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1. INTRODUÇÃO. 
 
As atividades orquidófilas em Santa Catarina remontam a 1938, quando do 
surgimento das primeiras sociedades orquidófilas, sendo a Agremiação Joinvillense 
de Amadores de Orquídeas de Joinville - AJAO a mais antiga, seguidas pela de 
Florianópolis, Blumenau, Itajaí, Brusque, Laguna, Tangará e sombrio. Algumas delas 
ainda existem e desenvolvem atividades extremamente relevantes no que diz 
respeito à cultura e a divulgação das orquídeas, mais notadamente o cultivo da 
Laelia purpurata. Entre elas devemos destacar AJAO – Agremiação Joinvillense 
de Amadores de Orquídeas e sua famosa e reconhecida a nível internacional Festa 
das Flores, que acontece anualmente no mês de Novembro, tendo como Flor 
Homenageada a Laelia purpurata. 
 
A Federação Catarinense de Orquidófilia – FCO surge em função da abnegação de 
um grupo de orquidófilos do Estado de Santa Catarina, que tinham e viam na 
orquídea Laelia purpurata a razão para a sua efetiva criação. Entre estes 
orquidófilos podemos citar: Sra. Hilda Claumann, Paulo Ewald, Oswaldo Guedert, 
Osmar Tessmer, Arno Burger, Gerhardt Karl, Nelson Berndt, Carlos Hriz 
Manteuffel, Roland Brooks Cooke, Lothar Backes, Walter Moritz e Armando E. 
Pollidessas. 
 
Hoje a Federação Catarinense de Orquidófilia - FCO é uma entidade civil sem fins 
lucrativos com personalidade jurídica própria, fundada em 22 de junho de 1985. 
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2. UM POUCO DA HISTÓRIA DAS ORQUIDEAS EM TERRITÓRIO 
CATARINENSE 
 
2.1 O relato dos viajantes estrangeiros nos séculos XVIII e XIX em Santa 
Catarina. 
 
Primeiros relatos sobre orquídeas no Estado de Santa Catarina, abaixo 
transcritos, foram mostrados no livro organizado por Paulo Berger. Ilha de Santa 
Catarina - Relato dos Viajantes Estrangeiros nos Séculos XVIII e XIX, 
publicado pela Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina em 1979. 

 

2.1.1. O Primeiro Relato: 

[...] queira penetrar lateralmente na espessa escuridão da floresta, abandonando o 
caminho estreito, encontra-se uma frente instransponível, tornando impossível o 
acesso ao cume da montanha. Quase todas as formas arquitetônicas da botânica 
estão comprimidas na floresta rica variação. Cito as acácias com folhas 
multipenadas, troncos altos e ramos espairecidos em forma de leque. Abaixo 
destas, sobre troncos caídos, rastejam capins, samambaias, helicôndas de folhas 
largas e de altura de uma pessoa; ainda de permeio, palmeiras anãs, troncos de 
samambaias. Cipós emaranhados erguem-se do chão ao cimo das árvores, de lá 
pendendo para baixo: os ramos mais altos situam-se alegres jardins de orquídeas e 
bromeliáceas, etc., com as “Tillandsia usneoides” (“barba-de-velho”) cobrindo 
velhas árvores com seus cachos prateados (CHAMISSO, 1815, p. 233). 
 
2.1.2. O Segundo Relato e Primeira Ilustração Botânica: 
 
Prancha II - Em frente à ilha de Santa Catarina. 
 
[...] Os ananases são um dom da natureza nestas regiões equinociais. Aqui eles 
mostram suas preciosidades misturadas às helicônias (“bihai”), cuja forma se 
aproxima à da bananeira, possuindo folhas bastante grandes e de uma consistência 
fortíssima que substituem aquele vegetal utilizado na cobertura de casas. As 
purgueiras (“jatropha”) de folhas recortadas e de suco leitoso, os cactus de folhas 
ajuntadas até o cimo, lembram as palmeiras; as epidêndreas (“épidendrum”) que, 
reconhecíveis por suas folhas gordurosas e suas belas flores, cobrem os rochedos; 
tais são as plantas que se distinguem no primeiro plano da prancha II (CHORIS, 
1822, p. 244). 
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              Prancha II – Em frente à  Ilha de Santa Catarina  
                   Fonte: Choris (1822, p. 244). 
 
2.1.3. O Terceiro Relato e Segunda Ilustração Botânica: 

 
Prancha III - Vista do interior da ilha de Santa Catarina 

 
[...] A habitação do homem está sombreada por laranjeiras e bananeiras: mais longe 
crescem os mamoeiros que, nesta Ilha, são muito altos e dão frutos do tamanho de 
um melão pequeno.: e os coqueiros (“cocos romanzov”) cujos troncos esguios 
ultrapassam às outras árvores. Os rochedos são revestidos de epidêndreas; os 
ananases crescem ao meio de jarros que se distinguem suas flores brancas 
(CHORIS, 1822, p. 245). 
 

 
                Prancha III – Vista do Interior da Ilha de Santa Catarina.  
                      Fonte: Choris (1822, p. 245). 
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2.1.4. Quarto Relato e Terceira Ilustração Botânica: 
 

Prancha IV 

“Por toda parte se vêem plantas próprias destes climas opulentos: os epidendruns 
e outras orquídeas, as bromeliáceas e os piperídeos circundam os rochedos” 
(CHORIS, 1822, p. 245). 
 

 
               Prancha IV 
                    Fonte: Choris (1822, p. 245). 
 
2.1.5. Quinto Relato:  
[...] Conservarei uma viva lembrança do dia em que pisei pela primeira vez o solo da 
América, sobre este ponto do Império Brasileiro. A pequena Ilha de “Anhato-
Mirim” – que visitei de imediato, está separada do continente por um estreito 
canal. É uma massa de rochas graníticas, sobre as quais se comprimem milhares de 
arbustos vigorosos, orquídeas ricas em cores, que sobrepujam os candelabros 
espinhosos dos cactus, no meio dos longos colmos de bambus (LESSON, 1822, p. 
266). 
 
2.1.6. Sexto Relato: 
[...] Por certo, relembraremos com prazer a descrição que o príncipe Maximilien de 
Wild nos deu de uma floresta do Brasil, por sua exatidão demonstrada dos 
arredores de Santa Catarina à qual esta descrição convém em toda a linha. “A vida, 
a vegetação, a mais abundante, propagam-se por todas as partes: não se vê o menor 
espaço desprovido de plantas. Ao longo de todos os troncos de árvores, vê-se 
florescer, trepar, enrolar-se, atar-se, os grenadilhos, os caládios, os dracônios, as 
pimentas, as begônias, as baunilhas, diversas samambaias, liquens, musgos de 
espécies variadas (LESSON, 1822, p. 271). 
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2.2. Entre os anos de 1850 e 1950 
 
Entre os anos de 1850 e 1950, a “orquidofilia” se caracterizava pela extração e 
coleta intensiva de orquídeas em seus habitats naturais, quase que exclusivamente 
da Laelia purpurata. Este extrativismo intensivo, basicamente era dedicado à 
exportação das mesmas para o Continente Europeu e Estado Unidos da América – 
USA.  A região onde se concentrava esta atividade era marcada pelo litoral de 
Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, tendo com principais locais: O entorno das 
lagunas dos Municípios de Laguna, Imbituba e Jaguaruna; Uma faixa de terra entre 
os Municípios de Araranguá – SC e Osório – RS, destacando-se o Município de 
Torres no Rio Grande do Sul, e a Ilha de Santa Catarina, qualificada por F.C. 
Hoehne em seu livro Iconografia das Orquidáceas do Brasil de 1927, com um 
orquidário natural.  
 
Foi nesta época que surge a figura marcante do retirador de orquídeas do mato, 
mais conhecido como “tirador”, “caçador” ou “mateiro”, sendo que grande parte 
deles a partir de 1938, tornam-se amantes e colecionadores de orquídeas e 
podemos considerá-los os precursores no conhecimento e cultivos de nossas 
orquídeas.  
 
 
3. LAELIA PURPURATA – RAINHA DAS ORQUIDEAS BRASILEIRAS 
 
A Laelia purpurata, já era conhecida, mesmo antes da sua descrição, tanto é 
verdade que no livro Voyages pittoresques au Brésil de 1835, a mesma aparece em 
algumas gravuras/ilustrações botânicas realizadas pelo pintor e ilustrador botânico 
Maurice Rugendanz. 
 
Mas a sua descoberta para a ciência aconteceu em 1847 por François Devos no 
litoral da então Província Imperial de Santa Catarina, Hoje, o Município de 
Florianópolis. 
 
Floriu pela primeira vez, fora do seu habitat natural (Brasil) em 1852, nas Estufas 
da firma James Backhouse and Sons em York, na Inglaterra. Naquele mesmo ano, 
no mês de junho foi exibida à Royal Horticulture Society em Londres, 
proporcionando desta maneira o seu estudo sua descrição e a sua classificação pelo 
famoso botânico John Lindley. O exemplar observado por ele e que o orientou na 
classificação e descrição foi uma Laelia purpurata com sépalas e pétalas quase 
brancas. 
 
A Publicação destes estudos e principalmente a descrição da Laelia purpurata, foi 
realizada pelo Jardineiro e Arquiteto Joseph Paxon, na obra Paxton´s Flower 
Garden 3: 111-112, tab. 96, no ano 1852. 
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                Laelia purpurata tipo 
                    Foto: Marcelo Vieira Nascimento. 
 
 
Estes fatos ocasionaram a coleta de grandes quantidades da Laelia purpurata em 
todo litoral de Santa Catarina, principalmente na Ilha de Santa Catarina e 
despachadas pelo Porto existente na mesma, para as firmas M. Verschaffelt em 
Ghent, na Bélgica, bem como para o Mijnheer Brys de Bornhem, junto a Antuérpia, 
e dessas espalhadas por inúmeras coleções de orquídeas existentes na Europa 
continental e na Inglaterra. 
 
Independentemente de sua identidade cientifica como Laelia purpurata, a espécie 
é conhecida por todos como “parasita” e “bainha de faca”, numa alusão a folha e 
espata floral da planta, que se assemelha a uma capa ou estojo de proteção para 
facas. 
 
Para os amantes da espécie ela é saudada como “Rainha das Orquídeas do Sul do 
Brasil”, “Rainhas das Laelias”, “Rainhas das Florestas Litorâneas”, “Rainha das 
Selvas do Brasil Meridional” e “Rainha das Orquídeas do Brasil”. 
 
Um fato de sublime exaltação aconteceu em 1942, proporcionado pelo saudoso 
orquidófilo Sr. Campolino José Alves, um dos fundadores da Sociedade de 
Amadores de Orquídeas de Florianópolis, expondo centenas de flores da Laelia 
purpurata no andor da Padroeira do Estado de Santa Catarina – Nossa Senhora de 
Santa Catarina, reverenciada através de monumental procissão pelas ruas de 
Florianópolis. 
 
Foco das inúmeras adjetivações e sua fascinante beleza e representatividade no 
âmbito da rica flora brasileira de orquídeas, a Laelia purpurata vem ao longo do 
tempo sendo homenageada, dentre elas podemos destacar:  
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       Laelia purpurata estriata 
        Foto: Manfredo Hubner. 
 
 
 

• Flor emblemática do Herbário Barbosa Rodrigues, em Itajaí, Santa 
Catarina, a partir de 22 de junho de 1942. 

 
• Flor Símbolo do Estado de Santa Catarina, através da Lei nº. 6.255 de 21 de 

junho de 1983. 
 

• Flor Símbolo do Município de Florianópolis, a através da Lei Municipal nº. 
7.037 de 09 de maio de 2006. 

 
• Flor Símbolo do Município de Joinville, através da Lei Municipal nº. 5.640, 

de 08 de novembro de 2006, na variedade Oculata da Pedreira. 
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          Laelia purpurata tipo 
           Foto: Marcelo Vieira Nascimento. 
 
 
 
4. AS PRIMEIRAS EXPOSIÇÕES ESTADUAIS DE ORQUÍDEAS 
 
A então Sociedade Orquidófila de Santa Catarina, hoje Associação Orquidófilia de 
Florianópolis – ASSOF realizou entre os dias 28 e 30 de novembro de 1980 a 1º 
Exposição Estadual de Orquídeas de Santa Catarina. O evento aconteceu nas 
dependências no Clube Seis de Janeiro, no bairro do Balneário, na área continental 
do Município de Florianópolis, obteve o patrocínio do BADESC e do BESC, sendo 
que a ornamentação ficou por conta da empresa Floranda, e o artista plástico 
Janga de Santo Antônio de Lisboa/Florianópolis, foi o criador do cartaz da 
exposição. 
 
A mesma foi uma homenagem especial a Sra. Hilda Calumann e teve a participação 
das seguintes agremiações de Santa Catarina: 
 
• AJAO – Agremiação Joinvillense de Amadores de Orquídeas; 
• ABAPO – Associação Brusquense de Orquidófilos e Amadores de Plantas 

Ornamentais; 
• SOSC – Sociedade Orquidófila de Santa Catarina, hoje ASSOF – Associação 

Orquidófila de Florianópolis; 
• COB – Circulo de Orquidofilos de Blumenau e; 
• SCIO – Sociedade Cultural Itajaiense de Orquidófilos; 
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Diante do sucesso da 1º Exposição Estadual de Orquídeas de Santa Catarina, as 
agremiações presentes deliberaram pela continuidade da mesma, e que seria anual 
e sempre em um município diferente, proporcionado à oportunidade para que as 
demais agremiações pudessem sedia-la.   
 
A 2º Exposição Estadual de Orquídeas de Santa Catarina, aconteceu em 1981, no 
Salão Paroquial da Igreja Matriz do Município de Itajaí, sendo responsável pela 
mesma a Sociedade Cultural de Itajaiense de Orquidófilos - SCIO.   
 
Em 1982 acontece a 3º Exposição Estadual de Orquídeas de Santa Catarina, no 
Município de Joinville, junto à Festa das Flores, tendo a AJAO – Agremiação 
Joinvillense de Amadores de Orquídeas, que comemorava no mesmo evento o 
cinqüentenário de sua fundação, a sua anfitriã. 
 
A 4º Exposição aconteceu em 1983 no Município de Brusque e teve como 
organizadora a Associação Brusquense de Orquidófilos e Amadores de Plantas 
Ornamentais – ABAPO. Foi nesta exposição que pela primeira vez se discutiu a 
possibilidade da criação de uma Federação Catarinense de Orquidófilia, cujos 
objetivos a princípio seria: 
 

• Ampliar e melhorar a organização das Exposições Estaduais; 
 

• Estreitar a união entre os vários meios Orquidófilos. 
 

 
    Laelia purpurata sanguinea 
      Foto: Manfredo Hubner. 
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5. A FUNDAÇÃO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE ORQUIDOFILIA – FCO 
 
Após a realização de quatro Exposições Estaduais, consecutivas com grande 
repercussão e sucesso não só em Santa Catarina, mas no Brasil, as Agremiações 
Orquidófilas existentes na época, sentiram a necessidade da melhoria da 
qualidade, bem como, da ampliação destas exposições e o fortalecimento das 
relações entre estas agremiações. Para isto seria necessária a criação de uma 
entidade que pudesse organizar estas necessidades.  
 
Para tratar dessas necessidades em 1983, foi realizada uma reunião no Seminário 
de Azambuja no município de Brusque, que foi gentilmente providenciado e cedido 
pelo Pe. Vito Schlickmann (Hoje Dom Vito Schlickmann), neste encontro estavam 
presentes: 
 
• AJAO – Agremiação Joinvillense de Amadores de Orquídeas; 
• ABAPO – Associação Brusquense de Orquidófilos e Amadores de Plantas 

Ornamentais; 
• SOSC – Sociedade Orquidófila de Santa Catarina, hoje ASSOF – Associação 

Orquidófila de Florianópolis; 
• COB – Circulo de Orquidofilos de Blumenau e; 
• SCIO – Sociedade Cultural Itajaiense de Orquidófilos; 
 
Foi então deliberado pela criação de uma comissão especial para assuntos de 
Exposições de Orquídeas e Plantas Ornamentais com a finalidade de colaborar com 
a organização das Exposições Estaduais, aprimorarem o regulamento para o 
julgamento de orquídeas, estudos para a definição das variedades da Laelia 
purpurata e promover a integração das agremiações orquidófilas existentes em 
Santa Catarina. Esta comissão ficou assim constituída: 
 
Presidente: Osmar Tessmer – SOCS; 
Vice Presidente: Pe. Vito Schlickmann – ABAPO; 
1º Secretario: Armando Polli – ABAPO; 
2º Secretario: Luiz Nunes – SOCS. 
 
A referida comissão iniciou seus trabalhos em 1984, até a realização da 5º 
Exposição Estadual de Orquídeas, que aconteceu no Mausoléu Dr. Hermann 
Blumenau, no Município de Blumenau em novembro daquele ano, tendo como 
organizadora o Circulo de Orquidofilos de Blumenau – COB. 
No final desta Exposição ficou acordado que haveria uma reunião no Município de 
Brusque, onde em função dos estudos realizados pela comissão, seria apresentada 
uma proposta de criação da FCO, bem como Estatuto Social da mesma.  
 
No ano de 1985, juntou - se a comissão o Sr. Lothar Backes, representante da 
Associação dos Orquidófilos da Região Mineira - AORM, a discussão sobre a 
criação da Federação e seu Estatuto Social, se estendeu até o inicio de agosto de 
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1985, quando a comissão deu por concluído a elaboração da redação final da 
proposta do mesmo. 
 
A Convocação de uma Assembléia Geral das Agremiações Orquidófilas de Santa 
Catarina, aconteceu no dia 18 de Agosto de 1985, através do edital de convocação 
publicado no jornal o Estado, na pagina nº 45.  
A Assembléia Geral foi realizada no dia 24 de agosto de 1985 às 9h30min, no 
pavilhão de Exposições da CITUR no Município de Balneário de Camboriu/SC.  
 
Após apresentação da Proposta de Estatuto da FCO, pela comissão e as devidas 
discussões em torno da mesma, buscando esclarecimentos, duvidas e sugestões por 
parte dos presentes. A Proposta de Estatuto Social foi colocada em votação, sendo 
aprovada e assinada pelos representantes das agremiações presentes. 
 
Assinaram o Estatuto da FCO, as seguintes pessoas que naquele momento eram os 
representes legais das agremiações presentes na Assembléia Geral: 
 

• Padre Vito Schlickmann – ABAPO; 
• Nelson Guilherme Berndt – AJAO; 
• Carlos Heinz Manteuffel – AJAO; 
• Roland Brooks Cooke – COB; 
• Lothar Backes – AORMI; 
• José Hilton Garcia – COB; 
• Norberto Hochstein – AJAO; 
• Carlos Afonso Searra – SCIO; 
• Ovino Kohler – COB; 
• Walter Moritz – SOSC; 
• Domingos João de Andrade; SCIO; 
• Osmar Tessmer – SOSC; 
• Armando E. Polli – ABAPO. 

 
Ato contínuo à assinatura do Estatuto Social da FCO procedeu-se a eleição da 
primeira Diretoria Administrativa e do Conselho Fiscal. Foram eleitos: 
 
Diretoria Administrativa: 
 
Presidente: Osmar Tessmer – SOSC. 
Vice Presidente: Nelson Gilherme Berndt – AJAO. 
Diretor Técnico: Ovino Kohler – COB. 
Diretor Social: Carlos Affonso Seara – SCIO. 
1º Secretario: Armando E. Polli – ABAPO. 
2º Secretario: Felício Pavan. 
1º Tesoureiro: Walter Moritz – SOSC. 
2º Tesoureiro: Lothar Backes – AORMI. 
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Conselho Fiscal 
Titulares: 
Benoni Zaccaron. 
Jose´Hilton Garcia. 
Carlos Heinz Manteuffel. 
Suplentes 
Domingos João de Andrade. 
Januário Penhk. 
 
Departamento de Exposições 
Coordenador: Norberto Hochstein. 
 
A FCO foi registrada no dia 07/10/1985, com a publicação do Extrato do seu 
Estatuto Social, no Diário Oficial de Santa Catarina nº 12.809, em sua pagina 99. 
 
Entre os dias 22 de novembro e 1º de dezembro de 1985, aconteceu a 6º Exposição 
Estadual de Orquídeas, sendo, a primeira com a FCO, efetiva e legalmente 
constituída. A mesma aconteceu em Balneário Camboriú, tendo o patrocínio da 
CITUR e já organizada pela FCO e fazia parte da 1º Feira Nacional do verde. 
  
No quadro abaixo, é relatado de forma resumida às primeiras Exposições Estaduais 
de Orquídeas, bem como, a Laelia purpurata campeã e seu cultivador. 
 
 
Ordem Ano Município Agremiação 

Organizadora 
Laelia purpurata Campeã 

1ª 1980 Florianópolis SOCS  L. p. Roxo – Bispo Ritzmann/ 
Cultivo Wernner Dietrich 

2ª 1981 Itajaí SCIO L.p. Vinicolor Cláudio 
Deschamps/ Cultivo Cláudio 
Deschamps 

3ª 1982 Joinville AJAO --------------------- 
4ª 1983 Brusque ABAPO L.p. Tipo Brusque /Cultivo 

Cláudio Deschamps 
5ª 1984 Blumenau COB L.p. Semi-Alba Antenor 

/Cultivo Rodrigo Nessler 
6ª 1985 Balneário 

Camboriú 
FCO/CITUR --------------------- 
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6. FINALIDADES E OBJETIVOS DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE 
ORQUIDOFILIA, DE ACORDO COM O SEU ESTATUTO SOCIAL. 
 
A FCO, cuja base territorial abrange os limites do Estado de Santa Catarina, é um 
órgão de caráter técnico, científico e cultural, que possui as seguintes  finalidades 
e objetivos:  
 
I - Promover, congregar, incentivar e explorar eventos e atividades relacionadas a 
orquídeas e plantas ornamentais em geral, proporcionando maior aliança com 
estabelecimentos tais como orquidários, floriculturas, profissionais autônomos e 
demais pessoas interessadas, e difundindo entre todos um espírito de cooperação 
e interesse pelas plantas;  
 
II - Apoiar projetos e atividades relacionadas às orquídeas e plantas ornamentais;  
 
III – Promover estudos, pesquisas científicas e palestras, bem como difundir 
informações, buscando-se desta forma aperfeiçoar os métodos de cultivo e a 
preservação de orquídeas e plantas ornamentais;  
 
IV – Apoiar, difundir e colaborar com autoridades, entidades e em campanhas que 
preservem a nossa flora, no sentido de evitar sua devastação e conseqüente 
extermínio das espécies em estado natural;  
 
V – Promover, no mínimo, uma exposição anual de orquídeas e plantas ornamentais, 
de âmbito Estadual;  
 
VI – Desenvolver campanhas publicitárias alusivas à orquidofilia e plantas 
ornamentais, com ênfase ao sistema de controle, combate e erradicação das pragas 
e doenças que atacam as plantas;  
 
VII – Organizar e manter os serviços de assistência que possam ser úteis aos 
filiados, desde que não venham a onerar esta entidade;  
 
VIII – Promover intercâmbio com entidades congêneres ou afins;  
 
IX – Colaborar com o Estado como órgão técnico consultivo, oferecendo-lhe os 
préstimos ao seu alcance.  
 
X - Apoiar projetos e atividades de ensino no que tange às orquídeas e plantas 
ornamentais;  
 
XI - Promover e incentivar a edição de livros e outras publicações que estudem, 
divulguem ou incentivem as atividades pertinentes às orquídeas e às plantas 
ornamentais;  
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XII - Incentivar, difundir e promover a prática e o desenvolvimento das atividades 
pertinentes às orquídeas e plantas ornamentais;  
 
XIII - Criar e apoiar a organização e o desenvolvimento de locais para difundir as 
atividades relativas às orquídeas e plantas ornamentais, locais estes que também 
sirvam de instrumento de divulgação;  
 
XIV - Zelar pela conservação das orquídeas e plantas ornamentais;  
 
A FCO realizará seus objetivos de maneira direta ou indireta, através do 
cumprimento de suas finalidades ou mediante colaboração de outras fundações ou 
instituições que tenham finalidade e objetivos semelhantes aos seus, desde que 
atendam a seus objetivos essenciais.  
 
 
7. OS PRESIDENTES DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE ORQUIDOFILIA 
 
A FCO, ao longo dos seus 27 anos, foi administrada por onze presidentes e suas 
respectivas diretorias e seus Conselhos Fiscais. 
 
São orquidófilos e orquidófilas, que dedicaram parte de suas vidas a nossa 
instituição e que proporcionaram seu reconhecimento a nível estadual,  nacional e 
internacional, conquistando desta maneira prestigio, respeito e admiração. 
 
Foram presidentes da FCO os seguintes orquidófilos.  
 

Presidentes Período no 
exercício da 
Presidência 

Município Sede 

Osmar Tessmer 1985 - 1990 Florianópolis 
Arminio Kluge  1990 – 1991 Blumenau 
Erich Fentzlaff  1991 - 1992 Joinville 
Pedro Lazerini   1992 - 1993 Brusque 
Arani Becker 1993 - 1994 Blumenau 
Max Schutz 1994 – 1995 Timbó 
Osvaldo Guedert (†) 1995 – 1996 Florianópolis 
Marcos Reiter 1996 – 1997 Indaial 
José Angelo Rebelo 1997 – 2000 Balneário Camboriú 
Heinz Henrique Fissmer (†) 2000 - 2002 Joinville 
Ditmar Krambeck 2002 – 2012 Timbó 
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8. A ATUAL DIRETORIA ADMINISTRATIVA E CONSELHO FISCAL 
 
A atual Diretoria Administrativa da FCO, bem como o seu Conselho Fiscal, foram 
eleitos no dia 17 de junho de 2012, em Florianópolis junto à 39º edição da Peixada 
do Marino. Na oportunidade estavam presentes 17 agremiações filiadas a FCO. 
Sendo a mesmas composta pelos  os seguintes Orquidófilos e Orquidófilas: 
 
Diretoria Administrativa 
 

Nome Cargo Agremiação de Origem 
Marcelo Vieira Nascimento Presidente AOT 
Gelson Antônio Franceschi Vice Presidente ASSOC 
Osni José Lopes 1º Secretario ABAPO 
Sovenir Mácio Dias 2º Secretario ASSOF 
Jonas Melzzi 1º Tesoureiro ASOBEM 
Aloísio Chierighini 2º Tesoureiro AOT 
João Carminatti Diretor Técnico ABAPO 
Nilton Seberino Diretor de AOCE 
Rosita Viergutz Diretora Social COP 

 
Conselho Fiscal 
Titular 

Nome Agremiação de Origem 
Baldur Herr COLCA 
Arani Becker COB 
Luiz Carlos Schutze ADORI 

 
 
Conselho Fiscal 
Suplentes 

Nome Agremiação de Origem 
Isabel Petroski AOCE 

José Carlos Budny COOR 
Egon Erdmann CORT 

 
 
A posse aconteceu em Sessão Especial, realizada pela Assembléia Legislativa de 
Santa Catarina no dia 29 de julho de 2012, sendo que na mesma solenidade, foram 
homenageadas a Mulher Orquidófila de Santa Catarina – 2012, num total de 34 
senhoras pertencentes às agremiações filiadas a FCO, que ao longo de suas vidas, 
além dos seus afazeres profissionais, domésticos e familiares, ainda buscaram 
tempo para dedicar ao cultivo das orquídeas e plantas ornamentais e 
principalmente participar ativamente dos rumos da orquidófilia no Estado de Santa 
Catarina e no Brasil. 
 



 17 

Também nesta Sessão Especial foi assinado o 1º Termo de Cooperação Técnica e 
Científica entre o Ministério Público de Santa Catarina – MPSC e a Federação 
Catarinense de Orquidófilia – FCO, cujo objetivo principal e primordial é a 
participação da FCO na Campanha instituída pelo MPSC “O QUE VOCÊ TEM 
HAVER COM A CORRUPÇÃO”, na divulgação da mesma, em todos os eventos 
promovidos pela FCO.   
 

 
Cattleya intermedia tipo 
Foto: Manfredo Hubner. 
 
 
 
9. OS DESAFIOS DA ATUAL DIRETORIA ADMINISTRATIVA. 
 
Tendo como lema “por uma FCO - FIRME, FORTE e VIVA” a atual Diretoria 
Administrativa toma posse, sabendo das suas responsabilidades em dirigir os 
destinos da FCO nos próximos dois anos, para isto projetou os seguintes desafios: 
 

• Consolidar a FCO, como instituição responsável pela Orquidófilia de Santa 
Catarina e a Guardiã de nossas orquídeas, principalmente a Laelia 
purpurata. 

 
• Consolidar a FCO, como instituição conhecida e reconhecida a nível 

Municipal, Estadual, Nacional e Internacional. 
 

• Fortalecer as Agremiações filiadas a FCO, no que diz respeito à sua parte 
administrativa, econômica e social. 
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• Procurar junto ao Governo de Santa Catarina, ações possíveis e permissíveis 

para que a orquídea Laelia purpurata, seja definitivamente conhecida e 
reconhecida como Símbolo Oficial do Estado de Santa Catarina, de acordo 
com a Lei nº 6.255 de 21 de junho de 1983. 

 
• Buscar realizar convênios de cooperação técnica e científica com entidades 

publicas em todos os níveis de governo, entidades privadas, terceiro setor e 
entidades congêneres, visando o fortalecimento da Orquidófilia Nacional e 
de Santa Catarina, bem como a FCO e as agremiações a ela filiadas. 

 
• Realização do Projeto “Atlas das Orquídeas de Santa Catarina”, 

envolvendo diretamente entidades públicas em todos os níveis de governo, 
entidades privadas, terceiro setor e as agremiações filiadas a FCO, 
buscando recursos administrativos e financeiros para bem realiza-lo, 
fortalecendo desta maneira a FCO e as suas agremiações. 
 

• Divulgar de maneira oficial e continua a lista das orquídeas naturais de 
Santa Catarina, novos gêneros e espécies, bem como as endêmicas, as que 
estão em perigo eminente de extinção, as que já estão em processo de 
extinção e as que já foram extintas. 

 

• Participar de forma direta e/ou indireta de ações de Preservação 
Ambiental, desenvolvidas em todos os níveis de governo e da iniciativa 
privada, e terceiro setor, desde que convidada oficialmente. 

 
• Desenvolver e/ou participar de ações voltadas a Educação Ambiental, tanto 

nível municipal através das agremiações a ela filiada, bem como, a nível 
Estadual, Federal e Internacional, buscando o conhecimento,  conservação e 
preservação de habitats naturais da família orquidácea. 
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Cattleya intermedia marginata 
Foto: Marcelo Vieira Nascimento 
 
 
10. NOSSAS EXPOSIÇÕES O PÚBLICO VISITANTE E DEMAIS 
ATIVIDADES DA FCO. 
 
A FCO, em conjunto com as agremiações filiadas ao longo de cada ano realiza uma 
série de atividades voltadas à divulgação, conhecimento e ensino da preservação 
ambiental e ao cultivo de orquídeas, bromélias, Bonsai, Cactos e Plantas 
Ornamentais. São exposições e amostras, encontros, palestras e cursos.  
 
Nossas exposições/amostras podem didaticamente serem divididas em: 
 
 
a) Exposições Estaduais, que tem como responsável a FCO e a entidade anfitriã, 

que é escolhida no ano anterior. São três exposições assim descritas: 
 

• Exposição Estadual da Cattleya labiata, realizada todos os anos no mês 
de março; 

• Exposição Estadual da Cattleya intermedia, realizada todos os anos no 
mês de setembro; 

• Exposição Estadual da Laelia purpurata, realizada todos os anos no mês 
de novembro/dezembro. 

 
b) Exposições Regionais/Municipais, e Amostras que tem como responsável à 

entidade anfitriã, são realizadas ao longo de todo ano e podemos assim cita-
las: 
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• Cattleya Labiata, no mês de março, nos seguintes municípios: 
o Florianópolis; 
o Joinville; 
o Blumenau; 
o Pomerode; 
o Timbó; 
o Brusque; 

 
• Híbridos, no mês de maio, nos seguintes municípios: 

o Exposição Sul Brasileira que acontece no Município de Guaramirim; 
o Santo Amaro da Imperatriz. 

 
• Híbridos, no mês de julho, no município de: 

o São João Batista. 
 

• Híbridos, no mês de agosto, nos municípios de: 
o Balneário Piçarras; 
o Chapecó; 

  
• Cattleya intermedia, no mês de Setembro, nos seguintes municípios: 

o Florianópolis; 
o Blumenau; 
o Timbó; 
o Santo Amaro da Imperatriz; 
o Tijucas; 
o Palhoça; 
o Porto Belo; 
o Brusque; 
o Balneário Camboriú. 

 
• Laelia purpurata, nos meses de novembro e dezembro, nos seguintes 

municípios: 
o Pomerode; 
o Florianópolis; 
o Orleans; 
o Tijucas; 
o Brusque; 
o Porto Belo; 
o Blumenau; 
o Santo Amaro da Imperatriz; 
o Balneário Camboriu. 
o Palhoça; 

 
Obs. Quando descrevemos que a exposição, por exemplo, e da orquídea Laelia 
purpurata ou de Hibrido, não significa que só teremos estes tipos de orquídeas, 
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muito pelo contrario, estas orquídeas é que chamam a exposição, mas na mesma são 
expostas todas as espécies de orquídeas que naquele momento estão em flor, 
bromélias, Bonsai, Cactos e Plantas Ornamentais. Na verdade nossas exposições 
são um verdadeiro jardim florido de multi - cores e tipos de plantas ornamentais.  
 
Além dessas exposições e amostras, no mês de novembro acontece a maior, mais 
conhecida e mais importante Exposição de Orquídeas de Santa Catarina e do 
Brasil.  
Trata-se da Festa das Flores, realizada em Joinville, sob o comando da AJAO – 
Agremiação Joinvillense de Amadores de Orquídeas, que a cada dois anos ela tem 
caráter internacional. 
 

 
 
 
10.1 Publico Visitante 
 
Em termos de público visitante nas exposições realizadas pela FCO e por 
agremiações a ela filiadas, que aconteceram em Santa Catarina nos últimos anos 
temos a seguinte média anual: 
 
• Exposições estaduais – 45.000 mil visitantes; 
 
• Exposições Regionais e amostras – 87.000 mil visitantes; 
 
• Festa das Flores/Joinville – 400.000 mil visitantes; 
 
Público total - 532.000 mil visitantes/ano. 
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Uma característica bastante peculiar das exposições e amostras que acontecem em 
Santa Catarina, é que as mesmas não são somente e apenas de Orquídeas, mas 
também de Bromélias, Bonsai, Cactos, Suculentas e Plantas Ornamentais.  
 
Outra peculiaridade das mesmas, é que a comunidade local tem participação ativa, 
com a exposição e vendas de produtos artesanais produzidos na região, onde as 
mesmas acontecem.  
 
Além desta particularidade, os orquidófilos tanto de Santa Catarina como os de 
outros estados brasileiros, podem apreciar e adquirir as novidades em termos de 
orquídeas produzidas no Brasil e no Exterior, pois em todas as nossas exposições 
temos um local especifico e destinado à comercialização de Orquídeas, Bromélias, 
Bonsai, Cactos, Suculentas e Plantas Ornamentais, livros, revistas, adubos, vasos e 
demais acessórios necessários para o cultivo das mesmas.  
 

 
      Cattleya intermedia rubra 
        Foto: Manfredo Hubner. 
 
 
 
As atividades da FCO e das agremiações filiadas a ela, não se restringem apenas as 
Exposições e Amostras de Orquídeas Bromélias, Bonsai, Cactos, Suculentas e 
Plantas Ornamentais. 
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Ao longo do ano são promovidas palestras, mini-cursos, cursos, excursões a outros 
estados para participar de exposições, trabalhos sociais principalmente com 
crianças e jovens, voltados ao cultivo de orquídeas, e a educação ambiental, entre 
eles podemos destacar: 
 

• Cursos 
o Cursos de julgamento de Orquídeas, Bromélias, Bonsai, Cactus, 

Suculentas e Plantas Ornamentais, para orquidófilos e orquidófilas 
das agremiações filiadas a FCO. 

 
o Cursos de Orquídeas para Iniciantes, voltados aos que desejam 

adquirir os conhecimentos básicos para o cultivo de orquídeas. Estes 
cursos são abertos à comunidade; 

 
o Cursos de Aprofundamento no Cultivo de Orquídeas, assim divididos: 

 
• Avançado de cultivo de Orquídeas; 

 
• Aspectos Fitosanitários em Orquídeas (Pragas e Doenças); 

 
• Adubos e Adubações em Orquídeas. 

 
Nos últimos três anos foram realizados 28 cursos de iniciação a orquidofilia, bem 
como, os de aprofundamento, em várias regiões de Santa Catarina, em alguns 
Estados Brasileiros e inclusive no Exterior totalizando um público participante de 
mais de 980 pessoas (entre jovens, adultos e melhor idade). 
 

• Trabalhos voluntários: 
 

o Em escolas da rede publica e particular, cujo objetivo é 
despertar o conhecimento, e o interesse no cultivo de orquídeas e 
principalmente na educação ambiental; 

 
o Participação ativa no Programa do Ministério Publico de Santa 

Catarina – “ O QUE VOCÊ TEM HAVER COM O CORRUPÇÃO”, na 
forma de divulgação e entrega de material promocional da 
campanha em todas as exposições realizadas pela FCO. 

 
o Participação de programas voltados à recuperação de drogados na 

“FAZENDA DA ESPERANÇA”, da Igreja Católica, existente em 
Florianópolis, procurando proporcionar ao recuperando, auto-
estima, despertar novamente o amor pela natureza, desenvolver 
atividades laborais no conhecimento, cuidado e cultivo de 
orquídeas, tentado qualifica-los para o mercado de trabalho, 
como jardineiros. 
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• Festas Orquidófilias: 

 
o As Agremiações bem como a FCO, no dia 22 de junho de cada, 

programam e realizam algum tipo de encontro social para 
comemorar o Dia Estadual e Municipal do Orquidófilo. Sendo que 
o Estado de Santa Catarina é o precursor na comemoração oficial 
deste dia. Isto é, fomos o primeiro Estado Brasileiro há dispor de 
Lei Estadual relativa ao Dia do Orquidófilo, que homenageia a 
data do nascimento de João Barbosa Rodrigues.  

 
Hoje além do Estado de Santa Catarina, os Municípios de Florianópolis, Blumenau, 
Chapecó e Porto Belo, também possui legislação própria em homenagem ao Dia do 
Orquidófilo. E Para nossa surpresa do Estado do Paraná, no ano de 2012, aprovou 
também uma Lei Estadual em comemoração a este dia. 
 
 
 

  
 Cattleya leopoldii tipo 
 Foto: Manfredo Hubner. 
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• Peixada do Marino. 
 

o A origem da Peixada do Marino está ligada a “Safra da Tainha” 
em Santa Catarina, que ocorre no mês de Julho. Nos anos 70, um 
grupo de amigos que cultivavam orquídeas e em particular a Laelia 
purpurata se reunia na casa do Sr. Marino Joaquim Coelho, 
situada na praia da Armação do Pântano do Sul/Florianópolis, lá 
passavam horas conversando e contando “causos” sobre 
orquídeas, entre um causo e outro, degustavam as tainhas 
assadas na brasa, ou fritas em um fogão a lenha. Aos poucos esta 
pequena reunião foi se transformando em um encontro anual e 
obrigatório dos orquidófilos de Santa Catarina. Em função deste 
crescimento a partir dos anos 80 a Associação Orquidófilia de 
Florianopolis – ASSOF, assume a coordenação da Peixada do 
Marino, que além do caráter gastronômico, tem o caráter social e 
cultural, pois para muitos orquidófilos é o único momento de 
reencontrar velhos e novos amigos e continuar a degustar a 
tainha na brasa, a tainha frita e o pirão de peixe e principalmente 
colocar os “causos” em dia. 

 
 
 
Além das exposições, amostras, palestras e cursos a FCO, participa de 
Conferências, Simpósios e Congressos, cuja temática seja Orquídeas, Bromélias, 
Bonsai, Cactus, Suculentas e Plantas Ornamentais. 
 
 

 
             Cattleya leopoldii vinicolor 
             Foto: Manfredo Hubner. 
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11. ASSOCIAÇÔES FILIADAS a FCO. 
 
A FCO congrega hoje 24 Agremiações Orquidófilas em vários municípios de Santa 
Catarina, sendo que a maior concentração encontra-se no litoral, principalmente no 
litoral norte do Estado. Esta concentração geográfica nos últimos dois anos vem 
mudando de forma sistemática, e já encontramos Agremiações em pleno 
funcionamento no Oeste de Santa Catarina, como a ASSOC – Associação 
Orquidófila de Chapecó e outras em formação em varias regiões do Estado. As 
agremiações filiadas a FCO são:  
   
 
Associações em Atividade. 
 

Nome da Agremiação Sigla Data da 
Fundação 

Nº de 
sócios 

Agremiação Joinvillense de Amadores de 
Orquídeas 

AJAO 19/07/1938 150 

Circulo de Orquidófilos de Blumenau  COB 25/11/1943 49 

Associação Orquidófila de Florianópolis  ASSOF 24/11/1968 43 

Associação Brusquense de Orquidófilos 
Amadores de Plantas 

ABAPO 15/10/1969 86 

Círculo de Orquidófilos Regional de Timbó  CORT 17/12/1992 25 

Circulo de Orquidófilos de Pomerode  COP 22/11/1993 52 

Associação dos Orquidófilos de Tijucas AOT 13/08/1997 43 

Agremiação de Orquidofilia do Itapocu ADORI 07/12/2003 38 

Círculo Orquidófilo de Orleans e Região  COOR 27/10/2004 22 

Círculo Orquidófilo Litoral Catarinense  COLCA 15/12/2004 10 

Associação de Orquidófilos da Beira do Mar  ASOBEM 16/10/2005 22 

Associação de Orquidófilos da Baixada do 
Maciambú  

ASSOMA 06/07/2006 39 
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Associação Orquidófila de Chapecó  ASSOC 21/06/2008 48 

Associação de Orquidófila Costa Esmeralda  AOCE 13/03/2010 38 

Circulo de Orquidófilos de Navegantes  CONA 03/03/2011 15 

Associação Amigos dos Orquidófilos de São 
João Batista  

AAOSJB 22/08/2011 28 

Associação Orquidófila do Vale das Águas  ASSOVA 22/06/2011 50 

 
 

 
        Cattleya forbesi tipo 
         Foto: Manfredo Hubner. 
 
Associações em Formação. 
          

Nome da Agremiação Sigla Data da 
Fundação 

Nº de 
Sócios 

Associação Orquidófila de São Bento Do 
Sul AOSBS   

Circulo de Orquidófilos de Maravilha  CAOMA   

Associação Orquidofila de Cunha Porá AOCP   

Associação dos Orquidofilos Anchietenses  ADORA   
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Associações sem Atividade. 
 

Nome da Agremiação Sigla Data da 
Fundação 

Nº de 
Sócios 

Circulo de Amigos Orquidofilos de Jaraguá 
do Sul  CAOJS   

Associação dos Orquidofilos da Região 
Mineira  AORMI   

Circulo Orquidófilo Indaialense  COI   

 
 
12. O PATRIMÔNIO E AS RECEITAS DA FCO E AGREMIAÇÕES 
 
A FCO, não possui até o presente qualquer tipo de Patrimônio material, isto é, não 
temos Sede própria apesar dos 27 anos de existência. 
 
A receita financeira da FCO se resume ao pagamento simbólico de uma anuidade 
por parte das Agremiações filiadas a ela, e que estejam em plena atividade, 
totalizando hoje 17 agremiações. Esta anuidade é de R$ 200,00 (duzentos reais), 
o que corresponde a R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais)/anual. É com 
este valor que a FCO, tem que arcar com suas despesas principalmente tributarias 
e legais. 
 

 
Algumas das nossas Agremiações possuem patrimônio próprio, isto é, possui sede 
própria e mais algum outro tipo de patrimônio. Elas São: 
 

� Associação Brusquense de Orquidofilos Amadores de Plantas 
     Ornamentais – ABAPO 

 
� Agremiação Joinvillense de Amadores de Orquídeas – AJAO  
 
� Associação dos Orquidofilos de Tijucas – AOT. 

 
 

� Circulo de Orquidofilos de Blumenau – COB.     
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A receita das agremiações pode ser dividida em duas partes: 
 

1) Receitas oriundas do pagamento da mensalidade dos seus sócios, cujo valor 
varia de agremiação para agremiação, mas na média é de R$ 10,00/mês. 
Tendo uma estimativa de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais)/mês, 
referente a todas as agremiações; 

 
2) Receitas oriundas das exposições estaduais, regionais/municipais e/ou 

amostras. Estas receitas possuem duas vertentes: 
 

• A primeira delas é o ingresso que simbolicamente é cobrado de nas 
exposições. Cujo valor máximo é de R$ 2,00 (dois reais).  Muitas 
das nossas agremiações não fazem a cobrança deste valor, 
permitindo o livre acesso as exposições. Estimando-se que temos um 
público médio em nossas exposições em torno de 4.500 (quatro mil 
e quinhentas) pessoas, teremos uma arrecadação por exposição em 
torno de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Mas pouquíssimas 
agremiações conseguem a obtenção destes valores.  

 
• Na venda de espaço para comercialização de Orquídeas, Bromélias, 

Bonsai, Cactos, suculentas e plantas ornamentais, bem como 
artesanatos e outros. Na média são disponibilizados entre 2 e 7 
espaços. Cujo valor gira em torno de R$ 1.500,00 (hum mil e 
quinhentos reais). Numa estimativa bastante positiva, podemos ter 
de arrecadação destes espaços R$ 4.500,00 (quatro mil e 
quinhentos reais).  

 
• Teoricamente uma Exposição Estadual, que tenha grande divulgação e 

que o publico possa prestigiar, a Agremiação promotora poderá ter 
um lucro bruto em torno de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 
reais). 

    
• Mas há uma serie de despesas, entre elas podemos destacar 

divulgação na TV. Radio e Jornal. Aluguel de espaço, compra de 
materiais, despesas de gráfica, alimentação, segurança etc. O que no 
final corresponde a mais de 65% da arrecadação bruta de cada uma 
dessas exposições.  E com o agravante que a grande maioria de 
nossas agremiações realiza apenas uma exposição anual. 

 
• Desta maneira, tendo uma visão bastante otimista uma Agremiação 

que realiza uma exposição, considerada de média para grande, poderá 
ter uma arrecadação liquida em torno de R$ 4.725,00 (quatro mil e 
setecentos e vinte e cinco reais)/ano. 
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13. GASTOS DO VISITANTE EM NOSSAS EXPOSIÇÕES  
 
Podemos estimar que uma pessoa que visita nossas exposições, tem um gasto diário 
em torno de R$ 200,00 (duzentos) reais, levando-se em conta: 
 

• Combustível; 
• Alimentação; 
• Lanches; 
• Compras diversas; 
• Compras com orquídeas. 

 
Sendo que na média 4.500 (quatro mil e quinhentas pessoas) visitam nossas 
exposições, poderíamos dizer que este público deixou no Município onde aconteceu 
uma determinada exposição apenas em um único dia o valor de R$ 900.000,00  
(novecentos mil de reais). 
 
 
 
14. ORQUIDEA É CULTURA! 
 
Finalizamos a trajetória da FCO dos anos 70 aos Dias Atuais, com as palavras do 1º 
Presidente da FCO, Eng. Osmar Tessmer, extraída do livro “Histórico da 
Fundação da FCO”. 
 
“O Histórico da fundação da FCO é o da evolução da orquidofilia de Santa Catarina. 
De uma proposta para intensificar as atividades da SOSC pensou-se num encontro 
de confraternização, ao qual se agregou uma Exposição Estadual, cuja pratica levou 
à necessidade de uma organização, que culminou na criação da FCO”. 
 
“A orquidofilia não se resume em exposições, certames, encontros, palestras. Estas 
atividades representam o lado lúdico e social e talvez o mais agradável. Mas há que 
se incluírem também as técnicas de cultivo, a melhoria genética por cultivares, a 
apreciação da beleza das orquídeas, a organização em Círculos, Associações e 
Federação. O somatório de tudo se traduz em Cultura”. 
 
“Uma Cultura que nasceu inspirada por uma orquídea excepcional: a nossa querida 
Laelia purpurata. O reconhecimento da importância e do significado da purpurata, 
em Santa Catarina a transformou em Flor Símbolo do Estado, instituído por lei 
estadual” 
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              Laelia purpurata 
              Foto: Marcelo Vieira Nascimento 
 
“Quando a FCO foi criada imaginei que um dia faria uma exposição com uma estante 
coberta de purpuratas albas, símbolo da FCO, num enaltecimento à união dos 
purpurateiros, à Laelia purpurata e à paz e harmonia nesta atividade e hobby 
gratificante: a orquidofilia” 
 
“Fica a sugestão a produtores, hibridadores, cultivadores, colecionadores, 
expositores, associações e aos purpurateiros. Cultuem esse Símbolo, estimulem, 
deem a ele um reconhecimento especial, um destaque. E conservem viva a 
purpurata, E a FCO faço dessa sugestão um pedido’. 
 

Osmar Tessmer 
Junho de 2007. 

 
 

 
 

 
Santa Catarina, Agosto de 2012. 
 


