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2017já entrou para
os anais de
Florianópolis

como o ano mais sangrento da
história recente da cidade. Em
cinco meses (janeiro a maio)
aconteceram 90 mortes
violentas na Capital - a
maioria homicídios. 
Matança assim a cidade só

conheceu em 1894, há 123
anos, na Revolução
Federalista, quando 185
revoltosos ilhéus (alguns
historiadores falam em 298)
ainda na época da antiga N.S.
do Desterro, foram fuzilados
na Fortaleza de
Anhatomirim a mando do
interventor Antônio Moreira Cézar
e por ordem do marechal Floriano
Peixoto, segundo presidente da
República do Brasil. 
Foi o desfecho sangrento e

covarde de um conflito político. 
O massacre atual também é

assustador. Segundo estatística da
SSP (Secretaria de Segurança) só
no 1º trimestre de 2017 (janeiro a
março) foram 58 mortes violentas,
número que quase iguala-se ao
total de mortos em todo o ano de
2014 (61 vítimas); fica perto dos 67
registros em todo o ano de 2015 e
é quase a metade dos casos de
2016 (92). 
O aumento da criminalidade em

Florianópolis é resultado da
deterioração urbana e social que a
Capital vem sofrendo nos últimos
40 anos, com um crescimento
rápido e sem planejamento. 
Do começo dos anos 70 até o

início de 90, houve a maior
formação de favelas em

Florianópolis: 32. Foi nesta mesma
época o grande fluxo da migração
rural e urbana na região da Grande
Florianópolis.
Hoje a cidade já tem 477 mil

habitantes (estimativa populacional
2016 do IBGE) e está sufocada
por 340 mil veículos.  Ganhou
novas favelas e guetos, faltam
moradia e emprego, e o mercado
das drogas chegou com armas e
dentes. A violência explodiu e a
maioria dos mortos do tráfico são
jovens de comunidades pobres,
sem perspectivas.
Ainda fora da estatística oficial,

os números dos últimos 5 meses,
de janeiro a maio de 2017,
confirmam que a insegurança não
é apenas uma sensação. Ela é real:
90 mortes violentas este ano. Uma
média de 18 corpos por mês. Na
classificação policial, a maioria dos
casos é homicídio doloso, mas
estão incluídos latrocínio, lesão
corporal seguida de morte,

homicídio em decorrência de ação
da polícia, violência contra a
mulher.
Para comparar: só nos

primeiros cinco meses de 2017
Florianópolis teve quase o mesmo
número de mortes violentas
registradas em todo o ano de 2016:
90 contra 92. 
Um dos últimos casos,

acontecido há poucos dias, além de
violento teve cenas dramáticas.
Três homens armados de pistolas
trocaram tiros no corredor de um
prostíbulo. Dois eram delegados
da Polícia Federal (PF), Elias
Escobar e Adriano Antonio
Soares, e foram mortos no
tiroteiro. O terceiro, Nilton Cesar
Sousa Júnior, comerciante suspeito
de matar os delegados também
levou 4 tiros e foi hospitalizado.
Homens armados seguiram o
taxista que tentou socorrer o
delegado Adriano e
deram tiros em frente
ao hospital. 
Como ninguém quer

perder tempo,
rapidamente espalhou-
se pelas redes sociais
uma teoria de
conspiração - “queima
de arquivo” -, porque o
delegado Adriano
Soares era o chefe da
Polícia Federal em
Angra dos Reis e foi
quem registrou o
inquérito da morte do
ministro Teori Zavascki
na queda do avião. 

Burocrático - A
cobertura do caso pelas
Tvs, rádios e jornais da

Capital foi quase burocrática. Foi o
Diarinho, de Itajaí, que trouxe
novidades no dia seguinte.
Segundo matéria do repórter
Marcone Tavella, Nilton Cesar
Sousa Júnior, o dono do cachorro
quente que trocou tiros com os
federais seria filho de um traficante
de Itajaí.  
“Nilton é filho do Petiço,

traficante de drogas de Itajaí –
bastante conhecido na região na
década de 80, que cumpre
condenação em regime aberto
desde 2011 -, mas levava uma vida
honesta de vendedor de hot-dogs,
mostram as informações
apuradas”, escreveu o repórter.
Toda a história parece ter

detalhes de um romance policial,
mas é o enredo da vida real de
Florianópolis, cidade que parece
buscar um lugar nos compêndios
mais violentos do mundo crime.   
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SÃO JOSÉ - Central de Monitoramento na prefeitura ajuda a reduzir a criminalidade

Já são 90 mortes violentas em cinco meses de
2017, a maioria na guerra do tráfico. O mercado
de drogas é disputado à bala



Os índices da criminalidade no 1º trimestre
de 2017 mostram não apenas a escalada
das mortes violentas em Florianópolis,

mas também um aumento de outros tipos de
crimes quando os números são comparados com
2016, 2015 e 2014.
Os furtos aumentaram 8% nos três primeiros

meses deste ano em relação ao mesmo período do
ano passado: foram 4.715 casos em 2017 contra
3.788 em 2016. A média de janeiro a março deste
ano foi de mais de 1.570 furtos por mês, 52 por dia,
dois por hora. 
Estelionatos, por exemplo: foram 381 casos no

1º trimestre de 2014, caíram para 344 no mesmo
período de 2015, saltaram para 447 em 2016  e
chegaram a 509 registros nos primeiros três meses
de 2017.
O crime de receptação de objetos furtados

saltou 20,2% na comparação do 1º trimestre de
2016 com 2017: foram 277 contra 56 casos em
2016. Em 2015,  também foram 56 crimes e em
2014, 32.
A apreensão de armas aumentou: 82 no 1º

trimestre de 2014; 90 no mesmo período de 2015;
78 nos primeiros 3 meses de 2016 e 118 de janeiro
a março de 2017. 
Houve queda apenas nos registros de furtos de

veículos. No 1º trimestre de 2016 foram 326 casos,
número caiu para 227 no mesmo período.

Violência
contra a mulher

O casos de violência contra a mulher em
Florianópolis mantém-se em níveis elevados
desde 2014, com pequenas variações no
comparativo do 1º trimestre dos anos de 2014 a
2017. 

Cocaína, maconha e crack

Apesar da explosão nos números de casos de
morte violenta, que a polícia credita à guerra de
quadrilhas pelo comando dos pontos de
distribuição de drogas, o 1º trimestre de 2017 foi
o período em que se apreendeu a menor
quantidade de drogas desde 2014.

Mais prisões

O número de prisões cresceu no 1º trimestre
de 2017 em relação ao mesmo período de 2016,
2015 e 2014. Veja o total de presos:

Ataque ao tráfico reduz mortes
violentas em São José

O aumento no número de prisões de
traficantes em São José parece ter influído na
redução dos índices de mortes violentas no
município, segundo dados divulgados pela
prefeitura com base em informações da Secretaria
de Segurança Pública de Santa Catarina (SSP).
Nos cinco primeiros meses do ano (janeiro a

maio) São José registrou 12 mortes violentas,
contra 18 no mesmo período de 2016, 16 em
cinco meses de 2015, 15 de janeiro a maio de
2014, e 19 no mesmo período de cinco meses no

início de 2013.
Se mantiver a tendência de queda, a projeção é

que São José chegue ao final de 2017 com menos
de 30 mortes violentas (homicídio doloso,
latrocínio, lesão corporal seguida de morte, morte
em confronto com a polícia), redução de quase
7% em relação ao ano passado. O ano de 2016
fechou com 43 mortes violentas; 2015 com 42;
2014 com 30 e 2013 com 46.   
Segundo o delegado Fabiano Ribeiro da

Rocha, São José foi o terceiro município que mais
prendeu criminosos em 2016: 1.100 prisões, em
uma população de 236 mil habitantes. Ficou atrás
apenas de Joinville (população de 569 mil
habitantes e 1.700 prisões) e Florianópolis
(população de 477  mil habitantes e 2.400
prisões).
Além de mais traficantes presos (quase a

metade das prisões em 2016), a redução no
número de mortes violentas também seria um
reflexo da integração dos órgãos de segurança e
secretarias, e ações de prevenção feitas pelo
município,  “corresponsável pela segurança da
cidade”, conforme  o delegado.
A secretária de Segurança, Defesa Social e

Trânsito Andréa Pacheco destaca a Lei Federal
13022/2014 que dá poder de polícia aos 116
guardas municipais. “A lei veio para padronizar o
atendimento entre a população e diversos órgãos
de segurança pública. A GMSJ foi treinada e
trabalha armada para garantir a segurança dos
moradores”, diz Andréa.
A Guarda Municipal de São José atua 24 horas

por dia nas ruas, e quatro viaturas fazem
policiamento ostensivo junto com a Polícia Militar
na madrugada. 

Ações - Entre as iniciativas das prefeitura para
melhorar a segurança de São José estão a criação
do Setor de Inteligência, o Gabinete de Gestão
Integrada (GGI), a Central de Vídeo
Monitoramento que opera 24 horas por dia 210
câmeras em 170 pontos; a criação da Divisão de
Investigações Criminais (DIC), em janeiro de
2015; o Programa Vizinho Solidário, da PMSC; e
o desenvolvimento de projetos sociais que
envolvem alunos da rede municipal de ensino e
pessoas em situação de rua.
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COM ARMAS E DENTES

FURTO, ESTELIONATO E PRISÕES

Ano                                   2017    2016     2015    2014

Consumado                          74        96         53        71

Tentado                                 17        16         21        12 

Homicídio Doloso                    4          6           7          3

Lesão Corporal Dolosa        803      814       769      861

Roubo                                 474      427       428      297

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Ano 2017 2016 2015 2014

Cocaína 2,262 5,912 9,888 11,742

Maconha 54,735 243,314 477,994 116,822

Crack 1,516 0,967 2,236 1,856 
Total 62,055 252,077 495,98 141,062

APREENSÃO DE DROGAS - KG

Fonte: Gerência de Estatística e Análise Criminal/
Diretoria de Informação e Inteligência/SSP/SC 

PRISÕES

Ano                                       2017   2016   2015   2014

Adulto preso em flagrante        687     606     548     503

Adulto mandado prisão           117       86     200     105 

Menores (flagrante/mandado)              54       45       24       31

Total                                        858     782     772     639

Fonte: Gerência de Estatística e Análise Criminal/
Diretoria de Informação e Inteligência/SSP/SC 

Fonte: Gerência de Estatística e Análise Criminal/
Diretoria de Informação e Inteligência/SSP/SC 
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APrefeitura de Florianópolis
decretou situação de
emergência após os

estragos provocados pela ressaca
no mar que ocorreu na última
semana no Norte da Ilha. O
decreto, publicado no Diário
Oficial desta terça-feira (30),
autoriza ações do poder público
municipal nas APPs (Área de
Preservação Permanente)
pertencentes à União, como
adentrar nas faixas de areias para
fazer as devidas intervenções
emergenciais e recuperar os bens
públicos que foram atingidos. 

De acordo com o balanço da
Defesa Civil, ocorreram danos em
muros, rampas e escadas de acesso
público. Somente em Canasvieiras,
25 postes de iluminação caíram,
ocasionando 1 km de destruição. Já
na praia dos Ingleses, 15 postes
foram afetados ao longo dos 500
m da orla.
Segundo o diretor da Defesa

Civil de Florianópolis, Luiz

Eduardo Machado, com um
regime jurídico diferenciado,
previsto na legislação, há
possibilidade de ser realizada a
remoção do material, bem como a
recuperação da iluminação pública
dos locais. “Dependemos das boas

condições do tempo e da maré
permanecer baixa para realizar a
limpeza das praias. Se o material
não for removido, a areia pode
cobrir agora, mas aparecer na
temporada de verão com os
banhistas na praia, o que pode

ocasionar acidentes”, acrescenta o
diretor. Estima-se que serão
necessários 20 dias de trabalho
para recuperar as orlas das praias.
Já a questão da iluminação pública
ainda depende da compra de
material.

O MAR PEGOU DE VOLTA
Prefeitura decreta situação de emergência porque ressaca do mar danificou residências no Norte da Ilha

PMF/Divulgação/BD
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Lá vai passando a procissão
Imagens valem mais que mil palavras, diz o

ditado. Nesta foto (1) durante a Procissão do
Senhor dos Passos, é possível várias
interpretações.  O governador Raimundo
Colombo, por exemplo, está com um olho no
bispo e outro nos fotógrafos, que andam
sempre acompanhados de repórteres, que
fazem perguntas incômodas mesmo nas
procissões. 
Ao seu lado, o senador Dário Berger,

coberto com a estola roxa, mostra contrição,
uma fé inabalável de que no fim tudo vai dar
certo. No calcanhar dele, o deputado Marcos
Vieira parece divagar que, um dia, também
estará na parte da frente do pálio, como o
governador e o senador. 
Mais pro fim da fila, também abrigados sob

o manto sagrado, o vereador Jaime Tonello e o
prefeito Gean Loureiro esticam-se em busca
de um espaço na foto.
Na sequência do cortejo (foto 2), a imagem

mostra que o deputado Gelson Merísio,
mesmo de costas, acredita que milagre não
acontece só em procissão, mas também em
eleição. 
No fim da fila, de carona atrás do padrinho

deputado, a prefeita de São José, Adeliana Dal
Pont, aprende que para subir na política é
preciso vencer a via crucis.   

O que as imagens não dizem é que todos
eles precisam de reza forte, porque vivemos
tempos de muitos pecados políticos.   

De olho em Brasília
Prefeita de São José, Adeliana Dal, em

segundo mandato, foi picada pela mosca azul.
Guindada à presidência da Fecam (Federação
Catarinense dos Municípios) virou protagonista
de ações estaduais e nacionais que acabaram
colocando-a na janela do ônibus, como diria o
senador Romário. (Ou na cara do gol, já que o ex-
jogador de futebol foi citado).
A prefeita presidente da Fecam capitalizou - e

se esforçou para isso - o resultado da decisão do
Congresso Nacional que derrubou o veto do
presidente nas regras de tributação do ISS, o que
garantiu R$ 228 milhões para as prefeituras de
Santa Catarina. Pelas novas regras, o retorno do
imposto dos cartões de crédito, operações de
leasing e planos de saúde beneficiam a cidade
onde foi feita a compra.
Responsável pela mobilização dos

parlamentares e prefeitos catarinenses, a
presidente da Fecam encampou o discurso de que
os municípios têm a força.  Com a nova regra,
Florianópolis deve receber R$ 23,6 milhões por
ano, São José R$ 9,1 milhões, em Palhoça R$ 6,2
milhões e Biguaçu R$ 1,4 milhões. 
Todos os 295 prefeitos de Santa Catarina

lembrarão de Adeliana quando o dinheiro
começar a entrar na conta dos municípios.
A prefeita de São José não quer falar, mas seu

trabalho na Fecam está pavimentando o caminho
para Brasília.



Ainda carregando no peito o
nome de RBS TV, o
Grupo NC, do empresário

Carlos Sanchez, que comprou
todos os jornais, rádios e a
emissora de tv da família Sirotsky
em Santa Catarina, onde ela reinou
durante 38 anos, lançou no dia 3
de maio uma “consulta popular”
para escolher o novo nome da
emissora.
Com pompa e circunstância, a

ação de marketing envolveu vários
profissionais numa grande
campanha de mídia. O jogo era
assim: o público poderia votar,
durante 13 dias, e escolher entre
três opções de nome: DNC, LIG,
NSC.
LIG significava “Ligado em

Santa Catarina, Ligado em você”.
DNC representava o “DNA Santa

Catarina, um mosaico cultural de
costumes e histórias diversas”. E o
nome NSC foi definido como
“Nossa Santa Catarina”, uma
espécie de Estado-sonho “com
mais desenvolvimento, saúde,
cultura e educação, que ao crescer
eleva o seu povo”. 

No dia 15 de maio, depois de
duas semanas de campanha
maciça na tv e em todos os quatro
jornais, três emissoras de rádio e
plataformas digitais do grupo foi
anunciado o nome NSC como o
vencedor. Teria conquistado
66,28% dos votos do público. “O
novo nome da emissora será a cara
dos catarinenses. NSC representa
a Nossa Santa Catarina”,
anunciaram.

Tudo muito bonito, se não
fosse uma grande dúvida. O nome
NSC já estaria definido antes da
consulta pelo novo dono, e a
campanha teria sido feita apenas
como estratégia de marketing para
“motivar a participação” do
público.
Os fatos - O que significa

NSC? Segundo a campanha para a
escolha do novo nome para a RBS
TV, é a sigla de “Nossa Santa
Catarina”. Mas é muito provável
que NSC seja apenas a mutação do
nome NC, que surgiu em 2014
para definir a holding do Grupo

NC, que é um dos 250 maiores
conglomerados econômicos do
país com cerca de dez empresas,
dentre elas a EMS e, agora, a rede
de comunicação de SC. O Grupo
NC vem das iniciais de Nancy e
Carlos, ela irmã do
megaempresário Carlos Sanchez. 
Chamava-se Nancy Sanchez

Secundino, faleceu em 2009 e teve
a inicial de seu nome colocada na
sigla do grupo como uma
homenagem. Carlos e Nancy são
filhos do visionário Emiliano
Sanchez, que em 1950 criou a
farmácia Santa Catarina em Santo
André (SP). 14 anos depois,
evoluiu para um pequeno
laboratório farmacêutico chamado
EMS, que teve faturamento de R$
3,4 bilhões em 2014, ano que
surgiu o Grupo NC (Nancy e
Carlos).
Agora, dono de mais um

conglomerado, a RBS TV e suas
rádios e jornais em Santa Catarina,
o mega-empresário Carlos
Sanches tinha que dar um novo
nome a tudo isso. Simples: o
grupo NC ganhou um S no meio e
virou (ou foi escolhido pelo
público) NSC.
Por coincidência, as iniciais de

Nancy/Sanchez/Carlos, irmãos e
filhos do seu Sanchez da farmácia.
Da mesma forma como definiram
a sigla do  Grupo NC, com as
iniciais de Nancy e Carlos. 
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NOVO NOME DA RBS já estava
definido antes da votação?
NSC, escolhido pelo público, pode não significar Nossa Santa Catarina mas a abreviatura de
Nancy, Sanchez e Carlos. Eles são do Grupo NC (Nancy e Carlos) holding que controla tudo

Reprodução/BD
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IMPRENSA

CÉSAR SOUZA CAIU
NA RATOEIRA DO
RATINHO?
Guararema agora é afiliada da Rede Massa,
do apresentador Ratinho

A expressão “pegar pra Cristo”
significa perseguir alguém, judiar,
uma espécie de bullying. É o que
andam fazendo com a imagem do
Cristo Redentor, símbolo do Rio
de Janeiro e do Brasil. Na semana
passada, o jornal inglês The
Guardian publicou imagem do
Cristo Redentor com uma arma na
mão e um saco de dinheiro na
outra para ilustrar reportagem de
três páginas sobre a Operação
Lava Jato, com o título: “Seria esse
o maior escândalo de corrupção da
história?”. O arcebispo do Rio,
Dom Orani Tempesta, afirmou
que a atitude ofendeu o povo
brasileiro e os cristãos.
Mas não é a primeira vez que o

Cristo Redentor é “pego pra
Cristo”.  A revista Economist já

deu três capas com a imagem da
estátua. Numa mostra a decolagem
da economia e, um mês depois, a
derrocada do Brasil. Na terceira
capa, o Cristo Redentor pede
socorro. A matéria dizia que a ex-
presidente Dilma Roussef  era
responsável pelo fracasso
econômico, mas que os que
queriam tirá-la do cargo "são, em
muitos aspectos, piores”. Foi uma
espécie de premonição.

O jornal satírico The Onion (A
Cebola), de Chicago, também
trouxe o Redentor com duas
metralhadoras nas mãos, no seu
calendário de parede (folhinha) de
2009. O título: “Our dumb world”,
que significa “Nosso mundo
burro”. 

Pegando pra Cristo

Quanto rolou no caixa
ninguém sabe. Mas a
Rádio Guararema 1230

AM de Florianópolis, do
comunicador e deputado César
Souza, assinou contrato de afiliação
com a Rede Massa de
Comunicação, com sede em
Curitiba, do apresentador de TV
Carlos Massa, o Ratinho. 
O acordo entre as duas

emissoras foi formalizado no dia
26/5, no Hotel Majestic. A
Guararema vai migrar para FM e
sua transição para a Massa FM vai
levar 3 meses.
Todo mundo sabe que afiliado

transmite programação da matriz
(como as afiliadas da Globo, por
exemplo), e tem um pequeno
espaço na grade para programação
local.  Mas o ex-prefeito César
Souza Junior, que é comunicador
na Guararema, falou que a
emissora de seu pai vai “manter o
DNA da programação”, agora com
“assistência de conteúdo e
comercial” da Rede Massa.
Na versão de alguns sites, como

o Tudo sobre Floripa, a Rádio
Guararema foi “vendida ao Grupo

Massa e vai trocar de nome”. E que
“o mesmo ocorreu com as
emissoras Guararema FM 103.5 de
Blumenau e Guararema FM 107.7
de Brusque”. 

Mas em nota os dois grupos
chamam o negócio de “parceria”
que terá “potencial para reescrever
uma nova história no meio
radiofônico de Santa Catarina”. 
Tanto a Guararema quanto a

Rede massa FM são líderes no seu
segmento. A expectativa é o que vai
acontecer quando a primeira passar
a transmitir conteúdo da segunda.
Outras duas emissoras de César
Souza, a Guararema FM de
Brusque e de Blumenau, também
devem transformar-se em afiliadas
da Rede Massa.

Primeira página
Três capas de jornal, em diferentes tempos,

mostram a importância que a primeira página
tem na valorização do conjunto de uma
edição. 

1 –O Diarinho, jornal  de Itajaí,
sempre atrevido mas que faz da coragem
sua principal característica, mostra um
detalhe importante que a imprensa de
Florianópolis deixou passar batido, no caso
do tiroteio e morte de dois delegados
federais. “Filho de traficante peixeiro mata
dois policiais”, diz a manchete, revelando
um outro lado da identidade de Nilton
Cesar Sousa Júnior, o vendedor de
cachorro quente suspeito de matar os federais.

2 - Há mais de 30 anos, em 1983, o Novo
Jornal, de Floripa, editado pelos jornalistas
Jurandir Camargo e Sérgio Rubim já
cobrava na capa um solução para a
roubalheira. Com a manchete “Pega
ladrão”, escancaravam os escândalos da
época, como o sumiço da ORTNs, os casos
Capemi, Bescri, Polonetas, Delfin e Coroa Brastel.

3 – Em edição mais recente, da semana passada, o jornal alemão
Berliner Kurier também trata de que uma questão de interesse
mundial sem meias palavras. “Erde an Trump: fuck you!”, diz a manchete
do Kurier sobre a decisão do presidente norteamericano, Donald Trump, de
retirar-se do acordo de Paris para a redução da emissão de poluentes. Em
bom português, a manchete diz: “Terra para Trump: foda-se!” 



OBistek Supermercados,
que tem loja no
cruzamento da Rua

Cândido Jacques com a Av. Jorge
Lacerda, na Costeira do Pirajubaé,
é uma empresa afortunada.
Quando o empreendimento foi
inaugurado, há mais de 10 anos, o
grupo empresarial ganhou da
prefeitura uma rótula bem em
frente à loja. 
O tempo passou, a região

cresceu e o supermercado ficou
com grande movimento, pois é um
dos maiores em uma área que
abrange a Costeira, Saco dos
Limões, Pantanal até a Trindade. 
Resultado: o Bistek passou a

controlar a entrada do
estacionamento. Como os carros
são obrigados a parar na cancela da
entrada para a retirada do ticket, as
filas para o supermercado
passaram a interromper o trânsito
na área do trevo. 
A reclamação é geral. Primeiro,

porque quem usa a Av. Jorge
Lacerda ganhou um trevo-

obstáculo no caminho e, agora,
engarrafamentos provocados pela
cancela do supermercado, que é
um negócio particular.
Quando o trânsito fica

trancado, é comum os ônibus

passarem por cima do meio fio da
rótula para não atrasar o horário de
chegada ao terminal do centro. 
Só por conta da rótula feita

especialmente para o Bistek, a
empresa de ônibus que faz a linha
da Costeira diz que o consumo de
pneus aumentou em 15%. Como
há curva acentuada e brusca
redução de velocidade, a pressão
dos pneus sobre o asfalto aumenta
e o desgaste é maior.  
Ninguém entende como uma

avenida da importância da Jorge
Lacerda, que já foi o único
caminho para o aeroporto e o Sul
da Ilha, teve um trecho
interrompido com uma rótula que
direciona e facilita o trânsito para
um comércio, o supermercado.
Muitos moradores querem que o
trevo seja modificado para o que

tráfego de veículos volte a fluir
com mais rapidez e acabem os
engarrafamentos na porta do
Bistek.
O proprietário de um bar ao

lado do supermercado e bem em
frente ao trevo, foi obrigado a
colocar um vergalhão de ferro
(pedaço de trilho de trem) fincado
na calçada, para prevenir acidentes,
já que muitos ônibus e veículos
subiam na calçada para escapar dos
engarrafamentos. 
À época em que a rótula do (e

para o) Bistek foi construída, a
informação era de que a
compensação ao poder público foi
o plantio de algumas mudas de
árvores em frente ao
empreendimento, em terreno da
União, área que hoje também é
utilizada como estacionamento.
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SUPERMERCADO VIRA DONO DA RUA
Fernando Damásio/BD
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SÃO JOSÉ LIDEROU EMPREGOS EM ABRIL
Cidade foi primeiro lugar em vagas em SC: 721. Na contramão do mercado de
trabalho, Florianópolis fechou 729 postos com carteira assinada

São José foi a cidade da Região
Metropolitana da Capital que
mais gerou empregos em

abril, último mês com dados
disponíveis do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados
(Caged) do Ministério do Trabalho. 
Essa reação no mercado de

trabalho josefense foi puxada pelo
setor de Serviços, que foi
responsável pela geração de 721
postos de trabalho. A Indústria de
Transformação abriu 82 novas
vagas, Comércio apenas 12 e a
Construção Civil fechou três vagas.
Florianópolis, ao contrário,

continua ladeira abaixo em relação
ao mercado de trabalho. Em abril,
fechou 729 vagas com carteira
assinada. Dois setores importantes
da economia continuam demitindo
trabalhadores: o Comércio fechou
464 vagas e o setor de Serviços
perdeu 355 postos de trabalho. Na
Capital, a surpresa foi a Construção

Civil, que gerou 138 vagas.
Nos outros dois municípios

mais populosos da Região
Metropolitana a situação ficou
praticamente estável. Palhoça gerou
58 empregos e Biguaçu perdeu 12.
Mesmo com poucas vagas novas, o
mercado de trabalho de Palhoça
teve um detalhe importante: todos
os setores tiveram desempenho
positivo. O Comércio gerou 15
vagas, Construção Civil 27,
Indústria de Transformação 16, e o
setor de Serviços 1.

Em Biguaçu a Indústria de
Transformação gerou 36 vagas e o
setor de Serviços 10. Mas o saldo
geral ficou negativo porque o
Comércio perdeu 30 empregos e a
Construção Civil mais 30.
Veja os gráficos sobre o

comportamento do emprego em
abril, no ano (primeiros 4 meses) e
nos últimos 12 meses.

Dos 1.839 novos empregos
gerados por Santa Catarina em
abril passado, os segmentos
econômicos que se destacaram
foram o setor de Serviços (saldo de
1.226 vagas) e o de Indústria da
Transformação (819 vagas). Na
Indústria da Transformação o bom
resultado foi reflexo
principalmente do desempenho
dos subsetores têxtil do vestuário e
artefatos de tecidos, com a
abertura de 400 vagas, e do
subsetor da indústria da borracha,
do fumo, do couro, peles e
similares, com 261 vagas. 
No ranking das cidades com

mais de 30 mil habitantes, lideram
a tabela de maiores saldos de

emprego os municípios de São
José (748 vagas), Joinville (664) e
Lages (503). Em Joinville o setor
de Indústria de Transformação foi
o que mais abriu postos de
trabalho.
No acumulado do ano, SC teve

uma variação positiva de 313%
quando comparado com o mesmo
período do ano anterior. O saldo
foi de 23.343 vagas geradas no
primeiro quadrimestre de 2017,
contra o resultado de 5.657 novas
contratações no primeiro
quadrimestre de 2016.
Santa Catarina acompanhou o

Brasil no desempenho geral em
abril, pois o País gerou 59.856
postos de trabalho.

Serviço e Indústria

Cidade                            Abril                         2017             12 Meses
São José                           748                          864                 -1.782
Comércio                           12                         -274                    -211
Serviços                            721                          847                    -786
Const.Civil                           -3                             74                    -861
Ind. Transf.                          82                          283                     161

Cidade                            Abril                         2017             12 Meses
Florianópolis                   -729                      -3.448                 -4.167
Comércio                        -464                      -2;106                       90
Serviços                           -355                      -1.310                 -3.364
Const.Civil                        138                          176                    -652

Foto de arquivo: Antonio Carlos Mafalda/SECOM/BD
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Aviamentos Orgânicos

Bebidas

Lanchonete

Boutique

SACO DOS LIMÕES 
AVENIDA WALDEMAR VIE

(ESTACIONAMENTO PRÓPRIO)
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Pães e Biscoitos Caseiros Alimentos Integrais

Fiambreria

Açougue Floricultura

  S TEM
  EIRA
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Obairro José Mendes, que
fica de frente para a Baía
Sul entre o Saco dos

Limões e o Morro Mocotó, no
centro, e que espraia-se  encosta
acima no Morro da Queimada, é
um desses lugares que o poder
público resolveu abandonar. 
A última tentativa de que

alguma coisa iria acontecer por ali
foi prometida pela prefeitura em
2015, quando o Ipuf  (Instituto de
Planejamento Urbano de
Florianópolis) apresentou projeto
de revitalização da orla e do eixo
viário principal do José Mendes.
Antes da construção do túnel
Antonieta de Barros, sua rua
principal, a José Maria da Luz, era
único acesso do centro para o Sul
da Ilha. Pelo projeto, esse espaço
ganharia passeios novos, com
adequações para priorizar ciclistas
e pedestres. A ideia era ligar a
ciclovia do final da Beira-Mar
Norte até a Via Expressa Sul,
através do José Mendes. A fiação
elétrica seria subterrânea, para não
prejudicar a estética visual do
bairro, com suas construções
açorianas. A área de
estacionamento na Praia do
Curtume viraria praça, com
academia ao ar livre e parque
infantil. Tudo custaria R$ 4
milhões. Custaria, porque nada saiu
do papel.
Hoje nem os buracos da rua

José Maria da Luz são tapados. A
praia do José Mendes quase
sempre vira depósito de entulho. E
na parte alta, o Morro da
Queimada, ai mesmo que as

melhorias nunca chegam. 
Quem mora ali já está

acostumado. Resigna-se. Afinal,
desde que o militar português José
Mendes dos Reis casou-se com
Maria Rita de Jesus, uma das filhas
do vigário Agostinho da Trindade,
em 1739, e ganhou um dote de
terras que incluía a Ilha das Vinhas,
o bairro só perde.   
No século 19, por exemplo,

funcionaram ali um curtume de
couro na chácara de Miguel Lobo;
e a fábrica de sabão de Estanislau
da Conceição.

No ramo de refrigerantes,
perdeu duas fábricas: a da Coca-
Cola, que funcionou no terreno
onde ficava o casarão colonial de
João Gainete, nas duas palmeiras,
derrubado para virar
estacionamento de caminhões da
empresa; e a tradicional Cia e Luz,
que fabricava os refrigerantes
Laranjinha e Pureza.  
A Ilha das Vinhas, em frente,

ganhou esse nome porque o
fundador José Mendes plantou
muita uva por lá. Foi depósito de
combustível e teve paiol de
pólvora.
Até uma fortaleza já teve no

bairro. Ficava na ponta do José
Mendes. Na Ponta do Limão
existem resquícios de Sambaqui e
de uma oficina lítica (rocha
basáltica para afiar e polir
instrumentos de pedra) às margens
do riacho da Praia do Curtume,
marca da presença indígena no
período pré-colonial. Tudo se foi.
Mas muitas coisas ainda

resistem ao tempo. O Clube do
Penhasco é um sobrevivente. Com
mais de meio século, fica no alto da
rua Mária Júlia Franco e tem uma
das mais belas vistas das baías, da
Hercílio Luz, do Continente e do
Cambirela.
Abaixo dele, na beira do mar,

está o Clube Veleiros da Ilha,
transformado em 1975 em Iate
Clube de Santa Catarina – Veleiros
da Ilha. É um dos mais tradicionais
e fechados da Ilha. Tem 72 anos e
foi fundado em 1º de dezembro de
1942 por um grupo de 22
velejadores. À época, Florianópolis
tinha uma população de apenas 60
mil habitantes.

Limites - Para os moradores, o
bairro José Mendes começa na
“Curva do Madalona” (Penhasco)
e termina na “Curva do Amadeu”,
dentro do traçado da rua José
Maria da Luz. Mas no mapa da
prefeitura os limites do bairro são
bem maiores. Sua linha divisória
pega um pedaço da Av. Gustavo
Richard, próximo ao túnel
Antonieta de Barros, engloba a
Paróquia Santa Terezinha Menino
Jesus, na Prainha; sobe pela rua 13

de Maio e vai toda vida abraçando
o Morro da Queimada. Depois
desce em paralelo com a rua
Jerônimo José Dias (na altura do
Castelinho) até a Ponta dos
Limões, na beira da Baía Sul. Os
limites seguem costeando o mar
pela Praia do Curtume, Associação
Badesc, Praia do José Mendes
(Igreja São JudasTadeu), ponta do
José Mendes, Iate Clube Veleiros,
Hotel Plaza até a rótula de acesso
ao túnel, na Prainha, no final da
Av. Mauro Ramos.

Com cerca de 5 mil moradores
o José Mendes é, hoje, residencial.
Já foi um dos principais balneários
da Capital no início do século 20
(Praias do José Mendes, Curtume e
do Germano) mas a poluição na
Baía Sul afastou os banhistas e
praticamente acabou com a pesca.
Até a inauguração do túnel
Antonieta de Barros, era a ligação
do centro com o Sul da Ilha. Sem
tráfego, ficou esquecido, apesar de
ter um importante acervo da
arquitetura açoriana.  É um pedaço
da cidade que fica no centro mas
quase apartadao de Florianópolis.
Um lugar esquecido.

LUGARES DE FLORIPA

JOSÉ MENDES, UM BAIRRO ESQUECIDO
Já teve duas fábricas de bebida, foi o único acesso
para o Sul da Ilha mas não recebe serviços públicos 

IMAGEM do bairro com arte feita pelo IPUF de projeto que não saiu

LIXO NA PRAIA e entulho na cratera aberta na rua Silva Jardim são algumas das mazelas do tradicional e pacato bairro José Mendes, um lugar onde a prefeitura nunca aparece
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Carlos Moura

Chora, menina, pode chorar.
Porque a paixão acabou na
virada do novo milênio.

Dissecada, verificou-se que até
mesmo o amor, o encantamento,
virou uma equação matemática.
Uma união de fatores variáveis em
um diagrama deitado no papel,
com uma solução inexoravelmente
lógica. Chora, menina, chora. Pelo
assassinato dos príncipes
encantados, pela morte dos galãs,
pelo aniquilamento dos cavaleiros
dourados das tuas fantasias, pelo
desmascaramento das fábulas.
Chora, menina, chora. Derrama as
lágrimas enquanto a dor da alma
não é explicada cientificamente,
enquanto o querer não é
diagnosticado como uma reação
química e orgânica, com
tratamento à base de componentes
sintéticos produzidos em um
laboratório chinês.
Chora, menina, chora. Pela

paixão que você jamais vai ter, pelo
exorcismo das sombras e pelo fim
de todos os mistérios. Pelo enterro
das abstrações, como amizade,
solidariedade, consciência, fé,
amor, generosidade, altruísmo,
bondade, compaixão. Pelo fim do
singelo ato de gostar, pelo fim da
sorte e do azar, pelo
desaparecimento do imponderável,
do fortuito, do inexplicável.
Porque tudo, menina, tudo, pode
ser traduzido por um premissa,
algumas variáveis e uma solução à
luz da nova e destrutiva lógica do
novo tempo, que já não permite

acreditar nem em um novo tempo.
Chora, menina, que o teu

desespero é a única forma de
promover um ato de desagravo
pela humanidade
irremediavelmente perdida. O
coração é apenas carne, veias e
músculo e não é lá que o amor
está. A alma não passa de uma
abstração impalpável e a paixão
apenas uma liberação de adrenalina
e endorfinas na corrente
sangüínea.  Chora, menina, pode se
martirizar pela improbabilidade de
que haja qualquer coisa de mágico

nesse beijo que você sonhou e que
não virá. Chora, menina, por ter
consciência de uma nova pesquisa
que indica que essa sua relação tem
seus dias contados, tudo
comprovado cientificamente e que
não há nada de eterno no amor,
nem mesmo o próprio amor.    
Chora, menina, chora, que não

há mais lutas a lutar, nem
revoluções comportamentais a
forjar, nem discussões filosóficas a
protagonizar, que nenhuma dor vai
deixar de ser curada por uma pílula
ou uma dieta sem carboidratos.

Chora o massacre científico, o fim
trágico da alegria espontânea com
um excitante, uma cafeína ou um
antidepressivo sensorial. Vai,
menina, eu vou entender esse
desespero de se sentir empurrada
para frente, a uma velocidade
vertiginosa, embriagada pela falsa
sensação de que quem pilota e dá o
rumo ao mundo e à vida somos
nós.
Porque, menina, o mundo é só

o que é e não há mais nada por trás
disso.
O assalto das tropas

racionalistas demonstram que o
futuro termina aos 70, que a busca
vai até os 40 e que o fim trágico da
vida começou no exato momento
em que nascemos. Não há
salvadores ou penitências, não há
convicções ou consciências, não há
bom senso ou intenções, não há
futuro para nós dois. Vai faltar
água daqui a 10 anos, não vamos
reconhecer os seres humanos, não
vai ter luz na sua tomada, você
nem sabe se vai ter namorado ou
namorada. Não há bondade ou
alegria, nem vai ter data para a
partida ou mertiolate para a ferida.
Você vai ter uma terceira dentição,
se houver problema um novo
coração, um feixe laser na miopia,
mil interlocutores presentes na sala
vazia.
Pra tudo vai ter explicação, um

fim do mundo e a escuridão. 

* Bom estar de volta. Um
abraço a quem já conhece, a quem
reconhece e aos que ainda nem
ouviram falar. Vamos estar por
aqui outra vez. Saúde! (Carlos
Moura)

CHORA, MENINA, CHORA
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CASAMENTO INDIANO
Carolina Veiga e seus amigos no segundo dia de
cerimônia de casamento, em Jodphur,na India.

CURTINDO
Tamires Ribeiro e Diogo Campos presentes
nas festas mais animadas da cidade

MULHERES
Anaí Valentina, que sempre faz sucesso com suas palestras, desta vez reuniu mais de
100 mulheres no Hotel Intercity para a realização do evento Deusa Mulher.

PODEROSAS
Jaqueline Besen e suas amigas marcam presença na Posh,
uma das casas mais bem frequentadas da Ilha.

“MANEZINHA”
A gaúcha Simone Macedo (ao centro) é a mais
nova "manezinha". Ela deixou saudades na sua
terra mas nem pensa mais em deixar esta cidade
maravilhosa. Simone escolheu a Ilha da Magia
como sua nova morada. 
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Fernando Damásio

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

Deputado federal Jorginho Mello (PR) já não
se vangloria tanto da vistosa foto em que
aparece, todo faceiro, abraçado ao  presidente
Michel Temer (no canto direito da imagem, de
quebra, ainda está o senador afastado Aécio
Neves, do PSDB).  Diz um ditado antigo que
Deus faz, o diabo separa e eles por si se juntam.

Porta retrato

Vereador Michel Schlemper (PMDB), que
assumiu a chefia de gabinete do senador Dario
Berger não perdeu tempo em Brasília, e foi logo
fazendo uma fotinha com o jornalista Heraldo
Pereira, da Globo.

Selfie

Vendedor de churros, no centro de
Florianópolis, aproveita o tempo livre para
aparar as unhas do pé. O importante é que ele
calça luvas, as mesmas que usa para atender os
clientes. 

Higiene

O nosso
manezinho Jaime
Barcelos, do
Ostradamus, que é a
melhor casa de frutos
do mar do Brasil,
recebendo no
Ribeirão da Ilha a
atriz Ciça Guimarães
para a gravação de
um especial sobre o
restaurante. Ciça
aproveitou para
saborear os dotes
culinários de Jaime,
um orgulho da terra.

Dás um banho

Prefeita de São José, Adeliana Dal Pont
(PSD), que também é presidente da Fecam
(Federação Catarinense dos Municípios) diz que
sente-se orgulhosa em atender a todos os
prefeitos do  Estado e que seu trabalho tem sido
muito bem aceito por seus pares. Dá para
perceber que, nos sonhos da prefeita, Brasília
está cada vez mais perto. 

Brasília é logo ali

População indignada
Moradores do Saco dos Limões, José

Mendes e Costeira do Pirajubaé estão
revoltados com o abandono de
centenas de canos de ferro às margens
da Via Expressa Sul, próximo ao Túnel
Antonieta de Barros, há mais de 10
anos. O material, hoje, só serve para
esconder usuários de crack e bandidos
que assaltam nos três bairros. 
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Nuvens negras
Em conversa com este colunista o

secretário de Administração da
prefeitura da Capital, Everson Mendes,
afirmou que caso a receita do município
continue a cair, a folha de pagamento de
dezembro e o 13º salário estarão
comprometidos, por falta de dinheiro
para pagá-los.

Vice Prefeito de São José, Neri Amaral (PSB)
também tem sido cortejado para ser candidato a
deputado estadual. Há quem especule que ele só
não vai para a Assembleia se Brasília ficar muito
distante da titular, a prefeita Adeliana.

Na mesma trilha

Quando a construtora começou o
empreendimento Novo Centro no Saco dos
Limões, especulou-se muito na possibilidade de
até mudar o  nome do bairro para Novo Centro.
Mas o empreendimento parou e os moradores já
andam dizendo que o novo centro ficou velho
antes mesmo de nascer.

Centro velho

Fernando Anselmo (PDT), que na última
eleição para prefeito de São José fez mais de
14.000 votos, deve sair candidato a deputado
estadual pelo município. O partido tem nele
uma das esperanças para ampliar a bancada no
parlamento catarinense.

Candidatíssimo

O vereador e pastor Francisco Lemos
(PMDB) começa a preparar-se para entrar na
disputa pela cadeira da prefeita de São José,
Adelina Dal Pont (ou será a cadeira de Neri
Amaral?). Os pronunciamentos de Lemos e suas
participações nas redes sociais deixam claro que
o pastor quer incluir uma candidatura a prefeito
em sua breve biografia política.

Candidatíssimo I

Quem é rei nunca perde a majestade. O
engenheiro Braga Martins, do Dnit, sempre bem
acompanhado. Na foto, ao lado da rainha do
carnaval em evento na capital.

Realeza

Casal Elder e Regina, com o filho Samuel,
recepcionou funcionários, fornecedores e
amigos com um suculento churrasco nas

dependências do Direto do Campo, no Saco dos
Limões. A família presa pela valorização e bom

relacionamento com os colaboradores.
Está aí o segredo do sucesso. 

Reconhecimento
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