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Grilagem na Ilha
Operação do Ministério Público Federal para

investigar grilagem de terras da União na Ilha de
Santa Catarina, em 1970, com a concessão ilegal
de glebas pelo extinto Irasc (Instituto de
Reforma Agrária de Santa Catarina) colocou
muita gente bacana com as barbas de molho. O
caldo, que já transborda, pode entornar se as
investigações forem ampliadas para outros
órgãos que controlam espaço público. No
Campeche, por exemplo, existem grandes
extensões de terra que ninguém sabe de quem é. 
No caso Irasc foram apreendidos

documentos na Secretaria da Agricultura e da
Pesca e no Ciasc, por ordem do juiz Marcelo
Krás Borges, da 6ª Vara Federal. São 300 caixas
de documentos e 283 rolos de microfilmes. Um
grande rolo. 

Esconderijo
Alguns bandidos nacionais e internacionais

escolheram Jurerê Internacional como
esconderijo de suas riquezas. Quem não lembra
do traficante colombiano Juan Carlos Ramírez
Abadía, que tinha uma mansão no bairro e foi
preso. Agora é o ex-governador do Mato
Grosso, Silval Barbosa (PMDB), aquele que
aparece em vídeo distribuindo pacotes de
dinheiro para políticos,  que confessa ter uma
casa em Jurerê, de R$ 3 milhões. Deu endereço e
tudo: Av. dos Buzios, N-2161. O imóvel está em
nome de um laranja, Valdir Piran. A confissão
está em um anexo da delação premiada de Silval.

Hora da vergonha
Deputados e senadores acusam a Impresa de

estar jogando a população contra os políticos.
Reclamam mas não se envergonham, pois
aprovar um fundo de R$ 3,8 bilhões para gastar
em campanha política, na situação de penúria que
o país vive é, no mínimo, falta de carater. 
Já não chega que nós, brasileiros comuns,
pagamos a eles casa, comida, roupa lavada,
automóvel, gasolina, passagem de avião,
aposentadoria, plano de saúde, pintura do
apartamento, e até enterro (esse item, aliás, o
único que pagamos com prazer).
Se tivessem o mínimo de preocupação com o
povo, como eles gostam de chamar-nos, votariam
uma reforma política democrática, sem esses
penduricalhos que só servem para perpetuá-los
no poder. Tá na hora de criar vergonha. 

Nome
aos porcos
Fiscalização de ligações

clandestinas na rede de esgoto
do Campeche, que ainda não
funciona, lacrou 11 caixas de
inspeção com despejo irregular.
Caminhão hidrovácuo recolheu
24 mil litros de esgoto. Na rua
Iracema das Chagas Pires, uma
caixa lacrada tinha sido
reaberta, e houve multa por
agravante. A blitz também
descobriu ligações irregulares
na rede pluvial. O detalhe mais
importante: nem a Casan nem a
prefeitura divulga o nome dos
infratores. O bairro precisa
saber quem polui com esgoto
clandestino. Ninguém quer ser
vizinho de porco.

Divulgação/Gabriel Pessina/Casan/BD

Falta e não avisa
Segundo a Secretaria de Saúde da prefeitura,

em São José há uma média de 35% de faltas às
consultas com especialistas nas unidades de
saúde do município, e mais 25% nos exames de
imagem. Só em julho, na Policlínica de
Barreiros, 278 pessoas faltaram às consultas com
especialistas. O assunto é grave, pois toda vez
que alguém falta e não comunica, o médico fica
sem atender naquele horário. Como a demanda
por especialistas é grande, a fila não anda. Só
essa Policlínica poderia atender mais 600
pacientes todo mês. A população também tem
que ser mais responsável.

Curtas
• Vereador Nardi Arruda, engenheiro, vê
problemas no contorno viário. Ponte sobre o
Rio Maruim, na Colônia Santana, segundo ele,
funcionará como barragem para as águas da
chuva, provocando alagamentos. 

• Governo do Estado propagandeava que SC
estava ao largo da crise. Mudou o discurso.
Agora a crise financeira é dramática, as contas
não fecham. E a folha salarial não para de
crescer. Vai custar mais de 10 bilhões este ano. E
em 2018 terá que pagar 1,8 bilhão só de juros da
dívida. Quem sabe rezar já se ajoelhou.

• Está dando pano pra manga a Lei 17.228, do
deputado Darci de Matos, sancionada por
Raimundo Colombo, que inclui a Semana
Farroupilha (maior festa gaúcha), no calendário
oficial de eventos de SC. Será de 13 a 20 de
setembro. O objetivo, segundo o art, 2º:
“Rememorar a luta dos heróis farrapos e
incentivar o movimento tradicionalista gaúcho
nos Municípios catarinenses”. Reação de um
manezinho: “Tás tolo, tchê?”

• Todos contra Michel Temer. Foi o que
aconteceu depois que o presidente da República
extinguiu reservas naturais e decidiu licitar uma
área do tamanho da Dinamarca e da Suiça para
grupos internacionais explorarem minério. Até a
modelo Gisele Bundchen, distante de polêmicas,
soltou cobras e lagartos contra Temer. Desse
jeito não dá, Michel. Pede para ir ao banheiro e
vai pra casa.  



Campeche - 33
Lagoa P

  338-2227
equena P

Campeche - 33  338-2227
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CARLOS SANCHEZ

O NOVO REI DA COMUNICAÇÃO EM SC
Empresário que comprou a RBS/SC é considerado
“imperador do setor de medicamentos,
o bilionário dos genéricos”  

Oempresário Carlos
Sanchez, do Grupo NC, é
o novo rei da

comunicação em Santa Catarina.
Ele assumiu no dia 15 de agosto o
controle das operações de
emissoras de televisão, rádios,
jornais e sites do Grupo RBS no
Estado. 
A compra foi formalizada em

março de 2016 e consolidada
agora. Pertencem ao Grupo NC
seis emissoras de TV (em
Florianópolis, Blumenau, Joinville,
Centro-Oeste, Chapecó e
Criciúma), os jornais Diário
Catarinense, Hora de Santa
Catarina, A Notícia e Jornal de
Santa Catarina e a rádios CBN
Diário, Itapema e Atlântida em
Santa Catarina, além dos sites G1
SC, Globoesporte.com/sc e NSC
TV, como passou a chamar-se a
emissora do Morro da Cruz, em
Florianópolis.
A mudança de controle

acionário foi feita com muita
pompa e circunstância. O
lançamento da nova marca foi
exibido ao vivo,  na primeira
transmissão com o logotipo da
NSC TV, que passou a ser a afiliada
da Rede Globo em Santa Catarina. 
O nome NSC, significa segundo

os novos controladores Nossa
Santa Catarina e foi escolhido em
consulta popular. Mas há quem

sustente que NSC representa as
iniciais de Nanci (irmã falecida do
novo controlador), Sanchez,
sobrenome da família; e Carlos,
nome do novo dono. NSC seria,
então, Nanci, Sanchez e Carlos.
Não é uma teoria sem
fundamento, porque no site do
conglomerado a informação é de
que Grupo NC, batizado em 2014,
é uma referência aos irmãos Nanci
e Carlos. NSC, aliás, não é
novidade. Em 2003 surgiu o canal
por assinatura National Sports
Chanel (NSC). Era uma parceria
entre jornalistas esportivas e a Tec
Sat. O canal NSC transmitia as Mil
Milhas Brasileiras, Moto
Velocidade, Motocross e jogos da
Série C, como lembrou o
publicitário Emílio Cerri no seu
Face.  

Pompa - A festa do
lançamento da nova marca, que
marcou o fim da RBS em Santa
Catarina, foi um espetáculo. A

grandiosidade, aliás, é uma
característica do Grupo NC.
Vieram para a solenidade em
Florianópolis o ministro das
Comunicações, Gilberto Kassab, o
presidente do Grupo Globo e
também do conselho de
administração, Roberto Irineu
Marinho, quase toda a família
Sirotsky (Eduardo Sirotsky Melzer,
presidente do conselho de
administração do Grupo RBS, e os
conselheiros Nelson Sirotsky e
Pedro Sirotsky), o diretor geral da
TV Globo, Carlos Henrique
Schroeder, e estava lá também o
governador Raimundo Colombo.
O ator global Malvino Salvador e a
apresentadora Mariana Paniz
foram os mestres de cerimônia.
A pedra de toque do badalado

evento foi a mudança de nome da
RBS TV para NSC TV que,
segundo título de matéria no Dário
Catarinense, é “uma janela para o
futuro”.
“Vamos fazer jus às lideranças

obtidas neste período e superar
ainda mais os nossos resultados
para levar adiante o trabalho de
excelência desenvolvido por nossas
marcas de conteúdo — disse,
segundo o DC, o presidente do
Grupo NC, Carlos Sanchez.
Ufanista com o novo dono, o
jornal completou: “De alcançar o
primeiro lugar e se manter nele o
empresário entende”. 
Meio timidamente, a matéria

tenta posicionar o empresário
Carlos Sanchez como um mago
dos negócios. Na verdade, este é
mesmo o perfil dele.
A IstoÉ Dinheiro, em 2015, já

foi menos comedida. A revista
chamou Carlos Sanchez de
“bilionário dos genéricos”, e
complementou que ele comandava
um “império no setor de
medicamentos”. 
Se forem levados a sério esses

adjetivos, a maior rede de
comunicação de Santa Catarina
seria, a partir de agora, comandada
por um “imperador”. 
O espírito de grandiosidade é

uma característica do empresário
Carlos Sanchez. Em um longo
texto no site do Grupo NC, que
relata a história da empresa e o
espírito visionário do pai, Emiliano
Sanchez, o novo dono do Diário
Catarinense, a Notícia, Santa,
rádios e NSC TV, Carlos Sacnhez
diz que o Grupo NC “nasceu
oponente e grandioso” em 2014.
“Adotamos uma postura mais

agressiva nos negócios,
aumentando, no setor
farmacêutico, a produção e
investindo em inovação ”. Segundo
ele, tudo para manter a liderança e
gerar novos empregos. 
O empresário Carlos Sanchez

classifica o Grupo NC como
“gigante verde-amarelo”, que tem
“propósitos definidos e sonhos
ilimitados”.

CARLOS SANCHEZ, o “biolionário dos genéricos”: vai conseguir tirar
leite de pedra no deficitário mercado da comunicação? 
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CARLOS SANCHEZ

Ahistória do Grupo NC
começou com a
pequena Farmácia

Santa Catarina, fundada por
Emiliano Sanchez na década
de 1950, em Santo André (SP),
no ABC Paulista, com a
“ajuda e a dedicação da
esposa”, Ana Defillo Sanchez. 
“Essa característica,

somada ao seu
empreendedorismo,
motivaram-no a alçar voos
mais altos, como a criação
oficial da farmacêutica EMS,
em 1964, dando início à
produção de medicamentos
em escala industrial”, ressalta
Carlos Sanchez, filho de
Emiliano. “Ele sempre
caminhou ao lado da
perspicácia, da ousadia, da
busca por mais. Mais
desenvolvimento, mais
realizações, mais desafios a
superar”. Poder da química: a
farmácia Santa Catarina
transformou-se no terceiro

maior laboratório da América
Latina 
Emiliano Sachez morreu

em 1988 “e o seu sonho de
crescimento passou a ser
perseguido pelo filho, então
com 26 anos, “o também
desbravador Carlos Sanchez,
com o apoio da irmã Nanci
Sanchez”, informa o site do
grupo.
Quase três décadas depois

“o histórico é de impressionar:

a EMS, graças ao advento dos
medicamentos genéricos,
trilha um caminho sem volta
de pioneirismo, sua marca
registrada. Hoje, líder
absoluto, visa a inovação
incremental e radical, está nos
EUA, berço da ciência no
mundo, construiu no Brasil
um parque fabril e Centro de
Pesquisa e Desenvolvimento
de última geração e hoje tem
status de big pharma”.

UMA FARMÁCIA, O COMEÇO DO IMPÉRIO

PODER DA QUÍMICA: farmácia Santa Catarina transformou-se
no terceiro maior laboratório da América Latina 

Divulgação/BD
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OGrupo NC, comandado
por Carlos Sanchez,
apoia-se em quatro

pilares: a NC Farma e 3Z Realty
estão integrados por empresas de
gestão e controle próprios; e a NC
Invest e NC Par são direcionados
aos investimentos.
Há 10 anos líder no mercado

farmacêutico nacional e terceiro no
ranking entre as maiores
corporações farmacêuticas da
América, as companhias EMS,
Germed, Legrand e Novamed,
além de CPM, estão sob o guarda-
chuva do NC Farma. Nessa
mesma frente de atuação aparece a
empresa da EMS nos Estados
Unidos, a Brace Pharma, fundada
em 2013 no estado de Maryland,
com foco na pesquisa e
desenvolvimento de
medicamentos inovadores.
O NC Invest concentra

investimentos em private equity
(fundo de investimentos),
instrumento que formalizará a
entrada do Grupo NC em setores
bastante diversificados.
Dois desses setores são a rede

de tvs, rádios e jornais em Santa
Catarina, e o de energia eólica no
RS. Sanchez comprou o complexo
eólico de Rio Grande, que
pertencia à Odebrecht, com
capacidade instalada de 108
megawatts (abastece até 650 mil
habitantes). É a NC Energias
Renováveis.
Outro pilar do grupo é a NC

Par, que congrega empresas que
têm o Grupo NC como integrante
do bloco controlador e com
negócios em sinergia com as
demais atividades do
conglomerado. Atualmente, é
formado pela joint venture
Bionovis, criada em 2012 e voltada

ao segmento
de
medicamento
biotecnológi-
co,
considerado o
futuro da
indústria
farmacêutica.
A 3Z

Realty, fundada
em 2008, tem
projetos no
setor
imobiliário em
cidades
paulistas como
Campinas, Barueri, Santo André e
São Bernardo do Campo, além de
São Paulo, capital.
Comprador e novo dono dos

negócios que a RBS tinha em Santa
Catarina, o Grupo NC tem “10
destacadas empresas que atuam em

diferentes setores da economia.
Está entre os 180 maiores
conglomerados do Brasil, é líder
no setor farmacêutico há 11 anos,
tem 7 mil colaboradores e é
terceiro lugar no ranking das
maiores corporações farmacêuticas
da América Latina”. 

CARLOS SANCHEZ

MEDICAMENTOS, TVS,
JORNAIS, ENERGIA EÓLICA

MULTIPLICAÇÃO e diversificação dos negócios, o objetivo do Grupo NC



7AGOSTO DE 2017
Florianópolis - São José - Palhoça - Biguaçu - Sto Amaro da Imperatriz

Poucos dias antes de participar
da festa na qual viu o
logotipo da RBS ser

substituído pelo da NSC, a família
Sirotsky teve o nome estampado
em matérias policiais nos veículos
que ainda carregavam a sua própria
marca. Sérgio Orlandini Sirotsky,
filho do conselheiro da RBS Sérgio
Sirotsky, atropelou três pessoas
(Rafael, Edson e Sérgio) na SC 401,
em Florianópolis, e fugiu sem
prestar socorro às vítimas. O caso
ganhou ampla repercussão no
Diário Catarinense, Hora de SC,
Click RBS e na RBS TV. Um dos
jovens atropelados, Sérgio Teixeira
da Luz, morreu no hospital. 
Por uma dessas coincidências

trágicas, a rodovia SC 401, que leva
ao Norte da Ilha de Santa Catarina,
tem o nome de Maurício Sirotsky
Sobrinho, fundador do Grupo RBS
e tio-avô do jovem atropelador. É
conhecida como rodovia da morte.
Só este ano, até a 1ª quinzena de
agosto, foram sete mortes.
Com a tragédia, a mídia revolveu

outro caso envolvendo o bad boy
da família poderosa. Em 2010,
Sergio Orlandini Sirotsky foi
acusado de estuprar uma colega de
escola em Florianópolis, junto com
mais dois amigos. O caso, que
corria em segredo de justiça, só não
foi esquecido porque o blogueiro
Hamilton Alexandre, o Mosquito,
denunciou o crime durante meses e
transformou o caso em escândalo
nacional. A Rede Record usou o
caso para atacar a concorrente
poderosa, a Rede Globo, da qual a
RBS, da família Sirotsky, é afiliada.
Mosquito, o blogueiro, suicidou-se
meses depois e nas redes sociais foi
levantada a suspeita de que a morte
tinha relação com as denúncias do
blog. 
Essa teoria da conspiração,

como são chamados os mitos e
versões fantasiosas criadas na web
(fake news), voltou a ganhar espaço
nas redes sociais com o novo caso
envolvendo o jovem Sérgio
Orlandini Sirotsky. Como ele
carrega o sobrenome poderoso e é
filho de um conselheiro do Grupo
RBS, a vinculação da empresa a esse
caso foi inevitável. 

Antes de deixar Santa Catarina
definitivamente, a RBS virou notícia
nas páginas policiais.

Duas cartas
Nos tempos finais dos negócios

da família Sirotsky em Santa
Catarina duas cartas merecem
destaque. Uma delas dizia: “Muito
obrigado, Santa Catarina!”, e
anunciava o acordo para a venda
das operações da RBS em SC. No
texto, a empresa relembra que na
sua chegada aqui, em maio de 1979
“brotava muito mais que um
investimento empresarial dos
vizinhos ao sul”, mas uma
“associação emocional entre a RBS
e os catarinenses”. 
Nessas mais de três décadas, diz

a RBS na carta, “choramos com as
enchentes e os acidentes mas
trabalhamos dia e noite para que o
sofrimento fosse superado o mais
rapidamente possível”. 
A última carta de um Sirotsky

aos catarinenses também fala de
sofrimento, mas ainda não
superado. É o texto de Sérgio
Sirotsky, conselheiro do Grupo,
agora um pai angustiado. 
“Lamento profundamente o

acidente ocorrido no domingo (6),
em Jurerê, envolvendo veículo
conduzido por meu filho Sérgio
Orlandini Sirotsky.
Como pai, estou muito triste e

peço desculpas aos jovens atingidos
e a seus familiares, a quem vamos
oferecer todo o apoio e
solidariedade para que possam se
restabelecer com saúde e retomar
suas vidas. Os contatos com os
familiares estão acontecendo na
tarde desta terça-feira.
Está sendo muito difícil para

nossa família enfrentar este
momento, que nenhum pai gostaria
de viver. Confiamos que o caso será
tratado com serenidade e
responsabilidade pelas autoridades
competentes.
Meu filho tem 21 anos, e é

responsável por seus atos. Estamos
tomando providências para tratar
de nosso filho, que também precisa
de ajuda. Sérgio Sirotsky”.

FIM DE UMA ERA

RBS VOLTA PRA CASA
Antes de partir, o nome da família Sirotsky virou
notícia nas páginas policiais de veículos que
ainda tinham a sua marca

Com a venda das operações
em Santa Catarina, a RBS quer
fortalecer suas marcas
jornalísticas no Rio Grande do
Sul, como Zero Hora, Rádio
Gaúcha e RBS TV. Mas o
Grupo tenta, também, há alguns
anos, reinventar-se e diversificar
seus negócios no setor digital.
Criou a e.Bricks, uma holding
com base em São Paulo e que
desde 2012 investe no amplo
mercado da web. A e.Bricks atua
em três segmentos: e-
commerce, mobile e mídia
digital e tecnologia.
No ramo do e-commerce, o

carro-chefe é a Wine.com.br,
criada em 2008 e que já é uma
das grandes da América Latina.
Tem 2 mil rótulos de vinícolas
de todo o mundo, e também
vende água, whiskies, licores,
vodcas e sucos.
No mesmo ramo, a

Wbeer.com.br, um armazém
digital de cervejas, com rótulos
de todo o mundo; e a Mocoffee,
que eles chamam de “ a Wine no
mercado de café”. A empresa
usa alta tecnologia, fabrica e
comercializa café em cápsulas.
No segmento de mídia digital

e tecnologia, a holding tem duas
empresas. A Predicta,
especializada em tecnologia para
publicidade, atua em 17 países
com plataforma de gestão e
otimização de agências (venda
direta de mídia online e
automação de gestão de

tecnologia para pequenas e
médias empresas). A outra é a
Hi-mídia, fundada em 2005 e
que faz parte da e.Bricks
(holding digital do Grupo RBS)
desde 2011. Tem sede no Rio de
Janeiro, 100 funcionários e é
especializada na venda de mídia
online, a chamada “rede
vertical”. Atua em 450 sites.
No segmento de mobile, a

Hands*, que usa dispositivos
móveis para marketing já é
considerada a maior player
(líder) independente de mobile
advertising (publicidade em
sistemas móveis, como celular)
no Brasil.
Sua rede de mídia wi-fi

possui cobertura nacional com 1
milhão de hotpots (pontos de
rede sem fio em bares,
cafeterias, restaurantes,
aeroportos e hotéis)
cadastrados. Atua também em
parceria com fabricantes e
operadoras no desenvolvimento
de produtos e projetos especiais
de conteúdo.   

FICOU NAS MÃOS de Eduardo Sirotsky
Melzer, presidente do Conselho de
Administração, a difícil missão de
apagar a luz da RBS em SC

O MODERNO PRÉDIO DA RBS, construído na SC 401 bem próximo da sede do
Governo do Estado, agora é apenas uma foto no arquivo da empresa

Divulgação/BD

Grupo se reinventa
no setor digital
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Os 38 anos da RBS em Santa
Catarina foi um tempo de
paraíso na terra. A chegada

do Grupo ao Estado, em maio de
1979, quando apresentou-se à
população catarinense com a
campanha “Santa Catarina, meu
Amor”, significou o marco de uma
nova era: a empresa consolidava-se
como o “maior grupo de
comunicação” do Sul do país. Seu
poderio econômico, a qualidade de
sua estrutura de comunicação e o
poder de fogo como afiliada da Rede
Globo mudaram o mercado
catarinense.
Os gaúchos, como se reagia por

aqui, chegaram, trouxeram gente
competente, com uma moderna
visão editorial e de negócios, e
dominaram o mercado. 
O primeiro a cair foi o quase

centenário jornal O Estado, o mais
tradicional de Santa Catarina.
Fundado em 1915, deitou-se em
berço esplêndido, desdenhou a
concorrência e foi engolido por ela
até fechar as portas, em 2009. A RBS
sepultava uma parte da história
catarinense.
Depois o Grupo adquiriu o jornal

a Notícia, de Joinville, referência
para a região Norte, e o Jornal de
Santa Catarina, de Blumenau,
também um símbolo para a
população do Vale do Itajaí.
Transformou os dois veículos em
repetidores de notícias produzidas
pela central RBS.
Morando na praia, com a

empresa tendo alto faturamento,
principalmente com mídia e projetos
no governo catarinense, os
executivos da RBS começaram a
olhar para a parte de cima do mapa.
Quem dominou Santa Catarina
poderia também chegar ao Paraná. 
O Grupo RBS tentou comprar o

jornal do agora falecido deputado
Max Rosenmann, herdeiro da rede
M. Rosenmann Joalheiros, em
Curitiba, e também uma emissora de
rádio em Londrina. Seriam seus
tentáculos no Paraná. A RPC,
afiliada da Globo no estado vizinho,
reagiu e o negócio foi inviabilizado.

Alô
Mas o Grupo RBS insistia em ser

“o maior do Sul” e decidiu tentar a
sorte em novos negócios. Entrou
nos leilões de privatização das
empresas de telefonia. Em 1996,
associou-se ao poderoso grupo
europeu Telefónica de España e,
juntos, adquiriram 35% do capital da
CRT (Companhia Riograndense de
Telecomunicações). Dois anos
depois, compraram o restante das
ações.
O plano do Grupo RBS, além do

controle da CRT, era comprar com
os espanhóis a Tele Centro Sul,
empresa de telefonia fixa que cobria
Santa Catarina, Paraná e o Centro-
Oeste e, depois, surfando na onda de
privatizações tentar a uruguaia Antel
(Administração Nacional de
Telecomunicações) que ainda hoje é
uma empresa estatal. 

Tropeço
Os “gaúnchos” só não contavam

com a astúcia dos espanhóis. No
grande leilão da Telebrás, em agosto
de 1998, o Grupo RBS foi levado a
dar um passo em falso. Melhor: os
sócios espanhóis passaram a perna
na RBS. Poucas horas antes do leilão,
a Telefónica desistiu da Tele Centro
Sul e decidiu comprar a Telesp, a
maior empresa de telefonia da
América Latina. 

Nelson Sirotsky, o executivo
prodígio que comandava o Grupo,
tinha se preparado para tirar do
bolso pouco mais de R$ 300
milhões, a parte da RBS no
consórcio que compraria a Tele
Centro Sul. Não imaginava que os
espanhóis iriam traí-lo. No dia do
leilão das empresas Telebrás, a
Telesp foi a primeira a ser leiloada e,
quando o leiloeiro leu a oferta do
vencedor, era o sócio Telefónica de
España quem havia arrematado o
negócio por R$ 5,783 bilhões.
Nelson Sirotsky tremeu. Não tinha
cacife para tanto. Segundo relatou à
época o jornal Folha de São Paulo,
Nelson ficou lívido e disse a um dos
assessores que o acompanhavam na
Bolsa de Valores: "Estamos
ferrados". Nelsinho, como é
chamado, saiu rápido do leilão e
pegou o avião para Porto Alegre.
Voltou para casa com três

grandes problemas: 1) Os R$ 300
milhões reservados para a compra
da Tele Centro Sul tinham se
transformado em quase R$ 1 bilhão
com a compra da Telesp pelo sócio
espanhol;  2) Teria que vender a
CRT (a legislação impede que um
mesmo grupo controle mais de uma
operadora de telefonia fixa); 3) A
RBS tinha prejudicado a família
Marinho, pois ajudou a Telefónica a
vencer o Grupo Globo, que
integrava o consórcio concorrente
(com a Telecom Itália). 

Depois desse tranco, o Grupo
RBS passou a viver uma crise.
Nelson Sirotsky deixou a
presidência do Conselho de
Administração. Para consertar o
barco navegando, tiveram que ir a
bancos e vender ativos. As
operações em Santa Catarina
entraram na lista. 

A versão mais recente é que a
RBS negociou seu complexo de
comunicação em SC para reforçar o
caixa, como precaução a uma
possível sentença judicial
desfavorável na Operação Zelotes,
da Polícia Federal, na qual está
envolvida. Lobistas atuavam junto
ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) e
conseguiam manipular o trâmite de
processos e o resultado de
julgamentos, o que resultou em
bilhões de reais economizados pelas
empresas autuadas, em detrimento
do erário da União. Se condenada, a
conta  da RBS.

Evolução
A presença da RBS em Santa

Catarina sempre despertou paixão e
ódio. Mas é importante reconhecer
que com a chegada do Grupo, há 38
anos, a comunicação em SC evoluiu
muito. A RBS TV criou um novo
padrão e o Diário Catarinense, com
profissionais vindos de redações do
RS, SP e de outros estados, deu
qualidade aos veículos impressos.
Melhoraram também as agências de
propaganda. 

Mas os Sirotsky voltaram pra
casa. Começa agora um novo ciclo.
A expectativa é que as boas coisas
trazidas pelo Grupo RBS sejam
melhoradas e ampliadas pelo Grupo
NC. 

SANTA CATARINA

OS ANOS DOURADOS

"Estamos ferrados", 
disse Nelsinho. Ele saiu
rápido do leilão e
pegou o avião para
Porto Alegre.

A RBS negociou
seu complexo de
comunicação em SC
para reforçar o caixa,
como precaução a uma
possível sentença
desfavorável na
Operação Zelotes
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Aremuneração dos pouco
mais de 500
desembargadores e juízes

de Santa Catarina está dentro do
teto constitucional de R$
33.700,00. Os salários do Judiciário
catarinense, a chamada
remuneração paradigma, estão na
faixa de R$ 30 mil.  Mas com as
vantagens pessoais, os chamados
“penduricalhos”, o teto
constitucional estoura.
No mês de julho, analisando o

ganho bruto dos mais de 500
desembargadores e juízes
catarinenses, apenas 51 receberam
vencimento abaixo do limite
constitucional de R$ 33.700,00, o
que significa que 89,08% dos
magistrados ultrapassaram o teto.
Se a conta for feita sobre o
vencimento líquido, assim mesmo
só 97 magistrados tiveram
remuneração abaixo do teto
constitucional, o que representa
80,06%. 
Afolha de juízes e

desembargadores, segundo a
transparência do Tribunal de
Justiça de Santa Catarina (TJSC)
somou em julho R$ 14.056.478,55.
Com o acréscimo dos chamados
“penduricalhos” (R$ 366.052,08 de
vantagens pessoais; R$ 539.884,27
de cargos em comissão; R$
3.086.079,56 de auxílio moradia e
outros; e mais R$ 11.837.524,35 de
licença prêmio e férias
indenizadas) o custo da folha subiu
mais R$ 15.829.540,26, chegando a
um total de R$ 29.886.018,81.
Com os descontos (R$
1.799.767,32 de previdência e R$
3.453.367,31 de imposto de renda),
a soma do ganho líquido dos
desembargadores e juízes foi de R$
24.632.202,75 em julho,
estourando em R$ 10.575.724,2 o
teto constitucional. 
A grande dúvida é saber o que o

Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), presidido pela ministra
Carmen Lúcia, também presidente
do STF, que baixou uma portaria
determinando que todos os
tribunais do país enviem cópia da
folha para o CNJ, vai considerar
fora do teto. Vários ministros do
Supremo fizeram questão de
afirmar que ganham, líquido, R$ 23
mil por mês. É bem menos que a
remuneração de desembargadores

e juízes catarinenses na folha de
julho, pois ao salário (remuneração
paradigma) estão agregados várias
vantagens.

Quais são - Na folha do TJSC
estão especificadas as seguintes
vantagens que desembargadores e
juízes podem receber: adicional
por tempo de serviço, quintos,
décimos, vantagens decorrentes de
sentença judicial ou extensão
administrativa, abono de
permanência; indenizações como
auxílio alimentação, transporte,
auxílio pré-escolar, auxílio saúde,
natalidade, auxílio moradia, ajuda
de custo; função ou  cargo
comissionado; adicionais de
qualificação; e vantagens eventuais
como abono constitucional de 1/3
de férias, indenização de férias,
antecipação de férias, gratificação
natalina, antecipação de
gratificação natalina, serviço
extraordinário, substituição,
pagamentos retroativos, além de
outras desta natureza.

Juiz recebeu
R$ 503 mil no
Mato Grosso
A pressão do CNJ para

enquadrar os salários do Judiciário
ao teto constitucional aumentou
depois que a Imprensa divulgou o
contracheque do juiz Mirko
Vicenzo Giannotte, da 6ª Vara de
Sinop,
cidade a
477
quilôme -
tros de
Cuiabá, que
recebeu em julho R$
503.928,79 brutos.
Houve uma verdadeira
avalanche de protestos
em todo o país, o que
levou a presidente do
STF e do CNJ, ministra
Carmen Lúcia, a encarar
o problema.
A ministra decidiu que o

Conselho Nacional de Justiça
vai investigar a folha de
pagamento de todos os

magistrados do país. De acordo
com portaria publicada (18/8) pelo
CNJ, os tribunais de Justiça de
todos os estados deverão enviar
mensalmente ao Conselho cópias
do contracheque dos magistrados,
cinco dias após a liberação do
pagamento, informando os ganhos
de forma detalhada, discriminando
inclusive valores extras como
subsídios e verbas especiais
depositadas.
Carmen Lúcia ordenou que, em

até 10 dias, já sejam enviados ao
CNJ cópia das folhas de
pagamento dos magistrados de
janeiro de 2017 até o mês de
agosto de 2017.
A partir de setembro, os

documentos passarão a ser
enviados em até cinco dias após o
pagamento “para divulgação ampla
aos cidadãos e controle dos órgãos
competentes”, incluindo o próprio
CNJ, que é órgão de controle do
Judiciário.
A medida também foi tomada

por suspeitas de irregularidades
com outros 84 juízes, que
receberam R$ 100 mil cada em
julho, segundo o jornal O Estado
de São Paulo. O CNJ determinou a
suspensão imediata de novos

repasses.
A Corregedoria Nacional de

Justiça negou (15/8) que tenha
autorizado o pagamento de
supersalários, e abriu processo
administrativo para suspender
pagamento de passivos no Mato
Grosso. O corregedor nacional,
ministro João Otávio de Noronha,
disse que não há qualquer
autorização para repasses de
valores vultosos, diferentemente
do que o Tribunal de Justiça
informou. Noronha diz que o
pagamento de valores vultosos a
juízes de Mato Grosso está
suspenso desde 2009.

Defesa – Associações de juízes
e tribunais de Justiça defendem os
contracheques do Judiciário. O TJ
de Mato Grosso justifica, no caso
do juiz Mirko Vicenzo, que uma
decisão do CNJ autoriza o
pagamento extra, que é referente
ao período no qual ele atuou em
uma comarca de porte maior, entre
2004 e 2009, e recebeu salário
menor que a função exercida.
O resultado do que o juiz

recebeu é a soma de R$ 300.283,27
em salário, R$ 137.522,61 em
indenizações, além de R$
40.342,96 em vantagens eventuais
e mais R$ 25.779,25 em
gratificações.
O rendimento de julho, em

valores brutos, é quase oito vezes
maior do que o recebido pelo
magistrado no mês anterior: R$
65.872,83. Os dados foram
revelados pelo site do jornal “O
Estado de S. Paulo”.

CNJ QUER SABER

QUEM ESTÁ FORA DO TETO?
Em julho, só 97 juízes e desembargadores catarinenses tiveram
remuneração líquida abaixo do teto de R$ 33.700,00
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Aministra Carmem Lúcia
disse que no Supremo
Tribunal Federal ninguém

ganha acima do teto
constitucional, e que o salário
líquido dela é R$ 23 mil. Seu colega
de STF, Luiz Roberto Barroso, em
entrevista ao site G1, da Globo,
também declarou que ganha R$ 23
mil líquido.

Barroso defende o direito da
sociedade de saber quanto ganha
um juiz, e disse que em vários
estados, mais na Justiça estadual do
que na Justiça federal, ocorrem
remunerações que ninguém
consegue entender ou explicar
adequadamente. “Portanto, num
país como o Brasil, nas
circunstâncias brasileiras, as
pessoas não podem estar
ganhando 70, 80, 100, 200, 300 mil
reais... Acho que isso é um
desaforo com a sociedade
brasileira”. 
Outro ministro do STF, Gilmar

Mendes, também cobrou que o
Judiciário e o serviço público
tenham “um encontro com a
realidade”. Ele citou vários casos
de ganhos salariais abusivos em
tribunais e no ministério público, e
disse que existe no Brasil uma
“aristocracia togada”. 
No Tribunal de Justiça de São

Paulo, segundo Gilmar Mendes,
não há desembargador ganhando
menos de R$ 70 mil líquidos. E cita
outro abuso, em Cuiabá: a criação

de um “auxílio técnico” de R$ 14
mil para procuradores comprarem
livros.
A chamada “farra dos salários”,

que juízes e desembargadores
dizem estar de acordo com a lei
porque seriam vantagens e
benefícios acumulados que não
entram no cálculo do teto, é vista
como uma imoralidade pela
maioria da população. O contraste
é cruel: há poucos dias, o Governo
Federal tirou R$ 10,00 do salário
mínimo de 2018 (passou de R$
979,00 para R$ 969,00), para
economizar R$ 3 bilhões no ano
que vem.

Supersalários
no MPSC
O Ministério Público de Santa

Catarina (MP/SC) pagou a 472
promotores e procuradores do
Estado, de janeiro de 2013 a maio
de 2015, indenizações e
remunerações retroativas em
folhas suplementares que
ultrapassam até dez vezes o teto
salarial do Judiciário. Em
dezembro de 2014, foram R$ 16,5
milhões adicionais aos salários,
quase metade da folha de
pagamento do mês, fechada em R$
34,2 milhões.
Esse quadro de privilégios foi

levantado pelos repórteres Keli
Magri e Lúcio Lambranho, do
jornal Notícias do Dias.   
Os dados foram levantados no

Portal de Transparência do MP.
Em dezembro de 2016, por
exemplo, o subprocurador-geral
Antenor Chinato Ribeiro recebeu
R$ 339.109,37 (R$ 294.637,95 em
de indenizações e remunerações
retroativas em folhas
suplementares). Outros 16
promotores e procuradores
receberam acima de R$ 200 mil e
88 acima de R$ 100 mil. Nenhum
recebeu menos ou o mesmo valor
do maior teto do Judiciário: R$
33.763.
Os salários do MP têm como

base o teto salarial do

funcionalismo federal, de R$
33.763,00, pago aos ministros do
STF (Supremo Tribunal Federal).
Segundo a matéria, os 50
procuradores de Justiça de SC
recebem 90,25%, ou R$ 30.471,11.
Na outra ponta estão os 54
promotores de Justiça substitutos,
com salários de R$ 22.521,20.
“Estes valores deveriam ser o
máximo que os membros do MP
poderiam receber. Mas, não é o
que mostram os contracheques”,
revelam os repórteres Keli e Lúcio.
Informações no Portal da

Transparência dos vencimentos do
procurador-geral do MP, Sandro
José Neis, e de Chinato, mostram
que as folhas complementares são
mensais e inflam os salários dos
procuradores pelo menos desde
2013. Chinato recebeu até maio de
2015 o total de R$ 1,5 milhão em
salários, R$ 824 mil só em
indenizações e retroativos. Neis

tem valores parecidos: R$ 1,5
milhão em vencimentos, R$ 828
mil deles, suplementares. Juntos,
foram R$ 1,6 milhão em
indenizações, mais da metade do
valor dos salários, R$ 3 milhões.
Em nota o MP afirmou que as

verbas indenizatórias não estão
sujeitas ao teto constitucional e o
pagamento em parcela única evita
“a incidência de juros e correções
que geralmente oneram, ainda
mais, os valores devidos”. Ao
explicar o pagamento, o MP alega
considerá-lo legal e moral, e que
foi julgado regular pelo Conselho
Nacional do MP.

É A LEI

NO STF, NINGUÉM GANHA
MAIS QUE O TETO
Ministros Carmem Lúcia e Roberto Barroso ganham R$ 23 mil líquido.
Gilmar Mendes diz que há uma “aristocracia togada”

Nelsen Jr./STF/Divulgação/BD

MINISTRA CARMEN LÚCIA

Rosinei Coutinho/Divulgação/BD

MINISTRO ROBERTO BARROSO

R$ 85 milhões com carro
e casa de funcionários 
Em Santa Catarina, o Estado gasta R$ 85 milhões por ano para

pagar carro e casa a uma elite do funcionalismo. Segundo matéria do
repórter Upiara Boschi, do DC, “são gastos cerca de R$ 50 milhões
anuais para garantir gratificações que vão de R$ 3,2 mil a R$ 4,3 mil a
pouco mais de mil pessoas - desembargadores, juízes, procuradores,
promotores, conselheiros, auditores espalhados pelo Judiciário, pelo
Ministério Público de SC e pelo Tribunal de Contas do Estado, além
dos deputados estaduais. Detalhe: nenhum deles recebe menos de R$
22 mil de salário mensal”.
No Executivo, há até uma "indenização por uso do próprio

automóvel", que é paga a 620 servidores da Secretaria da Fazenda e
da Procuradoria-Geral do Estado. O valor, segundo a matéria, é
semelhante ao teto do benefício pago para moradia nos outros
poderes: R$ 4,7 mil. 
“Em 2015, a recém-criada Defensoria Pública do Estado também

pediu e levou a generosa indenização. Hoje, os 97 defensores
públicos recebem o benefício. A conta chega a R$ 35 milhões por
ano. Assim, é possível dizer que os catarinenses gastam R$ 85
milhões por ano para a elite do funcionalismo morar e rodar’,
levantou o repórter.
No mês passado, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina

aprovou um aumento salarial que praticamente dobra o salário da
carreira dos defensores públicos: ganhavam R$ 10 mil e, até 2019,
chegarão à faixa dos R$ 22 mil.
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Oprojeto é piloto foi
disponibilizado por uma
empresa e funciona assim:

em caso de risco, os moradores
acionam o botão de emergência e
duas câmeras instaladas no

entorno da praça são direcionadas
para local. Imediatamente, uma
tela será aberta na Central de
Videomonitoramento, que fica no
prédio da prefeitura, e o morador
conversa com agente da Guarda
Municipal e denuncia vandalismo
no espaço público.

Andréa Pacheco, secretária de
Segurança, Defesa Social e
Trânsito, diz que se a população
fizer uso adequado do
equipamento e o resultado for
positivo, mais aparelhos serão
implantados em todas as praças de
São José. “Além da interação com a
GMSJ, o equipamento permite um
canal rápido entre a população e a
central de videomonitoramento,
que monitora a cidade 24 horas
por dia”, explica.
O objetivo do toten é

repreender atos de vandalismo, uso
de drogas e depredação de espaços
públicos. Além de permitir a
comunicação com a central de
videomonitoramento, o toten
também aciona uma sirene para

chamar a atenção em casos de atos
de vandalismo. Aí a Guarda
Municipal entra em ação. 
Agora é preciso vigiar o toten

para que o equipamento não seja
depredado.

CHAME O TOTEN
A prefeitura de São José está testando um novo
equipamento de segurança. É um toten, instalado
na Praça Adriano Farias, em Forquilhinha. 

Fotos: Jeferson Regis/Secom/PMSJ/BD
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REGIÃO METROPOLITANA

O MEDO É REAL. A VIOLÊNCIA AUMENTOU
No 1º semestre de 2017, homicídios quase dobraram em relação a 2016.
Floripa virou paraíso dos ladrões: 8.213 furtos em 6 meses

Aestatística sobre a
criminalidade em Santa
Catarina demora a ser

divulgada (é trimestral). Mas
quando fica disponível, como a do
1º semestre deste ano,
disponibilizada em julho, confirma:
a sensação de insegurança não é
apenas pânico, provocado pela
massificação de cenas de violência
na tv. Ela é real.
Os dados da Secretaria de

Segurança Pública sobre a
criminalidade no 1º semestre de
2017 (janeiro a junho) mostram,
por exemplo, que na Grande
Florianópolis o mais apavorante
dos crimes, o de morte, quase
dobrou. O total de homicídios
dolosos (com a intenção de matar)
subiu de 70 no 1º semestre de 2016
para 125 de janeiro a junho de 2017,

aumento de 80% na comparação
entre os dois períodos.
Florianópolis é a cidade mais

violenta da região: 86 homicídios
dolosos (foram 41 no 1º semestre
de 2016). São José teve 16 (em seis
meses de 2016, 15), Palhoça
registrou 15 homicídios (10 de
janeiro a junho de 2016), e Biguaçu
8, o dobro de casos registrados no
1º semestre do ano passado.
Os furtos também dispararam.

A Capital é o paraíso dos ladrões.
Foram 8.213 casos no 1º semestre
(média de 1.368/mês, 45/dia, quase
dois por hora). No mesmo período
do ano passado, o total de furtos foi
6.360. A diferença de um semestre
para outro (2016 para 2017) é de
1.853 casos, quase 23% a mais.
Em São José os furtos também

aumentaram mais de 15% (de 2.368

casos de janeiro a junho de 2016
para 2.795 casos no mesmo período
de 2017). Na Palhoça foi a mesma
coisa: 1.360 em seis meses de 2016
e 1.721 em 2017 (janeiro a junho),
aumento de 20,98%. E em Biguaçu
também: 559 no 1º semestre de
2016 e 619 este ano (quase 10% de
aumento).

Veículos – Curiosamente, o
furto de veículos diminuiu em
Florianópolis e aumentou em São
José, Palhoça e Biguaçu. Veja o
quadrinho com a comparação de
semestres:

Município           2016           2017
Floripa                   503            412
São José                  436            458
Palhoça                  163            211
Biguaçu                    46              57 

9.615 acidentes
de trânsito 
O trânsito caótico na área

metropolitana também aumentou o
número de acidentes. Foram 9.615
casos nas ruas de Florianópolis,
São José, Palhoça e Biguaçu. A
média, na região, é de 1.602
acidentes por mês, 53 por dia, e
mais de 2 por hora. Veja o gráfico,
com a comparação do 1º semestre
do ano passado e deste ano:

Município          2016           2017
Floripa                5.883          5.922
São José              2.132          2.330
Palhoça                  888             983
Biguaçu                 374             380
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Com uma população conjunta
de 939 mil habitantes (estimativa do
IBGE – Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística), as quatro
maiores cidades da região
metropolitana da Capital tiveram,
somadas, um total de 20.059 crimes
no 1º semestre deste ano. A média é
3.342 casos por mês, 111 por dia ou
quase 5 por hora.
Dividindo o total de crimes pela

população, o resultado é: de cada 46
pessoas, uma foi vítima de crime.
Mas este número é maior, porque
uma grande quantidade de vítimas
não procura a polícia para registrar
ocorrência.
Na estatística do Sistema

Integrado de Segurança Pública,
foram registradas 2.970 prisões no
1º semestre deste ano. São 1.853 em
Florianópolis (mais de 10 por dia),

668 em São José, 443 em Palhoça e
apenas seis em Biguaçu.

Estupros
A violência contra a mulher

cresceu em SC. Segundo estatística
da SSP, os casos de estupro
aumentaram 7,15% no 1º semestre
de 2017, em relação ao mesmo
período de 2016. Foram 1.286 casos
de janeiro a junho do ano passado e
1.385 no 1º semestre deste ano.
Uma média de 230 estupros por
mês e mais de sete por dia. 
Também cresceram os registros

de lesão corporal dolosa (agressão):
10.376 neste 1º semestre contra
9.746 em igual período de 2016
(mais 6,08%). As mulheres ainda
sofreram mais tentativas de

homicídio: 82 nos 1º semestre de
2017 e 63 no mesmo período do
ano passado (mais 23,18%). Em SC,
no 1º semestre deste ano, as cidades
com mais casos de estupro foram a
Capital (86) e Joinville (85),
Blumenau (55), Chapecó (54) e São
José (45).
Florianópolis, porém, registrou

queda nos casos de estupro de
janeiro a junho deste ano: foram 86
contra 101 no 1º semestre de 2016.
Palhoça e Biguaçu reduziram a
violência sexual, mas em São José
ela cresceu. Veja a comparação:

Município            2016           2017
São José                     33               45
Palhoça                      40               39
Biguaçu                     18               12
Floripa                     101               86

Nos mesmos municípios, houve
pequena redução nos femicídios, o
homicídio doloso contra mulheres.
Em São José e Palhoça não houve
registro este ano (1º semestre), em
Florianópolis foram 4 casos e em
Biguaçu, 1. 
No 1º semestre de 2016, a

Capital registrou 4 casos, Biguaçu 1,
e São José e Palhoça, zero.  

Os casos de agressão
aumentaram em São José e
Florianópolis, e diminuíram em
Palhoça e Biguaçu. Veja:

Município            2016           2017
São José                   241            384
Floripa                     502            931
Palhoça                    330            294
Biguaçu                   146            117

REGIÃO METROPOLITANA

5 CRIMES POR HORA 
Uma em cada 46 pessoas foi vítima de crime. O índice pode ser maior,
pois muita gente não vai à polícia registrar ocorrência 
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Pães e Biscoitos Caseiros

Vinhos

Lanchonete

Flores

Orgânicos

Aviamentos

Boutique
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AVENIDA WALDEMAR VIEIRA
(ESTACIONAMENTO PRÓPRIO)

Fiambreria

Alimentos IntegraisAçougue
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Bonificação



20 AGOSTO DE 2017
Florianópolis - São José - Palhoça - Biguaçu - Sto Amaro da Imperatriz

3222-9136  /  98495-1013  /  99945-6047  /  99913-5475
R. João Motta Espezin, 59 - Saco dos Limões (em frente ao posto)

SERRALHERIA
Tunel

• GRADES
• PORTÃO BASCULANTE
• ESTRUTURA METÁLICA
• ESCADAS EM CARACOL
• PORTAS E JANELAS
• TUDO EM FERRO
SOB MEDIDA
• INSTALAÇÃO E
AUTOMAÇÃO DE PORTÕES
ELETRÔNICOS

serralheriatunel@gmail.com
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CRÔNICA
Carlos Moura

Odia está cinza. E a
luminosidade do sol
incomoda a visão,

refratária nos cacos de luz que
espalham reflexos por todo o lado.
Cinza como o dia que você não viu
passar. E que acabou mesmo
assim, antes que você se
arrependesse de estar vivo ou de
não fazer nada a respeito. Sempre
esteve em suas mãos, mas como
você tem o péssimo hábito de
acreditar que nada do que você
diga ou faça vai mudar coisa
alguma, o dia cinza deita sobre sua
alma de forma opressiva, ainda que
os reflexos de luz firam a sua retina
oculta atrás das lentes negras dos
óculos comprados no camelô.
A vida pode ser falsa e pode ser

imitada por produtos chineses que
custam mais barato. A pirataria
mais importante ainda não foi
combatida: a pirataria da vida, da
alma, dos sentimentos. Você
desejou todas as pessoas do
mundo? Leu todos os livros que
queria e que devia ler? Amou e foi
amado como deveria ser? Quis e
foi querido, gostou e teve o que
devia ter? Você se pergunta então
por quê... E não há motivos. Ou há
e todos eles se baseiam nas suas
escolhas, mesmo que

inconscientes. Você é o
responsável pela sua vida. E ela se
fundamenta em cada escolha que
todos fazemos. Como tijolos
erigindo a nossa morada.
Vale a pena economizar nisso?

O que é que você vai levar para a
eternidade? A fama, a lenda, a
história? Os anéis ou os dedos?
Saiba que tanto um como o outro
não valem nada seja lá o que vier
depois. Todos temos uma
oportunidade de viver e eu
recomendo (sem pretensão de
saber o que é melhor ou pior para
você): viva a vida. Aproveite cada
momento possível para fazer o que
você quer fazer, sem balizamentos
e sem ofender a si próprio. Abrace
para ser abraçado, beije muito,
sorria e ria de tudo, especialmente
de você mesmo. Porque somos
uma piada e pecamos por nos levar
a sério demais.
Não somos nada, nem sobre

nossas vidas temos o controle, não
se engane. Nós não sabemos nada
de nada, não temos como saber ou
antecipar nada. Ou você nunca foi
pego de surpresa? A vida é um
grande rio que não revela nunca
suas quedas e cascatas para quem
desce sem proteção. E só há uma
forma de tentar passar incólume

por ela: conte com a ajuda de
quem você gosta. Na união está o
grande segredo de viver uma boa
vida, de fazer com que esse tempo
que nos foi dado valha a pena. Ou
você vai ficar esperando por uma
compensação qualquer que pode
jamais vir?
Então dispa-se. De tudo, das

roupas e dos preconceitos que
fazem com que você seja o que
não é ou não quer ser. O tempo é
curto, amigo, curto demais. E se
paramos esperando a carona na
estrada por medo ou vergonha,
acredite, a história é como um
trator. A vida e a história hão de
passar por sobre nós e tudo o que
deixamos de fazer, em nome do
que quer que seja, há de cobrar seu

preço mais adiante. Há somente
um coisa que podemos levar para
onde quer que tenhamos de ir: o
prazer de uma vida bem vivida. E
tudo o que fizermos em nome de
outra coisa qualquer, não vale a
pena.
Sejamos só mais um, e

coloquemos em prática aquilo que
todos temos lá no fundo: nossas
verdades, alguma sinceridade que
sobrou sem confundi-la com
grosseria, o que conseguimos
proteger do nosso caráter e até
nossas confusas convicções. Não
temos mais nada para deixar para o
mundo. E daqui não se há de levar
nada de tudo isso que agora parece
importar.
Bom... nesse caso então... 

O QUE TEM POR AÍ
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CAMPECHE

Um grupo de fotógrafos lançou,
recentemente, o livro “Um Lugar
chamado Campeche”. A ideia,

valorizar a alma do bairro: as pessoas, a
natureza, a cultura, a história. 
Agora, lançam um calendário. São 13

fotos de “Um Lugar chamado Campeche”,
com os meses e as datas dos eventos
importantes, como Dia de São Sebastião, o
padroeiro; Surfoco, o campeonato
tradicional; blocos Onodi e do Deca Rafael,
e o Banho da Purificação.
Um belo trabalho dos fotógrafos

Hermes Daniel, Milton Ostetto, Paulo
Goeth, Ronaldo Andrade e Paulo Heise,
com texto de Claudete Andrade.
Serão dois lançamentos: dia 29/8, na

Padaria Recanto dos Paes e dia 5/9, no pátio
da Choperia. Os dois às 19h. Depois o
calendário pode ser encontrado no
comércio do bairro.

Hermes Daniel

Milton Ostetto

Mara Freire
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Um bem comum
O olhar atento espreita, é questão de tempo: ele sempre vem e
vai como um pêndulo, repete-se, renova-se, cumpre-se, em
hojes, ontens e amanhãs. O olhar não prende, acompanha, a

rotina. Passageiro e fugaz, o tempo se esvai.

Num átimo deixa de ser velho, transforma-se em novo, e na
sua inexorabilidade, não hesita, suscita esperanças, desperta
desencantos de intensidade diversa e impulsiona o devir.

Cada novo Janeiro inaugura um novo ano, um recomeço, algo
que nos conforta com a possibilidade de um porvir

regenerador, restaurador...

Claudete A. S. de Andrade

Paulo Heise Paulo Goeth

Ronaldo Andrade

Paulo Goeth
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Segundo estudo realizado pelo
Instituto Brasileiro do Vinho
sobre o perfil do mercado

brasileiro da bebida, dos
consumidores e canais de venda, o
Brasil ao longo dos anos mostra
um consumo crescente e uma
popularização do vinho no país.
Embora o consumo pelos
brasileiros tenha aumentado, os
consumidores ainda têm baixo
conhecimento sobre questões
relacionadas às características dos
vinhos, tais como produção,
qualidade e conservação.
O que influencia o consumidor

na hora da compra são as
orientações recebidas por algum
especialista presente nos canais de
compra (quando há), a
nacionalidade do produto e
recomendações de amigos e
familiares. É aí que entra a figura
do   sommelier, um estudioso e
treinado profissional que conhece
vinhos, safras, sabores,
procedências e harmonizações.
Marcelo Alonso, 46, é

sommelier com treinamento em
países como Chile, Argentina,
Itália e França, alguns dos maiores
- e melhores - produtores de
vinhos do mundo. O que difere
Marcelo dos demais especialistas
como ele é o trajeto trilhado até o
momento. É que esse tipo de
profissional, com as credenciais
que seu currículo exibe,
normalmente acabam indo para o
exterior. 
Ele se instalou em Florianópolis

onde vive há 16 anos. E para
sustentar o sonho de viver fora do
centro, teve a perspicácia de
identificar um nicho de mercado
onde suas expertises seriam o
diferencial. Então criou uma
empresa, a Sommelier Personal,
que se dedica a orientar e treinar
atendentes de bares e restaurantes,
bem como dar assessoria para
clientes individuais sobre compra,
rótulos e tipos de vinhos mais
adequados a cada objetivo.
"Depois de trabalhar em São

Paulo em restaurantes como
Manacá e Fasano e fazer cursos na
Associação Brasileira de
Sommelier, a ABS, fiz cursos na
Argentina, Chile, Itália e França.
Ganhei uma bolsa para trabalhar e

estudar na Itália, em Padova. Mas
vim passar a última semana de
Brasil com minha namorada aqui
em Florianópolis e larguei tudo.
Hoje sou casado e tenho dois
filhos de 21 e 17 anos e minha
empresa já prestou consultoria e
treinamento para redes como
Angeloni, Bistek, Copper e Coch."
conta.
Depois de atender grandes

redes, Marcelo se especializou em
assessorar e treinar bares,
restaurantes, lojas de sushi,
queijarias e delicatessen, além de
dar consultoria para confrarias
espalhadas por todo o Estado. "Eu
atendo também clientes
particulares e aqui no Campeche,
por exemplo, sou o sommelier do
Sufocos e alguns outros pontos.
Ao todo atendo cerca de 40 pontos
ativos dando treinamento e
fazendo a manutenção das cartas
entre outras coisas ligadas ao
vinho".
O serviço que ele presta ao

Sufocos, por exemplo, envolve
desde treinamento aos atendentes,
escolha de rótulos e safras, seleção
e variedade de vinhos. "O Sufocos
é um bom exemplo desse trabalho.
Contei com o apoio integral do
Pedrão e do Edinho para implantar
a carta e popularizar a escolha do
vinho como bebida dos clientes.
Acho isso fundamental. Meu maior
desejo e minha satisfação é
justamente disseminar o

conhecimento e desmistificar essa
imagem do vinho como bebida de
elite. Existem bons produtos com
preços acessíveis e era isso que o
Pedro e o Edinho queriam. E é
isso que eu gosto de fazer", afirma.

Marcelo sintetiza o seu
pensamento: "Vinho é pra todo
mundo. Um bom vinho tem tudo a
ver com a boa mesa, uma boa
conversa, a leveza de um papo. E a
relação é mais de custo/qualidade
do que custo/benefício", avalia. A
empresa de Marcelo presta
serviços de elaboração de cartas de
vinho, promove palestras, trata da
importação a pedido dos clientes,
dá treinamentos e se encarrega
também de harmonizações. "Aqui
no Sufocos eu recebi todo o apoio
do Pedro e do Edinho e me
preocupei estudar o público e
cuidar das harmonizações. Foi um
trabalho de confiança mútua. Eles
começaram com uma adega de
cerca de 24 rótulos. Hoje o
Sufocos tem mais de 200 rótulos
na sua adega. Eu me orgulho de ter
feito parte desse projeto". Marcelo
encerra afirmando: "Vinho não
precisa custar um absurdo. Nunca
vai perder a sofisticação. É
equilibrar a simplicidade com a
sofisticação da bebida, pronto".
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MARCELO ALONSO

O ESPECIALISTA EM VINHOS
É sommelier. Treinou no Chile, Argentina, Itália e França. Escolheu
Floripa. Aqui dissemina a cultura e o prazer do vinho

UMA DICA DO SOMMELIER MARCELO: “Vinho não precisa custar um absurdo. Nunca vai perder
a sofisticação. É equilibrar a simplicidade com a sofisticação da bebida, pronto"

SUA EMPRESA, a Sommelier Personal, já deu consultoria e treinamento
para redes como Angeloni, Bistek, Copper e Coch.

O consumo per capita de vinho
no Brasil é de apenas 2,1L ao ano.
A Itália consome 43,2L. Esse
baixo consumo mostra o quanto o
setor vinícola precisa evoluir. Por
ser um mercado com muitas
oportunidades e potencial de
crescimento, os produtores
brasileiros estão otimistas. Nos
últimos três anos o Brasil
aumentou o consumo de vinhos

em 15,85%.
Mesmo com a crise, o brasileiro

está consumindo mais vinho,
segundo dados Instituto Brasileiro
da Vitivinicultura. Se em termos
de valor o mercado apresentou
queda, em termos de volume de
vendas, subiu. 

O número de consumidores de
vinho continua crescendo. Saúde!

Vamos beber vinho

Fotos: Jurandir Camargo/BD
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HAVAN TERÁ MEGALOJA EM SÃO JOSÉ
Empresário Luciano Hang anuncia projeto e
investimento agora em setembro, na prefeitura.
Área será próxima ao Shopping Itaguaçu

Oempresário Luciano
Hang, presidente da
Havan, vem a São José no

início de setembro para anunciar
que o grupo vai construir uma
megaloja de departamentos em São
José. O investimento será
detalhado em entrevista coletiva na
sede da prefeitura. Será a segunda
unidade do Grupo no município.
No dia 15 de agosto último, o

empresário veio a Florianópolis e
teve um encontro com a prefeita
Adeliana Dal Pont, quando
combinaram que ele estará em São
José em setembro para apresentar o
projeto do empreendimento, que
deve gerar cerca de 600 empregos.
A conversa entre a prefeita e o
Luciano Hang aconteceu durante o
lançamento da marca da NSC TV,
na transferência das operações da
RBS para o Grupo NC. 
Hang disse que a loja será maior

e mais moderna que a estrutura que
a Havan tem hoje em Florianópolis,

na marginal da Via Expressa, no
bairro Capoeiras.
A empresa pretende implantar a

nova loja em área próxima ao
Shopping Itaguaçu. Na região, o
espaço livre com o tamanho
apropriado ao padrão das
construções da Havan fica na Rua
Domingos André Zanini com a
Rua Gerôncio Thives, ao lado do
Shopping Itaguaçu.    
Crescimento - No mês passado,

o empresário Luciano Hang
anunciou que quer dobrar o
tamanho do Grupo em cinco anos
(até 2022), e para isso deve investir
R$ 2 bilhões. Com esse audacioso
projeto de expansão, a Havan
chegaria a 200 lojas em 26 estados,
geraria 25 mil empregos diretos e
100 mil indiretos.  Até julho, o
tamanho da Havan era 100
megalojas em 15 estados, 12 mil
empregos diretos e 60 mil indiretos.
O investimento em expansão

pode chegar a até R$ 40 milhões

em cada nova loja. A Havan projeta
para este ano unidades em Taubaté,
(SP), Varginha (MG); Indaial, Porto
Belo, Joaçaba, Videira e São Miguel
do Oeste (SC) e Cascavel (PR).
Para o ano que vem, novas

unidades em Joinville, Palhoça,
Florianópolis, Itajaí, Balneário
Camboriú, Lages e Gaspar. O
prazo para a construção da nova
loja de São José será anunciado no
início de setembro.

EMPRESÁRIO LUCIANO HANG e prefeita de São José, Adeliana Dal Pont:
investimento em São José

Divulgação/BD
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fernandafelixdamasio@hotmail.com.br

DESTAQUE
Fernanda

Click
Fabiola Silveira
posou para as

lentes do fotógrafo
Saul Rozar Correia
em um book super

descontraído 

Acelerando
O empresário e piloto
de motovelocidade

Agnaldo Schmitz vem
cada dia conquistando
espaço nas pistas. Seu
principal objetivo é

tornar-se um campeão,
levando junto o nome
de nossa cidade. Onde
estão empresários de
Florianópolis para
apoiar este grande

atleta?

Amizade
As meninas do Colégio Coração de Jesus comemorando o aniversário da amiga Angela Ferrari.

Negócio
Daniele Rosa, a mais nova empresária,
está radiante com o seu empreendimento
virtual Etiquety (etiquetas personalizadas).
Vale a pena conferir.

Global
O ator Marcos
Caruso, da Globo,
na sua passagem
por Florianópolis
foi conhecer o
Restaurante Porto
do Contrato, no
Ribeirão da Ilha.
Recebeu todas as
atenções do casal
proprietário Sérgio e
Naline. Bom gosto
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Fernando Damásio

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

Campeão do teclado
O tecladista e cantor Dalmir Ventura se

destaca como um dos melhores músicos da
Palhoça. Com um ótimo desempenho musical e
muita simpatia, ele reúne multidões por onde
passa. É o cara

Começando
cedo
Alunos do Colégio
Dom  Rafael, no Saco
dos Limões,
convidaram este
colunista para falar
sobre a evolução do
bairro nos últimos 40
anos. O interesse da
gurizada pela a
história do  lugar
onde vivem foi
impressionante.
Parabéns ao colégio.

Batendo um bolão
O boa praça Rivelino, que atua no Café Paris

e na Churrascaria Brancher, serviu o craque
Maicon, ex-Milan da Itália e atual jogador do
Avaí, em sua visita à melhor churrascaria da
Palhoça. Maicon viu dois gols de placa: o rodízio
de carne da Brancher e o jogo de cintura de
Rivelino, o garçom mais ligeiro da região. 

É o cara
Ailton, que é um excelente funcionário da

Prefeitura da Palhoça saboreou um peixinho
frito junto com o prefeito Camilo, num rancho
de pescadores. O prefeito, aliás, deveria prestar
muita atenção neste dedicado funcionário, que
atende a todos com educação, civilidade e muita
eficiência. 

Comemorando
O ex-prefeito da Capital, Cesar Souza Junior,

comemorou aniversario no CTG os Praianos,
em São José. A festa foi muito prestigiada por
seguidores, amigos e políticos. O ex-prefeito
deve tentar uma vaga na AL em 2018.

Reconhecimento
Bairros Campeche e Tapera, no Sul da

Ilha, recebem atenção especial. Além de
serviços gerais (limpeza de ruas,
desentupimento da rede pluvial, pintura
meio fio), prefeito Gean Loureiro também
lançou editais de licitação de R$ 1,6
milhão para retomar as obras do Centro
de Saúde dos dois bairros. Também licitou
calçamento de ruas. Não dá para esquecer
que as urnas da Tapera elegeram Gean,
empurrado pelos votos do Campeche.
Mas a obras em vários outros bairros. A
administração da Capital começa a se
mexer. 

Exemplo
Sabem quem é este

galego da foto? É o ex-
prefeito de Londres e
secretário de Relações

Exteriores da Inglaterra,
Boris Johnson, indo

para casa de metrô após
o trabalho.  Aqui no

Brasil, o sujeito é eleito
pra qualquer cargo e já
quer carro blindado e

segurança.
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Reconhecimento
Toda a equipe de funcionários da Escritolândia, liderada por seu

proprietário Ivan, fez uma bela homenagem à sua colaboradora Dona
Nete. Após sete anos de serviços à empresa, com dedicação e muito
carinho, agora vai cuidar de interesses particulares e dedicar mais tempo à
família. Parabéns a ela, que merece.

Candidata 
Vereadora Sandra
Martins (PSDB),
deve concorrer a

deputada estadual na
eleição de 2018. Ela
afirma que São José,
4º maior colégio

eleitoral do Estado,
tem que ter uma

mulher no
parlamento

catarinense, que lute
pelo município.

Candidata (1)
Já não é mais segredo que a prefeita de

São José, Adelina Dal Pont, vai ser
candidata a deputada federal. Gente bem
próximo dela diz que receberá apoio de
vários colegas prefeitos, uma espécie de
retribuição ao trabalho dela como
presidente da Fecam (Federação
Catarinense dos Municípios)

Dança das cadeiras
Prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro, que tem um vice do PSDB

aposta na aliança com os tucanos também nas eleições de 2018. Gean, que
tirou licença de 10 dias, fez questão de reunir altos escalões para a
transmissão de cargo (23/8) ao vice João Batista Nunes. Estavam lá o vice-
governador Eduardo Pinho Moreira, o presidente da Casan, Valter Gallina,
e o presidente do PSDB, deputado Marcos Vieira, além de secretários. João
Batista, assume pela segunda vez o comando da cidade e já gosta da
cadeira.

Vai ou não vai?
O presidente da Câmara de SJ, Orvino Coelho de Ávila, os empresários

Décio Giacomelli e Zé Nitro, ex-deputado Gervásio Silva e o conselheiro
Wilson Wan Dal: será que convenceram o ex-vereador Amauri dos Projetos
(D) a assinar ficha no PSD? Pelo sorriso da imagem parece que sim.

A semente
germinou
O Jardim Botânico

de São José
completou 2 anos.
Para comemorar a
data, fez uma
exposição com
orquídeas do
colecionador e
produtor João Otávio
Stähelin (17, 18 e
19/8) no auditório.
Este colunista carinho
especial com o Jardim
Botânico, pois o
projeto foi viabilizado
no período que fui
secretário municipal
de Meio Ambiente.
Depois, o jornal Bom
Dia fez campanha
editorial para que a
prefeitura assumisse a
estrutura, doada pelo
empresário Davi
Corrêa de Souza, da
J.A. Urbanismo
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