RELATÓRIO DE ATIVIDADES JURERÊ INTERNACIONAL QUALIDADE SUSTENTÁVEL –JIQS
JANEIRO/2019

1. ZELADORIA URBANA

1.1.1

LIMPEZA DOS CANAIS

Foram realizadas as limpezas, com roçadas e retirada do lodo, dos Canais da Avenida dos Dourados,
Avenida das Raias e Avenida das Lagostas. Este serviço é importante para a não proliferação de algas, assim
como para desobstrução para a drenagem das águas de Jurerê Internacional.

Foto1,2 e 3 (credito foto: Maurício Momm): Avenida das Lagostas

1.1.2

LAGOS

Manutenção dos lagos e espaços Amoraeville – foram feitas dentro da programação de roçadas e
manutenção.
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2. GESTÃO COM ORGÃOS PÚBLICOS
2.1 OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019
Serviços de coleta de resÍduos sólidos e limpeza dos acessos aos Beach Clubs e Jurerê Open Shopping, mês
de Janeiro 2019, total recolhido no perído da primeira quinzena de janeiro, 56.480 kg.

2.2 SECRETARIA DE OBRAS – CONTENÇÃO DO CANAL DA AVENIDA DOS DOURADOS:
Mediante gestão e encaminhamento do JIQS junto aos órgãos públicos, foram programadas as melhorias
dos arruamentos pela Prefeitura, na Avenida dos Dourados. Os trabalhos de contenção e conserto das
malhas viárias foram iniciados.

.
Foto 4 e 5 (crédito foto: Ricardo Padilha) – Canal Avenida dos Dourados
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2.3 DOAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL - OPERAÇÃO VERÃO
Veículos de serviço doados à Prefeitura com apoio e intermediação do JIQS - foram entregues para
uso em praias do Norte da ilha Jurerê, Praia do Forte e Daniela terão o reforço de uma van doada para a
Guarda Municipal e de um quadriciclo com reboque destinado à Comcap. Os veículos foram
oficialmente entregues nesta terça-feira, dia 29, pela associação FloripAmanhã, com a presença de
representantes de associações de moradores da região, do Conseg – Conselhos de Segurança do Norte
da Ilha, dos empresários doadores e do prefeito Gean Loureiro, entre outras autoridades. “Gostaria de
cumprimentar especialmente os empresários que fizeram a doação, que enxergaram além do seu
negócio, enxergaram a sua cidade. Que esse gesto aumente a conscientização de que nós somos sim
responsáveis pela nossa cidade”, discursou a presidente da FloripAmanhã, Anita Pires. Depois da
implantação de um projeto que permitiu a recuperação e adoção pela iniciativa privada de mais de 100
espaços públicos em Florianópolis, A FloripAmanhã agora aposta nas parcerias público-privadas para a
gestão da orla da Ilha. “Os problemas urbanos e do país no geral estão muito complexos. Não podemos
só esperar dos governantes. As parcerias público-privadas são extremamente importantes para viabilizar
nossa cidade”, complementa Anita. A compra dos equipamentos foi realizada pela associação com
recursos doados pelos cinco Beach Clubs de Jurerê Internacional (Donna, Ammo Beach, 300 Cosmo, Café
de La Musique e Acqua Plage), pelo Jurerê Open Shopping, hotel IL Campanario, JIQS - Jurerê
Internacional Qualidade Sustentável e VOE Ideias. Além da doação de bens, houve a formalização de um
serviço complementar à coleta de lixo, que já é realizado pelos beach clubs através do Programa JIQS
(Jurerê Internacional de Qualidade Sustentável), durante 10 horas por dia, nos sete dias da semana, até
o final do verão. “A Comcap está muito agradecida. O recolhimento do lixo das praias é uma atividade
complexa, e um quadriciclo ajuda muito. A participação da comunidade através da Floripamanhã e dos
empresários é muito importante, a Comcap está a disposição dos munícipes para novas oportunidades
de melhorar o serviço. Tomara que outras comunidades sigam o exemplo e teremos uma cidade
melhor”, comentou o presidente da Comcap, Márcio Luiz Alves.
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em nome da corporação. “Já somos parceiros, sempre tiveram olhar pra ajudar com o que estamos
precisando. Esta van vai dar auxílio para os fiscais fazerem a fiscalização na temporada e na baixa
temporada ajudar em outros projetos culturais e sociais da Guarda”, falou. O secretário Municipal de
Cultura, Esporte e Juventude, Ed Pereira destacou a importância da prefeitura unir esforços com os
empresários para enfrentar os problemas da cidade. "Estamos conseguindo buscar a iniciativa privada e
recursos financeiros para ajudar a prefeitura em questões estruturais. Gostaria de agradecer a cada
Beach club e os demais doadores esse gesto”, falou Pereira. O prefeito Gean Loureiro salientou que os
desafios de uma temporada de verão são os mais difíceis para a cidade. “A população aumenta, mas a
cidade fica com a mesma estrutura. Mas, estamos conseguindo aprender algumas lições sobre a
estrutura que é necessária para os moradores não perderem a qualidade que tem o ano todo e também
os turistas serem bem recebidos”, avaliou Loureiro. “Os Beach Clubs e os demais doadores destes
veículos dão mais um exemplo positivo através da FloripAmanhã, que é uma grande parceira da cidade,
que vem identificando problemas e articulando com os interessados”, complementou o prefeito.
“Queremos agradecer à Floripamanhã e a todos os empresários, com a certeza de que temos que ter em
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Jurerê um benchmark positivo, pois a imagem de Jurerê eleva a imagem de Florianópolis, e isso é
fundamental para cidade. Quem sabe a gente possa fazer essa parceria ser exemplo para outros locais”,
finalizou Gean Loureiro.

Foto 5 e 6 (crédito foto: Adriano Ricci) – Evento de entrega da van e quadriciclo para a Guarda
Municipal e Comcap
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3. SEGURANÇA
3.1 Ocorrências

OCORRÊNCIAS REGISTRADAS - JIQS - JURERÊ INTERNACIONAL QUALIDADE SUSTENTÁVEL
OCORRÊNCIAS
Acidente de trânsito sem
vítimas
Acidente de trânsito com
vítimas
Ação de Flanelinhas

Qdade

2
1

Orientações aos envolvidos. Acionamento da PM 02
Orientações aos envolvidos e acionamento da PM e SAMU /
Bombeiros
Av. dos Salmões (02), Av dos Pampos (02), Rua dos Pampos
Recolhidos Policia Amibental 03(Jacaré e 02 Filhote de Gambá)
Mortos 03 (Tartaruga, Gambá Mãe e filhote)
Disparos de alarmes atendidos pelo tático. Correções
realizadas, alarmes por problema de comunicação
Identificação e solicitação de parar o comércio e acionamento
da PM
Orientações

Arrombamento Estabelecimento Comercial

1

Plataforma 0 Freezer de gelo

Auxílio particular à cliente:

2

Clientes em Viagem
Comunicação de atividades em
obras:
Fiscalização da PMF - Ambulantes
Furto em veículo - Via Pública
Furto de objeto pessoal

2

Furto em residência

3

Invasão de propriedade

7

Auxílio ao cliente, em assuntos não previstos no escopo do JIQS
Ciência ao Tático que nesta residência não haverá ninguém
durante o período informado
Verificação se as atividades estavam dentro do previsto pelo
código de postura da PMF
Acompanhamento para registro
Orientações ao proprietário. Av. dos Salmões PM no local 06
01 celular Plataforma 0 JOS. Furto de bolsa em via pública
Rua dos Bijupiras, Av. dos Dourados, Rua das Garoupas. PM no
local 02
Utilização de terreno de terceiros (04). Uso de casa vazia 02.
Coleta de água em elevatória 01

Animais
Atendimento à alarmes (incluindo as lojas
do JOS):
Atividades de Ambulantes não
credenciados
Atividade de Moradores de Rua

4

Providências tomadas

1
5
6
71

1
5
6
2

Perturbação do Sossego:

Pessoas em atividades suspeitas:
Pessoas embriagadas
Portas/Janelas/Portão encontrados
abertos:
Pouso de Aeronave

6
5

Princípio de Incêndio
Princípio de Incêndio

2
1

Roubo em Via Pública
Verificação de veículos suspeitos:

2

Contato com o responsável pela perturbação, quando o contato
for infrutífero, a PM é acionada. 3 vezes tivemos atuação da PM
Acompanhamento a estas pessoas, se necessário, acionamento
da PM
Acompanhamento a estas pessoas. PM acionada 01
Porta do vestiário do 300, aberta e com cadeado na porta. Porta
fechada. JUSC com janelas abertas que foram fechadas
Autorizado 02 Não Autorizado
Primeiro combate realizado, não sendo necessário acionar os
Bomberios - Carrinho de Pipoca JOS - Terreno vazio
Debelado - Situação não requer acionamento de Bombeiros
Roubo de bolsa de uma Srª na praia. Roubo de bolsa e relógio na
Av. dos Merlins

3

Verificação pelo Tático não constando problemas.

10

4
2

Veículos
abertos
22
Veículo em estacionamento irregular
Veículo com registro de furto

11
1

Vias de Fato

7

Procedimento padrão JIQS - Com pertences: Recolher e deixar
comunicado. Sem Pertences, travar e deixar comunicado
Contato com o proprietário. Contato com a PM. Veículo
guinchado 01
PM acionada
Contato com os envolvidos na tentativa de apaziguar, obtivemos
sucesso. PM acionada 04
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