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UNIVALI REABRE CAMPUS EM SÃO
JOSÉ PARA NÃO PERDER ÁREA

SÃO JOSÉ LIDERA EMPREGO

FOLHA GORDA

13 MIL RECEBEM
SALÁRIO

PÁGINA 3

PÁGINA 10

PÁGINA 8

PÁGINAS 22 e 23

CONVERSA
DE ESQUINA
OS CANOS DO PT

VELHO MAX 1924-2016

DEPOIS DO VOTO

Ele cultivou orquídeas
e bromélias por mais
de meio século. Max
Hablitezel, o “velho”
Max, que viveu a
maior parte de sua
vida na Fazenda
Santo Antônio, morreu
aos 92 anos no
último dia 17/10. É
uma grande perda.

PÁGINAS 16 e 17

EXEMPLAR GRÁTIS

UM BALAIO DE
PROBLEMAS

UMA NOVA
LIDERANÇA

GEAN LOUREIRO ADELIANA DAL PONT

FLORIANÓPOLIS SÃO JOSÉ

PÁGINAS 2, 3 e 4 PÁGINA 6

Promete cursos de Engenharia Civil, Engenharia
de Produção e Engenharia Elétrica.

Divulgação/BD Divulgação/BD



Eleito com uma diferença de
apenas 1.153 votos, num
segundo turno cheio de

emoções, o novo prefeito de
Florianópolis Gean Loureiro
(PMDB) receberá uma cidade
endividada e “em situação pré-
falimentar, como alguns
municípios catarinenses”,
conforme reconheceu o atual
prefeito César Souza Junior, em
discurso no início do ano
legislativo. 

Além da pesada herança
financeira, Gean também recebe
obras paralisadas, como a
duplicação da rua Antonio Edu
Vieira e o elevado do Rio Tavares,
e vários focos de problemas como
lixo,  esgoto a céu aberto, trânsito
caótico.

Mas é a situação financeira da
prefeitura que assusta. Em 2015 o
déficit foi de R$ 100 milhões, e a
situação piorou muito em 2016
com vertiginosa queda de
arrecadação. Não se sabe como
César Junior vai fechar o balanço
de final de ano e gestão. 

Há uma presunção de que o

déficit em 2016 ultrapasse os R$
200 milhões (ou mais). Além da
queda de receita, o controle de
gastos não foi eficiente.  Na conta
também estão R$ 200 milhões de
dívidas da Comcap, uma empresa
de economia mista mas cujo sócio
majoritário, com 99% das ações, é
o município de Florianópolis. Em
2015, a prefeitura repassou para a
Comcap (Companhia de
Melhoramentos da Capital) R$ 112
milhões de um total de R$ 160
milhões previsto no orçamento.
Quer dizer: o déficit orçamentário
foi de R$ 48 milhões. O repasse de
R$ 112 milhões nem cobriu a folha
de salários dos 1.562 funcionários,
que é de R$ 10,9 milhões/mês (x
12 meses= R$ 130,8 milhões). 

Por isso, quando entrar na
prefeitura o primeiro bom dia à
Gean  virá acompanhado do alerta:
a situação do município de
Florianópolis é péssima: receita

despencando, dívida ativa de R$
1,4 bilhão, inadimplência de 40%
no IPTU, custo da folha em
crescimento, e conta de restos a
pagar ainda indecifrável (era R$
190 milhões em 2014; desse total,
foram pagos R$ 99 milhões em
2015;  ficaram R$ 89 milhões

pendurados e não se sabe para
quanto o valor cresceu em 2016).
E nessa soma não entram os
empréstimos bancários, juros,
dívida previdenciária, etc. 

O novo prefeito da Capital terá
que cortar gastos, arrecadar mais,
planejar, e rezar muito. 
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SOB NOVA DIREÇÃO

CONTAS, QUEDA DE ARRECADAÇÃO, DÉFICIT,
folha inchada, esgoto, lixo.  A pesada herança de Gean
O prefeito eleito de Florianópolis, Gean Loureiro, recebe dia 1º de janeiro a chave da prefeitura e, junto,
uma folha de R$ 800 milhões/ano, déficit de R$ 200 milhões e gorda conta de restos a pagar 

Yuri Santos/Agência AL/Divulgação/BD

Retrato das urnas

A eleição em Florianópolis foi sofrida, com
diferença de apenas 1.153 votos. Até 97%
das urnas apuradas, Angela Amin estava na
frente. Gean Loureiro venceu na curva final.
Veja os números do 2º turno:

Votos
Gean                     50,26%      111.943
Angela                  49,74%      110.790

Total eleitores                          265.079
Válidos:                84,03%      222.733
Brancos:              (3,91%)        10.358
Nulos:                  12,07%        31.988
Abstenções:     (16,18%)        51.181
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Entre ativos, inativos,
comissionados e temporários são
11.553 servidores na prefeitura.
Com os trabalhadores da Comcap,
a máquina municipal chega a
13.115 pessoas. Se fosse um trem
de passageiros, a locomotiva
municipal teria que puxar 192
vagões, levando 68 pessoas
sentadas em cada um.

O custo mensal da folha de
salários da prefeitura de
Florianópolis  já está em mais de
R$ 66 milhões (R$ 66.211.789,64 –
segundo dados do Portal da
Transparência, em 10/10/2016).
Somando, significa R$ 794,5
milhões por ano.  Se confrontado
com a receita orçamentária de
2015, por exemplo, de R$ 1,507
bilhão, a folha de salários teria
consumido 52,68% da receita. 

Hoje, Florianópolis tem 7.072
funcionários estatutários
(incluindo magistério), 380 cargos
comissionados puros (nomeados),
mais 1.393 trabalhadores
temporários na educação (ACTs),
540 servidores no combate a
endemias e 2.168 inativos. São
11.553 pessoas recebendo salários
da prefeitura. 

Se juntarmos os trabalhadores
da Comcap, que são 1.562, temos
uma máquina pesadíssima: 13.115
pessoas na conta do contribuinte.
Para uma população de 477.798
moradores (estimativa IBGE,
julho de 2016) a relação na
prefeitura é de 1 servidor (ativo)
do município para cada 50
habitantes. Se for incluído a
Comcap, a relação é de servidor
para cada 36 moradores.  

21% dos
estatutários 
afastados

Apesar do tamanho da máquina
pública municipal, com 7.072
funcionários estatutários, ela vive
capenga. Em10 de outubro,
segundo Portal da Transparência,
1.104 estavam afastados, o que
significa 15,61% da força de
trabalho dos que têm estabilidade
no emprego. 

Esse grande contingente de
funcionários está afastado para
readaptação de função, licença
prêmio, licença gestação, para
tratar de assuntos particulares e de
pessoas da família, e para
tratamento de saúde. 

Em outubro, dos 7.072

estatutários 6,47% estavam
afastados para tratamento de
saúde, o que significa 458
trabalhadores doentes num
universo de pouco mais de 7 mil.

Mais de 13 mil recebem salário do município
Custo da folha, incluindo a Comcap, é de quase R$ 1 bilhão por ano.
São 11.553 servidores na prefeitura e 1.562 na companhia

Divulgação/BD
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Oparaíso que a máquina de propaganda
vende aos turistas não é bem o lugar
onde vivemos. Florianópolis,

caminhando para os 500 mil habitantes (477.798,
estimativa IBGE, julho 2016), é uma Capital cheia
de problemas, que vive um rápido processo de
deterioração ambiental, social e de mobilidade.
Nem metade do esgoto sanitário é tratado, o lixo
se espalha, crescem as favelas e moradores de rua,
os homicídios dobraram no 1º semestre de 2016
em relação a 2015, e o trânsito é caótico. 

A cidade é bela mas, hoje, para qualquer lugar
que se aponte uma câmera fotográfica fica
registrado uma imagem de Florianópolis que não
queremos mais ver.   

A CIDADE QUE

NÃO
QUEREMOS

Juliano Damasio/Divulgação/BD

RUA SÃO BENTO, divisa com o município de São José: abandono

Paulo Goeth/Divulgação/BDDivulgação/PMF/BD

Juliano Damasio/Divulgação/BD Juliano Damasio/Divulgação/BD Jurandir Camargo/BD Divulgação/BD



Vocês terão a responsabilidade de
cuidar de São José nos próximos 4

anos.  Desejamos a todos -
prefeita, vice e aos 19 vereadores

eleitos -, que exerçam as novas
funções com sabedoria, espírito

público, competência e muito
amor à cidade.  O futuro de São

José dependerá do desempenho
de cada um de vocês. 

Bom trabalho.
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Aprefeita reeleita de São José,
Adeliana Dal Pont, emerge
das urnas como uma nova

liderança política. E por várias
razões. Se a análise for apenas do
ponto de vista municipal, seu perfil
já é de vencedora: Adeliana
derrotou pela 2ª vez o grande
cacique da política de São José e um
dos graduados da constelação
catarinense, o senador Dário
Berger, que já foi prefeito da cidade
duas vezes. Na primeira vez
derrotou Dário e o irmão Djalma,
prefeito e candidato à reeleição em
2012. Agora derrotou Dário, o vice-
prefeito José Natal, que trocou de
lado e virou candidato
peemedebista, e quem mais passou
por São José dando apoio, como o
vice-governador Eduardo Pinho
Moreira, o ex-governador e ex-
senador Casildo Maldaner, e Valter
Galina, presidente da Casan e
sempre um mandachuva em
qualquer eleição na Grande
Florianópolis. 

Adeliana, na campanha de 2016,
ainda estilhaçou a vidraça do
PMDB na Câmara Municipal: tirou
do partido o vereador Neri Amaral
e colocou-o como seu vice; puxou
Túlio Maciel para o PSC e garantiu
sua reeleição e, ainda, deixou o
vereador Amauri dos Projetos sem
mandato (ele foi o vice de Natal).
Dos seis vereadores eleitos em
2012, o maior partido em São José
perdeu três, e voltou a eleger cinco
em 2016. Mas o PSD de Adeliana
também ficou forte: elegeu seis
vereadores, e do arco de apoio à
prefeita deve ficar de fora apenas o
PMDB. 

Adeliana também é a única
mulher a comandar uma grande
prefeitura em Santa Catarina (São
José, com 236.029 habitantes, é o
quarto município e o quarto colégio
eleitoral). 

Das 23 prefeitas catarinenses
eleitas, o maior município depois de
São José é Fraiburgo, com 36.102
habitantes. A soma dos votos que

todas receberam foi 96.933, e
41,71% desse total são votos de
Adeliana Dal Pont (44.312 votos).

No espaço partidário o cacife da
prefeita reeleita de São José também
cresceu. Ela é do PSD, partido do
governador Raimundo Colombo, e
também do presidente da
Assembleia Legislativa, Gelson
Merisio. Nos 10 maiores municípios
catarinenses, os dois conseguiram
eleger candidato só em Lages e São
José. E Lages é a terra do
governador. Nas outras grandes
cidades, o PMDB levou quatro
(Florianópois, Joinville, Itajaí e
Jaraguá do Sul), o PSB duas
(Chapecó e Bal.Camboriú), e o
PSDB duas (Blumenau e Criciuma).
Este é o grande tabuleiro no xadrez
das futuras composições eleitorais
para 2018, e o PSD do governador
tem uma peça importante.

Pode-se argumentar que prefeita
de São José foi reeleita com 22.290
votos a menos que em 2012 (fez
66.602 naquela e 44.312 agora), mas
as duas eleições têm características
totalmente diferentes. Quase
sempre, e foi assim em 2012, o voto
em São José é quase plebiscitário:
disputa concentrada em dois
candidatos. Em 2012 foi entre
Adeliana (61,19% votos) e Djalma
Berger (33,93%). Em 2016, pela
primeira vez, São José teve um arco
de candidatos e os votos
pulverizaram: Adeliana (PSD) fez
39,14%; José Natal (PMDB),
27,18%; Fernando Anselmo (PDT),
uma novidade, 13,13%; Mário
Marcondes (PSDB), que é
deputado estadual, 11,65%; e os
dois candidatos de esquerda 8,9%
(Rafael, do PSOL, 5,37%; e Battisti,
do PT, 3,53%).

Parceiros - Angela Amin
poderia ser colocada com uma
sombra política feminina sobre
Adeliana. Ela perdeu a eleição na
Capital para o peemedebista Gean
Loureiro, de forma dramática, por
apenas 1.153 votos, mas reafirmou
sua liderança com mais de 110 mil
votos. Mas nem isso influi na
trajetória política da prefeita de São
José. Adeliana, Angela e Esperidião
são parceiros políticos. Até o
principal nome do grupo de
Adeliana, seu todo poderoso
secretário de Finanças e também da
Receita, veio desse círculo. É
Antonio Carlos Vieira, o Vieirão,

que já cuidou das finanças do
governo Amin, da gestão de
Angela na prefeitura da
Capital, e agora controla
o caixa da prefeitura de
São José. Vão estar
todos juntos em 2018. 

Adeliana Dal Pont
não fica confortável
quando se discute
esse seu novo estágio
político, de liderança
emergente. Prefere
falar de coisas mais
pé no chão. Está
preocupada em
fechar 2016 (e a 1ª
gestão) com as
contas no azul, nem
que precise cortar
gastos. Quer fazer
mais uma praça até
o final do ano, a do
Jardim das Palmeiras, e
terminar a Policlínica de
Forquilhinhas, uma cabeça
de burro enterrada desde a gestão
do ex-prefeito Djalma Berger. 

Depois da ajeitar o caminhão de
melancias para o 2º mandato – vai
mudar o secretariado; “ajustes”, diz
ela -,  quer começar janeiro já com
obras de duas unidades de saúde,
Araucária e Areias. 

Adeliana acredita que terá
maioria na Câmara, agora com 19
vereadores, pois acha possível uma
composição. Já começou a
conversar. Aposta na parceria com
o governador Raimundo Colombo,
do mesmo partido, e pretende falar
mais grosso com a Casan. “Falei
com o presidente (Valter Galina)
que ou a Casan muda (a política de
investimentos em São José) ou
vamos tomar providências”. 

A prefeita de São José deixou
claro que pode buscar outra
concessão ou aplicar direto os
recursos. “A companhia não presta
contas. O contrato (da Casan com o
município) é de 1997, já está fora da
legislação e vamos assinar um novo
contrato. A diretoria vai trazer uma
proposta detalhada sobre os
investimentos para os próximos
anos. Vamos ver se querem
continuar conosco”, diz.

Das ideias que devem sair do
papel a partir de janeiro, uma
depende do SPU liberar a cessão de
uso para que o Centro Multiuso, na
Beira-mar, possa ser terceirizado e
restaurado para receber eventos, e

para que a orla possa ter quiosques
e restaurantes. 

Para o Centro Histórico, há um
projeto pronto: a orla será
revitalizada, a exemplo da Ponta de
Baixo, com a construção de um
trapiche, com investimento de cerca
de R$ 2,5 milhões. A restauração do
teatro está andamento, será dado
um novo destino para o prédio da
Câmara (o imóvel é da prefeitura), e
incentivado a oferta gastronômica. 

Como mulher, quer continuar
dando espaço para elas (no
primeiro mandato, a Saúde,
Assistência Social, Educação,
Segurança, Administração,
Esportes, Meio Ambiente foram
comandadas por mulheres). “Mas o
importante é abrir espaço para a
competência e o trabalho. Trato
todos da mesma forma”, diz.

Adeliana quer reduzir a
burocracia para facilitar a vida de
quem quer investir em São José.
Quer aproveitar a condição da
cidade como “coração da região
metropolitana” para fazer o
município crescer. “Tudo passa por
São José”.

Promete ainda dedicação.
“Estou feliz com a reeleição. Só
quero uma cidade melhor, com
transparência. Sou grata pela minha
trajetória política até aqui. Nunca
tive pretensão de ser maior ou
melhor. Mas no dia 1º de janeiro de
2017 será outra administração”

É a única mulher entre os prefeitos eleitos nas 10 maiores cidades
catarinenses, e a mais votada das 23 prefeitas eleitas em SC

O cacife partidário da
prefeita reeleita de São
José também cresceu.
Ela é do PSD, partido
do governador 

ADELIANA, UMA NOVA LIDERANÇA
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Omercado de trabalho
voltou a reagir em
setembro na Grande

Florianópolis. Em três das quatro
maiores cidades da região
metropolitana o saldo de
empregos foi positivo, segundo o
Caged (Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados),
do Ministério do Trabalho.

São José foi a cidade que teve o
melhor desempenho, com 179
vagas com carteira assinada, contra
44 em agosto. O setor de Serviços
foi a alavanca do mês: gerou saldo
de 160 empregos. A Construção
Civil continua em crise: o setor
perdeu mais 21 empregos em
setembro.

Florianópolis gerou 64
empregos em setembro, passando
longe do resultado de agosto,
quando criou 769 vagas, depois de
7 meses com saldo negativo. Na
Capital foi o Comércio que mais
demitiu: perdeu 56 vagas.

Biguaçu criou 12 empregos
com carteira assinada em
setembro, todos eles no setor do
Comércio, e Palhoça teve saldo
negativo, com -37 vagas (gerou 28
em agosto).

Apesar da pequena melhora nos
meses de agosto e setembro, a
situação do mercado de trabalho
no acumulado do ano (janeiro a
setembro) nos quatro maiores
municípios da região
metropolitana ainda é
desanimadora. Em 9 meses de
2016 Florianópolis perdeu 6.477
vagas, a maioria no setor de
Serviços (-4.211) e no Comércio (-
1.828) ; Palhoça fechou 1.150
postos de trabalho (todos os
setores tiveram resultado
negativo); Biguaçu perdeu 79
empregos; e São José quase
equilibrou as demissões com as
contratações, com um saldo de -2
vagas (a Construção Civil, com -
637 empregos, e o Comércio, com
-460, foram os segmentos que
mais demitiram).

No acumulado dos últimos 12
meses (setembro de 2015 a
setembro de 2016) o panorama do
mercado de trabalho nas quatro
cidades ainda é desolador. São José
tem saldo de -3.915 vagas formais,
Florianópolis -5.542, Palhoça -

2.028, e Biguaçu -501 vagas. Nesse
período, apenas a Indústria de
Transformação de São José teve
saldo positivo: gerou 444
empregos com carteira assinada.

Maiores cidades - Nas
principais cidades de Santa
Catarina a situação não é diferente.
Seis das sete principais cidades
criaram novas vagas com carteira
assinada em setembro, mas o saldo
é negativo no acumulado do ano e
no cômputo dos 12 meses. Só
Blumenau e Chapecó têm saldo
positivo no acumulado de 2016
(janeiro a setembro). 

Veja a situação de cada cidade:
Joinville: gerou 109 empregos em
setembro (saldo de -106 no ano; e -
4.803 em 12 meses); Blumenau: 18
empregos em setembro (635 no
ano; e -5.114 nos últimos 12
meses); Chapecó: -63 em setembro
(255 empregos gerados no ano; e -
1.601 em 12 meses); Criciuma: 137
vagas criadas em setembro (-525
no ano; e -2.053 em 12 meses);
Itajaí: 242 vagas geradas em
setembro (-1.165 no ano; e -3.266
em 12 meses); Lages: criou 152
vagas com carteira assinada em
setembro (-161 no acumulado de
2016; e -745 nos últimos 12
meses); e Jaraguá do Sul: 11
empregos em setembro (-2.015 no
ano; e -4.326 nos últimos 12
meses).

Itajaí teve uma particularidade.
Segundo o Caged, em setembro
praticamente todos os setores
reagiram, com a criação de 56
vagas na Indústria de
Transformação, 92 no Comércio,
72 no setor de Serviços, e até 52
vagas na Construção Civil. 

No acumulado do ano, o setor
que teve o melhor desempenho em
Itajaí foi a Agropecuária, que gerou
319 empregos. Só que tudo
desmorona quando a avaliação é
dos últimos 12 meses (setembro a
setembro): todos os setores têm
resultados negativos.

Em Joinville é a mesma coisa. O
setor de Serviços foi o que mais
criou empregos em setembro: 244.
No acumulado do ano, foi a
Indústria de Transformação: 945
vagas. Mas o resultado é negativo
no cômputo dos últimos 12 meses:

-4.803 empregos.
Em Blumenau, o Comércio foi

o que mais gerou vagas em
setembro:130. O acumulado do
ano também foi positivo: 635
vagas. Mas o resultado dos últimos
12 meses é negativo em quase
todos os setores. 

Outro detalhe interessante nos
números do Caged: no acumulado
do ano o emprego na Construção
Civil tem saldo negativo em todas
as grandes cidades catarinenses,
menos em Chapecó. De janeiro a
setembro, o município gerou 169
vagas com carteira assinada nesse
setor. 

Em SC, Serviços
e Comércio
criam vagas

Santa Catarina teve em
setembro resultado positivo na
geração de empregos: 3.550 vagas.
O desempenho foi quase idêntico
ao mês de agosto, com 3.014
empregos com carteira assinada.

O setor que mais gerou vagas
em setembro foi o de Serviços,
com 1.519 empregos. Também
tiveram saldo relevante o
Comércio (1.461) e a Indústria de
Transformação (921). A
Construção Civil foi o patinho
feio: fechou 493 vagas em
setembro, segundo o Caged
(Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados), do Ministério do
Trabalho.

No acumulado do ano (janeiro a
setembro), o saldo de emprego
continua negativo: foram fechados
6.6l9 postos de trabalho em SC.
Nesse período de 9 meses, dois
setores tiveram desempenho
positivo: a Indústria de
Transformação, com 5.948
empregos, e a Administração
Pública, com 4.423 vagas. Ficaram
no vermelho o Comércio (-9.227
vagas), Serviços (-3.918) e a
Construção Civil (-2.079 vagas).

No cômputo dos últimos 12
meses, há um buraco negro onde
desapareceram 53.058 empregos
catarinenses. No fundo dele está a
Indústria de Transformação, com -

22.157 vagas (setembro de 2015 a
setembro de 2016); Serviços, com -
11.450 vagas; Construção Civil,
com -10.635; Comércio, -6.659;
Agropecuária, com -1.280 vagas;
Administração Pública, -931; e
Serviço Industrial de Utilidade
Pública, com -252 postos de
trabalho com carteira assinada.

País perdeu 
1,6 milhão de
empregos
em 1 ano

O Brasil completou 18 meses
com saldo negativo no emprego.
Em setembro, foram fechadas
39.282 vagas com carteira assinada.
Segundo o Caged, o setor que mais
demitiu no país foi a Construção
Civil (-27.591 empregos), seguida
pelo de Serviços (-15.141),
Agropecuária (-8.198), Extrativa
Mineral (-692 empregos), Serviços
Industriais de Utilidade Pública (-
515),  e Administração Pública (-
448 empregos). 

A Indústria de Transformação
teve resultado positivo de 9.363
vagas e o Comércio criou 3.940
empregos formais.

No acumulado do ano (janeiro a
setembro), há um saldo negativo
de 683.592 vagas com carteira
assinada. É o pior resultado para
este período desde 2002, início da
série histórica do Caged, do
Ministério do Trabalho. Os setores
mais penalizados de janeiro a
setembro de 2016 foram o
Comércio (-261.245), a
Construção Civil (-191.862
empregos), Serviços (-174.350) e a
Indústria de Transformação (-
136.422 vagas com carteira
assinada).

Nos últimos 12 meses até
setembro, foram demitidos no país
1.599.733 trabalhadores com
carteira assinada. Os setores que
mais perderam vagas formais
foram a Indústria de
Transformação (-461.609
empregos), Serviços (-426.035) e o
Comércio (-409.463 vagas).

MERCADO DE TRABALHO

SÃO JOSÉ LIDERA EMPREGO NA REGIÃO
Setor de Serviços gerou 90% das 179 vagas no município. Capital teve
resultado tímido: criou 64 empregos com carteira assinada
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Na iminência de ter que
devolver para o município
de São José uma área de

94.930,61 metros quadrados no
campus do Sertão do Maruim, e
com o risco de também perder
outros 41.620,44 metros
quadrados e um conjunto de
prédios onde funcionaram alguns
cursos até o fechamento do
complexo educacional, a Univali
(Fundação Universidade do Vale
do Itajaí), decidiu retomar as
atividades no local.   

A universidade está anunciando
que abrirá três novos cursos no
Sertão do Maruim: Engenharia
Civil, Engenharia de Produção e
Engenharia Elétrica. Segundo a
fundação, o ingresso aos cursos
“ocorrerá por meio do vestibular
de verão e demais processos
seletivos administrados pela
instituição, e a oferta das
formações ocorrerá já no primeiro
semestre de 2017”.

A Univali diz que a expectativa
é que a oferta de cursos seja
ampliada no curto prazo.
“Queremos para São José um
campus com vocação tecnológica e
oferta de cursos de excelência em
segmentos não oferecidos na
região, e outros com custo inferior
aos já estabelecidos”, diz o reitor
Mário Cesar dos Santos, em texto
distribuído pela assessoria de
Imprensa. 

O campus da Univali São José
no Sertão do Maruim (Km 4 da SC
281) foi construído em uma área
de 136.531,05 m2 doada pelo
município em 1996. A
universidade chegou a ocupar 30%
do terreno (área de 40 mil m2)
onde construiu um complexo
educacional que abriu as portas em
1998. Alguns anos depois o
complexo começou a definhar até
ser totalmente fechado. 

Na Justiça - Em 2010, a
Procuradoria Geral da prefeitura
entrou com ação na Vara da
Fazenda Pública pedindo a
reversão do imóvel ao município,
pelo descumprimento das
condições que foram definidas
com a Univali. O caso tramitou
por várias instâncias judiciais até
que no dia 1º de agosto, o ministro
Gurgel de Faria, relator do caso no
STJ (Superior Tribunal de Justiça),
não reconheceu o recurso da

universidade. 
A Univali entrou com mais um

agravo, mas o procurador William
Ramos Moreira, da Procuradoria
do município, considera que a
posição da Univali é protelatória e
acredita que a decisão do STJ será
mantida. O Procurador-Geral,
Rodrigo João Machado, também
avalia que o novo recurso não
subirá ao pleno, e que a decisão do
ministro Gurgel de Faria é
definitiva.

É o terceiro recurso especial
que a universidade tenta. O
primeiro foi negado pelo
presidente do Tribunal de Justiça
de SC, e o segundo pelo STJ.

Com decisões desfavoráveis em
várias instâncias, e diante de uma
nova ação que a Procuradoria da
prefeitura ingressou em 2015 na
Vara da Fazenda Pública de São
José, agora pedindo a reversão para
o patrimônio do município dos
41.600,44 m2 restantes e do
conjunto de prédios da
universidade, já que não há
nenhum curso funcionando no
local a Univali respira. Na ação, há
uma ata notarial que confirma que
todos os prédios da Univali no
Sertão do Maruim estão
desocupados. A Univali deixou de
cumprir a finalidade exclusiva para
o terreno de 136 mil m2 doado

pelo município: a implantação e
funcionamento de uma
universidade. 

A Univali decidiu reabrir as
portas do campus do Sertão do
Maruim mas as demandas judiciais
da prefeitura continuam.

“Momento
certo para
retomar
investimentos”

O vice-reitor de Planejamento e
Desenvolvimento Institucional da
Univali, Carlos Alberto Tomelin
explica que as mudanças na região
e a retomada do crescimento
econômico criam o ambiente para
retomada de investimentos no
Campus. “O Campus São José,
instalado no Sertão do Maruim
desde 1998, sempre foi uma
iniciativa de desenvolvimento para
a região, um ponto de pesquisa,
extensão e formação profissional
de vanguarda em um meio
proeminentemente rural e
importante catalizador do
desenvolvimento da região. Com a
oferta de novos cursos, o Campus
resgata o surgimento de novas

possibilidades de formação
superior para a população local e
das cidades do entorno, levando
oferta de serviços e projetos de
extensão para benefício da
comunidade”.

A Univali diz ter “certeza de
sucesso” na oferta dos novos
cursos no Sertão do Maruim “pela
natureza comunitária da
Instituição, que apesar de cobrar
mensalidades, não possui fins
lucrativos e oferta vários tipos de
bolsas de apoio aos estudantes”.  

Segundo material de imprensa
“todo o recurso arrecadado com o
valor das mensalidades é utilizado
para cobrir os custos de sua
manutenção e devolvido para a
sociedade por meio de ações de
ensino, pesquisa, extensão, cultura
e oferta de bolsas, pois (a Univali)
está voltada para o coletivo”.  

O reitor Cesar dos Santos diz
ainda que por sua caracterização
jurídica e seu “compromisso de
devolver seus resultados para a
população que a acolhe, a
instituição tem acesso a vários
programas de bolsas e
financiamentos governamentais
que garantem que mais de 70% de
seus alunos da graduação tenham
acesso a algum tipo de benefício
para a manutenção de seus
estudos”.

UNIVALI VAI REABRIR campus do Sertão do Maruim
Três novos cursos, de Engenharia Civil, Engenharia de Produção e Engenharia Elétrica
começariam já no 1º semestre de 2017

Jurandir Camargo/BD
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O PMDB não só ganhou o 2º turno
da eleição nas duas maiores cidades de
Santa Catarina (Joinville e
Florianópolis), como continua a ser o
partido com mais prefeitos no Estado.
Perdeu seis prefeituras em 2016, mas
continua liderando. PSD ganhou nove
prefeituras ,e é o segundo. Em terceiro,
o PP manteve o número de prefeitos.
Veja quantas prefeituras cada partido
conquistou:

                                  2012           2016
PMDB                          106             100
PSD                               52               61
PP                                  46               46
PSDB                             25               39
PT                                  45               20
PR                                    1               12
PSB                                  2               10
DEM                                 5                 3
PDT                                  7                 3
PPS                                  2                 1
PSC                                 1                 0

Domínio nas Câmaras

O PMDB também saiu das eleições
de 2016 com o maior número de
vereadores eleitos. Em segundo lugar
ficou o PP, e o PSD  consolidou-se com
a terceira força nas Câmaras municipais.

Veja quantos vereadores foram
eleitos por cada partido em SC:
PMDB           847          PSC                  16
PP                 495          PCdoB                6
PSD              457          PRP                    6
PSDB            355          SD                      6
PT                 204          PEN                    5
PR                 169          PROS                 5
PSB                 95          PV                      5
PDT                 76          PSOL                  3
DEM                58          PHS                    2
PPS                 43          PTC                    2
PTB                 24          REDE                  1
PRB                 17          PSL                    1

23 mulheres prefeitas
Com 295 municípios, Santa Catarina

só elegeu 23 mulheres para comandar
prefeituras. Juntas, elas conquistaram
96.933 votos. E desses, 44.312 votos
foram da prefeita de São José, Adeliana
Dal Pont (PSD). As outras 22 fizeram
os outros 52.621. Veja quantas prefeitas
cada partido elegeu:

PMDB         8                   PPS            1
PSD            5                   PSDB         1
PR              3                   PP              1
PT               2                   PSB            1
PDT            1

PMDB ELEGEU 100 PREFEITOS
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Aviamentos Açougue

Bebidas

Lanchonete

Boutique

SACO DOS LIMÕES 
AVENIDA WALDEMAR VIE

(ESTACIONAMENTO PRÓPRIO)
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Pães e Biscoitos Caseiros Alimentos Integrais

Fiambreria

Orgânicos Floricultura

  S TEM
  EIRA
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Escritolândia. 
Aqui o seu ambiente de trabalho fica verdadeiramente completo.

A SUA EMPRESA É ÚNICA.
E É ASSIM QUE ELA PRECISA SER VISTA.

FLORIANÓPOLIS | Av. Rio Branco, 817
SÃO JOSÉ | Av. Presidente Kennedy, 1200

48 3203.2000

BELEZA

CONFORTO

ELEGÂNCIA

SOFISTICAÇÃO

FUNCIONALIDADE

PROJETOS 
PERSONALIZADOS



Oaproveitamento
energético de resíduos
por meio do biogás é uma

alternativa de energia limpa que
Santa Catarina está correndo atrás.
O processo é liderado pela
Secretaria de Estado da Agricultura
e Pesca e tem a coordenação da
Fundação de Amparo à Pesquisa e
Inovação de Santa Catarina. 

“O projeto está indo bem, há o
envolvimento de técnicos de
diversos setores e no próximo ano
acredito que teremos uma solução
ambiental e uma alternativa
econômica tanto para o campo
quanto para a cidade”, diz o
deputado estadual Natalino Lázare
(PR), presidente da Comissão de
Agricultura e Política Rural da
Assembleia Legislativa,
representante do Estado na
terceira edição do Fórum do
Biogás, realizado em São Paulo em
outubro.

O evento, promovido pela a
Associação Brasileira de Biogás e
Biometano (Abiogás), é
considerado o mais importante do
setor da América Latina e debateu
políticas públicas, perspectivas e
necessidades para a inserção
definitiva do biogás e do
biometano na matriz energética
brasileira.

O interesse crescente pelo
biogás é porque suas vantagens
não se limitam a geração de
energia, mas na redução de
emissões de metano e de dióxido
de carbono na atmosfera. 

Está tramitando na AL projeto
de lei apresentado pelo governo do
Estado específico para dar uma
alternativa econômica aos dejetos
de animais e ao lixo urbano. “Um
grupo de trabalho vai estudar
alternativas como um marco
regulatório e um estudo de

viabilização econômica”, diz
Lázare. 

Mercado – O Fórum do
Biogás reuniu empresas
transmissoras, geradoras,
profissionais do setor e de toda a
cadeia envolvida. O presidente da
Abiogás, Cícero Bley Jr., avalia que
o setor de biogás está mais maduro
no Brasil e comprova a
consolidação de uma indústria
nacional do biogás e do
biometano.

“O setor está regulamentado, a
energia elétrica produzida pode ser
comercializada no mercado livre
com 100% de incentivos nas tarifas
de uso do sistema de transmissão e
distribuição, pode participar dos
leilões de energia regulado e é
reconhecido como similar ao gás
natural”, diz Bley.

Mas esse insumo ainda é
negligenciado no Brasil. São 115
mil GWhs/ano de energia elétrica
a partir de resíduos orgânicos
agroindustriais, da agropecuária e
urbanos desperdiçados, gerando
emissões involuntárias de metano e
CO2, sem uso energético.

O biogás é um combustível que
pode ser usado para a geração de
eletricidade, enviado através de
canalização para motores, que
geram a energia a ser distribuída
em rede elétrica ou utilizada na

propriedade. Se utilizado para a
produção de biometano, também é
igualmente enviado por
canalização a um depurificador que
produz o biometano e o CO2,
ambos com valor comercial. O
biometano tem qualidades técnicas
similares ao gás natural, definidas
pela resolução 8/2015 da Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural
e Biocombustíveis (ANP), e pode
ser comercializado em botijões ou
disposto na rede de distribuição de
gás natural.
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SC DE OLHO NO MERCADO DE BIOGÁS
Guilherme Garcia/Divulgação/BD

MARCO PAVARINO, coordenador de Biocombustíveis da Secretaria de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (E), Ernani Mi-
randa, diretor da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, Carolina Pertussatti, da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente
Urbano do Ministério do Meio Ambiente, Iara Dreger, da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de SC, deputado estadual Na-
talino Lázare e Cícero Bley, presidente da ABiogás.
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A morte de Max Hablitzel, aos
92 anos, no último dia 17/10, no
Hospital de Caridade, na Capital,
representa uma grande perda para
São José e para a botânica
catarinense. Ele, que foi o
fundador do bairro Fazenda Santo
Antônio, surgido em terras de sua
propriedade, e exerceu várias
atividades públicas, é lembrado
pela ação mais singela de sua
trajetória de vida: o imenso jardim
que cultivou por mais de meio
século e que transformou-se em
uma das maiores coleções
particulares de orquídeas e
bromélias do mundo. 

O “velho” Max, como era
conhecido, construiu esse paraíso
verde na sede da Fazenda Santo
Antônio, onde vivia com a esposa
Dóris, uma brasileira, em um
casarão todo branco construído
em 1900, e que era visível e
admirado por quem passava pela
BR 101, na esquina da SC 281,
onde hoje ficam o Continente Park
Shopping e a Leroy Merlin,
empreendimentos construídos na
área da sede da antiga fazenda. 

Max Hablitzel vivia em São José
há 65 anos. Nascido no Rio de
Janeiro em 3 de abril de 1924, filho
de pais europeus - os suíços
Friedrich Hablitzel e Maria
Hablitzel Blaesi -, foi morar na

Europa e só retornou ao Brasil em
1950. Veio para São José tomar
posse das terras que recebeu como
herança, depois que o pai Friedrich
desapareceu em um submarino na
guerra.

Na Fazenda Santo Antônio
produziu leite, hortaliças e, como
hobby, começou a estudar
bromélias e orquídeas. Dedicou-se
ao cultivo depois que vendeu parte
das terras – uma das áreas
transformou-se no bairro Fazenda
Santo Antônio -, e passou a ser
conhecido pela imensa coleção que
criou, uma das maiores do mundo.

Mas o orquidário/bromeliário
de Hablitzel foi desativado em
2011, quando o “velho” Max já

estava com 87 anos. O motivo,
além da idade avançada, foi a
dificuldade de manutenção do
orquidário/bromeliário, que
chegou a ocupar uma área de 20
mil hectares. O trabalho era árduo:

trato diário das bromélias e
orquídeas, que era feito por dois
funcionários sob a supervisão de
Max.

Também era comum a presença
de estudantes no local, e o próprio
Max dava aulas práticas sobre o
cultivo de bromélias e orquídeas.
Com o passar dos anos ele não
sabia mais o tamanho de sua
imensa coleção, mas entendia que
era importante a pesquisa e a
transferência de conhecimento. 

O fim
do acervo

Já doente e longe da sede da
Fazenda Santo Antônio, Max
Hablitzel não chegou a ver o fim
do orquidário e do bromeliário,
desativado em junho de 2011,
depois que a propriedade foi
vendida para a construção de um
shopping e de uma megaloja
especializada em construção,
decoração, e jardinagem. Boa parte
da coleção, principalmente de
bromélias, foi doada para o Jardim
Botânico de São José.

MAX HABLITZEL (1924-2016)

O ADEUS AO “VELHO” MAX
Ele cultivou ao longo de 50 anos, em São José, uma mas maiores
coleções de orquídeas e bromélias do mundo

MAX HABLITZEL, o “velho” Max, com suas bromélias gigantes na
antiga sede da Fazenda Santo Antônio 

Sede da Fazenda
do Max, que abrigou
um das maiores
coleções de
bromélias e
orquídeas do
mundo

Divulgação/BD
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MAX HABLITZEL (1924-2016)

Ao mestre
com carinho

A Câmara de São José vai
homenagear Max Hablitzel dando
seu nome ao Jardim Botânico de
São José. É uma justa homenagem.
Proposta nesse sentido será
apresentada pelo vereador Orvino
Coelho de Ávila, presidente da
Câmara, que já consultou a família. 

Mesmo com a saúde debilitada,
Max Hablitzel fez questão de
visitar o Jardim Botânico em
novembro do ano passado, para
rever exemplares de sua antiga
coleção de bromélias doadas à
instituição. O “velho Max”
colecionou durante anos espécies
raras de orquídeas e bromélias em
sua propriedade no bairro Fazenda
Santo Antônio. Ali, além das
plantas e da casa, também havia
um lago com peixes e aves. 

Segundo Sérgio Stähelin, diretor
do Jardim, o resgate das bromélias
de Max Hablitzel foi documentado
e seu registro apresentado no
Congresso Nacional de Botânica,
realizado no mês de outubro de
2015 em Santos (SP). Dois
exemplares da bromélia Alcantarea
imperialis e do xaxim gigante
Dicksonia sellowiana, ambos
doados pela família Hablitzel, estão
no pátio central do prédio do
Jardim Botânico, na porta de
entrada, com placas de
identificação das espécies. O
“velho Max” chorou quando viu,
na parede do Jardim, um painel
com fotos da Fazenda Santo
Antônio, uma delas com o xaxim
gigante e a bromélia na porta do
antigo casarão.

Há algum tempo Max Hablitzel

manifestava o desejo de conhecer
o lugar para onde tinha sido levado
parte de sua coleção. Durante a
visita, Max Hablitzel foi
acompanhado pelo diretor da
instituição Sérgio Stähelin e pelo
geólogo da Fundação do Meio

Ambiente, Rodrigo Brum Duarte.
Max fez questão de assinar o livro
de visitas, registrando para a
história de São José a passagem, ali,
do doador da primeira coleção de
espécies do Jardim Botânico. 

Desde a inauguração, em 14 de

agosto de 2015, o Jardim já
recebeu milhares de visitantes. São,
na maioria, estudantes da rede
municipal, estadual e particular de
São José, Florianópolis e de outras
cidades. Alunos do curso de
Arquitetura da Ufsc também
visitaram o Jardim Botânico, que
teve ainda visitantes apreciadores
vindos, por exemplo, da França,
Uruguai, São Paulo e Fortaleza.

Mas o que emocionou os
funcionários do Jardim Botânico
nesta curta história de vida da
instituição foi a visita do grande
colecionar Max Hablitzel. A ele,
um engenheiro agrônomo mestre
em orquídeas e bromélias, todos
dedicaram um profundo carinho.
E agora seu nome passará a
denominar o lugar como Jardim
Botânico de São José Max
Hablitzel.

Trajetória
Nos seus longos anos de vida,

Max Hablitzel participou de
múltiplas atividades. Foi, por
exemplo, fundador do bairro
Fazenda Santo Antônio e de vários
sindicatos rurais. Presidiu a
Federação da Agricultura de SC,
foi membro da CNA
(Confederação Nacional da
Agricultura), diretor da Cocar, do
Rotary Clube, e da junta de
recursos do INSS. Foi secretário de
Obras da prefeitura de São José e
fundador da Aemflo. Era
filantropo e foi um dedicado e
especial cultivador, produtor e
colecionador das mais raras
espécies de bromélias e orquídeas
vindas de várias partes do mundo. 

VISITA DE MAX HABLITZEL ao Jardim Botânico de São José, em 2015, para rever sua coleção
de bromélias. Na companhia do diretor da instituição Sérgio Stähelin

Bromélias gigantes do antigo acervo de Max Hablitzel, doadas ao Jardim Botânico

Jurandir Camargo/BD
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Luz do sol
A pequena Laura,

filha de Jaqueline e
Guilherme Souza,

posando para as
lentes da fotógrafa

e dinda Priscila
Borba.

Lagarteando
O advogado Rodrigo Cantu curtindo uma tarde
ensolarada de domingo em Floripa.

Passarela
Consulado do Samba já está a todo vapor no ensaio com suas belas passistas.

Alegria
Jacqueline e Hegel Bittencourt comemorando os 5 anos da neta Laura. 

Apagando velinhas
Andrea Martins recebeu familiares e amigos para comemorar os 6 anos de
sua filha Clara. A coluna parabeniza.
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Fernando Damásio

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

Campeões de mandato
Orvino Coelho de Ávila (E) chegou ao seu

10º mandato de vereador em São José. São 40
anos fazendo um bom trabalho na Câmara. Seu
parceiro de longevidade política é o vereador
Nirdo Artur Luz, o Pitanta, que também vai
exercer o 10º mandato na Câmara de Palhoça.
Nas eleições de 2.020, os dois querem disputar o
cargo de prefeito de suas cidades.

Deram o cano
Os grandes canos pretos

que estão há 10 anos
abandonados no início da  Via
Expressa Sul, foram colocados
ali ainda no governo do ex-
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva. Serviriam para levar água
e melhorar a qualidade de vida
do povo do maciço do morro
da Caeira do Saco dos Limões.
Mas nada disso aconteceu: o
PT entrou pelo cano e o povo
da Caeira também.

Não é fraco
Jornalista Fabiano Marques, coordenador de

comunicação da campanha da prefeita reeleita
de São José, Adelina Dal Pont, trabalhou em
silêncio e saiu vencedor. A seu lado, a
competente fotógrafa Petra Mafalda foi uma
garantia de boas fotos. Ela tem a quem puxar na
qualidade do trabalho.

Só na propaganda?
A partir de 1º de janeiro, quando os

prefeitos eleitos assumem, vamos observar
se tudo o que foi falado e prometido vai
mesmo ser cumprido. Mais:  se vão andar na
rua segurando criancinhas no colo, beijar
velhinhas, subir morros como na
propaganda eleitoral. O comum que é
depois de eleitos eles troquem o número do
celular, coloquem película escura no vidro
dos carros e não atendam mais ninguém. É
isso o que um grupo de jornalistas, dia
desses no centro da Capital, apostava que
vai acontecer. 

Verão de promessas
Em 2015 prometeram que na temporada de

verão não teríamos mais filas, que não faltaria
água, a segurança seria perfeita, os rios estariam
despoluídos e as praias limpas, e que
engarrafamento no trânsito seria coisa do
passado. Prometeram mas não cumpriram. Pra
nova temporada, que começa agora em
dezembro, estão prometendo novamente todas
aquelas maravilhas: água, segurança, praia limpa,
etc. e etc. Será que alguém acredita?

Lideranças
Méri Hang, vereadora mais votada entre as

mulheres em São José, e terceira no cômputo
geral, com 3.559 votos, é uma nova liderança
feminina, junto com a prefeit(a reeleita Adeliana
Dal Pont.  Nós, barbados, temos que entender
que agora é a vez delas.
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Guerreiro
Caê Martins, vereador eleito em São José,

pode se considerar um grande vencedor. Na
campanha eleitoral, usou apenas três
ferramentas para conquistar votos: andar a pé,
entregar santinhos nas sinaleiras dos bairros e
conversar com os eleitores pelo facebook.
Mostrou que não é preciso gastar muito pra
chegar lá.

Lendas de Floripa
Jendiroba, Cacau Menezes e Ezequiel Maia formavam um grupo seleto dia desses no

Bar Colina, no Lira Tênis Clube. O Colina, aliás, transformou-se num local muito
procurado pelos apreciadores de bons drinks e música de qualidade. Vale a pena
conferir. E você ainda encontra por lá uma dessas lendas de Floripa.

Só love
Fernando Souza, o Cabeça, depois de

enfrentar mais uma batalha eleitoral diz que
agora só quer paz e amor, ao lado da sua
inseparável esposa Lena. Tá certo.

De olho
em 2018

Este colunista visitou o
deputado Natalino Lazare

(PR), que estava
acompanhado do prefeito

Euzébio Calisto Vieceli,
de Pinheiro Preto, e do
assessor jurídico Rafael

Coelho.  Natalino revelou
que já está conversando e

definindo parceiros
políticos em Florianópolis

e São José, de olho em
2018. 

Família
O candidato Fernando

Anselmo, que concorreu à
prefeitura de São José,
curtindo a melhor
maneira de esquecer o
stress da campanha:
passar longos momentos
com a família. Na foto,
com a esposa Carol e os
filhos Filipi e Lívia.
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