RELATÓRIO DE ATIVIDADES JIQS – FEVEREIRO/2019
1. GESTÃO COM ORGÃOS PÚBLICOS
1.1 Limpeza dos canais de drenagem
A Prefeitura, por meio da Comcap, com autorização da FLORAM, realizou a limpeza dos canais do DNOS
(extinto Departamento Nacional de Obras e Saneamento) em Jurerê Internacional. A limpeza e manutenção
dos canais, são fundamentais para o devido escoamento das águas pluviais, principalmente em períodos de
fortes chuvas, evitando os alagamentos nas ruas e consequentemente das residências.
Neste caso, a licença limita-se para a limpeza nas áreas de gerência do município, não podendo acessar a
Estação Ecológica, unidade federal gerida pelo ICMBio, para onde escoa a água do canal do DNOS.
O JIQS realiza a limpeza de parte dos canais da Avenida dos Dourados e Avenida das Lagostas, conforme
imagem abaixo e acompanha a manutenção deste canal, solicitando a limpeza ao Poder Público Municipal,
por ser esse o único que pode acessar a área para realizar tal ação.
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(credito imagem: Adriano Ricci)

1.2 Contenção do Canal Avenida dos Dourados:
Finalizada a contenção do canal da Avenida dos Dourados, pela Prefeitura, com a acompanhamento da
equipe do JIQS.

(crédito foto: Ricardo Padilha) – Canal Avenida dos Dourados
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1.3 Operação Verão 2018/2019
Parceria com a Comcap, o JIQS auxilia o Poder Público com a coleta dos resíduos sólidos dos grandes
geradores, Jurerê Open Shopping e Beach clubs, (clientes JIQS), na alta temporada. Assim, os caminhoes da
Comcap ficam disponíveis para coletar os resíduos das residências com maior eficiência.
Toda a despesa de coleta dos resíudos, são pagos pelos geradores. O JIQS, coleta, separa os vidros e
entrega na estação de transbordo da Comcap no Itacorubi.
Abaixo, grafico de coletas. Em dezembro os serviços iniciaram em 15 de dezembro.
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2. ZELADORIA URBANA

2.1 Manutenção dos Lagos
Manutenção dos lagos e espaços Amoraeville – foram feitas dentro da programação de roçadas e
manutenção dos espaços públicos.
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2.2 Roçadas
Também seguiram os cronogramas de roçadas e manutenção Amoraeville

2.3 Limpeza dos Canteiros do Amoraeville

2.4 Conserto de Arruamentos, Limpeza e Manutenções
2.4.1 Pinturas de meio-fios
Atendendo solicitação da Prefeitura Municipal de Florianópolis, todos os meios fios devem seguir o padrão
oficial adotado pela atual gestão municipal, ou seja, devem ser pintados de cor branca. Mesmo não
havendo uma legislação referente ao tema (nós do JIQS, realizamos em outro momento pesquisa para
propor a cor cinza e não encontramos nenhuma objeção legal, nem orientação naquele outro momento).
Porém, esse fato, segundo a própria PMF, pode trazer precedentes para que cada morador pinte o seu
meio fio da cor que desejar. Já que há ausência de legislação, nos pediram o bom senso - porque somos
referência para cidade em organização de espaços públicos-, para que atendamos tal solicitação. Diante
disso, acatamos a orientação, voltando a utilizar a cor branca em todas as áreas adotadas e atendidas pelo
JIQS.
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2.4.2 Conserto de arruamentos
Conserto de arruamentos no Amoraeville e Passeio dos Namorados.

2.4.3 Limpeza das grelhas em frente aos Beach Clubs
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2.5 Instalação das novas placas
Todos os contribuintes do JIQS, irão receber novas placas. Simples e objetiva, demonstra os moradores que
fazem a qualidade e sustentabilidade das áreas públicas de Jurerê Internacional acontecer
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3. SEGURANÇA
3.1 Parceria com o 21º Batalhão de Polícia Militar de Santa Catarina
O JIQS estendeu a parceria com o 21º Batalhão de Polícia Militar de Santa Catarina, disponibilizando a casa
particular, para receber o efetivo da Polícia Militar que irá trabalhar no carnaval. O 21º Batalhão, irá receber 30
efetivos vindo das cidades do interior de Santa Catarina, os quais vieram reforçar as ações de segurança no
Norte da Ilha.
A exemplo da Operação da Temporada 2018/2019, teremos mais policiais circulando por Jurerê Internacional a
serviço ou não. Com este aparato policial, com certeza teremos um Carnaval tranquilo e seguro.

3.2 Atendimento à turistas na orla
Os serviços de atendimento à turistas que deixam seus pertences em carros abertos, tem evitados muitos
transtornos no verão, a exemplo deste visitante que externou sua opinião por e-mail:
“ Senhores, gostaria de externar minha satisfação pelo atendimento prestado pela Equipe de Segurança,
quando deixei abeto o vidro do carro estacionado no bolsão de estacionamento do Beach Club 300. O
cuidado no recolhimento de todos os pertences do carro, no primeiro momento assusta, mas depois traz
uma sensação de alegria diante do profissionalismo e dedicação demonstrados pelos vigilantes. A noção
que se tem é de que não estamos no Brasil. O serviço encanta o turista que vem veranear nas praias de
Florianópolis, em especial Jurerê Internacional. Sou morador de Curitiba-PR e já relatei o ocorrido, algumas
vezes, a amigos e parentes. Diante de tudo, só me resta agradecer. Muito Obrigado! Gerson Luiz Heinen”
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2.4 - Ocorrências em Jurerê Internacional - Fevereiro
OCORRÊNCIAS REGISTRADAS - JIQS JURERÊ INTERNACIONAL
QUALIDADE SUSTENTÁVEL
OCORRÊNCIAS
Acidente de trânsito sem
vítimas
Acidente de trânsito com
vítimas
Ação de Flanelinhas
Animais
Atendimento à alarmes (incluindo as lojas do
JOS):

Qdad
e Providências tomadas
2

Orientações aos envolvidos. Acionamento da PM

Atividades de Ambulantes não credenciados
Atividade de Moradores de Rua
Arrombamento Estabelecimento Comercial

6
2

Disparos de alarmes atendidos pelo tático. Correções
realizadas, alarmes por problema de comunicação
Identificação e solicitação de parar o comércio e
acionamento da PM. Atividade da GMF 03
Orientações

Auxílio particular à cliente:
Clientes em Viagem
Comunicação de atividades em
obras:
Fiscalização da PMF - Ambulantes
Furto em veículo - Via Pública
Furto de objeto pessoal
Furto em residência
Invasão de propriedade

3

Auxílio ao cliente, em assuntos não previstos no escopo
do JIQS

2

Informação aos clienes JIQS - Verificação do horário
permitido

4

Orientações ao proprietário. PM no local 04

2

Utilização de terreno de terceiros
Contato com o responsável pela perturbação, quando o
contato for infrutífero, a PM é acionada. 2 vezes tivemos
atuação da PM
Acompanhamento a estas pessoas, se necessário,
acionamento da PM
Acompanhamento a estas pessoas. PM acionada 02
Porta de Condomínio aberta. Porta fechada. JUSC com
janelas abertas que foram fechadas

81

Perturbação do Sossego:
7
Pessoas em atividades suspeitas:
Pessoas embriagadas
Portas/Janelas/Portão encontrados abertos:

5
2
6

Pouso de Aeronave
Debelado - Situação não requer acionamento de
Bombeiros
Roubo de bolsa de uma Srª na praia. Roubo de bolsa e
relógio na Av. dos Merlins

Princípio de Incêndio
Roubo em Via Pública
Verificação de veículos suspeitos:
4
Veículos
abertos
Veículo em estacionamento irregular
Veículo com registro de furto

8
1

Vias de Fato

2

Atendado ao pudor
Cães no lago

1
2

Verificação pelo Tático não constando problemas.
Procedimento padrão JIQS - Com pertences: Recolher e
deixar comunicado. Sem Pertences, travar e deixar
comunicado
Contato com o proprietário.
Contato com os envolvidos na tentativa de apaziguar,
obtivemos sucesso. PM acionada 01
Banhista saiu de Banheiro público sem roupas, chamado
à atenção pelo Segurança JIQS
Orientações ao dons do animal

Jan

Fev

%

Total 2019

4

2

-50%

6

1
5
6

0
0
0

71

81

14%

152

2
1
1

6
2
0

200%
100%

8
3
1

2
2

3
0

50%

5
2

1
5
6
2
3
7

2
0
4
0
0
2

100%

-71%

3
5
10
2
3
9

10

7

-30%

17

6
5

5
2

-17%
-60%

11
7

4
2

6
0

50%

10
2

1

0

1

2

0

2

3

4

33%

7

22
11
1

8
1
0

-64%
-91%
-100%

30
12
1

7

2

-71%

9

0
0

1
2

1
5
6

-33%

1
2
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