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Moradores do Norte da Ilha protestam contra a Casan pelo despejo de esgoto no Rio Papaquara

Moradores do Campeche fazem cruzada contra a poluição da praia e fecham línguas de esgoto com sacos de areia
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ALagoa da Chica, no Campeche, que quase desapareceu por causa de invasões e assoreamento,
está de volta. A prefeitura limpou toda a área e água apareceu. É importante creditar: o
vereador Vanderlei Farias, o Lela, correu muito atrás dessa solução. Está aí uma bela foto de

como está hoje a Lagoa da Chica, que ganhou até um trapiche.  

Renasceu

O antigo império da RBS em Santa Catarina,
vendido ao grupo NC, começa a ser
desmontado. Os novos donos fecharam a
TVCom, que tinha programação local e não
dava lucro. Também fazem demissões nas
rádios, principalmente gente com mais tempo de
casa e salário maior.

O grupo RIC, da família Petrelli, também
fechou o jornal Notícias do Dia em Joinville.
Não dava lucro. Marcello Corrêa Petrelli fez
uma última visita à redação do ND e disse que o
jornal “cumpriu o seu ciclo e fez história”. E
todo mundo foi demitido.

FECHANDO
AS PORTAS

Milton Ostetto enviou e-mail com
observações sobre o Onodi. “Quem trouxe a
ideia para o bairro fui eu. Fizemos reunião no
bar do Nunes, onde participaram várias pessoas
entre elas o Siqueira.  Resolvemos que cada um
contribuiria com 10 reais para o pagamento da
banda. Quem deu o nome para o bloco foi a
Regina, minha companheira. Abração”.

Onodi O senador Dario Berger entrou na tela do
radar do STJ. O ministro Gurgel de Faria, do
Superior Tribunal de Justiça, determinou o
bloqueio de R$ 18 milhões do ex-prefeito de
Florianópolis e de mais 14 réus em um processo
de improbidade administrativa que tramita
desde 2011 no Tribunal de Justiça de Santa
Catarina (TJSC). A ação trata sobre uma
dispensa de licitação e contratação emergencial
de empresa para operar radares na Capital. O
senador está recorrendo. 

Bloqueio

Trecho de artigo tirado do Canga Blog
(endereço no anúncio de rodapé desta
página), com montagem sobre a foto do
prefeito Gean Loureiro. A piadinha está
bombando nas redes sociais. “A forma
violenta e atabalhoada que Gean Loureiro
chegou na prefeitura de Florianópolis, e
pelos inusitados projetos empurrados
goela abaixo, o novo prefeito já está
carimbado com o apelido de Trump
Mané!”.

“Trump mané”

Comissão
Deputado estadual Natalino Lázare entregou

à presidente da Fecam, Adeliana Dal Pont,
proposição para criar na Assembleia Legislativa
a Comissão de Assuntos Municipais.

“O intuito é suprir uma importante lacuna no
Parlamento catarinense quanto ao atendimento
de demandas municipais, tendo em vista que os
municípios são os entes federados mais
próximos do cidadão e, portanto, devem
merecer especial atenção”, disse o deputado.

Petra Mafalda/Divulgação/BD
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Oprefeito da Capital, Gean
Loureiro, não teve aquela
tolerância de 180, 360 dias

que era concedida aos novos
administradores quando assumiam
seus cargos. O inferno de Gean
começou no mesmo dia da posse. E,
ao contrário do inferno tradicional
das religiões, o de Gean não tem
demônios. Tem greves, dívidas,
brigas, traições, renúncias e muita
expectativa sobre em que vai dar tudo
isso. A tolerância da cidade esgotou-
se e o novo prefeito terá que agir
rápido para que a sua administração
não vire um inferno de verdade.

No dia 5 de janeiro, quatro dias
depois da posse, Gean anunciou a
dívida da prefeitura: um bilhão e 78
milhões de reais. Muita gente se
perguntou: Só isso? 

Não, é bem maior. O pessoal que
faz contas ainda está furungando os
montes de papéis deixados por César
Junior para saber o valor da dívida
não empenhada e outras pegadinhas
nas finanças da prefeitura. Só no
curto prazo são R$ 500 milhões para
pagar.

Com um orçamento para 2017 de
R$ 2,3 bilhões (é sempre

superestimado), a conta não vai
fechar. Soma rápida: 60% da receita
para a folha de pagamento (R$ 1,3
bilhão); dívida de curto prazo (R$ 500
milhões); Comcap (R$ 200 milhões).
Só aí já são R$ 2 bilhões. Se
incluirmos os repasses
constitucionais para Educação e
Saúde... Nem é bom falar.  

Florianópolis é um município
habituado a gastar. Entre 2012 e
2016, foi a segunda capital do país
que mais aumentou seus gastos:
16,6% de crescimento real. Os dados
são da Secretaria do Tesouro
Nacional e estão nos jornais. A folha
teve maior aumento: 86% a mais de
gasto com a previdência e 42% com
os servidores ativos. 

Mas o que deixa a cidade perplexa
é que o prefeito Gean está fazendo
tudo o que disse na campanha que
não iria fazer se fosse eleito.

A transparência é zero. Os
contribuintes pagam a conta, mas não
sabem para quem a prefeitura deve e
porquê? Ninguém sabe quantos
cargos comissionados existem e para
que? Qual é o tamanho do buraco da
Comcap? 

Gean disse que não demitiria as

secretárias de escolas, mas mandou
todas para a rua. Houve protesto e
fizeram uma gambiarra: serão todas
recontratadas, mas terceirizadas.
Detalhe: custo vai ser bem maior do
que era. 

Gean Loureiro também entrou em
guerra com os servidores, por enviar
à Câmara uma série projetos taxada
de “pacotão de maldades”. Os
servidores entraram em greve. Mas a
Câmara aprovou tudo a toque de
caixa, ainda no recesso, mesmo com
protestos, cadeiradas, polícia e
bombas. Isso em menos de um mês
de gestão.

O pacote deve parar na Justiça,
pois mexe em direitos dos servidores
(o atual plano de carreira foi
suspenso, e também indenizações e
gratificações dos que se aposentarem,
e mudaram as regras de diárias,
gratificações, licenças e férias); e
existem coisas estranhas em relação a
obras (regulariza todas as construções
irregulares construídas até 31 de
dezembro de 2016).

No curto espaço de menos de 30
dias, o prefeito também quebrou os
pratos com dois vereadores da base,
quase comprometendo a maioria na

Câmara. O primeiro a chutar o balde
foi Vanderlei Farias, o Lela (PDT),
nomeado secretário de Cultura e que
pediu para sair, alegando que não
aceitava que as reformas
penalizassem os servidores. Poucos
dias depois, o vereador Tiago Silva
(PMDB)  também pediu exoneração
da futura Secretaria do Consumidor.
Motivo da saída: o prefeito vetou o
projeto de Lei nº 16.904/2016, de
autoria de Tiago, que determinava
punição mais rigorosa para condutas
homofóbicas e atos discriminatórios,
e o PL nº 16.704/2016, que liberava o
uso do nome social e o
reconhecimento da identidade de
gênero de travestis e transexuais.

Aí foi demais. O senador Dario
Berger teve que virar bombeiro e
entrou no circuito com os panos
quentes. Dario é muito amigo do
vereador Tiago e do prefeito Gean, e
fez os dois fazerem as pazes. Gean
aprovou o projeto e Tiago voltou
para a prefeitura, como se nada
tivesse acontecido. 

É bom lembrar: tudo isso
aconteceu em apenas 1 mês. O que
vem pela frente?

Fotos: Da publicação do Vereador Afrânio Boppré/Divulgação/BD

O INFERNO DE GEAN
Prefeito nem esquentou a cadeira e já enfrentou greve, demissão de dois secretários
(vereadores da base) e só faz o que jurou que não faria.

Momentos de fúria nos primeiros dias da gestão do prefeito Gean Loureiro: Pacotão gera conflito entre polícia e servidores na Câmara
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Enquanto o prefeito Gean
Loureiro vive um inferno
astral nesse início de

gestão, sua vizinha de divisa, a
prefeita Adeliana Dal Pont, de São
José, começou o segundo mandato
fazendo protagonismo. No dia 27
de janeiro foi eleita por aclamação
por dezenas de prefeitos como
presidente da Federação
Catarinense de Municípios
(Fecam) para a gestão 2017/2018. 

Adeliana fez um discurso que
todo prefeito gosta ouvir: a
importância da mobilização pelas
causas municipalistas. “É tempo de
diálogo, de união. Eu estou pronta
para dialogar, para fazer o embate.
Somos um ente da Federação e
para sermos respeitados
precisamos, todos os dias, ir à
luta”. 

A primeira bandeira que
Adeliana empunhou é a luta para
pressionar deputados federais e
senadores para derrubar vetos do
presidente Michel Temer à lei de
reforma do Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza
(ISS). O movimento municipalista
defende que a arrecadação com o
ISS nas vendas com cartões de
crédito seja distribuída para o
município de consumo do serviço,
e não destinado apenas para o local
onde ficam as operadoras de
cartões.

Futuro
O tema mobilização é

estratégico. Joga a prefeita de São
José, quarta maior cidade
catarinense, no centro das forças
políticas municipais. Sua cidade,
quatro maior colégio eleitoral do
estado, ao lado da Capital, também
é o principal município na mão do
PSD e vitrine do partido do
governador Raimundo Colombo e
do pré-candidato ao governo em
2018, o deputado Gelson Merísio,
ex-presidente da Assembleia e
padrinho político de Adeliana. 

Merísio fez das tripas coração
para ir à posse de Adeliana.
Acompanhou a sessão da Câmara
e só depois disparou para
Chapecó, para prestigiar a posse de
um aliado de peso, o prefeito
reeleito Luciano Buligon, do PSB
do deputado Paulinho

Bornhausen.
Mobilizar prefeitos é

fundamental para as pretensões de
Gelson Merísio, e Adeliana é a
pessoa certa no lugar certo para
fazer isso: a presidência da Fecam.

Além do mais, Adeliana tem
lastro profissional e experiência
política e administrativa. É
engenheira sanitarista (Ufsc) e
mestre em Gestão de Políticas
Públicas (Univali), foi secretária de
Saúde em Araranguá e São José; e
duas vezes vereadora no
município. 

No Estado, foi secretária-
adjunta de Planejamento, diretora
técnica da Casan e secretaria de
Desenvolvimento Regional da
Grande Florianópolis. Em 2012,
Adeliana foi a primeira mulher
eleita para o cargo de prefeita em
São José, e a única prefeita entre os
dez maiores municípios
catarinenses. Foi reeleita para um
segundo mandato em 2016.

Reforma
Justamente por estar na vitrine

do PSD e pelo seu papel de
protagonista, a prefeita Adeliana
Dal Pont tem que fazer o dever de
casa. 

No primeiro mandato, adotou
como projeto um conjunto de
pequenas obras, que não demoram
para ficar prontas, atendem várias
comunidades e a prefeitura tem

condições de pagar. A estratégia:
só fazer obra com o dinheiro em
caixa. 

Colocou no controle das
secretarias de Finanças e da Receita
um super-secretário, o ex-
deputado Antonio Carlos Vieira, o
Vieirão, que já cuidou das finanças
do estado. 

Adeliana só não conseguiu dar
jeito em algumas “caveiras de
burro”, como a policlínica de
Forquilhinhas, obra que se arrasta
desde os tempos do ex-prefeito
Djalma Berger. 

Mas ela colocou no chão um
símbolo da era Berger, o portal na
divisa com Florianópolis, e o vento
derrubou outro, a grande estátua
do padroeiro do município, São
José, na Av. Beira-mar. 

Para o segundo mandato
Adeliana quer enxugar a máquina,
para enfrentar a crise e continuar
com as finanças da prefeitura no
azul. Enviou um projeto de
reforma administrativa para a
Câmara. O pacote, que foi
coordenado pelo secretário de
Governo, Waldemar Bornhausen
Neto propõe a fusão e extinção de
secretarias, o que permitirá uma
economia de R$ 5 milhões por
ano. 

Nessa reestruturação será criada
a Secretaria da Casa Civil, que
englobará a Secretaria de Governo,
a Ouvidoria e chefia de Gabinete; a
Secretaria de Projetos Especiais
será agregada à de Planejamento; a

Secretaria de Serviços Urbanos
será rebatizada como Secretaria de
Desenvolvimento Urbano, porque
acompanha o Plano Diretor. E
serão extintos quatro cargos de
adjunto das Fundações e a
Secretaria de Articulação Política.
Todas as pastas também fizeram
cortes de gasto.

Adeliana Dal Pont comanda a
principal vitrine do PSD e o
partido, de olho no futuro
imediato, precisa que a exposição
seja positiva e eficiente. Um
exemplo para ser mostrado.

Não quer que a vitrine vire
vidraça. 

O PROTAGONISMO DE ADELIANA
No comando da maior vitrine do PSD, a prefeitura de São José, Adeliana
também preside a Fecam e quer mobilizar os prefeitos

Adeliana e a nova diretoria da Fecam

Prefeita Adeliana Dal Pont e
seu anjo da guarda, deputado
Gelson Merísio

Petra Mafalda/Divulgação/BD
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Ovelho e imponente
casarão de esquina no nº
15 da rua Aldo Alves, no

Saco dos Limões, com quase dois
séculos e que já foi um entreposto
que vendia cachaça (e também
farinha de mandioca, café e carvão)
aos tripulantes dos navios
internacionais que chegavam ao
porto de Florianópolis (é, a cidade
já teve porto) vai, de certa forma,
reencontrar-se com o passado. Sua
atividade principal será fabricar e
vender cachaça.

O Armazem Vieira bar e
cantina, que funcionava ali há quase
32 anos fechou as portas para essa
forma tradicional de atendimento
aos clientes. Agora, os sócios
Renato Grasso Bollo e Wolfgang
Schrader querem dedicar-se à
produção e comercialização da
cachaça Armazem Vieira, produto
que conquistou espaço entre as
principais marcas do país. 

A crise econômica nocauteou o
tradicional bar Armazem, que
funcionava só três dias por semana
(de quinta a sábado) e vivia quase
vazio. Agora abrirá ao público
apenas para eventos e festas. 

Aquele ambiente esfumaçado de
casa cheia, com música ao vivo e o
barulho alegre de risadas e de
papos etílicos dos anos 80 e 90
ficarão na história e na memória de
quem curtiu aqueles tempos. 

Época em que o cantor e
compositor Luiz Henrique Rosa,

por acaso o primeiro gerente da
Casa, dava canja num banquinho e
violão. Luiz Henrique morreu a 200
metros dali, em um acidente na
subida da rua Deputado Antônio
Edu Vieira, em julho de 1985.  No
carro, estavam ele e vários
funcionários do Armazém Vieira,
que tinham acabado de fechar o bar
depois de mais uma longa noite de
trabalho. 

Nas décadas de 80 e 90, período
áureo do Armazem Vieira, o local
era um porto seguro para
funcionários da Eletrosul, que
encerravam o expediente na sede
da empresa, no Pantanal, e em
cinco minutos já estavam no happy
hour no velho casarão. Essa ligação
Armazem Vieira/Eletrosul tem
explicação: os dois sócios do bar,
Renato e Schrader, são engenheiros
e trabalharam na empresa.

Mas o Armazem Vieira
conquistou clientes porque aquele
casarão solitário na esquina da Aldo
Alves com a Antônio Edu Vieira
iluminou a noite de uma cidade que
tinha poucas opções de lazer e
gastronomia. 

O ambiente interno era mágico,
com sua decoração art nouveau do
início do século XX e os janelões
que permitiam da mesa ver a rua. O
cardápio com bons uísques, vodcas
polonesas, russas, suecas e inglesas,
ou absinto, tequila, pisco,
steinhäger, gim, brandy, bitters e
licores finos, e uma a coquetelaria
com toda a linha  do guia da

International Bartender’s
Association (IBA) publicado pela
Random House – num total de 187
coquetéis, eram um convite a um
brinde. E mais outro, e outro...
Tudo isso acompanhado de
iguarias como truta defumada,
bolinhos de frutos do mar e o
famoso sanduíche premiado nas
rodas de gastronomia. 

O Armazem Vieira também será
lembrado como casa de shows,
pelo bom gosto musical das várias
bandas e cantores que passaram
por ali; pelas exposições de artistas
locais e até apresentações de teatro. 

O velho casarão da esquina da
Aldo Alves é mais um lugar da
“nova”  Floripa que fecha as portas
para o passado, e deixa para trás
uma história de amigos, boemia,
festas, alegrias, e muitas boas
lembranças. 

Antigo
entreposto e
a cachaça

O casarão onde funcionou
Armazem Vieira, no Saco dos
Limões, foi construído em 1840
para ser entreposto marítimo. Ali se
comercializavam produtos
agrícolas e náuticos, entre eles a
Cachaça da Ilha, muito procurada à
época. A cachaça era pedida como

Rhum, Rum ou Ron de acordo
com a nacionalidade do comprador
ancorado na Ilha. Vários
navegantes registraram em seus
diários de bordo a compra da
Cachaça da Ilha.

Com o tempo, o velho casarão
foi abandonado. De 1983 a1985, o
entreposto foi restaurado e nele
instalados a adega e o bar/cantina
Armazem Vieira, pelos
proprietários Wolfgang Schrader e
Renato Grasso Bollo, engenheiros
e blenders.

Em 6 de abril de 1984 o prédio
foi declarado de valor histórico da
cidade pelo Decreto Municipal
063/84. Sua restauração foi
concluída em 11 de abril de 1985 e
o armazém devolvido à população
para seu uso. O bar/cantina, desde
essa data, foi pioneiro na Ilha em
servir cachaça, chope e destilados
de primeira linha, decorar as
paredes com obras de artistas
plásticos, e apresentar músicos
locais.

Instalado na parte da frente do
prédio, o bar permitia visualizar
antigos tonéis de envelhecimento e
as instalações semi-artesanais de
engarrafamento das cachaças
Armazém Vieira e Canafita.

O Armazem Vieira virou
referência nacional em cachaças.
Agora, os sócios Renato e Schrader
querem ampliar e consolidar esse
mercado, pois consideram-se
“continuadores da tradição
açoriana de fazer cachaça”.

ARMAZEM VIEIRA fecha as portas e volta pra cachaça
Sócios se dedicarão a produção da cachaça Armazém Vieira. Há quase dois séculos,
local já vendia cachaça para tripulantes de navios internacionais

Fotos: Divulgação/BD
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O RAMBO DE
BALNEÁRIO CAMBORIU

Opaís parece estar vivendo
uma época de
protagonismo populista e

espetaculoso. Em São Paulo, o
prefeito João Doria sai às ruas
fantasiado de gari e jardineiro, varre
e corta grama, e ganha aplausos e
grandes espaços na mídia. 

Em Balneário Camboriu um
secretário da prefeitura também
está sob a luz dos holofotes. É
Gabriel Castanheira, policial civil e
secretário de Segurança, que no dia
2 último vestiu-se a caráter, tal qual
um Rambo, para comandar uma
força-tarefa que foi às ruas
enfrentar invasões. Dez casas
foram demolidas no loteamento
Fortaleza, no bairro São Judas.
Segundo a prefeitura, eram
construções ilegais.  

O prefeito Fabricio Oliveira diz
que a força-tarefa é uma ação para
conter as ocupações irregulares nas
encostas de morros, beira de rios e
áreas de preservação permanente, e
que é uma prioridade da sua gestão.
Foi criado um comitê gestor com
órgãos do município e existe apoio
do Ministério Público, Judiciário e
Política Militar. 

Política pública à parte, o que
impressionou mesmo foi o aparato
empregado na operação. No
comando, Gabriel Castanheira, um
homem polêmico e com fama de
durão.

Com uma pistola enfiada na
cintura, o secretário vestia calça de
camuflagem que combinava com o
tom cinza claro da camisa polo,

justa, que deixava à mostra os
braços musculosos e tatuados.
Sobre a camisa, um minúsculo
colete a provas de balas, também
caqui, recheado com pelo menos
seis pentes carregados. No
pescoço, com apenas uma volta e
preso com um laço, um
despretensioso Keffiyeh, ou lenço
árabe, que virou moda no Ocidente
na década de 70. Completando o
figurino, um boné azul-marinho
meio surrado e óculos escuros com
pequenas lentes, que cobriam todo
o olho. Para completar a fisionomia
de durão, o secretário de Segurança
também usa uma barba longa meio
grisalha, com contornos bem
feitos, e o cabelo raspado nas
laterais da cabeça, tipo herói de
filme de ação, e um minúsculo
rabo-de-cavalo no cocuruto. É a
própria visão de um Rambo.

Gabriel Castanheira diz que
ocupações ilegais atraem milícias,
que já estariam agindo no local com
intenção de explorar moradores e
ramificar o tráfico de drogas. Ele
foi lá resolver. 

Bombas
Castanheira, que é novo na

cidade, é conhecido por ações
espetaculares. Em maio de 2016
invadiu um condomínio armado
com um fuzil e granadas. Tinha,
segundo jornais da época,
autorização para ocupar um imóvel

mas vinha sendo impedido de
entrar no local por seguranças.
Então ele usou a arma e detonou
uma granada para forçar a entrada. 

Esse caso aconteceu no Paraná,
mas Castanheira foi absolvido em
investigação da corregedoria da
Polícia Civil. Alegou que fez o uso
progressivo da força para garantir
seu direito de entrar em casa, onde
estavam a esposa e o filho, em
"cárcere privado". 

Gabriel Castanheira está na
polícia há 22 anos, fez parte de
grupos de elite no combate ao
crime, e é professor. 

Depois do episódio da granada,
foi nomeado secretário de
Segurança de Araucária, município
na região metropolitana de
Curitiba. No primeiro dia de

trabalho colocou toda a Guarda
Municipal nas ruas com
determinação para abordar, revistar
e prender. 

Começou a ser sondado para vir
à Santa Catarina um mês depois da
eleição do prefeito Fabricio
Oliveira. Foi convidado e aceitou
comandar a segurança pública de
Balneário Camboriú. Gostou da
cidade e parece que pretende ficar.
Quer mais câmeras de
monitoramento e mais
policiamento nas ruas. “Acredito
que a partir disso a gente comece a
inibir a ação de criminosos dentro
de Balneário Camboriú, sejam eles
de onde forem”, disse ele a jornais
da cidade.

Todos aguardam com
expectativa as novas ações de
Gabriel Castanheira.

PBC/Divulgação/BD



[qua   artas e sextas][qua   



10 FEVEREIRO DE 2017
Florianópolis - São José - Palhoça - Biguaçu - Sto Amaro da Imperatriz

Os quatro maiores
municípios da Região
Metropolitana da Capital

(São José, Palhoça, Biguaçu e
Florianópolis) praticamente
repetiram em 2016 o resultado
negativo na geração de empregos
registrado em 2015.  A diferença do
ano passado para 2015 foi de
apenas 81 postos de trabalho: em
2016 a quatro cidades fecharam
7.998 vagas e em 2015, 8.079
empregos.

Houve mudança no
desempenho negativo apenas no
ranking. Em 2016, Florianópolis
liderou a crise no mercado de
trabalho e fechou 4.654 vagas
(maior índice de Santa Catarina e
pior resultado em 14 anos). Em
2015, a Capital ficou em segundo
lugar no ranking, com menos 2.240
empregos.

São José, que fechou 1.958
postos de trabalho com carteira
assinada em 2016, recuperou-se um
pouco do baque sofrido em 2015,
quando liderou o fechamento de
vagas, com menos 3.743 empregos.

Palhoça praticamente manteve
em 2016 (-1.120 empregos) o
resultado negativo de 2015, quando
fechou 1.229 vagas. Permanece no
terceiro lugar no ranking das
cidades da Grande Florianópolis
que mais perderam empregos.

Biguaçu, mesmo com resultado
negativo em 2016 (266 vagas
fechadas), recuperou-se em relação
a 2015, quando a cidade perdeu
867 empregos. 

Setores -  Analisando por setores
de atividade econômica, as quatro
cidades - que formam uma
conurbação, praticamente um
núcleo urbano único, tiveram

resultados distintos.  
Em Florianópolis, por exemplo,

o patinho feio do mercado de
trabalho em 2016 foi o setor de
Serviços, que fechou 3.911
empregos. Ficou bem distante do
resultado da Construção Civil, que
perdeu 911 vagas no ano passado e
foi o segundo segmento mais
afetado no ranking do emprego. O
único setor que apresentou
resultado positivo na Capital foi o
Comércio, que gerou 371 vagas.

Em São José dois setores
importantes da economia foram
afetados: a Construção Civil fechou
1.023 vagas e o segmento de
Serviços perdeu 1.079 postos de
trabalho com carteira assinada. O
Comércio também teve resultado
negativo, mas perdeu menos
empregos: 198. Apenas a Indústria
de Transformação conseguiu reagir
à crise: gerou 375 postos de
trabalho.

Palhoça, ao lado,  teve resultado
positivo no Comércio, que gerou
278 vagas em 2016. Mas perdeu 318
empregos na Indústria de
Transformação; 501 na Construção
Civil; e 684 no setor de Serviços.

Em Biguaçu dois setores tiveram
resultados positivos, mas quase não
dá para comemorar: o Comércio
gerou 20 vagas, e Serviços 11. A
Construção Civil fechou 179
empregos e a Indústria de
Transformação perdeu 114 vagas.  

SC perdeu 32
mil empregos

Santa Catarina fechou 32.260
postos de trabalho com carteira
assinada em 2016. Esse resultado
foi melhor que em 2015, quando o
estado perdeu 58.599 vagas,
segundo dados do Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados
(Caged). 

A Indústria de Transformação
foi o setor que mais fechou postos
de trabalho no ano passado: 14.185.
O segmento de Serviços perdeu
7.784 empregos, e a Construção
Civil 8.368 postos de trabalho.

No balanço do ano de 2016, o
estado que teve mais demissões foi
São Paulo, com 395.288
trabalhadores demitidos, seguido do
Rio de Janeiro com 237.361
demissões; Minas Gerais, que
perdeu 117.943 empregos formais;
e Bahia com 67.291 vagas fechadas.

No país,
1,3 milhões
perderam o
emprego

No Brasil, em 2016, foram
eliminados 1.321.994 postos de
trabalho, uma redução de 3,33% no
estoque de vagas com carteira
assinada. No acumulado do ano
passado, foram registradas 869.439
admissões.

Esse resultado mantém a
tendência de mais demissões que
contratações no mercado de
trabalho do país. A série histórica
do Caged (Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados) do
Ministério do Trabalho, mostra que
entre 2002 e 2016 foram registrados
resultados negativos no estoque de
vagas formais apenas em 2015 e
2016. A maior geração de empregos
nesse período de 15 anos foi em
2010, com a criação de 2.223.597
postos de trabalho formais. De lá
para cá, todos os anos apresentaram
resultados positivos, mas
decrescentes.

Além do desemprego, o salário
médio de admissão também caiu
1,09% em 2016 em relação ao
mesmo período do ano anterior,
passando de R$ 1.389,19 em 2015
para R$ 1.374,12 em 2016. 

O relatório do Caged mostra
ainda que, no período, o salário dos
homens caiu mais que o das
mulheres. O dos homens caiu em
média 2,43% em 2016, enquanto
que o das mulheres a queda foi
0,99%. Com a redução dos salários
masculinos, a média salarial das
mulheres passou a representar
89,24% do que os homens
recebem.

REGIÃO METROPOLITANA

SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO
CIVIL DERRUBAM EMPREGO
Total de vagas fechadas em todos os setores em 2016 (7.998) foi
praticamente igual a 2015 (8.079) nas 4 maiores cidades da região

Cidade             Vagas
                        Fechadas

Florianópolis     4.654

Jaraguá do Sul    3.975

Joinville             2.863

Itajaí                 2.743

São José          1.958

Cidade             Vagas
                        Fechadas

Blumenau        1.881

Criciuma          1.605

Palhoça            1.120

Chapecó         1.166

Brusque               951

RANKING DO EMPREGO 2016
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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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CENAS URBANAS

NA BEIRA
DO MAR

Moradores de rua que viviam nas
tubulações da Casan na avenida Beira-
mar de São José, e que ficaram sem
teto depois que os canos foram
retirados, não querem sair da beira da
praia.  Depois do “Meu tubo, minha
vida”, agora eles vivem no “Meu deck,
minha vida”. O varal embaixo da
estrutura de madeira mostra que estão
ali para ficar. A foto foi compartilhada
do facebook do presidente da
Associação de Moradores da Ponta de
Baixo, Willian Ramos Moreira, que
também é procurador da prefeitura. 

NO CHÃO
Operação da Prefeitura de

Florianópolis, que envolveu 100
pessoas e teve suporte logístico da

Polícia Militar derrubou 35 casas na
favela do Siri, no Norte da Ilha. As
construções, irregulares, estavam

em Área de Proteção Permanente e,
De acordo com a PM, pertenciam a
traficantes. Segundo o secretário do

Meio Ambiente, Nelson Gomes
Mattos Jr. essas operações, em
conjunto com Floram, Sesp e

Comcap ocorrerão
sistematicamente.

IDIOTAS
O Jardim Botânico de São José sofreu

vandalismo no final de janeiro. Foram destruídas
várias placas que identificavam espécies da flora.
Coisas do animal homem, em seu estado mais
primitivo e grotesco. Pessoas sem capacidade de
entender o trabalho de conservação e
preservação da biodiversidade que é feito por lá.
Sem noção do que é espaço público e civilidade.
Este tipo de atitude é crime previsto na Lei de
Crimes Ambientais (Lei 9605/98), art. 62, que
diz: Destruir, inutilizar ou deteriorar: I - bem
especialmente protegido por lei, ato
administrativo ou decisão judicial; II - arquivo,
registro, museu, biblioteca, pinacoteca,
instalação científica ou similar protegido por lei,
ato administrativo ou decisão judicial. Pena:
prisão de um a três anos, e multa.
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Os fotógrafos Paulo
Goethe e Klebe Stein-
bach, integrantes do

Varal da Trajano, em Floripa,
participarão do iNstantes, o
prestigiado Festival Internacional
de Fotografia de Avintes, em
Portugal. Tradicionalmente a ex-
posição acontecia em outubro,
mas este ano foi antecipada
para fevereiro e as fotos de
Paulo e Kleber ficaram para a
mostra de 2018, já que não
poderiam estar presentes. Para
nós é um privilégio ver agora as
belas fotos que os europeus só
apreciarão daqui a um ano.   

Fotos: Kleber Steinbach/Divulgação/BD
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Paulo Goethe/Divulgação/BD
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Como os órgãos
responsáveis (Fatma,
Floram, Vigilância Sanitária

e Ministério Público) nada fazem
para impedir que as praias de
Florianópolis continuem sendo
poluídas por esgoto, despejado nas
redes fluviais que desaguam no
mar, a comunidade começou a agir
por contra própria. 

No Campeche, por exemplo,
durante vários domingos
consecutivos moradores fizeram
mutirões e lacraram saídas
clandestinas de esgoto. O trabalho
foi duro, pois o grupo de 50
pessoas carregou centenas de
sacos de areia que foram
empilhados para formar barreiras e
impedir que os dejetos continuem
indo para o mar.

O bairro tinha uma das praias
mais preservadas e limpas da Ilha,
mas obras irregulares e pessoas
sem escrúpulo começaram a jogar
esgoto direto no Rio do Noca
(Riozinho), em valas como as que
passam ao lado do rancho do Déca
e na Pedra do Sabão, e vários
pontos da praia ficaram poluídos.

No ano passado, o laboratório
QMC, de Florianópolis, a pedido
do Instituto Sea Shepherd Brasil,
uma ONG, analisou amostras de
água colhidas em seis línguas
negras que iam para o  mar (4 no
Campeche, uma no Morro das
Pedras e mais outra na praia do
Matadeiro) e foi constatado
elevado nível de coliformes fecais,
acima do tolerado pelo Conselho
Nacional do Meio Ambiente
(Conama).

No rio do Noca (Riozinho)
havia 230 e 250 vezes mais
coliformes fecais do que o
tolerável; na vala do rancho do
Déca,  o resultado foi 3,5 vezes
maior; na Lomba do Sabão a
quantidade de coliformes fecais era
5,4 maior; mo Morro das Pedras,
300 vezes superior; e no Matadeiro
3,5 vezes mais. 

À época, a Floram e Vigilância
Sanitária, órgãos da prefeitura,
vistoriam os pontos e
reconheceram que haviam ligações
clandestinas de esgoto,
prometeram autuar os
responsáveis mas não houve
qualquer providência. A Fatma
também torceu o nariz. 

No verão deste ano a situação
se agravou e a comunidade
resolveu agir, lacrando com sacos
de areia saídas de esgoto. O
mutirão  vai continuar, pois
ninguém acredita que a solução
virá dos órgãos públicos.

Rede tem 10
anos e não
funciona

O problema no Campeche,
além das ligações clandestinas que
só os órgãos públicos nunca
encontram e nunca lacram, é a
incompetência e má gestão
pública. 

A Casan iniciou há 10 anos a
implantação da rede de esgotos no
bairro, faz mais de cinco que
terminou a obra mas o sistema
nunca funcionou. A questão
empacou na estação de tratamento,
que começou a ser construída num
terreno da empresa no Rio Ta-
vares, mas parou nas fundações.
Depois, a Casan passou a defender
um emissário submarino, que
jogaria os efluentes no mar atrás da
Ilha do Campeche. 

Nada foi pra frente. O
argumento era que a estação de
tratamento não saia porque, de um
lado, os maricultores pressionavam
contra o despejo de efluentes
tratados no Rio Tavares e, de
outro, o moradores do Campeche
eram contra o emissário
submarino.

Mas a realidade é outra: a
estação de tratamento foi
paralisada porque os técnicos
constataram uma inclinação nas
fundações. A estrutura foi
construída sobre um grande
bolsão de lodo (a bacia do Rio
Tavares), e o estaqueamento
“flutuava”. Daí a inclinação. 

A questão foi tratada como
segredo de estado. Tanto que nem
a prefeitura nem os engenheiros
que fizeram o projeto do elevado
do Rio Tavares, perto dali, sabiam
do problema da “flutuação”, e o
mesmo problema afetou a
estrutura do elevado.

Na obra do elevado teve que ser
adotada uma solução emergencial,
chamada de cimbramento, que é a
fixação ou escoramento das bases
de concreto armado. A prefeitura
pretendia colocar escoras de
eucalipto, mas na escavação os
técnicos constataram que o solo
tinha pouca resistência (o mesmo
caso da estação de tratamento de
esgoto). A saída foi o escoramento
metálico. À época, o engenheiro
civil Américo Pescador, da
Secretaria de Obras, deu essa
explicação: “Quando fizemos a
sondagem inicial não percebemos
que o solo era tão sensível, daí
mantivemos o eucalipto, mas
quando fomos escavar percebemos
que não seria possível fazer com
madeira”.

Está explicado, assim, porque a
obra da estação de tratamento de
esgoto não saiu do chão e porque a
construção do elevado também
parou. Faltaram estudos
geológicos sobre o
comportamento do solo na região,
para com base neles dar as
soluções de engenharia que
sustentariam as duas imensas
estruturas de concreto (estação e
elevado).  A Casan e a prefeitura
agora correm atrás do tempo
perdido.  E o prejuízo, como
sempre, é nosso.

GUERRA AOS ESGOTOS NA PRAIA
População não aguenta mais inoperância dos órgãos públicos e
decidiu resolver o problema do seu jeito, com as próprias mãos

Neste Verão a
situação se agravou
e a comunidade 
resolveu agir, lacrando
com sacos de areia
saídas de esgoto

Fotos; Divulgação/BD
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Em pleno domingo de sol (5/2) várias
comunidades foram para a SC-401, no
Norte da Ilha, protestar com faixas e

cartazes contra a poluição no rio Papaquara, e
exigir urgência da Casan para despoluir o rio.
Nos últimos anos aumentou o volume de esgoto
nas águas. A suspeita é que parte do despejo que
era feito no rio do Brás está sendo desviado para
o Papaquara. 

O juiz Marcelo Krás Borges, da 6ª Vara
Federal Ambiental de Florianópolis, inclusive
determinou uma perícia no Papaquara, que
integra a bacia hidrográfica da Estação Ecoló-
gica de Carijós. 

A análise foi a pedido do Ministério Público
Federal (MPF) e do Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade (ICMBio), em
ação civil de 2015 contra a Casan e Fatma para
impedir que a estatal lance esgoto direto no rio.
O prazo para a análise é de 60 dias. 

O presidente da União Florianopolitana de
Entidades Comunitárias (UFECO) João Manoel
do Nascimento, que estava no protesto disse
que existem ao longo do rio cerca de 10 drenos
que despejam até 170 litros de dejetos por
segundo no Papaquara, cuja vazão é de apenas
280 litros por segundo. O rio está virando um
canalão de dejetos. O ICMBio já multou a Casan
em R$ 3 milhões.

Para onde vai
o esgoto dos
condomínios?

Num período de 10 anos, dezenas de
condomínios verticais foram
construídos no Campeche e, como a
rede de esgoto não funciona, muita
gente está intrigada com o destino dado
aos efluentes dessas construções. Os
novos prédios têm blocos de até 200
apartamentos, e é praticamente
impossível que todo o esgoto gerado
seja despejado em fossas sépticas. Por
duas razões: as fossas teriam que ter
estrutura imensa e sumidouros
profundos, o que seria inviável pois o
lençol freático do Campeche é quase na
superfície. A região onde foi construído
a maioria dos prédios é um aquífero. Era
nele, há 20 anos, que a Casan captava a
água que abastecia o bairro. Mais: se os
prédios têm grandes fossas sépticas, o
seu esgotamento necessitaria de muitos
caminhões. Alguém já viu isso alguma
vez?

GUERRA AOS
ESGOTOS NA PRAIA PROTESTO NO PAPAQUARA

CONTRA CASAN 
Divulgação/BD
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Cegonha
Ana Beatriz Adbu está
contando os dias para a

chegada da princesa Maya,
e ninguém melhor que a
fotógrafa Priscila Borba

para registrar esses
momentos felizes.

No foco
Casal Jiza e Max pousou com a pequena Lara,
de apenas 7 dias, em ensaio encantador.

Palestra
Anai Valentina (dir.), que vem girando o mundo com suas palestras
sobre empoderamento, autoestima e qualidade de vida afetiva abriu o
ano com sucesso em uma palestra ministrada em Florianópolis.
Contou com o apoio de sua amiga Vanessa Rosa.

Baby
Barbara, Cristiane e Maria Eduarda estão ansiosas para a
chegada de Antônia. A mamãe Mariana é só alegria

Alianças
Na Capital, o
empresário e
cantor sertanejo
Jefferson
Bernardes trocou
alianças com
Camila Michels,
em grande estilo 
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Fernando Damásio

e-mail: fvdamasio@gmail.com
(48) 98477-1499

Pesadelo
Presidente da Câmara de Florianópolis,

vereador Guilherme Pereira de Paulo, o Gui, fez
esta cara quando viu-se diante do pacotão do
prefeito Gean Loureiro. Não se sabe se a
expressão era de cansaço ou apavoramento.

Prefeitos e o lixo 
No final de janeiro, quando dezenas de

prefeitos reuniram-se na sede da Fecam, na rua
Gen. Liberato Bitencourt, no bairro do Canto,
em Florianópolis, para eleger a nova diretoria da
entidade o que mais chamou a atenção deles foi
o acúmulo de lixo do outro lado da rua. Os
alcaides das outras cidades ficaram espantados
com o descuido que está a capital do Estado.

Prêmio internacional
Chef  Jaime José de Barcelos, proprietário do

restaurante Ostradamus, do Ribeirão da Ilha,
recebeu um prêmio internacional na cidade de
Porto, em Portugal. O restaurante está entre os
10 melhores do Brasil.

Agindo rápido
Secretário da Susp, Matson Sé, teve uma ação

rápida após o  temporal que atingiu o Centro
Histórico de São José e destruiu parte do ginásio
de esportes, ao lado da Câmara dos Vereadores.
Por determinação da prefeita Adeliana Dal Pont,
ele tomou imediatamente todas as providências
no âmbito da Secretaria. Este colunista estava
no local e verificou as ações sendo decididas
logo depois do temporal, em conjunto com a
Defesa Civil e a Fundação de Esportes.
Parabéns.

Buraculosidade
As ruas de Florianópolis estão uma

verdadeira colcha de retalhos. Tem até buraco
pendurado nas árvores esperando lugar na fila.
Esta imagem captada no Norte da Ilha é uma
prova do descaso. Como diria o saudoso
humorista José Vasconcelos, Floripa está uma
buraculosidade. 

Destaque
A empresa Quantum Engenharia recebeu o

troféu destaque como uma das melhores
empresas do Sul do Brasil. Na foto, o
engenheiro Gilberto Vieira Filho recebendo a
merecida premiação. 

LIGUE E ANUNCIE
(48) 3209-2057  /  98477-1499
www.bomdiafloripa.com.br
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Recepção
de gala

Este colunista
esteve na sede do
Canto do Rio, no
Ribeirão da Ilha e foi
recebido com carinho
por velhos e eternos
amigos, mostrando
que o respeito e a
valorização de seus
costumes não podem
ser esquecidos.
Obrigado

Sem oca nem
maloca

Cerca de 80 índios Guarani
foram amontoados, por decisão
da justiça, no terminal de ônibus
desativado do Saco dos Limões.

A comunidade está intrigada com
a decisão, não pela presença dos

índios, mas pela falta de
explicações da Funai e de órgãos

federais envolvidos.  De onde
vieram e para onde vão? Os

indígenas não deveriam estar
protegidos em reservas?

Em família
O empresário boa praça João Furtado sempre curte os seus

melhores momentos em família. Aqui está ele rodeado de filhos e
netos, mostrando que a família é a base de tudo .

Pensando no futuro
Marlene Fengler, que conhece muito

a política e seus bastidores, vai poder
aplicar as boas experiências na nova
função. Ela é, desde o início de
fevereiro, a nova coordenadora da
Escola do Legislativo, na Assembleia
Legislativa. Marlene diz que seu
trabalho será voltado a desenvolver na
juventude o interesse pela política.
Um pequeno perfil do seu
pensamento: “É fundamental a
participação efetiva da sociedade, a
gestão eficiente dos recursos e a
qualificação dos agente públicos.
Acredito que esse seja o caminho
para as mudanças que são tão
necessárias. Temos que
transformar essa crise em
oportunidade para
fortalecermos o Brasil”.  

Bem com
a vida

O simpático
casal Cid e Sandra
Martins comemora
os bons momentos
da vida. A
vereadora Sandra
acaba de ser eleita
vice-presidente da
Câmara de São José.

Papai
coruja

Empresário
Ivan Nascimento,
da Escritolândia,

com sua bela
esposa Suzi
curtem um
momento

angelical com a
chegada de
Bernardo.
Parabéns 



Foto by Kleber Steinbach


