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CAMPANHA VAI PARA AS RUAS

CONTESTADO EMPREGOUM LUGAR CHAMADO CAMPECHE

PÁGINAS 14, 15 e 24

PÁGINAS 8, 9, 10  e 11

PÁGINAS 2, 3 e 4 PÁGINA 6

UNIVALI
STJ não aceita agravo e prefeitura vai receber de
volta terreno de 94 mil m2 no Sertão do Maruim,

em São José.   PÁGINA 5

VAI DEVOLVER CAMPUS

Documentário mostra
memória da Guerra

Floripa perdeu 7,5 mil
vagas em 2016
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CNPJ DO JORNAL 80.945.561/0001-00. VALOR R$ 4.000,00

Dia 10/9, no Rancho de Pesca Cultural, 
lançamento de livro com imagens do bairro

Ronaldo Andrade/Divulgação/BD

EXEMPLAR GRÁTIS



Odocumentário
“Contestado: A Guerra
Desconhecida”, um dos

mais importantes resgates
históricos sobre o sangrento
conflito que sacudiu o sul do Brasil
entre 1912 a 1916, e que causou
mais de 20 mil mortes na região do
Contestado, em Santa Catarina, terá
uma apresentação especial no dia 19
de setembro, às 10hs, no Plenarinho
da Assembleia Legislativa. O evento
é uma iniciativa  da Associação
Catarinense de Imprensa, com o
apoio da AL, Instituto Histórico e
Geográfico de SC e Academia
Catarinense de Letras, em
comemoração aos 100 anos do
contestado.

O documentário recebeu o
Prêmio Especial do Júri no 1º
Festival Vídeo da Terra
Unicamp/Mirad 1987, e integra,
também, a Memória Inapagável do
Acervo Videobrasil, o mais
importante e duradouro Festival de
vídeo brasileiro. Apenas 18
trabalhos,  entre 1.300 vídeos,
foram escolhidos como Memória
Inapagável dos 30 anos do
Videobrasil. O documentário
catarinense foi exibido na terceira
edição desse Festival, em 1985. Em
2012, o trabalho foi destaque no
Seminário Nacional 100 Anos da

Guerra
do

Contestado,
promovido pelo Ministério Público
de Santa Catarina.

“Contestado: A Guerra
Desconhecida” foi produzido em
1984 e 1985 pela Irani Produções
Ltda., produtora dos jornalistas
Sérgio Rubim, Jurandir Camargo e
Dario Prado Jr, equipe que foi
acrescida de Enio Staub e Augusto
Maria Sisson, experientes em
cinema e vídeo. Foram dois anos de
pesquisa na região do Contestado,
onde a equipe localizou e gravou
depoimentos de sobreviventes da
guerra. A produção também incluiu
pesquisas em acervos particulares,
fundações culturais, jornais da
época, em bibliotecas do Paraná,

Rio
Grande do Sul

e Rio de Janeiro; e na
sede da antiga Lumber, em

Três Barras, onde foram resgatados
documentos originais da maior
madeireira da América Latina e
principal estopim da Guerra do
Contestado. 

A trilha sonora foi produzida
por consagrados músicos
catarinenses como Luiz Meira,
Jorge Ataíde, Masquinha, e Kaw
Régis. O vídeo foi finalizado na BV
Produtora, em São
Paulo.

Durante a produção,
a equipe conviveu com
vários acontecimentos
interessantes. Um deles
foi a presença, em
algumas viagens pela
região do conflito, do
norteamericano Todd A.
Diacon, do
Departamento de
História da Universidade
do Tennessee. Todd, que
foi iniciado em História
da América Latina pelas
mãos do conceituado
brazilianist Thomas E.
Skidmore, quando foi
convidado a estudar em
um desconhecido
colégio do Kansas que se
dedicava ao tema, veio a
Santa Catarina pesquisar
a Guerra do Contestado

para
a sua tese de

graduação na
universidade. O resultado dessa
viagem foi o livro “Millenarian
Vision, Capitalist Reality. Brazil’s
Contestado Rebellion, 1912/1916,
editado pela Duke Press University
e lançado em 1991. Na
apresentação do livro, uma grata
surpresa: o agradecimento a Dario
Prado Jr, Sergio Rubim, Jurandir
Camargo e Enio Staub pelo apoio
que recebeu nas semanas que
conviveu com a equipe do
documentário na região do
Contestado.
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MEMÓRIA DO CONTESTADO

HORA DE CONHECER A GUERRA
DESCONHECIDA
Documentário “Contestado: A Guerra Desconhecida”, sobre um dos mais
sangrentos conflitos da História do Brasil, ocorrido em Santa Catarina,
será apresentado dia 19 de setembro na Assembleia Legislativa
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MEMÓRIA DO CONTESTADO

Uma das três mais importantes
revoltas camponesas da
Humanidade. Esta foi a Guerra do
Contestado, evento que sacudiu o
Sul do Brasil de 1912 a 1916 e
causou mais de 20 mil mortes. A
região do Contestado era rico em
madeira e erva mate, já tinha sido
concedido judicialmente a Santa
Catarina, e foi palco da ganância do

Grupo Farquahar – multinacional
norte-americana , de coronéis, de
políticos de Santa Catarina e do
Paraná. No início do século XX,
deslocou  milhares de pessoas de
suas terras e de seu trabalho. 

Ao primeiro ajuntamento dessa
gente, as autoridades reagiram com
tropas paranaenses em Irani. Foi o
estopim para o conflito, que se

expandiu para uma área de 90 mil
quilômetros quadrados. Elementos
fantásticos e religiosos deram força
à população revoltada com as
profundas transformações em que
se viu envolvida. Enfrentaram o
Exército, jagunços dos coronéis,
tropas de Polícias Militares. Foram
bombardeados, acossados, e
finalmente renderam-se à fome.

Vencidos, tornaram-se os vilões da
história escrita por seus opressores. 

Ao lado das “Revoltas
Camponesas da Alemanha” no
século XVI, e da “Revolução dos
Tai-Ping (China)” no século XIX, a
“Guerra do Contestado” é
considerada uma das maiores
revoltas camponesas da História. 

UMA LUTA PELA TERRA
Grupo de revoltosos com armas e facões de pau (E) e
descarrilamento do trem da Lumber com toras de pinheiro
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MEMÓRIA DO CONTESTADO

“Contestado: a Guerra
Desconhecida” faz parte do
projeto especial que integrou o
circuito de exposições da 31 Bienal
de São Paulo, que viajou em
mostras itinerantes por vários
países em 2015. 

Em 2013 o Videobrasil
comemorou três décadas de
história com a realização do 18º
Festival de Arte Contemporânea
Sesc Videobrasil. Nesses 30 anos
reuniu um precioso acervo,
ferramenta viva da trajetória do
próprio Festival como da produção
de artistas de diversas partes do
mundo. 

Para marcar a data montou o
projeto de uma exposição especial
a partir de uma nova proposta
curatorial, tendo como base o
Acervo Videobrasil. A idéia foi
transformada em projeto paralelo
que integrou o circuito de
exposições ao redor da 31ª Bienal
de São Paulo. Foi convidado o
curador de renome internacional
Agustin Pérez Rubio, historiador,

crítico de arte e curador, residente
em Nova Iorque. Espanhol, Rubio
é diretor Artístico do Malba -
Museu de Arte Latinoamericana de
Buenos Aires. Também foi diretor
do Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León (MUSAC) até
fevereiro de 2013. Graduado em
História da Arte pela Universidade
de Valência Rubio, depois de uma
longa investigação no acervo
Videobrasil, propôs uma curadoria
que coloca em evidência os
compromissos derivados dos
estudos pós-coloniais na criação
contemporânea. Faz uma
indagação sobre os aspectos
relativos às ações oriundas do
descobrimento da América e os
conflitos que têm gerado em tantas
regiões, tanto no Brasil como em
outras. Tomou a ideia do
descobrimento como essa ação
inicial aonde a violência do homem
foi autoimposta para reger,
governar e escravizar. 

A exposição, provisoriamente
intitulada “Memórias Inapagáveis”,
conta com 18 obras, entre vídeos e

videoinstalações, que participaram
da trajetória do festival. O vídeo
catarinense “Contestado, A Guerra
Desconhecida”, foi selecionado
como parte desta curadoria devido
à sua pertinência ao tema e a sua
relação com as demais obras
participantes. Além da própria

exposição montada durante 4
meses no Galpão do SESC
Pompéia, em 2014, o projeto
ampliou o alcance e a difusão da
produção artística em vídeo, com a
itinerância por diversos países em
2015, como Alemanha, Nigéria,
Argentina, Senegal, entre outros. 

MEMÓRIA INAPAGÁVEL

SOLDADOS PARANAENSES A CAMINHO DO CONTESTADO
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Omunicípio de São José vai
recuperar uma área de
mais de 94.930,61 metros

quadrados da Univali, parte de um
imóvel com área total de
136.531,05 m2 que foi doado em
1996 à Fundação Universidade do
Vale do Itajaí, com a finalidade
exclusiva de implantação de um
campus universitário. O terreno
fica no Sertão do Maruim, no Km
4 da SC 281.

A Univali chegou a ocupar 30%
do terreno (área de cerca de 40 mil
m2) construiu ali um conjunto de
prédios, fez funcionar alguns
cursos, mas três anos depois o que
seria um complexo educacional
começou a definhar até ser
totalmente fechado e abandonado.

Em outubro de 2010, a
Procuradoria Geral do Município
(o procurador era o vereador
Orvino Coelho de Ávila) entrou
com ação na Vara da Fazenda
Pública de São José pedindo a
reversão do imóvel ao município,
pelo descumprimento das
condições definidas com a Univali. 

A ação foi elaborada pelo
procurador William Ramos
Moreira e a Vara da Fazenda deu
ganho de causa ao município, mas
a Univali apelou ao Tribunal de
Justiça. O julgamento foi no dia 2
abril de 2013, na Terceira Câmara
de Direito Público, que decidiu por
votação unânime negar
provimento ao recurso. Presidido
pelo desembargador Luiz César
Medeiros, também participou do
julgamento o desembargador
Carlos Adilson Silva. O relator foi
o desembargador Cesar Abreu,

que negou provimento ao recurso
da Univali no dia 23 de abril e
manteve a decisão da Vara da
Fazenda de São José, que
determinava a reintegração de
94.930,61 m2 ao patrimônio do
município.

A Univali ainda fez um agravo
em recurso especial ao Superior
Tribunal de Justiça (STJ), mas
perdeu novamente. Os advogados
não afixaram nos autos
comprovante de pagamento de
custas, e havia também conflito
entre o material enviado por fac-
símile e a peça original.

No último dia 1º de agosto de
2016, o ministro relator Gurgel de
Faria não reconheceu o recurso,
por faltar no agravo os requisitos
de admissibilidade. Num trecho da
decisão, com apenas sete

parágrafos, o ministro do STJ diz:
“Mediante a análise dos autos, vê-
se que o apelo nobre não foi
instruído com guia de custas e o
respectivo comprovante de
pagamento. Dessa forma, não se
verifica o atendimento da exigência
contida no art. 511, caput, do
CPC/1973, que assim dispõe: “No
ato de interposição do recurso, o
recorrente comprovará, quando
exigido pela legislação pertinente,
o respectivo preparo, inclusive
porte de remessa e de retorno, sob
pena de deserção”. Ademais,
observa-se que não há perfeita
identidade entre a petição do apelo
nobre transmitida por meio de fac-
símile e a peça original”.  

A Univali está entrando com
um segundo agravo, alegando que
o despacho do ministro não está

correto. O procurador William
Ramos Moreira, da Procuradoria
do  município, considera a posição
Univali protelatória e acredita que
a decisão do STJ será mantida. É o
terceiro recurso especial que a
universidade tenta. O primeiro foi
negado pelo presidente do
Tribunal de Justiça e o segundo,
negado agora pelo ministro relator
do Superior Tribunal de Justiça.

O Procurador-Geral do
Município, Rodrigo João Machado,
também acredita que o novo
recurso não subirá ao pleno do
STJ, e que a decisão do ministro
Gurgel de Faria é definitiva. 

Prefeitura
quer restante
da área e
prédios

Outra ação contra a Univali,
agora para recuperar o restante da
área (41.600,44 m2) e também para
trazer ao patrimônio do município
o conjunto de prédios, pois a
universidade não tem mais
nenhum curso funcionando no
local, já deu entrada na Vara da
Fazenda Pública de São José. 

A ação, de 2015, foi assinada
pelo então procurador-geral Clóvis
Renato Squio. Nela, há uma ata
notarial que confirma que todos os
prédios da Univali no Sertão do
Maruim estão desocupados.

SÃO JOSÉ deve recuperar área de 94 mil m2 da Univali 
STJ não aceitou recurso especial da universidade. Campus do Sertão do Maruim
está abandonado, sem nenhum aluno. Terreno foi doado pelo município

A Univali, que depois de 10
anos não conseguiu implantar um
complexo universitário em São
José, e fechou todos os cursos que
abriu no Sertão Maruim, agora
acena com a possibilidade de
reabrir a estrutura.

A universidade diz que pretende
implantar cinco cursos de
engenharia no campus
abandonado. Seria uma tentativa
composição com a prefeitura,

diante da possibilidade de perder
os prédios. 

O procurador-geral Rodrigo
João Machado diz que é
interessante para o município que a
Univali “volte com força”. O
assunto começou a ser discutido
há 4 meses, mas  deve ser
retomado de pela Procuradoria
depois que ação que recupera os
94 mil m2 de área doados à Univali
e não utilizados transitar em
julgado.

Univali acena com
cursos de engenharia
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EMPREGO EVAPORA

FLORIPA PERDE 7,5 MIL empregos em 7 meses
Resultado também é negativo em Palhoça, São José e Biguaçu.
Juntas, as 4 cidades fecharam 9 mil vagas

O emprego nos quatro maiores
municípios da Região
Metropolitana de Florianópolis
está derretendo-se como picolé no
asfalto quente. Só nos primeiros
sete meses deste ano (janeiro a
julho), foram fechadas quase 9 mil
vagas (8.931) em Florianópolis,
São José, Palhoça e Biguaçu.

A situação mais crítica no
mercado de trabalho é a de
Florianópolis. A Capital perdeu
7.409 empregos este ano (até
julho). Palhoça vem em segundo
lugar, com 1.145 vagas fechadas
em sete meses. São José, que até
junho ainda mantinha saldo
positivo na geração de empregos,
fechou 599 vagas em julho e
passou a ter resultado negativo.
Biguaçu também perdeu 138
empregos de janeiro a julho.

O resultado dos últimos 12

meses (agosto de 2015 a julho de
2016), é ainda mais cruel.
Somados, Biguaçu, Florianópolis,
São José e Palhoça perderam quase
15 mil (14.615) empregos com
carteira assinada no período de 1
ano. 

Segundo o Caged (Cadastro
Geral de Empregados e
Desempregados), do Ministério do
Trabalho nos últimos 12 meses
(agosto/2015 a julho/2016)
Florianópolis fechou 7.512
empregos com carteira assinada;
São José perdeu 4.487 vagas;
Palhoça, 2.025; e Biguaçu reduziu
591 vagas no mercado de trabalho.

No boletim de julho do Caged ,
último mês pesquisado, o maior
impacto no desemprego foi em
São José. A cidade fechou 599
vagas (em junho foram -291).
Florianópolis fechou menos

postos de trabalho em julho: -857
contra -1.585 em junho. Palhoça
manteve praticamente a mesma
tendência de queda no nível de
emprego: - 327 em julho e -333 em
junho. Biguaçu teve
comportamento diferenciado:
saldo positivo de 33 vagas em julho
(em junho foram 13). 

SC fecha 71 mil
vagas em 1 ano

Santa Catarina fechou 5.819
empregos formais em julho. No
acumulado dos sete primeiros
meses do ano (janeiro a julho), e
desconsiderando as declarações
realizadas fora do prazo, houve o
desligamento de 13.483 vagas de
emprego no mercado de trabalho

formal. É o pior resultado na série
histórica.

Nos últimos doze meses
(contabilizados entre agosto de
2015 a julho de 2016), houve
também um acumulado negativo
de -71.041 vagas. Novamente, é o
pior resultado da série histórica
iniciada em 2002.

EMPREGO NAS MAIORES

CIDADES DE SC

Cidade            Jan/Jul   Em12 meses

Joinville                -693             -7.961

Blumenau              622             -5.770

Criciuma              -675              -2578

Chapecó              100             -1.933

Itajaí                  -1.305             -3.665

Jaraguá Sul      -1.831             -5.245

Lages                   -186                -852
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NOVO CAPÍTULO

SANCHEZ é o dono da RBS. Parisotto sai do negócio
Lírio Parisotto abandona sociedade no grupo que comprou a RBS-SC.
Globo teria vetado participação, após caso de agressão a atriz Luiza Brunet

Aainda denominada RBS-
SC, que não é mais da
família Sirotsky, soltou

nota oficial para comunicar que o
bilionário Lírio Parisotto, acusado
de espancar a atriz e modelo Luiza
Brunet, não integra mais a
sociedade que comprou as
operações da RBS em Santa
Catarina.  

O controle de 6 emissoras de
TV e 8 rádios, 4 jornais, o Clic e a
TVCOM pertence agora só ao
Grupo NC, do também bilionário
Carlos Sanchez, o “rei dos
genéricos”.  

O que não foi dito oficialmente
é que o Grupo Globo foi quem
sugeriu a saída de Lírio Parisotto.
Os irmãos Marinho não queriam
ter uma concessionária associada a
um rumoroso caso de agressão,
com inquérito policial, e ainda mais
que a vítima é atriz da própria
Globo. Seria um folhetim com
muito realismo. A Globo fornece a

programação e a melhor saída
encontrada foi a saída de Parisotto,
que detinha 25% no negócio. 

Junto com Carlos Sanches no
conglomerado ficam seus
sobrinhos Leonardo e Marcus
Vinicius Sanchez Secundin. A
mudança societária terá que passar
pela aprovação do Conselho
Administrativo de Defesa
Econômica (Cade). O Grupo NC
também aguarda posição do
Ministério das Comunicações
sobre a compra das emissoras de
TV e rádios. 

Em entrevista a Jailson de Sá,
do site Acontecendo Aqui, o novo
presidente-executivo das
operações de mídia do Grupo NC,
Mário Neves (diretor da RBS TV),
disse não ter detalhes do que levou
Parisotto a abandonar o barco.
“Foi uma decisão pessoal dele”,
resumiu.

Na entrevista, Neves informou
que a Interbrand, empresa do

Grupo ABC, dos empresários
Nizan Guanaes, João Augusto
Valente, o Guga, e o Gávea
Investimentos cuidará da nova
marca da rede de comunicação. A
Interbrand é especializada na
criação e gerenciamento de marcas.

Outra coisa interessante dita
por ele: a saúde econômica (do
novo grupo) dará isenção às tvs,
rádios e jornais, que poderão
“fazer um jornalismo
independente, sem nenhum
vínculo econômico ou comercial”.

Também anunciou mudanças
físicas. No prédio da SC 401, ficará
o comercial, marketing e o
atendimento. No Morro da Cruz,
toda a produção de conteúdo (TV,
rádio e jornais). 

Novo comando – Dia 19 de
agosto, o expediente dos jornais da
antiga RBS-SC já vieram com os
nomes do Grupo NC. Carlos
Sanchez, presidente, aparece com
destaque. O presidente-executivo

das “Operações SC” é Mário
Neves (diretor da RBS TV); o
diretor-geral de jornais e mídias
digitais, Gabriel Casara (também
do antigo grupo); o diretor de
gestão e finanças é Guilherme
Netto (único que veio do Grupo
NC); diretor jurídico, Paulo
Gallotti (ex-DC); e o diretor de
negócios, Delton Batista (ex-
diretor comercial RBS-TV). Como
editor-chefe do DC permaneceu o
jornalista Domingos Aquino, e
também o gerente comercial
Karen Sinhor. 

Carlos Sanchez, novo
dono da maior rede de
comunicações de SC (6
emissoras de TV e 8 de
rádio, 4 jornais e um portal)
é o controlador do Grupo
NC, que tem quatro grandes
pilares: a NC Farma, a ACS
Desenvolvimento
Imobiliário, a NC Invest e a
NC Par. 

A origem do grupo, nos
anos 50, foi, curiosamente, a
Farmácia Santa Catarina,
criada por seu pai, Emiliano
Sanchez, em Santo André,
no ABC paulista.
Transformou-se na NC Farma (o
conglomerado de laboratórios
EMS, Legrand, Germed e Nova
Química, além da Brace Pharma,
em Maryland, EUA).

Carlos Sanchez ganhou o
apelido de “rei dos genéricos” por
que foi o primeiro a ganhar licença
para produzir este tipo de
medicamento. Seu grupo é líder no
setor farmacêutico no Brasil, e

ocupa a 2º lugar no ranking das
maiores corporações farmacêuticas
da América Latina. No comando
de 10 empresas em diferentes
setores da economia, o dono do
Grupo NC e agora das operações
da extinta RBS-SC tem sob seu
guarda-chuva 7 mil empregados. 

O império do “rei
dos genéricos”

LIRIO PARISOTTO: menos de seis meses
como dono de TV. 

CARLOS SANCHES: o “rei dos
genéricos” agora reina sozinho.
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ELEIÇÕES SÃO JOSÉ

DECISÃO DE PROMOTORA
fortalece campanha de Marcondes
Ministério Público pede condenação de autores do pedido de impugnação da candidatura do PSDB

Ocandidato a prefeito de
São José, Mario
Marcondes (coligação

PSDB-PRP), pode sair fortalecido
com a reviravolta no pedido de
impugnação de sua chapa e de
todos os candidatos a vereador do
PSDB, feita pelos peemedebistas
César Boeira e Renato Furtado
(Renato do Gás), candidatos a
vereador.

A promotora Débora Wanderley
Medeiros Santos, da  84ª Zona
Eleitoral, em manifestação feita no
domingo (28/8) disse que o PSDB
“preencheu os requisitos
necessários para o registro das
candidaturas”, e pediu a
condenação dos autores do pedido
de impugnação. Os dois já foram
tucanos. 

“Sou pelo não acolhimento da
presente impugnação, condenando
os impugnantes à litigância de má-
fé”. 

A manifestação da promotora
será analisada pela juíza Adriana
Bertoncini, da Justiça Eleitoral de
São José. A avaliação é que, diante
da manifestação do Ministério
Público, a decisão da juíza seja
favorável a Mário Marcondes. 

O pedido de impugnação feito
pelos César Boeira e Renato
Furtado foi baseado em uma dívida
protestada do PSDB, por uma
gráfica, da campanha de 2008. 

O advogado Níkolas Bottós diz
que “o fato do partido possuir
dívidas de qualquer natureza não o
impede de registrar candidaturas
para a disputa das eleições.” Ele
afirmou que “fica claro que os
impugnantes procederam de modo
temerário, provocando incidente
manifestamente infundado e de
caráter eleitoreiro, prática que na
atuação processual caracteriza a
litigância de má-fé.” MÁRIO MARCONDES: vitória no primeiro embate jurídico-eleitoral

Divulgação/BD
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O Candidato do PSOL à
prefeitura de São José, Rafael
Melo, que é professor, usa a
bibicleta entre os seus
instrumentos de mobilização pelo
voto. Também usa a Roda de
Conversa com a juventude para
levar a proposta do seu partido
para administrar a cidade. Rafael
destaca a importância de “espaços
de diálogo direto e apresentação de
demandas com as juventudes para
construirmos juntos o projeto de
mudança para o nosso município”.

Na sua página na internet,

algumas propostas do candidato
do Partido Socialismo e Liberdade:
a )implantação de um sistema de
ciclovias e ciclofaixas, integrando
ciclismo ao transporte público; b)
reduzir de 65 para 60 anos a idade
para a gratuidade dos idosos no
transporte público, previsto no
Estatuto do Idoso; c) Priorizar o
transporte coletivo, com Tarifa
Zero; d) Criar Fundo Municipal de
Mobilidade Urbana, para financiar
melhorias na mobilidade; e) Plano
Municipal de Acessibilidade, com
normas técnicas universais. 

Bicicletas na campanha
de Rafael, do PSOL 

ELEIÇÕES SÃO JOSÉ

Aprefeita e candidata à
reeleição Adeliana Dal Pont
(PSD), como a maioria das

mulheres faz dupla jornada de
trabalho. De dia, ela mantém a
agenda administrativa no gabinete e
visita obras (como a da Policlínica
da Forquilhinha), e à noite e nos
fins de semana reforça os
compromissos de campanha. Em
reuniões nos bairros, fala das obras
que fez e dos projetos que pretende
fazer, se for reeleita. Como é a
prefeita, ouve a comunidade e
discute ali mesmo as demandas. 

Na semana, visitou o grupo de
idosos São Francisco de Assis. As
ações para a terceira idade (a
prefeita mora com a mãe, idosa)
fazem parte de suas prioridades. Ela
pontua: “Implantei o Conselho

Municipal do Idoso e reformei a
piscina aquecida do CATI, que hoje
realiza mais de 14 mil
atendimentos/mês”, diz.

Na campanha, ela divide as
tarefas com o candidato a vice, o
vereador Neri Amaral: na segunda
(22), ele foi a um evento na Colônia
Santana. 

Mas os dois já estavam juntos no
sábado (27) para uma caminhada
que reuniu 600 apoiadores na região
do Lisboa, no bairro Forquilhas. Foi
a primeira da campanha. O
objetivo, segundo a prefeita e
candidata a reeleição, é prestar
contas do que foi feito nos últimos
três anos e meio (“como sete
creches inauguradas, com 1.800
novas vagas”) e apresentar

propostas “para que São José
continue se desenvolvendo com
seriedade e qualidade”. 

Adeliana sempre faz questão de
dizer que colocou as contas da
cidade em dia, criado as condições
para atrair novos investimentos e
gerar empregos. Nesse perfil, ela
cita o Grupo Pereira (Comper, Fort
Atacadista e Atacado Bate Forte),

que acaba de inaugurar na rua
Cassol, no Kobrasol “a maior loja
de atacado/varejo do sul do país”.
O investimento foi de R$ 40
milhões, com 700 empregos diretos.

Adeliana aproveita a deixa do
grande empreendimento para uma
pergunta que remete a seu slogan de
campanha: “São José está ou não
em boas mãos?”.

ADELIANA FAZ DUPLA JORNADA para conciliar
campanha e prefeitura
Durante o dia a prefeita cumpre agenda
administrativa e à noite corre atrás do voto

Petra Mafalda/Divulgação/BD

Divulgação/BD
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CNPJ DO CANDIDATO 25.848.820/0001-89 /  CNPJ DO JORNAL 80.945.561/0001-00. VALOR R$ 1.000,00

ELEIÇÕES SÃO JOSÉ

NATAL QUER BEIRA-RIO
como alternativa de mobilidade e crescimento
Candidato do PMDB também planeja elevados na Av. das Torres para consolidá-la como via estrutural

Ocandidato do PMDB, José
Natal Pereira, junto com
seu vice Amauri dos

Projetos, vereador mais votado nas
eleições de 2012, defendem novas
alternativas de mobilidade urbana
para melhorar o sistema viário e
deslocar o eixo de crescimento do
município. 

Entre esses projetos de
infraestrutura está a construção da
avenida Beira-rio, numa extensão de
6 km (do antigo frigorífico
Abelardo até o bairro Ceniro
Martins) margeando o rio
Forquilha. A nova avenida
beneficiaria Lisboa, Potecas,
Forquilhinha, Alto Forquilha,
Sertão do Maruim e Flor de
Nápoles, que utilizam hoje as ruas
Arthur Mariano e Otto Julio
Malina, com uma demanda de
tráfego de 10 mil veículos por dia.
Parte desse tráfego iria para a SC

281, via Beira-rio, que também
poderá ser ligada à Alça de
Contorno da BR101.

A região a ser abrangida pela
Beira-rio é a que mais cresceu nos
últimos anos em São José,
beneficiada pelo“Minha Casa,
Minha Vida”. Só um loteamento,

com acesso pela SC 281, tem 459
mil m2 de área.

A ideia é buscar recursos federais
- “desde 1991 São José não trabalha
em obras de infraestrutura sem
dinheiro do governo federal”, diz
Natal – mas já de início quer fazer
uma rua de serviço, com

equipamentos próprios e material
doado por pedreiras do município,
o que já é previsto em lei. “A Beira-
mar só existe porque o ex-prefeito
Diocélis Vieira fez o primeiro
molhe. Depois, Dário Berger pegou
e concluiu a obra”.

Elevado – Outras duas obras de
infraestrutura que Natal define
como fundamentais: elevado na Av.
das Torres, na rua João José Martins
(próximo à Renner), para facilitar o
acesso a condomínios populares e
novos loteamentos na região, e
também para atender ao fluxo de
caminhões no centro de
distribuição da Renner; e outro
elevado ligando a Av. das Torres à
BR 101, na região do Bosque das
Mansões, num extensão de 400
metros. As duas obras
consolidariam a Av. das Torres
como via estrutural. 

CAMINHADA em Forquilhinha (27/8) empolgou a campanha de Natal e Amauri

Divulgação/BD
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O candidato Fernando Anselmo
(PDT), considerado a novidade
nesta campanha à prefeitura de São
José, aposta que vai conquistar
espaço porque o eleitor quer
renovação.  Embora seja de família
com tradição política (é sobrinho
do falecido vereador Carlos Acelino
Pereira), é a segunda vez que
enfrenta as urnas. Na primeira, em
2012, foi suplente de vereador.  

Advogado, Fernando Anselmo
diz que utiliza o conhecimento
jurídico para exercitar uma
qualidade: ouvir todos os lados. Ele
se apresenta como um candidato
sem vínculos com grupos
econômicos, “com compromisso
apenas com a sociedade”.

Tem enfrentado a mesma
maratona dos outros candidatos a
prefeito: caminhadas nos bairros,
reuniões com moradores, discussão
de propostas. 

Na Educação, por exemplo,
defende o “acesso pleno a
escolarização, melhor formação de
professores, e a construção e
reforma de espaços educacionais,
com gestão compartilhada e
participação da comunidade”.

Outra prioridade é investir no
transporte público, para que seja o
principal meio de locomoção, com
terminal urbano, bilhete único e
frota renovada. 

Fernando Anselmo vai a luta em
busca desses sonhos.

Fernando Anselmo acredita
que eleitor quer renovação

ELEIÇÕES SÃO JOSÉ

BATTISTI, O CANDIDATO DO PT
que não esconde a estrela

Ocandidato do PT a
prefeito de São José,
Antônio Battisti, continua

com a mesma coerência dos
tempos de líder sindical, qualidade
que também marcou seus
mandatos de vereador na Câmara
de São José. 

Nessa campanha, é um dos
poucos (talvez o único) candidatos
a prefeito pelo PT que, apesar da
crise que assola o partido, não
esconde a estrela vermelha na
propaganda eleitoral. 

Battisti é um homem com
história de luta e é com ela que
enfrenta as ruas fazendo
panfletagem e pedindo votos, ao
lado da vice em sua chapa, dona
Ivone, como nos velhos de tempos
de militância.

Seu programa de governo tem
propostas pé-no-chão, que

atendem direto à cidadania. Uma
delas é a “Calçada Segura Para
Pedestres”, para padronizar os
passeios. 

Também defende a criação de
uma empresa pública de transporte
coletivo, com passagem única,
preço acessível e ônibus de
qualidade. Nas soluções urbanas
de mobilidade, quer implantar uma
rede de ciclovias para o uso
intensivo de bicicleta na conexão
interbairros. 

Na Educação, quer garantir
alimentação a todos os estudantes
dos ensinos infantil, fundamental e
médio das escolas da rede
municipal, com prioridade para
produtos orgânicos originários da
agricultura familiar.

Antônio Battisti quer resgatar as
boas propostas do PT histórico.

Candidato mantém coerência política e enfrenta desafio de campanha

ANTÔNIO BATTISTI E A VICE D. IVONE

Divulgação/BD
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UM LUGAR CHAMADO

CAMPECHE
Cotidiano do bairro virou livro, com belas fotos
de Hermes Daniel, Milton Ostetto, Paulo Heise e
Ronaldo Andrade. Lançamento será dia 10/9,
no Rancho de Pesca Cultural

Écedo. O amanhecer mal se
anuncia no horizonte, o
céu é marcado pelos

primeiros vöos e alvores do dia
quando silhuetas indistintas se
movimentam aqui e ali.

À vigilante coruja buraqueira,
juntam-se socós e homens em suas
próprias vigias, num ritual
surpreendente até mesmo para o
sol; posicionam-se, vigiam,
espreitam o mar e a luz buscando a
realização de seus desejos.

Pescadores, surfistas e
fotógrafos munidos de suas
‘ferramentas’ - pranchas, câmeras,
tripés, canoas e redes -, chegam
para capturar a melhor luz, o maior
número de peixes, a melhor onda,
numa singularidade especial e
possível neste lado da Ilha. Um dos
redutos da pesca artesanal e de
moradores nativos, a praia do
Campeche, no sul da Ilha, oferece
àqueles que exercitam a paciência
da espreita, a oportunidade da
recompensa pelo empenho de
madrugar.

Aqui a fotografia é de espera,
qual a da rede. Espera-se que o sol
nasça e o peixe venha, que tudo se
inunde de luz, que as silhuetas se
revelem em cor e forma. O dia
avança, e eles mantém os olhos
fixos no mar, no horizonte,
aguardam, incansáveis, que entre as
nuances de luz e sombra, aconteça
o momento, o punctum mágico do
desejo que se realiza ao vivo, a
cores ou simplesmente num preto
e branco revelador.

Aqui a fotografia insinua:
rastros, réstias de luz, rostos
marcados pelo tempo; imagens
fragmentos cotidianos que
traduzem o lugar onde devotos e
profanos se solidarizam na missa
de abertura da temporada da pesca,

ou na procissão luminosa em
orações que pedem por uma boa
safra; e, enquanto esperam
brincam o boi de mamão, ouvem
música ensinada/ aprendida ali, no
rancho da canoa, manifestações e
costumes da localidade que se
divide entre a tradição e a
contemporaneidade. Uma presente
nos sulcos das faces retratadas, nos
veios das estivas, no desbotado das
cores das canoas, marcas (que vão
se perdendo no tempo inexorável);
outra que vai se
envolvendo/permeando o
cotidiano e lentamente como uma
ferida, uma chaga expõe o duelo
constante entre manutenção e
mudança; traduções de uma
curiosa simbiose que reúne
homens e espaços em trânsito
rumo à novas experiências. 

Assim é um lugar chamado
Campeche.

Claudete S. de Andrade

Paulo Herise/Divulgação/BD

Paulo Herise/Divulgação/BD

Hermes Daniel/Divulgação/BD
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São José é a cidade com a
prefeitura que tem a melhor
gestão fiscal entre os grandes

municípios de Santa Catarina,
segundo o Índice Firjan de
Desenvolvimento Municipal
(IFDM), publicado todos os anos
pela Federação das Indústrias do
Rio de Janeiro. 

O Índice Firjan varia de 0 a 1:
quanto mais próximo de 1, melhor
é o desenvolvimento. A nota é
calculada segundo três conjuntos de
indicadores. 

Na Educação, o número de
matrículas na educação infantil, a
proporção de estudantes que
abandonam o ensino fundamental,
além da distorção idade-série, o
número de professores com ensino
superior, a média de aulas diárias e o
resultado do Ideb no ensino
fundamental. 

No Emprego e Renda, leva em
conta a capacidade de geração de
empregos formais, quanto de renda
formal é gerada, os salários médios
e a desigualdade social. 

No índice de Saúde é calculado o
número de consultas pré-natal,
óbitos por causas mal definidas,
óbitos infantis por causas evitáveis e
número de internações sensíveis à
atenção básica (ISAB). O ano-base
de todos os indicadores usados na
pesquisa é 2013.

Na pontuação da Firjan, São
José ficou em primeiro lugar entre
os cinco maiores municípios
catarinenses com índice 0,6852,
seguido de Criciuma com 0,524;
Blumenau, 0,5057; Florianópolis,
com 0,4737; e Joinville, com 0,4361. 

Na semana passada, o jornal
Folha de São Paulo também
divulgou ranking no qual São José

aparece entre as 15 cidades com
mais de 200 mil habitantes, no
Brasil, mais eficientes nos gastos
públicos.

Vieirão comanda
a barca fiscal

No leme da barca fiscal de São
José está o secretário de Finanças,
Antonio Carlos Vieira. Ele é o
responsável pelo controle de gastos,
principalmente neste período de
arrecadação em queda. Vieirão
rema contra uma verdadeira
tormenta fiscal para que o
município não feche o ano no
vermelho.

A queda de receita de São José
com o retorno do ICMS foi de 8%
(o ICMS cresceu 2% e a

inflação10%). Também perdeu
12% de receita do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM).

Neste quadro de queda de
consumo, aumento do desemprego,
empresas fechando e arrecadação
caindo, só tem um caminho: evitar
que a despesa cresça mais que a
receita. Parece fácil, mas nas
prefeituras isso é uma verdadeira
batalha naval: se o comandante
Vieirão não conseguir controlar a
tripulação, a flotilha afunda.

No início do ano (fevereiro) a
prefeita Adeliana Dal Pont já fez
uma contenção de R$ 32 milhões.
Faz parte do esforço para chegar ao
final do ano no azul.

CONTAS EM DIA

SÃO JOSÉ é destaque em gestão fiscal
É o 1º entre os cinco maiores municípios de SC no Índice Firjan e está entre os
15 do Brasil, com mais de 200 mil habitantes, com melhor política de gastos 

ANTÔNIO CARLOS VIEIRA
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NEWBORN

Davi Adami Sabino,

com 10 dias, não

poupou poses e

charme em sua

primeira sessão

fotográfica. Deixou

os pais Estefhani e

Dalmir muito felizes

e realizados com o

trabalho da fotógrafa

Priscila Borba,

especialista em books

com recém nascidos.

TROCANDO ALIANÇAS
Mayara e Bernardo Estrela casaram-se dia
30/07. A bela cerimônia  reuniu família e
amigos na Pousada Quinta da Bica D’Água.
Felicidades ao noivos!

ASSOPRANDO
VELINHAS

Mateus de Souza
Porfírio comemorou

seus 10 anos rodeado
pela família. Quem

registrou esse
momento tão

especial foi nossa
parceira Priscila

Borba.

EM ALTA
Marcus e Marcel Fabre, sócios do The
Vintage Pub, no Kobrasol, comemorando
o sucesso do estabelecimento.

FELICIDADES
Ana Paula dos Santos
comemorou os 29
anos em grande
estilo, rodeada de
amigas no The
Vintage Pub.
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Fernando Damásio

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

Bar do Bidu
Além de ser um bom lugar para encontrar

amigos e ficar por dentro do que acontece em
São José, o Bar do Bidu ainda fornece álibis para
frequentadores que têm “rédeas curtas” ou
“alvará vencido”. O proprietário da Casa, Bidu,
arranja justificativa para cada caso. A placa aqui
é para acalmar esposa ou namorada: “Amor, tô
no Bidu”. 

Campeão de
arrancadas

Piloto Bruno
Damásio, que teve
reportagem
internacional com
sua imbatível Chevy,
acaba de quebrar o
recorde da pista
Velopar, em Porto
Alegre. O
desempenho já
começa a chamar a
atenção nos grandes
centros, para orgulho
do papai colunista.

Homens fortes
Lédio Coelho e Fabiano Marques, ladeando a

prefeita Adeliana Dal Pont, demonstram a cada
dia que são pessoas do mais fino trato, e por isso
tornam-se figuras importantes na organização
da campanha à reeleição da prefeita.

E as máquinas?
Quem passa pela rua Deputado Antônio

Edu Vieira, próximo a UFSC, vê um monte
de entulho que surgiu com o início das
obras de duplicação. Mas as máquinas
trabalharam ali só dez dias e sumiram. Os
moradores do Pantanal querem saber: onde
estão as máquinas, prefeito?

Tocha Olímpica
O fogo apagou, foi tudo muito

bonito, milhões de Reais foram gastos e,
agora, voltam ao noticiário os velhos
assuntos: balas perdidas, estupros,
roubos, assaltos, arrastões. O povo
continua atochado.

Só gargalhadas
Dr Anderson, além de advogado dedicado,

também gosta das coisas da vida. Em uma de
suas viagens internacionais desfrutou em
Buenos Aires deste alegre momento, sentado
entre as estátuas dos comediantes Olmedo e
Portales. Anderson disse ouviu uma piada de um
deles e por isso caiu na gargalhada.

Bela candidata
Bruna Vieira, ao lado de seus pais, é uma

excelente advogada e vai tentar uma vaga na
Câmara de Vereadores de Florianópolis. Quem
conhece a família e a doutora Bruna, sabe que o
bairro do Saco dos Limões estará bem
representado.
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Nasce um lixão
Quem chega ao centro de Floripa pelo aterro da

Baía Sul dá de cara com um galpão que concentra
todo papelão catado na cidade. O espaço já ficou
pequeno e muito material se espalha pela calçada.

Vai chegar o tempo que a prefeitura não conseguirá
mais tirar dali essa estrovenga.

Belo casal
O advogado e vereador Clonny Capistrano,

de São José, com sua amada esposa Estela
Provesano em evento de formatura no qual foi o
paraninfo da turma.

O amor
está no ar 

Ivan (leia-se
Escritolândia)  com a

esposa Suzi e suas
duas Marias, Eduarda

e Pietra, provando
que o amor está

acima de tudo e é o
segredo da felicidade.

O amor está no ar (1)
Bessa, que aniversariou dia  24/08, junto com

a esposa Jaqueline, felizes com o pequeno Miguel.
Pelo sorriso do casal, a felicidade mora ali.

Dono da roda
O popular Andrezinho liderou uma grande roda de amigos no Bar 66, onde contou várias piadas. Um

admirador diz que o homem é simpático, agradável, parceiro, mas que como comediante é um fracasso.



Campeche, by Milton Ostetto


