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UMA BASE FANTASMA

•142 prefeitos foram cassados
• Meu salário, pode aumentar
• Da cadeia pro Senado. Isso pode?
• Pezão acerta o passo
•Natalino, um bom exemplo

Conversa de Esquina

OLHA O MOSQUITO

LIXÃO NO ATERRO DA
VIA ESPRESSA SUL

PÁGINA 16

BOM COMEÇO DE ANO

SÃO JOSÉ E FLORIPA
CRIAM 1000 EMPREGOS

PÁGINA 12

PENCA DE CANDIDATOS

TODO MUNDO QUER AS
PREFEITURAS QUEBRADAS

PÁGINAS 3, 4 6 e 7

FERNANDO DAMÁSIO - PÁGINAS 14 e 15

Inaugurada há 1 ano, a Base Avançada do Batalhão de Operações Aéreas dos Bombeiros, no aterro
da Via Expressa Sul, está abandonada. A ANAC não homologou a pista de pouso. No hangar, a réplica

de helicóptero dá a impressão de que ali existe uma aeronave. Mas é só alegoria. PÁGINA 2

EXEMPLAR
GRÁTIS

Fernando Damásio/BD
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Aplaca da efeméride, com a
data da inauguração em 6
de fevereiro de 2015 ainda

está lá nos dois contêineres
transformados em hangar. Mas a
Base Avançada do Batalhão de
Operações Aéreas do Corpo de
Bombeiros, no aterro da Via
Expressa Sul, entre o Saco dos
Limões e a Costeira do Pirajubaé,
pertinho do Armazém Vieira,
durou poucos meses.

A ANAC (Agência Nacional de
Aviação Civil) não homologou a
base e a pista de pouso e as
operações tiveram que ser
encerradas. Restou no hangar um
vulto de helicóptero e de longe
ninguém percebe que, na verdade,
é uma carcaça sem motor e sem
hélice, que mais parece uma
aeronave-alegórica que poderia se
juntar a tantas outras que
passaram pela Passarela Nego
Quirido no último Carnaval.
Mas o que interessa agora para

a comunidade é isso: o que será
feito com a área pública de
20.477,55 m² cedida pelo SPU
(Secretaria do Patrimônio da
União) exclusivamente para
abrigar a sede do Batalhão de
Operações Aéreas do Corpo de
Bombeiros? 

E os recursos investidos pelo
Governo do Estado, através da
Secretaria de Segurança, para
cercar toda a área com mourões e
tela, construir o hangar, implantar
equipamentos e infraestrutura? 
Como a base não foi

homologada (uma das alegações
da ANAC é  que os pousos e
decolagens eram feitos muito
próximos de residências – o
helicóptero ali era
Bombeiro/Samu), os moradores

querem que a área seja destinada
ao uso da comunidade. Mesmo
porque, o espaço é de domínio do
SPU e como não será utilizada
para o fim específico para a qual
foi cedida, obrigatoriamente tem
que retornar ao SPU. Hoje, o mato
já começa a tomar conta da área. 

(Veja mais sobre o abandono
do aterro da Via Expressa Sul na
contra-capa)

O PILOTO SUMIU

ANAC proibiu operação de Batalhão de Operações Aéreas dos Bombeiros
na base avançada no aterro da Via Expressa Sul

MATO JÁ TOMA CONTA. A população não foi avisada que a base não funciona mais

Restou no hangar
um vulto de

helicóptero. De longe
ninguém percebe
que, na verdade, é
uma carcaça sem
motor e sem hélice,

que mais parece uma
aeronave-alegórica

que poderia se juntar a
tantas outras que

passam pela Passarela
Nego Quirido

BASE FANTASMA DOS BOMBEIROS
tem helicóptero sem motor nem hélice

Fotos: Fernando Damásio/BD
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ELEIÇÕES 2016

Em Florianópolis e São José, a lista de pretendentes passa de 20 nomes.
Muitos podem pular a janela partidária para garantir a candidatura

CRISE NAS PREFEITURAS É GRANDE
mas todo mundo quer ser prefeito

Amaioria das prefeituras estão
praticamente quebradas, sem
dinheiro para pagar

fornecedores, salários e muito
menos para investir no
desenvolvimento. Mas o sonho de
consumo de muita gente é ser
prefeito.
Em São José, por exemplo, num

estalar de dedos é possível listar pelo
menos uma dúzia de pré-candidatos,
uns poucos já definidos e outro

tanto costurando a chance de entrar
na disputa.
Em Florianópolis o cenário é

menos fértil em nomes, mas o jogo
político está sendo jogado nos
bastidores com mais intensidade do
que se imagina. Na Capital, o risco
de sair chamuscado antes da hora é
maior. 
De comum entre as duas cidades,

que são velhas vizinhas, eleitores que
atravessam as pontes para votar lá

ou cá e muita conspiração política.
Mas todo esse cenário pode mudar
rapidamente (a política é como
nuvem, já dizia Ulisses Guimarães),
com a janela partidária aberta dia 18
de fevereiro que dá prazo de 30 dias
para troca de partido, sem perder o
mandato. Hoje, quem está aqui no
final do mês pode não estar mais, e
as alianças e candidaturas serem
totalmente diferentes do que se
imagina.
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Em Florianópolis, hoje, os
nomes mais citados como
prováveis candidatos são o

prefeito César Junior, que iria à
reeleição pelo PSD, e como fortes
concorrentes o
deputado Gean
Loureiro (PMDB) e a
ex-prefeita Angela
Amin (PP). Na berlinda,
estão ainda a deputada
federal Angela Albino (fez
87.954 votos na eleição de
prefeito em 2012) e o
professor Elson Pereira
(PSOL), que conseguiu 34.599
votos e foi a grande surpresa
daquela eleição. 
Na prática, porém, a teoria é

outra. O prefeito César Junior
enfrenta resistência no próprio
partido. Sua administração passa
por dificuldades: credores não
conseguem receber, obras
começadas não andam e uma lista
de projetos anunciados não saiu do
papel (o início da duplicação da Av.
Antonio Edu Vieira, por exemplo).

Nos oito meses até a eleição, será
difícil reverter esse quadro.
Gean Loureiro terá uma missão

espinhosa: unir o PMDB
em torno de seu nome. Se
conseguir, e César Junior,
consolidar a candidatura à
reeleição, devem repetir o
embate de 2012, quando o atual
prefeito venceu no segundo
turno com uma diferença de
11.821 votos.

Com esse cenário de
polarização, a ex-prefeita Angela
Amin pode não entrar na disputa.
Se for candidata, tem chances de ir
para o 2º turno mas uma frente de
partidos estaria contra ela. Como
as cúpulas é que decidem, PSD e
PMDB marchariam juntos agora
de olho em 2018. Os votos de
Angela Albino também entram na
conta: ela ocupa o lugar de César
Souza na Câmara Federal e quer
continuar lá. E mais à esquerda
(PSOL, PT, PSTU) os votos
seriam brancos ou nulos.

Em Florianópolis, dois nomes
podem ganhar musculatura: Elson
Pereira (PSOL), que fez 34.599 em
2012, como candidato de uma
frente de esquerda; e o vereador
Tiago Silva (PDT), o mais votado
em 2012, com 6.860 votos, é uma
cria do ex-prefeito e senador Dário
Berger e pode ser apoiado por ele. 

O médico Ricardo Baratieri
deve sair pelo PT, o deputado João
Amin diz que se a mãe não for ele
vai, e o PSDB cozinha o nome do
presidente do Sinduscon, Hélio
Bairros, sem nenhuma experiência
e expressão eleitoral. Mas o quadro
só vai ficar mais claro quando for
fechada a janela partidária.

Angela Amin, César Junior ou Gean?
Divulgação/BD

ELEIÇÕES 2016
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Em São José o
cenário eleitoral
é bem mais

amplo. Numa rápida
contagem de pretendentes,
dá para encher os dedos das
duas mãos e ainda tem mais. 
A prefeita Adeliana Dal

Pont (PSD) é candidata à
reeleição mas, com o
agravamento da crise, ela já
começa a pensar duas vezes. O
dinheiro do caixa da prefeitura
escasseou de vez em fevereiro e a
situação passou de preocupante
para grave.
Nas últimas semanas, o cenário

político também ficou mais
movediço. O vice-prefeito José
Natal Pereira, que sonha em ser
candidato e tem forte apoio
popular, teve um encontro com
presidente estadual do PSD,
deputado Gelson Merísio, o

presidente do PSB, Paulinho
Bornhausen, e com Adeliana
Dal Pont. Ficou decidido
que o candidato em São José
vai sair de uma pesquisa que
indicará qual dos dois, prefeita ou
vice, têm mais chances.
Há poucos dias, Adeliana levou

um choque quando viu que, na
foto de um encontro que reuniu o
presidente do PP, deputado federal
Esperidião Amin, seu filho João
Amin, deputado estadual, com o
empresário Antonio Hillesheim (o
milionário que sonha em ser
prefeito) aparecia o presidente da
Câmara, vereador Orvino Coelho
de Ávila. Orvino já foi líder da
prefeita, mas tem vínculos com
Esperidião e com o PP, partido do
qual saiu para o PSD. Adeliana
ficou abalada com a foto, apesar da
explicação de Orvino de que
estava lá só para cumprimentar

velhos amigos (Amin e o
empresário Hillesheim). A leitura
da prefeita, estimulada por
assessores, é que ele pode pular a
janela partidária e construir uma
candidatura com Antonio da AM.
Depois de 10 mandatos como
vereador, o sonho de Orvino - até
as pedras do centro histórico
sabem - é ser prefeito. 

Adeliana vai à reeleição mas teme a crise, a sombra do vice-prefeito
e a dúvida com o presidente da Câmara

SÃO JOSÉ TEM 12 PRETENDENTES

ELES CONTINUARÃO abraçados
politicamente?

ELEIÇÕES 2016

Na reunião com Amin, também
estava presente o empresário José
Nitro, da Casas da Água, que já
repetiu várias vezes que para ajudar
o colega Antonio Hillesheim, até
sai de vice.
Desde que o jornal Bom Dia

divulgou que um “Milionário quer
ser prefeito de São José”, Antonio

da AM ficou retraído publicamente
em suas pretensões políticas. Mas,
depois da reunião com Amin, o
empresário voltou a ficar
entusiasmado. E o dono da Casas
da Água também. Podemos, então,
ter uma dupla folclórica
disputando a prefeitura:
“Milionário e Zé Nitro”.

Milionário e Zé Nitro
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Na última eleição, os
candidatos a  vereador
pelo PMDB fizeram

35.588 votos, e só os seis vereadores
eleitos pela legenda, 17.633.  Mas
ninguém segue o velho lema de
unidade que sempre fez o partido
garantir espaço.
Hoje, dois nomes têm o apoio

do senador e ex-prefeito Dario
Berger: os vereadores Clonny
Capistrano e Michek Schlemper.
Clonny tem dircurso de oposição, e
Michel foi secretário de Adeliana
até há poucos meses. Moacir da
Silva, ex-presidente municipal do
partido e também pretendente, foi
secretário do Meio Ambiente da
prefeitura até há pouco. O vereador
Sanderson de Jesus, outro nome de
destaque, recolheu o trem de pouso.
Na semana passada, Clonny, Michel
e Sanderson sentaram à mesa com
o senador Dario Berger no Café
Paris, no Kobrasol. Ali  foi definido

o candidato a prefeito.
Neri Amaral e Moacir da Silva

não foram convidados. O resultado
disso: Neri pode pular a janela
partidária, e Moacir , resignar-se. 
Com a falta de união, o PMDB

de São José pode repetir a história
de 2012: elegeu uma grande
bancada de vereadores e ficou sem
o prefeito. 

Amauri já tem
plano de governo
Em São José só duas

candidaturas já estão na rua. A mais
visível é a do vereador mais votado,
Amauri dos Projetos, que foi para o
PTB e tem um pré-plano de
governo alinhavado. As prioridades
básicas: saúde, educação e
mobilidade urbana. 
Como candidato, vai mostrar as

feridas da falta de
segurança e o aumento da
criminalidade; quer
descentralizar o
atendimento no sistema
municipal de saúde; construir
um elevado no trevo de
Forquilhinhas e a via litorânea de
Barreiros, a nova Beira-mar.
Propõe, ainda, creches o dia
inteiro, rever o contrato do lixo,
investir na Guarda Municipal e
enxugar a máquina municipal,
valorizando os servidores efetivos.

Deputado Mário
Marcondes diz
que vai
No balaio de candidatos, outro

nome importante. O deputado
estadual Mario Marcondes, que
deve pular a janela do PR para o

PSDB, para viabilizar a sua
candidatura. Marcondes tem
a visibilidade da Assembleia,
não parou de andar desde a
eleição de 2012 e diz que as
pesquisas lhe são favoráveis.
Fernando Anselmo, do PDT, foi

o primeiro a dizer que disputaria a
prefeitura e, desde então, trabalha
discretamente. Ele é um advogado
competente e tem pedigree político:
é sobrinho do falecido vereador
Carlos Acelino.
José Mendes Damian, do DEM,

também diz que vai entrar na
disputa, e para não ficar atrás, sua
cunhada, a suplente de vereador
Mari Vieira também começou a
alardear que vai sair candidata pelo
PT, para onde migrou há alguns
meses. Mas a figurinha carimbada
do PT é Círio Vandresen, o padre
Círio, que diante da fragilidade da
imagem do partido prefere
conversar para coligar-se.   

PMDB ainda é uma incógnita
A grande dúvida da eleição em São José é o PMDB. O partido tem cinco vereadores e todos querem
ser candidatos, além do ex-presidente do partido, que corre por fora. 

ELEIÇÕES 2016
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São José continua
investindo em obras de
pavimentação nos bairros
mesmo com a crise. Em
fevereiro foi assinado ordem
de serviço de R$ 1,6 milhão
para pavimentação de nove
ruas da Procasa, em Barreiros.
Serão beneficiadas com asfalto
as ruas Edelberto de Oliveira,
Peru, Chile, Guatemala,
Canadá, Colômbia, Genoíno P.

da Silva, Saldanha da Gama e
Travessa Rosalina Schell de
Souza.
A Secretaria Municipal de

Infraestrutura também
retomou as obras no
Loteamento Lisboa, em
Forquilhas. Os trabalhos foram
iniciados pela rua Beja, e serão
pavimentadas também as ruas
Vila Real e Santarém, em um
investimento de cerca de R$

1,7 milhão.  O secretário de
Infraestrutura, vice-prefeito
José Natal Pereira destacou
que as obras são importantes
porque as vias fazem a ligação
entre as comunidades do
Lisboa e Santa Felicidade.
A prefeita Adeliana

destacou que SJ é um dos
poucos municípios de SC que
está com as contas em dia com
os prestadores de serviço.

Obras
mesmo
com
crise 

Ricardo Farias/Divulgação/BD
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O POVO APROVOU O NOVO
DIRETO DO CAMPO

NO SACO DOS LIMÕES

AVENIDA - VALDEMAR VIEIRA - SACO DOS LIMÕES - FPOLIS
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Florianópolis e São José
conseguiram sair da maré
que afogou 1,5 milhão de

postos de trabalho no Brasil em
2015. As duas cidades geraram,
juntas, 983 empregos formais em
janeiro deste ano, apesar do
mercado de trabalho continuar
com a água no pescoço em 2016:
foram fechadas 99.694 vagas em
todo o País, segundo dados do
Caged (Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados)
divulgado pelo Ministério do
Trabalho e Previdência Social na
última semana de fevereiro. 
Em Florianópolis, o verão

aqueceu o mercado de emprego no
setor de Serviços, que abriu 788
vagas, equilibrando o fraco
desempenho do Comércio, que
fechou 403 postos de trabalho. O
saldo entre admissão/demissão
nos váriossetores da economia foi
de 459 vagas geradas.

São José teve um saldo positivo
de 524 vagas em janeiro. Vários
setores contribuíram: a Indústria
de Transformação gerou 169 vagas
formais; a Construção Civil, 121; e
o setor de Serviços 203.  No
Comércio, a sobra entre
admissões/demissões foi de
apenas 24 vagas. 
Na Grande Florianópolis, o

mercado de empregos em janeiro
foi ruim para os trabalhadores de
Palhoça e Biguaçu. Na primeira
cidade, apesar de a Construção
Civil ter um resultado positivo de
102 vagas, no saldo geral houve o
fechamento de 41 postos de
trabalho.  Biguaçu ficou
praticamente estabilizado: saldo de
-3 empregos.
Desempenho - Entre as

principais cidades catarinenses
apenas Chapecó teve saldo
positivo na geração de empregos
em janeiro: 469 vagas. Esse

resultado foi conseguido pelo
desempenho da Indústria de
Transformação (248 vagas) e a
Construção Civil (214 vagas).
Joinville fechou 77 postos de

trabalho; Blumenau, 131;  Lages
perdeu 160; Criciuma, 118; Itajaí
perdeu 162 empregos; e Jaraguá
do Sul, 373. 

Só 5 estados
geram emprego.
Três da região Sul 

No Brasil, apenas cinco estados
geraram empregos em janeiro
deste ano. No Rio Grande do Sul o
saldo foi de 7.263 vagas; em  Santa
Catarina, 7.211; Mato Grosso,
6.900; Paraná gerou 1.074
empregos e a Paraíba, 189 postos.
Em Santa Catarina, a criação de

7.211 (+0,36%) empregos com

carteira assinada deveu-se
principalmente ao crescimento nos
setores da Agropecuária (+3.821
postos de trabalho), Indústria de
Transformação (+2.598 postos),
Construção Civil (+1.437 postos) e
Serviços (+1.202 postos). Foram
82.083 trabalhadores admitidos e
74.872 desligados.

FLORIANÓPOLIS E SÃO JOSÉ voltam a gerar emprego
Setor de Serviços foi o responsável pelo aquecimento do mercado de trabalho na Capital
em janeiro; em São José, Indústria e Construção Civil criaram vagas
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Arrasando
Suzana Kviatkoski
posa mais uma vez
para a marca Malha
Mais Fitness, pelas
lentes de Rafael
Weingartner.

Festa garantida
Voltam as aulas e junto as festas universitárias.
Caslumi, em breve, trará muitas novidades!

União
Fabiana Avila e
Cleber Souza
oficializaram
seu amor em
cerimônia para
os mais íntimos
e com muita
felicidade!

Música boa
Angélica Genovez agora
arrasa também nas pistas
de dança como DJ. Onde
passa anima a todos.Paradisíaco

A empresária Gisele Martins
curtindo as férias na ilha de Cayo
Zapatilla em Bica Del Toro, Panamá.

Fidelidade
A casa noturna

Original Place está
de cara nova, mas o
público continua

bonito e fiel.
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Fernando Damásio

e-mail: fvdamasio@gmail.com
(48) 8477-1499

O senador e os vereadores 
A varanda do Café Paris, na rua Koesa,

em São José, foi o palco para a conversa do
senador Dario Berger com os vereadores
Sanderson de Jesus, Clonny Capistrano e
Michel Schlemper. O assunto: a cadeira da
prefeita Adeliana Dal Pont e quem será o
candidato do PMDB.  Lugar mais visível
para uma conversa política é impossível.
Muitos que viram (e ouviram trechos da
conversa) estranharam o por quê de o ex-
presidente do partido, Moacir da Silva, não
estar ali junto. Um bisbilhoteiro até lembrou
daquela musiquinha  “Naquela mesa está
faltando ele”... Não só ele como os
vereadores Neri Amaral e Túlio Maciel. Mas
a escolha do nome do PMDB está mesmo
entre Clony e Michel. Vamos aguardar.

Retrato na janela 
Deputado Mario Marcondes conversava

animadamente com o presidente estadual do
PSDB, o deputado Marcos Vieira. Os dois,
na Assembleia Legislativa, olhavam pela
janela da troca de partidos. Mario deve deixar
o PR e ir para o PSDB. Será o candidato
tucano em São José?

Quem aposta?
Analistas políticos, jornalistas e

palpiteiros em geral garantem que a Câmara
Municipal de Florianópolis terá uma
renovação de 70% nas próximas eleições.
Dizem que o eleitor vai cobrar a fatura dos
escândalos envolvendo os vereadores. Mas
há os céticos, que acham que o povo
esquece rápido e vai ficar tudo no mesmo
lugar. Se esquecem que as coisas estão
mudando. Será?

Ponto de encontro 
Uma grande galera se encontra quase que

diariamente no Bar da Gimania, na rua
Charles Ferrari, 522, no Kobrasol. Além o
ambiente descontraído, volta e meia pinta
um som ao vivo. A proprietária Gui, e sua
mãe, estão no comando da casa.  Dá uma
passada lá pra conferir.

Comida da vovó 
Restaurante Bem a Jeito, no bairro do Saco

dos Limões, é o lugar preferido dos
moradores, funcionários, estudantes e de quem
quer uma comidinha honesta e gostosa. Este
colunista procurou saber o porquê e descobriu
que quando a família fica unida, a comida sai
com sabor especial. Todos que comem lá são
unânimes: parece a comida da vovó, é feita
com amor.Vale a pena conferir.

Empresa de
São José faz tudo
Deu no O Globo: licitação do TSE

para contratar jornalistas foi ganha por
empresa especializada em limpeza. É a
Liderança Limpeza e Conservação, aqui de
São José, e o contrato é de R$ 2 milhões
por um ano. Segundo o repórter Ruben
Berta, o resultado gerou polêmica com
entidades ligadas ao setor porque , com o
próprio nome diz, a especialidade da
Liderança é limpeza em prédios e
domicílios.   A Associação Brasileira das
Agências de Comunicação (Abracom)
pretende questionar judicialmente o
resultado. O edital prevê a contratação de
oito jornalistas e dois fotógrafos, com
salários que variam entre R$ 6,3 mil e R$
6,7 mil, mais encargos. Outras quatro
vagas, de 90 dias, podem ser ocupadas. Os
profissionais farão parte do "núcleo
cobertura jornalística das eleições".
Segundo o Portal da Transparência, a

Liderança recebeu R$ 69,9 milhões em
2015, principalmente em serviços de
conservação. Na Receita Federal, o
registro da empresa tem 46 atividades
além da principal, a de limpeza. Jornalismo
é uma novidade.

O meu salário pode
Prefeito da Palhoça, Camilo Martins, teve

o salario aumentado para R$ 20 mil. Ele diz
que ficou surpreso, porque não tinha
autorizado, mas já que a Câmara votou, deixa
assim. Um gaiato lá do Aririú diz que só o
pixuleco dele que não  aumenta. Tás tolo, tás?
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Caminhando
contra o
vento
O fotógrafo e

amigo inseparável do
vice-prefeito José
Natal Pereira, em
suas caminhadas
diárias na Beira mar
de São José. Pela
forma esbelta, tem
que acelerar o passo...
Esse é o grande
Farias.

Pezão a passos largos
Pezão (D), da Peixaria do Chico, já está a pleno vapor nos projetos para outubro de 2016.  Caminha

e faz exercício todos os dias para estar com bom preparo físico e segurar o rojão nos 45 dias de
campanha. O grupo que o acompanha diz que desta vez a coisa vai. Taca-le o pé, Pezão.

Alerta geral
Desde a eleição de 2012, 142 prefeitos já

foram cassados e retirados do cargo pela Justiça
Eleitoral em 26 estados. Dá uma média de um
prefeito escorraçado pela Lei a cada 8 dias. Os
números são do TSE (Tribunal Superior
Eleitoral), com base em dados dos TREs. Mais
99 prefeitos estão na fila da degola: foram
cassados mas continuam no cargo com base em
recursos e liminares. Nesse levantamento não
estão incluídos os prefeitos afastados pela
Justiça comum ou pelas Câmaras de vereadores. 
A maioria perdeu o cargo por abuso de poder

econômico e compra de votos durante a
campanha. A soma de todos os cassados e
enrolados com a Justiça, representa 4% dos
5.568 prefeitos eleitos em 2012. Como tem
eleição em outubro, é bom andar na linha
porque os Tribunais eleitorais estão de olho. 

Grandes
amigos 
Este grupo já

formou a melhor
equipe da Fundação
do Meio Ambiente
de São José. O
pessoal é tão unido
que, até hoje, se
encontra para
confraternizar e
conversa
diariamente pelo
Zap-Zap.

Gente boa 
Um politico se destaca quando coloca as

demandas das pessoas acima das suas vaidades e
projetos pessoais. Assim é o deputado Natalino
Lazare (PR). Este colunista visitou o deputado e
viu pessoas satisfeitas em seu gabinete. O
deputado continua o mesmo cidadão simples e
atencioso. Parabéns, Natalino.

Bela imagem
Senador Delcídio Amaral passou quase 90

dias na cadeia, preso em flagrante por tentativa
de obstrução da Justiça. Mesmo na cadeia
continuou senador “licenciado”, recebendo
salários e com o gabinete funcionando.
Libertado pelo STF, quer reassumir o mandato
como se nada tivesse acontecido. Só falta ser
recebido com festa pelos colegas. O senador não
provou sua inocência, foi a Justiça que entendeu
que não há mais perigo dele interferir nas ações
da Lava-Jato. Depois os políticos reclamam da
imagem que o povo tem de senadores e
deputados.
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Quer transformar uma área pública,
nobre, no centro da cidade e próxima
ao mar em um local degradado?

Simples: é só juntar pessoas sem civilidade com
um Poder público ineficiente que a destruição
está feita. É o que está acontecendo com o
aterro da Via Expressa Sul, no Saco dos Limões. 
Ali, uma grande área próxima ao túnel

Antonieta de Barros foi transformada em
depósito de materiais e também de entulhos da
STC Engenharia. Grandes tubos de uma obra
que ninguém sabe onde é e nem quando acaba
ocupam espaço há mais de cinco anos, e há
também todo tipo de entulho, até uma placa
velha de obra de esgoto em São José. A
prefeitura não faz nada. 
Nas imediações do campo de futebol,

administrado pelo centro social, também surgiu
um verdadeiro depósito de lixo, jogado por
alguns moradores e por pessoas de fora do
bairro que descobriram que despejar entulho no
aterro é moleza. Tem de tudo: resto de
construção, televisor, capô de veículos, cachorro
morto, bacio e até automóveis inteiros
abandonados. Virou um criadouro de mosquito,
de ratos e baratas. 

Uso e abuso
Se há uma coisa que não existe no aterro da

Via Expressa Sul é planejamento. A área foi
criada em 1997 e tem 1,2 milhão de m². Grandes
espaços são cedidos e não utilizados, ou
simplesmente ocupados por particulares. 
A Ufsc (pró-reitoria de Pesquisa e Extensão),

por exemplo, conseguiu a cessão de duas áreas
de 21 e 29 mil m², perto da saída do túnel, para a
implantação do Parque Viva a Ciência. Isso foi
em outubro de 2007, há quase oito anos, mas
nada foi feito e a Universidade continua “dona”
da área. O que intrigada é que o SPU não
estipula prazos para que os projetos saiam do
papel, ou o terreno de volta. 
O terminal de transporte coletivo (Tisac)

nunca foi usado e, agora, vai fazer companhia
para uma base fantasma de helicóptero e aos
escombros do que seria a sede do ICM Bio
(Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade), embargada pela prefeitura e
totalmente depredada.  E a Câmara de
Vereadores, o que faz?

SEM PLANEJAMENTO

ATERRO DA VIA EXPRESSA SUL VIRA LIXÃO 
Não existe uma política para a ocupação planejada de uma das
maiores áreas a beira-mar no centro de Florianópolis 

Fotos: Jurandir Camargo/BD


