Os ovos viraram um
omelete, jogou tudo fora, blusa e
ovos. Noite de trabalho. kkkkkkkkk.
Pracabá quebrou o dedo, não dormiu
a noite toda!Passa bem, coitada, mas
pegar ovo no galinheiro, à noite, diz
ela, nunca mais. Gente, vocês não
espalhem esta notícia. Aqui passou,
Alan registrou! Beijos, Dona Marilia!

Artesã Ana, do Pântano do Sul, com
seus artesanatos. Dá um banho nas
suas exposições! Parabéns, amiga!

Parabéns para a minha mãe, Osmarina,
pelos seus 81 anos. Viva!

Direto dos EUA Bia, da Farmácia
Biafarma me visitando aqui no
Pantano Sul ...Viva.Viva

Rendeira Osmarina ensinando o
Rendeiro Dinho a fazer uma Bela Renda
de tramóia. Este mês será gravado um
documentário sobre o Amigo Dinho
Rendeiro. Parabéns!

O Casal de Jornalistas Naiana Oscar e
Jean Raupp estão de volta a Ilha e na
NSC depois de 10 anos em São Paulo
trabalhando da Rede Globo....Sejam bem
vindos amigos

OS PANTANEIROS “TANSOS”
NO RIO DE JANEIRO

Seja “manezinho” mas não seja
“Tanso”. Beto Poia e Marquinho
da Lolóca foram assistir no Rio de
Janeiro o jogo do Vasco x Bangu.
Foram com a camiseta oficial do Avai
FC, mas não puderam entrar com
estas camisetas, só podiam com as
do time do Rio. Então compraram 2
camisetas do Vasco e deixaram com
com o vendedor as 2 do Avaí pra pegar
no fim do jogo. Miau! até agora estão
atrás do vendedor que sumiu!
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Michele de
Sá Dechoum
Bióloga, M.Sc.,
Dr. – UFSC

Sílvia Ziller
Eng. Florestal,
M.Sc., Dr.
O Parque Municipal Natural
das Dunas da Lagoa da
Conceição (PNMDLC) protege
uma área de restinga onde
vivem inúmeras espécies de
plantas, animais e outros
macro e micro-organismos.
A riqueza desse ambiente é
ameaçada pela presença de
pinheiros americanos (Pinus
spp.). Essas árvores exóticas
invasoras foram amplamente
disseminadas no passado e
invadem ambientes costeiros.
Essa invasão elimina plantas
nativas, altera a estrutura e
a composição da vegetação
e diminui a diversidade de
espécies. Com isso, o ambiente
perde resiliência, ou seja, a
capacidade de se manter seu
equilíbrio após distúrbios. Nós
perdemos paisagem, serviços
ambientais e proteção contra
eventos climáticos extremos que
experimentamos com frequência
cada vez maior.
O Instituto Hórus e centenas
de voluntários vêm trabalhando
no Parque Municipal desde 2010
para conter e eliminar a invasão
por pínus. Em função desse
trabalho, o núcleo do parque
encontra-se em bom estado.
Mas, para que seja possível
concluir a restauração dos
ecossistemas protegidos pelo
Parque, é preciso que os vizinhos
e lindeiros eliminem os pínus em
suas propriedades. Essas árvores
são fontes de sementes que
são carregadas pelo vento para
dentro do Parque, aumentando
o risco de reinvasão no Parque
e em outras áreas naturais. A
Lei Municipal 9097/2012 e o
Decreto Municipal 17.938/2017
requerem que todos os pínus
sejam eliminados do município
até 31 de agosto de 2019. O
corte de pínus é permitido em
propriedades de até 450m2
por meio do preenchimento de
formulário de auto declaração no

O Ator Thiago Lacerda está
gravando um Filme no Pântano do
Sul, no Restaurante Mandala. Na
foto Osmar e Carlos Costa!
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Pró-Cidadão. Em áreas maiores,
a auto declaração vale para até
50 árvores em período de seis
meses. Se o número de árvores
for maior, deve ser solicitada
autorização à FLORAM.
Colabore para a restauração
do PNMDLC: elimine os pínus
em sua propriedade, substitua
por árvores nativas como
jasmim-catavento, aroeiravermelha, ingá, canela-lageana,
pitangueira, pau-gambá, jerivá,
mangue-do-mato ou marmeleirobravo. A sua atitude contribuirá
para a conservação da paisagem,
da água, de polinizadores, de
plantas, animais e outro seres
vivos e das cadeias ecológicas.
Instituto Hórus de
Desenvolvimento e Conservação
Ambiental
Florianópolis – SC
www.institutohorus.org.br
.

