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Aestratégia de
“denuncismo” adotada
pelo Observatório Social

de São José começou a provocar
reações no meio político e
administrativo. Primeiro foi o
vereador Nardi Arruda, que
classificou de mentirosa acusação
feita ao Tribunal de Contas do
Estado (e publicada no site do
OSSJ)  de que a prefeitura estaria
utilizando asfalto em quantidade
inferior ao contratado.
O Observatório chegou a

publicar uma foto da rua
Rudolpho Jacob Schaeffer, no
bairro Nossa Senhora do Rosário,
onde a imagem de um dedo, usado
como ferramenta de medição,
insinua que a camada de asfalto
tem apenas dois centímetros, o
que teria provocado esfarelamento
e deterioração do pavimento.
Nardi, que é vereador (PSD)

mas também engenheiro e técnico
na Secretaria de Infraestrutura do
município, levou à tribuna duas
placas de asfalto recolhidas no
local e fez a medição no plenário
da Câmara, com uma trena: uma
das placas tinha 5,5 centímetros e a
outra 7,5 centímetros de espessura.
“É preciso ter responsabilidade e
não sair acusando sem antes ter
realmente provas. Acusar o poder
público de trabalhar com
pavimentação de 2 centímetros é
uma mentira”, rabateu Nardi
Arruda. 
O vereador explicou que a

manutenção dos buracos é
realizada em etapas. Primeiro,
segundo ele, é feito conserto da

base e depois é colocada a manta
asfáltica. O trabalho pode levar
dias entre uma fase e outra e, para
a base não ficar descoberta, é
colocado material de base para
evitar acidentes. Ele acredita que o
Observatório deve ter realizado a
aferição neste intervalo e
acreditado, sem base técnica, que o
asfalto teria a tal espessura de dois
centímetros. 
“Um asfalto com a espessura

que o Observatório denunciou
não aguentaria nem a passagem de
um caminhão. É preciso conhecer
do que se fala e saber que há
técnicos responsáveis, buscar
informações antes de levantar
hipóteses infundadas e acusar a
esmo por aí”, indignou-se o
vereador.
O secretário de Infraestrutura,

engenheiro Milton Junior Bley,
disse que no trabalho de
reperfilamento em qualquer rua do
município o asfalto tem um padrão
mínimo de quatro centímetros de
espessura. Bley achou primário o
método de “medição” feito pelo
Observatório: “Mediu com o
dedo”.
O secretário afirmou que os

engenheiros e funcionários da
secretaria ficaram revoltados com
o denuncismo do OSSJ. “O
Observatório não procurou a
secretaria. Fez uma medição sem
qualquer critério técnico e enviou
denúncia ao TCE. E ainda colocou
no facebook, onde todo mundo é
“especialista”.
A Secretaria elabora relatório

para enviar à Procuradoria-Geral

do Município, e o
procurador Rodrigo
João Machado disse que
vai avaliar se há
possibilidade de alguma
medida judicial, como o
direito de resposta
“com a falsa
informação”, como
assegura a Constituição.
Machado diz que o

OSSJ é importante,
“ajuda a fiscalizar”, mas que a
instituição foi levada à uma “linha
tênue entre o denuncismo e a
atividade social”.
O procurador-geral diz ainda

que o município não pode ser
demonizado pelo Observatório,
“como se tudo que é feito aqui é
errado. Esse é o princípio deles”.
Segundo Machado, o OSSJ chegou
a pedir cópia de todos os decretos
da prefeitura, o que significaria
mais de 90 mil folhas, “o que é
humanamente impossível”.
Também exigiu cópia de todos os
processos do município. 
Só na Procuradoria, dois

servidores foram destacados para
atender o OSSJ, e nas secretarias
foram destacados pelo menos mais
1 em cada, envolvendo pelo
menos mais 20 pessoas.
Repúdio - A Associação dos

Engenheiros e Arquitetos do
serviço público (AEA)
municipal publicou
“Nota de Repúdio ao
Observatório” pela
forma como o OSSJ
deu publicidade à
questão, “sem respaldo

técnico ou a devida apuração pela
entidade competente à denúncia
protocolada no dia 29.06.2017 no
Tribunal de Contas do Estado,
levando a população a acreditar
que o asfalto utilizado na
pavimentação do município tem 2
(dois) centímetros de espessura”.
A associação diz quer é a favor

da fiscalização e do controle do
bem público, “mas não
compactuamos com a condenação
prévia, visando o populismo e a
desmoralização de uma categoria
que sempre balizou suas atividades
nos critérios técnicos e na ética.
Desta forma, os Engenheiros e
Arquitetos repudiam esta ação do
Observatório Social de São José
em propagar uma informação sem
a devida apuração”.
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A PEDIDO

A MULHER NO
PROCESSO ELEITORAL

Santa Catarina tem mais
uma ferramenta para
aumentar a

participação da mulher na
política. Foi aprovado pela
Assembleia Legislativa
(Alesc) a lei que institui a
Semana de Incentivo à
Participação da Mulher no
Processo Eleitoral. A
medida passará a fazer parte
do calendário oficial de
eventos do Estado.
O autor do projeto,

deputado Natalino Lázare, diz que o assunto é fundamental,
pois das 295 prefeituras catarinenses apenas 24 são
administradas por mulher, ou 8,1% do total. Na própria
Assembleia, das 40 cadeiras, somente três estão ocupadas
mulheres. Esta realidade se repete na Câmara Federal: só
duas deputadas federais representam os catarinenses. No
Senado, a realidade é ainda mais difícil: nenhuma mulher
atua pela representação estadual. Os três senadores por
Santa Catarina são homens. 
"Em Santa Catarina a participação da mulher no

processo eleitoral, sobretudo como candidatas, basicamente
se restringe à exigência mínima legal, o que demonstra que a
sociedade não compreende a importância da igualdade de
gêneros e o potencial da mulher na vida política," avalia
Lázare.
Todo ano, campanhas institucionais do TSE (Tribunal

Superior Eleitoral) estimulam a participação feminina na
vida política do Brasil, mas estudo comparativo com outros
países mostra  que a aplicação da lei não é suficiente para
que haja incremento na quantidade de cadeiras ocupadas
por mulheres. 
No âmbito nacional, embora sejam metade da população

e da força de trabalho na economia, só 10% das vagas de
deputado federal são ocupadas por mulheres, e no Senado,
só 14% dos senadores são mulheres. 
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DEPUTADO NATALINO LAZARE



Prédios públicos deveriam
ser padrão de regularidade,
respeito às leis e ausência de

falhas. E se a construção é do
próprio município, responsável
pela licença para obras, o rigor
deveria ser ainda maior. Mas isso
não acontece.
Em São José, dois prédios

públicos - por acaso a antiga e a
atual sede da prefeitura -, são
exemplo de como uma obra
pública pode virar um ralo de
dinheiro do contribuinte.
Um dos prédios que está dando

dor de cabeça e vai dar prejuízo ao
contribuinte é a antiga sede da
prefeitura, na  Rua Gerôncio
Thives, ao lado do Fórum. A
questão é bem complicada. O
prédio foi vendido pelo município
ao Tribunal de Justiça, em junho
de 2011, por R$ 14 milhões. Mas
agora, seis anos depois, o TJ
interditou e mandou desocupar,
porque foram descobertas falhas
estruturais na edificação. O TJ
quer demolir o prédio,
transformar a área em
estacionamento e entrou na Justiça

(Vara da Fazenda Pública da
Capital) para tentar reaver o
prejuízo. Quem vai pagar a conta?
O prédio de R$ 14 milhões foi

negociado pelo então presidente
do tribunal, desembargador José
Trindade dos Santos, com o então
prefeito de São José, Djalma
Berger. O Poder Judiciário
comprou o terreno de 12,6 mil
metros quadrados e a área
construída de 5,5 mil metros
quadrados. 

Foram feitas duas avaliações.
Uma, da empresa Avalisc,
contratada pelo TJ atestou que o
prédio estava em boas condições.
A Avalisc é especializada em
perícias técnicas e engenharia de
avaliações, e seu laudo diz que o
prédio tinha padrão de
acabamento entre normal e alto,
além de bom estado de
conservação, segundo confirmou
à Imprensa a diretora de
Engenharia e Arquitetura do TJ-
SC, Débora Piazza.
A empresa, através de nota,

também confirmou as
informações do laudo de
avaliação, feito em 2009,  dois
anos antes da compra do prédio,
em 2011. 
Outro laudo foi da Caixa

Econômica Federal, que avaliou o
preço e considerou justo. Foram
pagos seis parcelas, duas de R$ 5

milhões e quatro de R$ 1 milhão.

Regular
Ainda não se sabe para quem a

Justiça vai mandar a conta. O
procurador-geral do município de
São José, Rodrigo João Machado,
disse que o município não foi
intimado mas que está tranquilo,
porque foi o próprio TJ que
contratou uma empresa que
avaliou as boas condições do
prédio. “O negócio foi regular
entre as partes, de comum acordo.
Houve avaliação do TJ. Ninguém
consegue obrigar ninguém a
comprar”, diz o procurador.
Apesar de o presidente do

Tribunal de Justiça,
desembargador Torres Marques,
ter determinado a interdição do
prédio e a possibilidade de sua
demolição para transformar a área
em estacionamento, o próprio TJ
admite que a medida é provisória e
há planos de construção de um
novo prédio no local.

Mas o procurador-geral
Rodrigo Machado diz que se for
demolido “é improvável que se
consiga um alvará” para uma nova
construção. 
Está aí um grande abacaxi para

ser descascado.
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PRÉDIOS
PÚBLICOS
ENROLADOS
Ficam em São José. Um é a antiga sede da
prefeitura, vendido para o Judiciário e interditado.
Na nova sede, o piso também está esfarelando

Vendido para o Judiciário, prédio da antiga
sede da prefeitura foi interditado por falha na
estrutura. Na sede nova, os problemas não
acabaram: o prédio não tem Habite-se e o
piso dos cinco andares está esfarelando

Vigas de sustentação da prefeitura antiga estão
assim. TJ comprou gato por lebre?

Divulgação/BD

Divulgação/BD
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PRÉDIOS PÚBLICOS ENROLADOS

Oprédio para onde a
prefeitura se mudou, na
Avenida Beira-mar (foi

transferida em 2012, na gestão do
ex-prefeito Djalma Berger)
também é cheio de problemas. Pra
começar não tem Habite-se, o
documento que certifica que a
obra foi feita de acordo com o
código de obras do município. É
uma obra irregular. 
Foi construída na gestão do ex-

prefeito Fernando Elias, para ser o
Colégio de Aplicação, mas a obra
ficou inacabada até ser adaptada a
toque de caixa para abrigar a
administração municipal, que tinha
vendido a sede antiga para a
Justiça.
A pressa, como já diz o ditado, é

inimiga da perfeição. Apenas cinco
anos depois, o piso dos cinco
andares do prédio estão quebrado
e soltando, uma verdadeira
armadilha e risco diário para
funcionários e para quem é
obrigado a ir até lá.

A prefeita Adeliana Dal Pont,
que herdou o abacaxi, acionou a
Procuradoria-Geral e o município
entrou com ação na Justiça
exigindo que a construtora Viseu,
responsável pelo serviço, cumpra a
obrigação contratual de garantia da
obra (até cinco anos depois de
entregue).  
Dois laudos técnicos apontaram

falhas de execução. A Justiça
concedeu liminar ao município e

determinou que a construtora
substitua o piso dos cinco andares.
A Viseu recorreu e a Procuradoria
contrapôs com um pedido de
cumprimento da decisão judicial.
Enquanto os recursos não são
julgados, o piso se esfarela. A
prefeitura não pode mexer em
nada, mesmo com o risco para as
pessoas.
A situação é tão crítica que o

procurador-geral Rodrigo João

Machado já estuda possibilidade de
a própria prefeitura substituir o
piso e depois pedir indenização na
Justiça. 
A construtora Viseu é de

Joinville, conhecida por ter feito
uma série de obras públicas no
governo de Luiz Henrique da
Silveira, principalmente os centros
multiuso. O de São José, também
na Av. Beira-mar, foi construído
pela empresa.

Sede da prefeitura 
não tem Habite-se e
o piso se esfarela 

JUSTIÇA JÁ DETERMINOU que a empresa Viseu substitua o piso mal feito.
A empresa recorreu. E as pessoas?

Divulgação/BD
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ARENA PETRY EXIGIRÁ MUDANÇAS NA SC-281
Será um dos maiores centros de eventos da América Latina e influirá no sistema viário

AArena Petry, em São José,
que será um dos maiores
centros de eventos da

América Latina, com  capacidade
para 17 mil pessoas e inauguração
do prevista para maio de 2018, vai
exigir mudanças no sistema viário
da SC-281. Para discutir esse
impacto, a prefeita Adeliana Dal
Pont convidou o deputado
estadual Gelson Merisio para
verificar as questões de segurança
da rodovia, que além de ligar São
José a outros municípios, vai

receber um fluxo intenso de
veículos a partir do novo
Contorno Viário
A prefeita, na visita às obras do

complexo (17/07) pediu apoio ao
deputado para ser o interlocutor da
reivindicação por melhorias na
rodovia, para proporcionar mais
segurança aos usuários. Ela já
encaminhará sugestões de ações
como a implantação de muretas e
uma rótula.
Como os proprietários da

Arena Petry terão que fazer uma

via de acesso ao empreendimento,
a ideia é uma parceria da iniciativa
privada e poder público em um
projeto único, que atenda toda a
comunidade da região. 
Adeliana ressaltou a

importância do empreendimento,
já que a empresa investe na cidade
mesmo em período de grave crise
na economia do país, e que o
poder público também quer fazer a
sua parte. “É uma importante
rodovia, que liga São José a São
Pedro de Alcântara, Antônio

Carlos e Angelina, por isso
precisamos nos planejar para
oferecer segurança aos motoristas
e pedestres”, afirmou.
O deputado Merisio disse que

vai buscar agilizar a intervenção
entre a Prefeitura, o Deinfra e a
Polícia Militar Rodoviária . “Vamos
solicitar essas melhorias ao
Governo do Estado. Somos
parceiros da cidade e vamos
trabalhar junto com a prefeita
Adeliana. Essa obra é importante
para a região”.

Antônio Carlos Mafalda/Divulgação/BD
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É preciso dizer mais alguma coisa?
FLORIPA, JULHO DE 2017

Paulo Goeth/Divulgação/BD Paulo Goeth/Divulgação/BD

Paulo Goeth/Divulgação/BDFernando Damásio/BD

Jurandir Camargo/BD
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Há muitos anos, com o
advento da televisão,
pitaqueiros preconizaram

o fim do rádio. A mídia em ondas
curtas (OC) e médias (AM) e até
mesmo na frequência modulada
(FM) estavam com seus dias
contados. O surgimento e
disseminação da world wide web, a
internet, serviu para discursos que
pregavam o último cravo no caixão
da velha rádio enquanto já
redigiam seu epitáfio. Pois bem...
não tem sido bem assim.
Ocorre que a voracidade da

rede mundial tem afetado muito
mais outras mídias e,
principalmente, a antes perene e
aparentemente imbatível mídia
eletrônica, a televisão. De todas as
mídias tradicionais a que parece se
adaptar e reinventar com mais
rapidez à web é justamente o rádio.
E com vantagens.
A onda de web rádios vem se

reproduzindo com novos rebentos
e experiências todos os dias. E aos
atentos - e talentosos - tem se
tornado uma real oportunidade.
Surfando nessa tendência o
jornalista, designer, diagramador,
radialista, técnico de som, escultor
e escritor - entre outros tantos
talentos - Marcelo Fernandes
Corrêa criou a RWBrasil, uma
rádio web dedicada ao jornalismo e
à informação. A rádio está on line
há mais de três anos, tocada a uma
mão só, mas com a colaboração de
bons e experientes jornalistas,

professores, cientistas políticos e
outros especialistas entrevistados
diariamente na rádio.
"A RWBrasil é uma emissora

que transmite conteúdo de
jornalismo, primeiro porque é
minha área e segundo porque
percebi que já havia muita rádio
web dedicada à música, mas
poucas à informação", diz ele.
Marcelo definiu o padrão da
RWBrasil  “como uma emissora
que é editada por mim priorizando
um  conteúdo  produzido com a
imprescindível colaboração de
colegas jornalistas e entrevistados"
afirma. 
A Rádio Web Brasil é uma

pioneira na área do jornalismo,
notícias e informação e atua como
uma rádio jornalística, com áudio e
vídeo, com programação em
streaming, operando ao vivo, em
podcast’s on demand e playlist
news, 24 horas no ar. A RWB
opera interagindo seu Portal com
as redes sociais do Twitter
(@rwbsc) e o Facebook
(facebook.com/rwbsc). 
“Quando há necessidade

jornalística, a gente transmite
reportagens e entrevistas ao vivo
em áudio e vídeo. A rádio oferece a
nossa programação em áudio –
como as demais rádios e, também,
vídeo, o que foi uma vantagem que
a internet trouxe pra gente", avalia.
Atualmente a rádio tem em sua

grade de programação vários
programas fixos, como o Além da

Bola, que reúne os jornalistas
Mário Medaglia, Renato
Semensatti e Chico Lins, além do
próprio Marcelo às segundas-
feiras; o Programa das Mulheres
todas as quartas com a colaboração
da jornalista Maria Paula e
convidadas e as intervenções da
jornalista e professora Rosane
Porto; o programa Avesso do
Avesso, que reúne Marcelo e o
jornalista Carlos Moura às terças e
quintas-feiras; o Papo com o
Professor, com Cesar Luiz Passold
e as colaborações do professor e
jornalista Laudelino Sardá no Papo
com o Professor.
"Tem passado muita gente boa

por aqui e a gente não quer parar,
pretende trazer mais e importantes
jornalistas para colaborar e
participar dessa plataforma. Acho
que a gente está suprindo com um
canal de voz opiniões fora da
imprensa formal, clássica, o que é
muito bom para a pluralidade de
opiniões num momento
controverso tanto do país quanto
do próprio jornalismo", acredita
Marcelo Fernandes.
O que falta agora? "Acho que

falta apoio financeiro, patrocínios,
porque estou fazendo este trabalho
sozinho, bancando tudo. Comprei
todo o equipamento, montei o
estúdio no qual tive o apoio do
advogado Nestor Lodetti, um
grande amigo e apoiador, mas o
resto tenho que bancar sem apoio.
E vejo um grande potencial na

rádio. Acho que estamos no
caminho de transformá-la em uma
plataforma de reunião de
jornalistas e pensadores da maior
qualidade que não teriam como
externar sua visão de mundo na
imprensa oficial". 

Como
sintonizar

A RWBRasil pode ser acessada
através do endereço rwbrasil.net
ou através do canal no You Tube e
na página do Facebook, e através
de seu portal na internet oferece
acesso por qualquer mídia digital,
de qualquer parte do mundo. Isso
define a amplitude dos assuntos da
RWBrasil, no estúdio, por telefone
ou em transmissões ao vivo, de
onde estiver sua reportagem.
Marcelo finaliza falando sobre

os objetivos da rádio: "O objetivo
da RWBrasil é criar uma nova
alternativa de comunicação social e
buscar a consolidação
empreendedora desta ideia, através
de parceiros que se somem a este
propósito e tragam boas iniciativas
para compartilhamento de
sucessos, considerando sempre –
de forma indispensável – os
valores e princípios de cidadania e
ética."

RWBRASIL, A NOSSA RÁDIO NA WEB
Há 3 anos on line, com áudio e vídeo, é tocada pelo talentoso Marcelo Fernandes e
reúne experientes jornalistas, professores e cientistas políticos

A RÁDIO WEB de Marcelo Fernandes Corrêa é pioneira na área do jornalismo,
notícias e informação e transmite com áudio e vídeo

JORNALISTA CARLOS MOURA atua junto com Marcelo no programa
Avesso do Avesso, às terças e quintas-feiras
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Aescolha por produtos ecológicos está
cada vez mais presente no cotidiano
dos consumidores. A produção

fotovoltaica cresceu 70% em todo o mundo
nos últimos dois anos e o objetivo é atingir
23% em participação de fontes renováveis na
matriz energética até 2030 no Brasil. E
unindo tecnologia e sustentabilidade, a
Quantum Engenharia lança o Orçamento
Solar no site
(www.quantumengenharia.net.br) para quem
busca uma energia limpa e consciente.
O simulador de orçamento foi

desenvolvido para auxiliar nas pesquisas da
instalação do equipamento, que é uma dúvida
frequente dos clientes. Visando a praticidade
para quem faz a busca e agilidade na resposta,
a ferramenta calcula o orçamento dos painéis
fotovoltaicos e outras informações.
Os dados fornecidos pelo consumidor

geram uma perspectiva de valor, incluindo o
payback – tempo necessário para pagar o
investimento com a economia de energia –
através do valor indicado pela fatura na conta
de energia. Com o endereço do local, o
simulador busca informações de irradiação
solar com base no sistema SWERA (Solar
and Wind Resource Assessment), também
usado pela NASA, informando quantos
painéis fotovoltaicos podem gerar a energia
necessária para produzir, em média, 90% de
toda a energia que consome.

O orçamento para energia solar feito pelo
simulador irá sempre calcular próximo desse
percentual para apresentar um resultado em
que a casa ou empresa ganha autonomia
energética e se torna praticamente
independente de fontes convencionais de
energia elétrica.
Após simular o orçamento, o cliente pode

solicitar um pedido de orçamento detalhado
para os consultores da empresa e iniciar uma
consultoria de acordo com o perfil de cada
usuário, como calcular a área dos telhados,
através de imagens de satélite, e qual período
do dia eles recebem maior irradiação solar e
calcular a exata capacidade de produção dos
painéis fotovoltaicos de acordo com a área
disponível para instalação.
A energia fotovoltaica é econômica e

possui manutenção mínima, o que reduz os
custos para manter o equipamento e a conta

de luz. Além de não emitir poluentes para o
meio ambiente, os painéis não exigem redes
de distribuição e podem ser instalados em
qualquer lugar, desde que não esteja em um
local em que ocorra excessivo
sombreamento. A energia solar colabora com
o ecossistema e o bolso do consumidor,
incentivando a escolha certa.

As vantagens da
energia solar
Ecológica e econômica, a energia

fotovoltaica é uma opção para quem deseja
diminuir a conta de luz e cuidar do meio
ambiente. O Brasil é um dos países com
maior incidência de raios solares e conta com
grandes períodos de boa irradiação solar
diária ao longo de todo o território.
Entre as vantagens da energia solar

fotovoltaica, está o fato que ela não emite
poluentes e possui manutenção mínima, o
que reduz os custos para manter o
equipamento. Outro ponto importante é que
por não exigirem redes de distribuição,
podem ser instaladas em qualquer lugar,
acopladas ao projeto que receberá energia.
Também deve-se destacar que usar fontes

de energia renováveis, como a energia solar, é
estar alinhada com as políticas de
sustentabilidade. No Brasil, o objetivo é
atingir 23% em participação de fontes
renováveis na matriz energética até 2030, para
se adequar aos compromissos assumidos
na Conferência das Nações Unidas
Sobre Mudanças Climáticas de

2015.Descubra como
economizar e ainda
colaborar com as
políticas ambientais
de todo o
mundo.

ESPECIAL - ENERGIA SUSTENTÁVEL

QUANTUM ENGENHARIA
desenvolve simulador de orçamento solar
A ferramenta calcula o valor da instalação dos painéis fotovoltaicos e o tempo
necessário para pagar o investimento com a economia de energia 

Saiba mais: http://www.quantumengenharia.net.br/
simulador-calcula-orcamento-de-energia-solar/

Divulgação/BD
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ATÉ QUANDO
O PEDESTRE VAI
ANDAR NA RUA?

Na Grande Florianópolis,
entra prefeito e sai
prefeito e nenhum parece

ter visão de urbanidade para
colocar em prática uma política
pública que acabe com um grave
problema: a falta calçadas. O Poder
Público precisa apenas cumprir e
fazer cumprir os códigos de
posturas, que determinam que a
responsabilidade pela construção,
reconstrução e manutenção das
calçadas é do proprietário, tenha o
imóvel construções ou não. Se ele
não faz, a responsabilidade passa a
ser da prefeitura, que deve
construir e lançar o custo em
dívida ativa. 
Na maioria dos bairros de

Florianópolis ou São José, em
Palhoça ou Biguaçu, as pessoas são
obrigadas a andar na rua,
espremidas pelos carros, com alto

risco de atropelamento, ou em
calçadas estreitas e cheias de
desníveis e buracos. Não há
padrão.  
Em Florianópolis, o exemplo

mais gritante é a SC 405. Rodovia
estadual, ganhou calçadas só de um
lado, como se as pessoas só fossem
ou só viessem. O Governo parece
ter assimilado da prefeitura a falta
de urbanidade. Governador,
prefeito e vereadores foram eleitos
também para resolver questões
simples mas fundamentais para a
cidadania. Não é preciso esperar
um novo plano diretor para que a
cidade tenha civilidade.
Em São José, a Secretaria de

Urbanismo e Serviços Públicos
iniciou uma operação de
fiscalização das calçadas, para
garantir mais mobilidade e
acessibilidade. A ação começou

pela Rua São Pedro, uma longa via
no populoso bairro Areias, e deve
percorrer todo o município. 
Os fiscais da Susp estão

notificando os proprietários para
que regularizem o passeio de
acordo com as normas de
acessibilidade da ABNT, que exige
1,5 metros de largura no passeio,
além de respeitar o recuo para
estacionamento, que é de 5,5
metros. 
São José tem um grave

problema no uso do espaço
público. Os carros são deixados
em cima de calçadas e as áreas de

recuo foram transformadas em
espaço particular (coloca-se cones
e até correntes). O projeto da zona
azul, que disciplinaria os
estacionamentos, se arrasta pelas
burocracias.

Nem a Capital e nem São José
conseguem aprovar, há anos, a lei
mais básica da cidade, o plano
diretor. Com o rápido crescimento
da região, as calçadas também
viraram depósito de lixo, pois as
prefeituras não exigem que cada
casa tenha a sua lixeira
padronizada. É o caos.

CARROS NA CALÇADA e pedestre na rua. Uma inversão perigosa

Divulgação/BD
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Pães e Biscoitos Caseiros

Vinhos

Lanchonete

Flores

SACO DOS LIMÕES TEM

Orgânicos

Aviamentos

Boutique
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Açougue

AVENIDA WALDEMAR VIEIRA
(ESTACIONAMENTO PRÓPRIO)

Fiambreria
Alimentos Integrais
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Pobre do homem e da mulher
que perderam a
possibilidade e perspectiva

da paixão. Se morre mil vezes sem
paixão. A paixão mobiliza, aquece,
despeja magia na vida. Sem paixão,
pouco se pode esperar. Porque o
amor tem esse caráter fraterno,
sólido e estável. A paixão
incendeia, é volátil, inflamável, faz
rir e chorar, movimenta o vazio de
uma existência besta e sem mais
nada.
A paixão é excessiva, intensa e

revolucionária. Estimula mudanças
e faz aceitar riscos. Não é seca, é
úmida como sempre devem ser as
paixões. E com ela tudo fica mais
cheio de graça. Talvez por isso se
morra um pouco quando
atingimos aquele estágio em que já
não existe a paixão, o
desbravamento, a exploração do
desconhecido. Ficamos ali, com
aquela cara de quem vai pegar o
mesmo ônibus pela milésima vez.
Ungidos pelos sentimentos
excitantes da paixão, queremos o
mundo; sem ele, um filmezinho na

tevê chega a parecer até agradável.
É triste a vida sem paixão, sem esse
encantamento que dá vertigem, faz
ficar apreensivo e eternamente na
expectativa do que deve vir depois.
E ainda não sei porque, culpados,
somos os grandes responsáveis
pelo adestramento de nossa
capacidade de nos apaixonarmos.

A ansiedade pelo desconhecido,
o desejo obsessivo, o querer
sempre e mais é a essência da
paixão. É o novo, a interrogação, a
espera e a obstinação. O amor tem
uma caráter calmo em demasia,
contido por demais e, por vezes,
beira a acomodação. E quando nos
acomodamos, sinto, mas nem
mesmo amor conseguimos sentir.
E é fácil buscar as razões para essa
nossa apatia fora de nós mesmos.
Na verdade, o pobre homem que
se esqueceu de se apaixonar deixou
de amar a si próprio, deixou de
apaixonar-se pela própria vida, pela
própria existência. E se não o faz,
como pode se apaixonar
novamente? Paixão é vida, é

sorriso, é achar o sentido desta
rotina vazia, dessa vida cheia de
percalços. A doce angústia da
paixão é, talvez, o elixir da vida, a
panacéia universal.
Dizem que os homens estão

vivendo mais. Pode até ser. Mas
estão mais tristes também aqueles
que vivem para sobreviver e se
esquecem de alimentar suas
paixões. Sim, porque a paixão é
como um animal de estimação:
para que sobreviva a todas as
frustrações e dificuldades, precisa
ser alimentada, ninada, acalentada,
desejada e estimulada. E existe,
sim, a possibilidade de viver

apaixonado ou apaixonando-se por
uma só pessoa sem cair no
comodismo do convívio diário.
Basta manter nos olhos o calor que
existiu quando a conhecemos,
seguir olhando com gula e fome,
olhar descaradamente com avidez.
E deixar que cada pequeno sorriso,
toque ou gesto nos incendeiem
novamente, como era no princípio.
Mas se isso se tornou impossível,
recomendo, sem medo de errar:
apaixone-se outra vez. Porque sem
paixão, não há vida. 
Um homem sem paixões é um

ser irrecuperável. Está morto sem
ter sido enterrado.
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CRÔNICA
Carlos Moura

PARA VIVER A VIDA
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A nona edição do Festival da Tainha no Bar e
Restaurante Sufoco's, no Campeche (09/07), recebeu
público expressivo. Mais de 400 pessoas foram
saborear o buffet todo à base de tainha. Música,
tarde iluminada e tranquila à frente da Lagoa
Pequena, a festa reservou a possibilidade de
apreciar as receitas mais tradicionais do pescado,
além de uma elaborada carta de vinhos e de
cervejas artesanais. Os elogios foram muitos, o que
garantiu o sucesso do evento e sua repetição no
ano que vem, tornando a iniciativa uma literal
tradição no Sul da Ilha.  

ENTRE AMIGOS

FESTIVAL DA TAINHA
DO SUFOCO'S REÚNE
MAIS DE 400 PESSOAS

PEDRÃO, MARIA CECÍLIA E JANE

EDINHO DANIEL ARTHUR
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ENTRE AMIGOS
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DESTAQUE
Fernanda

Viagem
Kelli Pierini

aproveitou o inverno
para visitar a turística

e fria cidade de
Gramado, na Serra

Gaúcha

Vivência
Grupo de jovens que participou do 22º
Parlamento Jovem Catarinense, que aconteceu
agora em julho na Assembleia Legislativa de
Santa Catarina.

Amigas do Coração
Encontro das eternas amigas do Colégio
Coração de Jesus, turma de 1972: Arita
Barbato, Ana Tibau, Vivian Stodieck,

Elizabete Colaço,  Angela Ferrari,  Arlete
Damasio, Vanilda Peres, Anita Barbato,

Maria Helena Coelho e Rita Moré.

Madrinha
Gilmara Vieira
Bastos aceitou o
convite para ser a
madrinha do Baile
Comunitário de
Debutantes em São
José, em 2018. No
destaque, ela
aparece juntamente
com Léia
Heiderscheidt,
madrinha 2017.

Família
Larrisa e a mamãe Andressa Monteiro esperam ansiosas
a chegada Lucca, o mais novo bebê da família.
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Priscilla Petri (empresária, proprietária do CBOffice) e Roberta Pugsley (empresária e Coach) em 2016
desenvolveram com muito carinho a Ela Agenda, com tudo que uma mulher de sucesso precisa. É uma
agenda com algo a mais, contém exercícios práticos, para visualização e alcance de resultados. Em 2018 a
Ela Agenda abriu um espaço para divulgação. As empresas interessadas participarão através de cotas no
valor de R$500,00. Esse valor será revertido da seguinte forma: a empresa receberá 10 agendas, que podem
ser dadas como presente aos seus clientes ou vendidas pelo preço sugerido de 49 reais; logo e contato na
abertura de todas as agendas; inclusão no Clube Ela com logo no site elaplanner.com.br direcionando para

o site ou Facebook da empresa.  Mulher Empreendedora não perca essa oportunidade!
AS COTAS SÃO LIMITADAS!

INTERESSADAS ENTRAR EM CONTATO PELO  (48) 99182-8202. 

ELA AGENDA 2018
OPORTUNIDADE PARA MULHERES EMPREENDEDORAS
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Fernando Damásio

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

Portas abertas
Vereadora Gilmara Vieira Bastos (PSD) é a

grande surpresa desta legislatura na Câmara de
São José. Primeira suplente, assumiu o mandato
e instituiu uma norma incomum: o atendimento
no gabinete é feito com as portas abertas,
“porque aqui é o lugar do povo, para quem
tenho que prestar contas e ser transparente”. 

Dinamismo
O empresário Vitor, da Academia Fitnes, e o

presidente da Associação dos Moradores do
Saco dos Limões não medem esforços para
promover eventos de interesse da comunidade.
Os dois não são fracos.

Papo cabeça
O boa praça Ailton Martins esteve no Rio de

Janeiro durante uma semana. Visitou muitos
lugares e, em Copacabana, cansado, sentou-se
ao lado da estátua de Carlos Drumond de
Andrade. Ficou esperando o bom papo do
poeta rolar mas, depois de quase 3 horas de
profundo silêncio, saiu falando sozinho.

Um desastre
É total o despreparo da administração do

CSU (Centro Social Urbano do Saco dos
Limões). Além de cortar árvores nativas, ainda
destruiu o campo sintético. Lamentável.

Desmascarando
Vereador Nardi Francisco de Sousa Arruda,

que é engenheiro da Secretaria de Infraestrutura
de São José, desmascarou mais uma denúncia
vazia do Observatório Social. O ativista Jaime
Klein publicou no site do OSSJ “denúncia” de
que o reparo asfáltico feito pela prefeitura tem
“somente 2 centímetros”. O vereador foi ao
local, cortou um quadro do asfalto e apresentou
na sessão da Câmara: a espessura é de 8
centímetros. Se o Observatório Social quer
lançar Jaime Klein como candidato nas
próximas eleições, tem que ensiná-lo a falar a
verdade.

Família
Benjamim, que é uma grande figura, feliz da

vida ao lado da sua bela filha Janaina.



23JULHO DE 2017
Florianópolis - São José - Palhoça - Biguaçu - Sto Amaro da Imperatriz

Galeria manca
A foto do ex-prefeito Djama Berger ainda

não foi colocada na galeria de ex-prefeitos de
São José, que fica no hall de entrada do prédio
da prefeitura. Convenhamos: não cabe mais
birrinhas políticas, é hora de atualizar a galeria e
pendurar a imagem do homem na parede.

Grande
equipe

Um grupo que
sabe servir e atender
bem os clientes, sem
enrolação. Assim é a
equipe de garçons da

Pizzaria Cheiro
Verde, em Barreiros.
Parabéns pessoal.

Requinte
gastronômico
Restaurante Porto

do Contrato, no
Ribeirão da Ilha, é
um lugar especial e
requintado, ambiente
para vários tipos de
ocasiões. Sérgio, o
proprietário (E), fez
questão de receber
diretores deste jornal
e mostrar a qualidade
da sua cozinha .

Reginaldo é Massa
Grupo Guararema, do deputado federal

Cesar Souza, associou-se à Rede Massa, do
apresentador Carlos Massa (Ratinho), mas fez
questão de manter o programa do radialista
Hamilton Reginaldo, que está há 22 anos no ar.

Por dentro
Vereador Michel Schlemper, presidente do

PMDB de São José, tem um bom costume:
gosta de atualizar-se lendo as publicações
regionais. Uma delas é o jornal Bom Dia, que
sempre está sobre a mesa.  

Carinho 
Empresário Zeca Furtado, da Jotas,

demonstrando todo o carinho e respeito que
tem pelo empresário João Otávio Furtado, seu
pai e precursor dos negócios da família, e pela
mãe, dona Juracy Maria Bitencourt Furtado,
sempre presente e esteio da família. Seo João
completou 84 anos no dia 01/07, e dona Juracy
fez 83 anos dia 13/07. Longa vida e felicidades
ao casal. 

Obrigado
Não poderia deixar de agradecer ao vereador

Antônio Lemos (PMDB), pelo pronunciamento
na tribuna da Câmara de São José, com elogios
ao jornal Bom Dia e a este colunista. Foram 10
minutos falando das qualidades do jornal, do
profissionalismo deste colunista e, em especial,
da edição passada (nº 37), que tinha como uma
das matérias principais o ativismo/denuncismo
do Observatório Social. Obrigado vereador em
nome de todos os que fazem este jornal, com
muita seriedade e esforço.

Fim da era RBS
No dia 15 de agosto, a RBS-TV vai

desaparecer de vez de Santa Catarina. Esta foi a
data marcada pelos novos donos da rede de
televisão mudarem o nome para  NSC TV.
Todos os veículos que eram do grupo gaúcho
em SC ficarão abrigados no guarda-chuva da
NSC Comunicação. NSC, nome escolhido em
consulta popular entre mais duas siglas, são as
iniciais de Nancy, Sanchez e Carlos. Sanchez é o
sobrenome da família, Carlos é o dono e Nancy
sua irmã, já falecida.
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BEIRA-MAR É NOSSO
“TRIÂNGULO DAS
BERMUDAS”
Na divisa de São José com Florianópolis, já
desapareceu ali um pórtico e uma estátua do
padroeiro. O que mais pode sumir?

Ofinal de 2016 entrou para
a história josefense como
o ano em que dois

símbolos da cidade desapareceram:
a estátua do padroeiro e o pórtico
da ponte do rio Araújo, ambos na
Av. Beira-mar. 
As estruturas eram recentes,

ainda sem uma década de vida,
mas já estavam incorporadas às
referências do cotidiano. Viraram
até cartão postal, imagens que
identificavam o município. 
Sete meses depois que os

símbolos caíram, continua de pé
uma pergunta: se as obras eram tão
frágeis (sem qualidade) a ponto de
uma ser derrubada pelo vento e
outra ser demolida para não cair, o
dinheiro público gasto nelas foi
ressarcido?  
A resposta está em aberto. 
A estátua de São José, padroeiro

do município, foi destruída pelo
ciclone que atingiu a cidade e a
região na madrugada do dia 3 de
dezembro de 2016. Feita com uma
armação de ferro, amianto e
concreto, a estátua de São José
segurando o menino Jesus no colo,
obra do artista Osvaldo Zanini,
ficou nove anos no pedestal (foi

inaugurada em 2008, pelo ex-
prefeito Fernando Elias). 
A prefeitura chegou a anunciar

que a Fundação Municipal de
Cultura e o Conselho de Cultura
avaliariam um novo projeto, com
material mais resistente, e que uma
nova estátua poderia ser colocada
no mesmo local. Mas não se falou
mais no assunto. Os devotos do
santo já acreditam que só um
milagre vai trazer de volta a
imagem para o pedestal vazio na
Av. Beira-mar.
Aliás, parece que São José, o

santo, não tem muita sorte em São
José, o município. Há cerca de 15
anos, na gestão do ex-prefeito
Dário Berger, a prefeitura chegou a
urbanizar uma área no trevo de
acesso à Via Expressa, próximo ao
Shopping Itaguaçu, e pretendia
colocar ali um pedestal com a
imagem do santo, mas a obra foi
proibida pelo Dnit (Departamento
Nacional de Infraestrutura de
Transportes) porque a área é de
domínio da União, integrada às
BRs 101 e 282.
Mudou o prefeito e o santo veio

para a Beira-mar, próximo ao
centro multiuso, na divisa com

Florianópolis. Ficou ali oito anos.
Vândalos chegaram a derrubar a
cabeça da imagem, que foi
restaurada. Mas ninguém percebeu
que sob o mato de São José (a
estátua tinha 16 metros de altura,
com o pedestal) a ferrugem corroía
o metal da estrutura, que acabou
derrubada pelos ventos de 118
km/h.
Triângulo das Bermudas –

Nessa área da Av. Beira-mar,
próximo à divisa com
Florianópolis, tudo parece instável.
O pórtico construído ali na gestão
do ex-prefeito Djalma Berger, sob
a ponte do rio Araújo, na divisa
com a Capital, também não
resistiu. Foi derrubado no dia 15
de novembro de 2016 pela própria

prefeitura, porque oferecia risco:
placas de metal caiam com
frequência sobre a avenida. O
pórtico estatelou-se sobre o asfalto
18 dias antes da estátua de São José
cair com os ventos. 
Ficaram apenas os dois

pedestais. Os do pórtico, aliás, nem
em São José estão. Ficam do outro
lado do rio, já em território da
Capital.
Nesta espécie de “Triângulo das

Bermudas” josefense, onde já
desapareceu uma estátua de mais
de 10 metros e um pórtico com
mais de 20, os olhares agora se
voltam para o centro multiuso,
estrutura quase sem uso e que está
em acelerado processo de
deterioração. 

Alguém ainda lembra desses símbolos? Até hoje
ninguém sabe se o dinheiro público gasto com as
duas obras foi ressarcido

O pedestal ainda está à espera do padroeiro
Efeito dominó: o pórtico foi ao chão 18 dias
antes da estátua do padroeiro cair


