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Segundo as estatísticas da
Secretaria de Segurança
Pública , o número de

homicídios dolosos (com intenção
de matar) em Santa Catarina
cresceu cerca de 9% em 2015 com
relação a 2014. Os dados mostram
que esse crescimento foi a partir
2013 (704 casos), passando para
762 em 2014 e 829 em 2015.  

No ano passado, Joinville
liderou a estatística, com 119
homicídios. As outras cidades mais
violentas: Criciuma, com 56 casos;
Florianópolis, 51; Chapecó, 39
assassinatos; São José, 37; e Itajaí,
33 homicídios. Na Grande
Florianópolis, Palhoça teve 17
homicídios em 2015 e Biguaçu, 9.

A sensação de insegurança na
Grande Florianópolis é real. Três
das quatro principais cidades
tiveram aumento no número de
homicídios em 2015 em relação a
2014. Veja:

Cidade            2015    2014

Florianópolis        51        46

São José              37        24

Palhoça               17        21

Biguaçu                 9          8 

Muita morte –De 2011 a
2015, a média de assassinatos em
Santa Catarina foi de dois por dia,
63 por mês e um total de 3.787
homicídios em cinco anos. Mesmo

com índices de homicídio
considerados os mais baixos do
país, não dá para fazer de conta
que vivemos num paraíso.

Só em dois meses deste ano (os
dados da SSP estão totalizados até
fevereiro) foram registrados 167
assassinatos em SC, uma média de
83 por mês e 2,7 por dia. As
cidades mais violentas foram
Joinville (22 assassinatos em
janeiro e fevereiro|); Itajaí, 14;
Florianópolis, 13; Criciuma e São
Francisco do Sul, 8 casos cada; São
José, 7; Palhoça, 6; e Biguaçu, 3. 

VIOLÊNCIA
Dois casos de violência com grande repercussão na Grande
Florianópolis em uma semana (a morte do advogado Roberto
Caldart, em Palhoça, dia 24/5, e o assalto ao apartamento da
prefeita de São José, Adeliana Dal Pont, dia 16/5), aumentaram a
preocupação com os índices de violência na região.  Entre a
população, cresceu a sensação de insegurança, reforçada pela re-
volta que o estupro coletivo de uma adolescente, praticado por
traficantes no Rio de Janeiro, provocou em todos.  Afinal, SC é o 3º
Estado em casos de estupro, segundo o 7º Anuário de Segurança
Pública. A pergunta, como sempre, é: onde vamos parar?

Número de homicídios cresceu
Florianópolis (3º lugar) e São José (5º) estão entre as cinco
cidades mais violentas de Santa Catarina 

Homicídio Doloso - Região Metropolitana - 2011 a 2015

Cidade              Em 5 anos      P/Ano            P/Mês

Florianópolis           291            58,2              4,85

São José                 161            32,2              2,68

Palhoça                   119            23,8              1,98

Biguaçu                    33            2,75              0,22

Total:                      604        116,95              9,74

Mortes pela PM
Chegou a 59 o total de vítimas de homicídio em

decorrência da ação da Polícia Militar em 2015. As cidades
com maior número de ocorrências são estas:

Cidades         Nº casos
Florianópolis             9
Joinville                     6
Palhoça                    4

Cidades         Nº casos
Bal.Camboriu            4
Chaopecó                 4
São José                   3
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Santa Catarina, que ocupou
um vergonhoso 3º lugar no
Brasil em número de

estupros, com uma média de 45,8
por 100 mil habitantes segundo
dados do 7º Anuário da Violência
(divulgado em novembro de 2015,
sobre base estatística de 2012),
parece não ter mudado. 

No ano passado, segundo dados
da Secretaria de Segurança Pública
do Estado foram registrados
(oficialmente) 2.772  estupros em
Santa Catarina, o que dá uma
média de 231 casos por mês e 7,7
por dia.

Proporcionalmente à sua
população, Palhoça é a cidade que
registrou o maior número de casos
de violência contra a mulher, com
122 estupros em 2015. A situação é
grave, pois o município
praticamente iguala-se em

ocorrências a cidades que têm
população três vezes maior, com é
o caso de Joinville e Florianópolis.
Veja o quadro:

CASOS DE ESTUPRO EM 2015

Cidade          Casos  População 

Joinville           148     562.151

Blumenau       140     338.876

Florianópolis   135     469.690

Palhoça           122     157.334

São José            85     232.309

(Fonte: Estatística da SSP-SC)

Crescimento
Não há explicação oficial para o

crescimento no número de
estupros em Palhoça. O único

dado para análise é a explosão do
crescimento populacional que a
cidade teve nos últimos 5 anos
(2010 a 2015). Palhoça, nesse
período, ganhou 20.499 moradores
(média de 4.099 por ano). A cidade
pulou de 137.334 habitantes em
2010 para 157.833 em 2015
(estimativa IBGE).

Ganhou praticamente o mesmo
número de habitantes que São
José, que em cinco recebeu 22.505
novos moradores e passou de
209.804 habitantes em 2010 para
232.309 em 2015.
Percentualmente, porém, a
população de Palhoça cresceu 15%
(em 5 anos), enquanto que a de
São José aumentou 11% no
mesmo período, taxa de
crescimento similar à de
Florianópolis (11% - de 421.240

habitantes em 2010 para 469.690
em 2015).    

Números
triplicaram
na Grande
Florianópolis

Desde 2012, ano serviu de base
para o 7º Anuário Segurança
Pública, houve um aumento
exponencial nos casos de estupro
na região. Naquele ano, o anuário
registrou que as maiores
ocorrências em SC foram na
Grande Florianópolis, com 118
casos. Em 2015, só nos quatro
maiores municípios da região
(Capital, São José, Palhoça e
Biguaçu) foram 375 casos de
estupro.  

LIDERANÇA CRUEL

PALHOÇA tem mais casos de estupro em SC
Proporcionalmente ao total de habitantes, cidade registrou maior número de casos
em 2015, índice próximo aos de Joinville e Florianópolis 
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ELETROSUL
NOVAMENTE
À VENDA

Os políticos que estão de olho nos ótimos
cargos da Eletrosul, na expectativa de que o
presidente interino Michel Temer faça logo a
troca no comando da estatal, podem começar a
pensar em outro emprego. A Eletrosul está na
lista das subsidiárias da Eletrobras que devem ser
privatizadas pelo governo federal.

O banco Credit Suisse já teria sido contratado
para prestar consultoria no plano para a venda de
parte dos ativos da Eletrosul, entre eles linhas de
transmissão e usinas eólicas. A expectativa é
levantar R$ 2 bilhões com a venda. 

O ministro de Minas e Energia, Fernando
Coelho Filho (PSB-PE), disse à revista Exame
que há um "convencimento" no novo governo
sobre a "desmobilização" de ativos da Eletrobras,
que fechou o primeiro trimestre com prejuízo
líquido de R$ 3,89 bilhões. Em 2015, o prejuízo
foi de R$14,44 bilhões.

Em 1998, parte da Eletrosul foi privatizada. O
parque gerador foi vendido para a Tractebel
Energia, o que incluiu as usinas de Machadinho e
Itá, além de Estreito, Jirau e mais uma penca de
hidrelétricas, termelétricas e eólicas.

As águas ficaram turvas para os cinco
acusados de corrupção, em 2013, na empresa
Águas de Palhoça. A juíza Carolina Ranzolin
Nerbass Fretta condenou o ex-secretário Carlos
Alberto Fernandes Júnior, o Caco (cinco anos
de reclusão em regime semiaberto por
corrupção passiva); o pai dele, engenheiro
Carlos Alberto Fernandes, o Neno (três anos e
seis meses de reclusão em regime aberto por
corrupção ativa); e o empresário da Raiz
Soluções, Luiz Fernando Oliveira da Silva, o
Dentinho (cinco anos em regime semiaberto
por corrupção ativa. 

Também foram condenados Allan Pyetro de

Melo de Souza, ex-superintendente da Águas de
Palhoça (pena de três anos em regime aberto) e
a servidora Janaína de Farias (dois anos de
reclusão em regime aberto). As penas dos dois
foram substituídas por prestação de serviço. Os
advogados de todos os condenados vão
recorrer.

O prefeito Camilo Martins (PSD), que não
foi investigado, agora pode ser. Ele foi citado em
conversas telefônicas e a juíza vê outras
evidências do seu possível envolvimento no
caso. O processo foi enviado ao Procurador-
Geral de Justiça do MP de Santa Catarina.
Camilo nega qualquer envolvimento no caso.

Ninguém confia
Pesquisa da Ipsos com 1.200 pessoas em 72 municípios brasileiros revelou que 79% dos

entrevistados não se sentem representados por nenhum dos 35 partidos existentes hoje no País.
A maioria (78%) acredita que os partidos não têm causas definidas; 86% afirmam que falta no

Brasil um político confiável; e 83%  afirmam que é possível governar sem desonestidade, mas
pouquíssimos acreditam que isso um dia será realidade: 80%  acham que corrupção é um
problema que irá sempre afligir o Brasil. Para a maioria dos entrevistados (61%), a causa da
corrupção está na escolha dos eleitores, que elegem políticos corruptos. A margem de erro da
pesquisa é de três pontos percentuais.

Com a água no pescoço
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Jornal Bom Dia abre espaço aos pré-candidatos a prefeito de São José para expor suas ideias
sobre como administrar a cidade. As perguntas são rigorosamente iguais. O importante é o leitor
avaliar as respostas.

O vereador Amauri dos Projetos,
mais votado em 2012 para a Câmara
de São José (fez 3.278 votos pelo
PMDB), foi o primeiro pretendente
a colocar o nome nas ruas como
pré-candidato a prefeito nas eleições
de outubro deste ano.

Normalmente discreto, fez um
bom barulho político para anunciar
que é candidato: deixou o PMDB,
foi para o PTB e agora está no
DEM. Tudo isso num curto espaço
de tempo.

Amauri dos Projetos, como é
conhecido o vereador Amauri
Valdemar da Silva, tem um discurso
atual. Defende a sustentabilidade
como conceito de governo. Isto é:
estratégias ecologicamente corretas e
viáveis no âmbito econômico, que
sejam socialmente justas e com
diversificação cultural.

A exemplo dos outros pré-
candidatos a prefeito de São José, foi
feito a ele a pergunta:

Porque quer se r prefeito?
Amauri - Por acreditar que o

município precisa passar por um
choque de gestão, e necessita de um
administrador compromissado e
identificado com a cidade. A
experiência política e administrativa
que adquiri nesses 12 anos de vida
pública me credenciam como opção
de mudança para a população. Além
disso,  sou um josefense natural.  

Quais são suas principais
preocupações?

Amauri -Deixar de lado as
vaidades políticas e podermos unir
forças partidárias em busca de um
objetivo comum: o melhor para
cidade de São José.

Se disputar e for
eleito, quais as
primeiras medidas?

Amauri - Redução dos
gastos públicos, reforma
administrativa, zelo pelo
patrimônio público e
investimentos imediatos
em segurança, saúde, e
mobilidade/acessibili-
dade/sustentabilidade e
educação. 

Como espera que seja a
disputa este ano?

Amauri - Será entre a
continuidade da atual administração
que a população já reprovou nas
duas gestões anteriores, contra os
projetos de mudança que procuram
soluções para maiores demandas da
cidade.

Se eleito, o que o povo pode
esperar do seu mandato?

Amauri - Trabalho,
responsabilidade na aplicação dos
recursos públicos e projetos e obras
que atendam as maiores
necessidades da população.

AMAURI DOS PROJETOS - pré-candidato do DEM
Eleições 2016
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O vice-prefeito José Natal
Pereira faz questão de dizer:
nasceu em São José é esse um
ponto fundamental na sua
trajetória pública. “Eu conheço a
cidade”, diz. Criado às margens do
Rio Araújo, descobriu cedo o que a
vida exige. Na oficina do pai,
aprendeu a profissão de mecânico;
e na família, a solidariedade: tinha
13 irmãos para compartilhar.

Disputou e venceu cinco
eleições para a Câmara de
Vereadores (três vezes foi o mais
votado, e duas o segundo). Foi
secretário de Obras e de
Desenvolvimento da prefeitura,
secretário de Turismo do Estado, e
deputado estadual durante 3 anos e
7 meses. 

Agora, o sonho de José Natal é
ser prefeito de São José. 

Porque quer ser prefeito?
Natal: Sou candidato a prefeito

porque entendo que São José
necessita ser administrado por
alguém que efetivamente conheça
a cidade, que tenha com seu povo
um grau de relacionamento e
dedicação. O josefense é
participativo, trabalha muito para
construir uma cidade melhor, mas
falta ao município um
administrador com espírito
empreendedor, que aposte na
tecnologia e faça uma gestão
eficiente. Não precisamos de mais
tributos, mas de modernizar a
máquina pública para que sirva
melhor a sociedade. Isto é o que a
cidade quer. Penso que tenho o

perfil para tirar São José da
mesmice.

Quais as principais
preocupações?

Natal: Tenho feito um
verdadeiro mergulho em toda a
cidade. Converso com as pessoas
nas ruas, nas empresas, nos
bairros, para saber as reais
necessidades do município. Como
pré-candidato, também busco
alianças políticas que
contribuam com apoio e
ideias. Vamos formar
um grupo com
nomes fortes e sem
divergências, com
um só objetivo:
trabalhar por São
José. 

Se disputar e
for eleito, quais
as primeiras
medidas?

Natal: Vou
cortar gastos,
reduzir 300 cargos
comissionados. A
máquina vai
funcionar do mesmo
jeito. É importante
aproveitar o potencial
dos funcionários efetivos,
que têm o
conheci-
men-

to da história administrativa e a
responsabilidade de fazer com que
a prefeitura seja eficiente. 

A queixa dos cidadãos, dos
empresários, é a falta de agilidade.
Quem investe precisa de respostas
imediatas. Uma viabilidade, um
alvará, não podem demorar 30
dias. É preciso investir em
tecnologia para agilizar os
processos administrativos. São José

tem que mostrar que é
diferenciado e

impor-se
jun-
to

ao Estado. Somos a quarta maior
cidade e o governo estadual
contribuiu, nesta gestão, com
apenas R$ 20 milhões até 2015.
Municípios menores conseguiram
o dobro. 

A receita de São José cresceu
4% em 2015, e se a prefeitura está
deficitária o problema é de gestão.
É preciso projetos para buscar
recursos. São José tem um senador,
que começou a vida política aqui, e
o Executivo nunca o procurou
para intermediar recursos. 

Como espera que seja a
disputa?

Natal: Um debate de ideias. A
disputa deve mostrar ao eleitor o
perfil do candidato. Se é
trabalhador, se tem independência
política para formar uma equipe
com pessoas competentes e que
conheçam a cidade. Se na
campanha os candidatos
priorizarem os interesses da
população e da cidade, no final do
processo seremos todos
vencedores. 

JOSÉ NATAL PEREIRA - pré-candidato do PMDB
Eleições 2016



8 MAIO DE 2016
Florianópolis - São José - Palhoça - Biguaçu - Sto Amaro da Imperatriz

ACosteira do Pirajubaé é uma espécie de
“patinho feio” entre os bairros de
Florianópolis. Já suportou todo o trânsito

para o Sul da Ilha quando era o único caminho
para lá e para o aeroporto. Com a Via Expressa
Sul, o trânsito mudou de lugar e a economia da
Costeira sofreu um baque, com a estagnação dos
pequenos negócios. O bairro também foi
esquecido pela prefeitura: o asfalto da Avenida
Jorge Lacerda virou uma pista de obstáculo
durante anos, de tanto buraco e desníveis.  Há
poucos meses, a prefeitura finalmente recapeou a
avenida, mas parou por aí. As calçadas ficaram
abandonadas e cheias de entulho. 

O empresário Pezão, uma liderança da
comunidade da Costeira do Pirajubaé, denuncia
que  o estado precário das calçadas vem causando
acidentes com as pessoas que usam o passeio. 

“A obra parou na parte mais importante, que é
o caminho das pessoas. Aqui muita gente usa as
calçadas para se locomover pela Costeira. As
pessoas andam à pé porque a Costeira concentra
toda sua atividade ao longo da estrada geral. Sou
comerciante estabelecido aqui há muitos anos e
com frequência recebo reclamações de gente que
se machucou nos entulhos. O presidente da
Câmara, o Sr. Erádio, que mora no bairro e é
ligado ao prefeito, deveria  se preocupar mais
com a comunidade e cobrar soluções”, diz Pezão.

As obras de drenagem, pavimentação e
revitalização da sinalização da rua Vereador
Arthur Manoel Mariano, em Forquilhinha, São
José, em uma extensão de 2,4 Km devem ficar
prontas em junho. A rua é a coluna vertebral do
bairro, onde gira praticamente toda a economia
(comércio e serviços) e, por isso, as melhorias
devem beneficiar diretamente os cerca de 15 mil
moradores. As intervenções devem melhorar o
trânsito, destravando o fluxo de carros e ônibus,
e também ampliar a segurança dos pedestres
com a implantação de travessias elevadas. 

No entorno da praça da Igreja Matriz
também está recebendo melhorias. Foram
implantadas 11 novas vagas de estacionamento e
um recuo para ônibus, para facilitar o embarque
e desembarque de passageiros. A parada dos
coletivos no meio da rua atrapalhava o trânsito.  

O investimento nessa revitalização urbana é
de cerca de R$ 1,3 milhão. A obra há muito
tempo é reivindicada pelos moradores de
Forquilhinha, que é o sexto mais populoso entre
os 27 bairros de São José.

Arthur Mariano de cara nova

PRINCIPAL AVENIDA do bairro Forquilhinha recebeu investimento de R$ 1,3 milhão

Daniel Oliveira - Secom/PMSJ/Divulgação/BD

COSTEIRA
Calçadas destruídas



NOVOS 
PARQUES 
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Um tema sempre recorrente em
Florianópolis é que a prefeitura
“está implantando” medidas para

melhorar a mobilidade urbana na Capital.
Por isso, não dá para entender que uma
solução simples para destravar o trânsito no
centro, com custo zero para o município,
ainda não tenha sido adotada.

A solução é a retirada de quase uma
centena de ônibus que, todos os dias,
estacionam irregularmente na Avenida
Gustavo Richard e outras vias no entorno
do Ticen e também nas ruas próximas ao
Terminal Cidade de Florianópolis.

É um mar de ônibus parados em locais
proibidos, ocupando dois lados das vias,
muitas vezes em fila dupla, criando um
verdadeiro caos na região mais central da
cidade. Como não há qualquer fiscalização,
até os ônibus de turismo já descobriram
que ali é o melhor lugar para estacionar.

É uma espécie de “contrato informal”
entre a prefeitura e as empresas que
compõem o Setuf  (Sistema Integrado de
Transporte de Florianópolis): os ônibus
estacionam em via pública em local
proibido, não pagam estacionamento, e a
prefeitura faz que não vê.

As empresas do Setuf  já tentaram
negociar com a SPU (Secretaria do
Patrimônio da União) o aluguel da área
onde ficava o Direto do Campo, para
transformá-la em estacionamento.
Ofereceram cerca de R$ 100 mil de aluguel,
mas o SPU não aceitou a oferta. 

Os espaços de domínio da União, aliás,
são um entrave à urbanização e
humanização da área central de
Florianópolis. O SPU demoliu tudo que
havia ali (Direto do Campo, camelódromo)
mas deixou as áreas abandonadas. 

Parte desses terrenos, na área mais
nobre da cidade, virou
estacionamento/invasão de carros. Junto
com os ônibus, que também estacionam
irregularmente em qualquer lugar, fazem de
Florianópolis uma terra que qualquer acha
que pode fazer o que quer. 

VALE TUDO

ÔNIBUS fazem do Centro terra de ninguém
Avenida Gustavo Richard e ruas
no entorno dos terminais urbanos
viraram um estacionamento
irregular de ônibus 

Fotos: Fernando Damásio/BD

LIGUE E ANUNCIE
Fone (48) 3209-2057  /  8477-1499

www.bomdiafloripa.com.br
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Parabéns
A coluna parabeniza a
gatíssima Andreia de
Bem, que completou
mais uma primavera
neste mês de Maio.

Ensaio Masculino
Raphael Vianna posou

recentemente com uma de
suas paixões para as lentes da
fotógrafa Priscila Borba, que

é parceira da coluna.

Contagem Regressiva
Michele dos Santos e Eduardo
Moreira estão a mil nos preparativos
para o casamento, que promete ser o
acontecimento do ano.

No Frio
Casal Mariana e Julio aproveitou o feriadão
que passou para curtir Gramado e suas
maravilhosas atrações turísticas. 

Aniversariante
A pequena Maria Luiza Souza da
Silva, filha de Adriana Souza, diretora
Administrativa da Câmara Municipal
de São José, festejou neste mês mais
um ano de vida. Felicidades!

Niver

Ana Beatriz Abdu
completou a maioridade e
recebeu seus amigos com
uma bela festa em sua
residência.
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Oano de 2016 tem sido de
conquistas para o piloto
catarinense de arrancada

Bruno Felix Damasio, da Garage
55, de Florianópolis. Ele, que já
havia estabelecido o novo recorde
na categoria TT-B (Turbo Traseira
– B), na 2ª etapa do  Campeonato
Catarinense de Arrancada 2016,
em Balneário Camboriú, com o
tempo de 5s702 nos 201
metros, agora
também é dono
do novo
recorde na
pista do
Velopark.

A conquista foi na cidade de Nova
Santa Rita, no Rio Grande do Sul,
na 1ª etapa Campeonato de
Arrancada.

Bruno venceu a TT-B e marcou
o recorde referência com 9s 283
nos 402 metros. Atingiu uma
velocidade de 252 km por hora.

O piloto catarinense competiu
com uma Chevy 500, na categoria

que é considerada a mais

disputada do Brasil, a Turbo
Traseira – B. O carro foi
totalmente preparado pelo próprio
Bruno, no bairro Saco dos Limões,
na Ilha, onde fica a Garage 55.  É
todo equipado com os requisitos
de segurança e foi aprovado pela
fiscalização e legislação da
competição.

A Chevy 500 de Bruno Felix
Damasio foi considerado pela
revista especializada Tech Speed
“um dos carros mais bonitos e
bem feitos do país, com tudo para
ser um dos mais rápidos na
categoria”.

Fora das ruas -  O piloto
catarinense recordista defende que
Florianópolis também tenha uma

pista preparada para este tipo de
esporte, a arrancada, para que os
rachas saiam das ruas e a disputas
sejam feitas em pista com rígidos
padrões de segurança para
veículos, pilotos e público. Em
Balneário Camboriú já existe uma
pista com essas características. 

Em Florianópolis as
competições eram realizadas na
Passarela Nego Quirido,  mas as
disputas foram proibidas pela
prefeitura. Nas pistas de Balneário
Camboriú e no Velo Park, em
Nova Santa Rita (RS), o público
médio é de 10.000 pessoas por
competição.

VOANDO BAIXO

UM CAMPEÃO NAS ARRANCADAS
Piloto catarinense Bruno Felix Damasio conquistou o novo recorde da
categoria TT-B na pista do Velopark. Velocidade chegou a 252 Km/h

PILOTO Bruno Felix Damásio e o filho Enzo

CHEVY 500 de Bruno Damasio:
arrancando para o recorde na
categoria TT-B no VELOPARK

Byron Soares/Divulgação/BD
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Fernando Damásio

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

De olho
“Nego Lima”, um dos maiores cabos

eleitorais do Oeste de Santa Catarina tem sido
visto com frequência na Assembleia Legislativa.
Os amigos próximos dizem que ele está
conhecendo o terreno, preparando a chegada à
Casa em 2018. Nesses tours, visitou vários
gabinetes. Será que já escolheu algum?

Popular
Velha

O meu amigo
Velha, sempre
acompanhado de
gente boa, foi jantar
com um grupo de
fiéis parceiros no
restaurante Meu
Cantinho. Deu pra
perceber que o grupo
de apoio é forte.

Vovô babão
O popular Caneta, deixa um pouco de lado

suas atribuições de policial Civil para desfrutar a
companhia do neto. Baba, vô.

Vovô babão (1)
Marco Aurelio Moreira não largou a máquina

fotográfica no chá de bebê do seu futuro neto.
Imagina quando o nascer o pequeno? Vai babar
o dia inteiro.

Cachopa, o anfitrião
Sempre agradável a convivência com o

grande Cachopa, o atencioso cacique do Maré
Alta.  Anfitrião de primeira linha, sente prazer
em oferecer e saborear com os amigos um
suculento churrasco.

Trio parada dura
Vereador Orvino Coelho de Ávila, presidente

da Câmara de São José, produtor Sérgio Rocha e
este colunista, em recente evento social  que
reuniu grandes amigos.

Agora no PT
A suplente de vereador Mari Vieira, agora no

PT, junto com o ex-deputado petista Padre Cirio
e observada pelo presidente do Partido dos
Trabalhadores no lançamento da pré-
candidatura de Fernando Anselmo (PDT) a
prefeito de São José.

CASAS E APTOS

9820-5726
Eliane, com referências.
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Que cena é esta?
No lançamento da pré-

candidatura do vereador Amauri
dos Projetos (DEM) a prefeito de
São José, um grupo eclético aparece
na foto: o deputado federal Onyx
Lorenzoni (DEM-RS), o presidente
municipal do Democratas,
Fernando Damian, o presidente do
PTB josefense, Albano Aquino e,
bem no meio da cena, o prefeito de
Governador Celso Ramos, Juliano
Duarte Campos, do PSD.  A
pergunta que não quer calar: estaria
o prefeito Juliano apoiando
Amauri, contra a sua colega de
partido Adeliana Dal Pont,  prefeita
de São José e candidata a reeleição?

Churrascaria Branger
A convite do amigo Rivelino, um super-garçom que conhece o

ramo como poucos, este colunista foi junto com o repórter Jurandir
Camargo almoçar na Churrascaria Branger, na Palhoça. Foi uma
sexta-feira farta, com muita picanha, costela, lombinho, cupim e
outras iguarias de um cardápio saboroso. A Branger é uma casa
tradicional, com frequência eclética, que oferece uma as melhores
carnes da região. Quem nunca foi está perdendo.  

Adeliana vai à luta
Prefeita Adeliana Dal Pont, apesar de problemas em casa e na

prefeitura (assalto ao apartamento e queda de arrecadação) tem
conseguido manter um impressionante ritmo de trabalho, visitando
obras e entregado outras. Depois das quadras de areia da Beira-mar,
totalmente revitalizadas (investimento de R$ 259 mil), em junho entrega
a pista de skate (atrás do Centro Multiuso) reformada (investimento 259
mil). Também em junho, conclui a revitalização de 2,4 km da Av. Arthur
Mariano, na Forquilhinha. E trata com muito cuidado da revitalização da
Ponta de Baixo, na orla do Balneário Guararema, que ganhou deck de
150 mts, trapiche de 108 mts (36 fluante), quadra de vôlei e outros
equipamentos. A obra vai dar cara nova ao balneário. A prefeita anda
com pique de quem quer encerrar bem essa gestão para garantir mais 4
anos.

Amigos
Associação Recanto dos Amigos comemorou 8 anos de fundação com

uma disputada partida de futebol que não ficou devendo nada para a final
da Liga dos Campeões, entre Real e Atletico de Madrid. O grupo, que
sempre se reúne no Bar do Nazir já revelou muitos craques, mas até hoje
ninguém foi descoberto pelo futebol europeu.
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Florianópolis conseguiu
destruir o Parque Dias
Velho, jardim construído

por Roberto Burle Marx no aterro
da Baía Sul. Mais importante
paisagista do século XX, Burle
Marx idealizou para o centro de
Florianópolis, separado do mar
pelo aterro, um espaço
humanizado para as pessoas
conviverem com jardins, árvores,
arte e equipamentos urbanos. 

Mas a obra do grande
paisagista, inaugurada em 1979, foi

destruída pela omissão de vários
prefeitos. A maior e mais nobre
área pública da Capital foi tomada
por camelódromos, ônibus, carros,
mendigos, drogados, sacolões, e
quiosques de todo tipo. 

Os últimos vestígios desta
insensatez estão ali amontoados,
como que para dar um ar definitivo
de ruína ao que já foi um belo
jardim: os entulhos do
camelódromo demolido
recentemente ao lado terminal
Cidade de Florianópolis. A morte

do Parque Dias Velho parece ser
parte de um castigo que condena
Florianópolis a perder todas as
suas belezas.

Orla – O projeto do Parque
Dias Velho, além dos jardins,
previa a construção de três
passarelas para unir a área central
com a orla. Foi construída apenas
uma. Sem essa relação da
população com o mar, o parque
virou um grande vazio urbano sem
manutenção nos chafarizes, nos
pisos, na iluminação, no banheiro
público e no paisagismo. 

Abandonado, começou a ser
degradado. Carros estacionaram na
grama e nos pisos de pedra
portuguesa, ônibus
transformaram a área em pátio de
estacionamento, e depois vieram o
camelódromo, o Direto do Campo
e o terminal urbano.  Ocupações
provisórias também viraram
definitivas, como a Passarela Nego
Quirido e o Centro de
Convenções. E ganhou também
uma estação de tratamento de
esgoto.

Há quem atribua esse descaso
com o jardim de Burle Marx à
reação do corpo de urbanistas do
Ipuf  (Instituto de Planejamento
Urbano de Florianópolis), que
preparava o plano diretor da
Capital e não foi consultado pelo
governo do Estado, que contratou
o projeto e executou a obra. 

À época, Burle Marx estava em
Santa Catarina e concluía a Praça
da Cidadania, jardim na
Universidade Federal de Santa
Catarina, (obra também
degradada), e foi convidado pelo
governo para projetar um espaço
público em Florianópolis. A
referência seria o Parque do
Flamengo, no Rio de Janeiro. 

Mas o Parque Dias Velho,
inaugurado em 1979,  nunca foi
integrado à cidade. A crise com os
urbanistas do município, que
ficaram à margem da grande obra,
pode ter determinado o seu fim.
Depois de 37 anos, ninguém sabe
o que vai acontecer com esta
grande área.

PARQUE DIAS VELHO

O MAIOR JARDIM DE FLORIPA VIROU ENTULHO

O paisagista
Roberto Burle Max nasceu em 1909, em SP. É reconhecido

internacionalmente como o mais importante paisagista do século XX.
Realizou cerca de mil jardins no Brasil e no exterior. Em SC, fez sete
projetos e os mais expressivos foram o Parque Dias Velho e o jardim
da Ufsc. Suas obras são considerados patrimônio. É uma marca da
história do modernismo arquitetônico. Entre elas estão o calçadão de
Copacabana e o Aterro do Flamengo, no Rio; o Conjunto da
Pampulha, em Belo Horizonte; e o Eixo Monumental, em Brasília.
Florianópolis destruiu o seu legado nesta história.

Fotos: Fernando Damasio/BD

Entulhos do antigo camelódromo dão um ar definitivo de ruína ao que já foi um belo jardim, projeto de Burle Marx, o maior paisagista do século XX


