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MARQUITO
O  nome do vereador Marquito (Marcos José

de Abreu) foi grafado erroneamente pelo jornal
Bom Dia na sua última edição. A matéria
relatava a posição do vereador contra a  poluição
na Lagoa Pequena. O Bom Dia pede desculpas
pelo inconveniente. 
O pedido de retificação foi feito pela Flora

Neves, da Assessoria de Comunicação do
vereador. Um abraço para você também, Flora. 

A cabeça de burro
enterrada na Via de Contorno
da Grande Florianópolis não
foi totalmente desenterrada. A
Arteris, grupo espanhol que
comprou a Auto Pista Litoral
Sul, que era outro grupo
espanhol, prorrogou o prazo
de conclusão da obra para
dezembro de 2020. 
Os espanhóis de hoje

parece que vão repetir os
espanhóis que foram embora.
Aqueles, receberam,
enrolaram e foram pra casa
sem fazer um metro de asfalto. 

A entrega da obra deveria
ser em 2012. Depois, a data de
inauguração pulou para 2018.
E agora, nova data: 2020. A
alegação dos espanhóis de

hoje é a mesma do espanhóis
de ontem: falta de licença
ambiental. 
Uma pesquisa na internet

mostra que a Arteris e o grupo
que já se foi são parceiros em
várias obras na Europa. Até
parecem uma mesma empresa.
O que revolta é que mais uma
vez, levamos um baile dos
espanhóis.

ESPANHÓIS

Entre 12 estados citados na lista suja do
trabalho escravo do Ministério do Trabalho,
Santa Catarina ocupa a quarta posição, junto
com São Paulo. Oito produtores rurais
catarinenses foram citados entre os 132 que
aparecem na lista. Pelo menos 72 pessoas foram
submetidas a condições degradantes de trabalho
no interior do Estado. Com o novo decreto do
Governo, Santa Catarina estaria até fora da lista,
porque o governo federal praticamente
inviabilizou o trabalho dos fiscais, criando uma
serie de empecilhos burocráticos para configurar
o trabalho escravo. A situação era tão gritante
que a ministra Rosa Weber, do STF, deu uma
liminar suspendendo o decreto. 

Trabalho escravo
O PR, que em SC é presidido com mão de

ferro pelo deputado federal Jorginho Mello, está
diminuindo de tamanho. O deputado estadual
Natalino Lázare deixou o partido e tem mais
gente com o pé para fora da porta. O Tribunal
Regional Eleitoral de Santa Catarina considerou
legal o cancelamento da filiação de Lázare. A
decisão foi unânime. Ele deixou o PR por
discriminação política e pessoal. Natalino ainda
está sem partido, mas os convites são muitos.
No ano pasasado, o deputado Mário Marcondes
já havia trocado o PR pelo PSDB, e em São José,
base do parlamentar, deixaram o partido os
vereadores Edilson Veira e Adriano de Brito,
levando junto mais de 30 lideranças.

PR faz água
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Oanúncio feito pela Casan e
pela prefeitura de
Florianópolis de um

projeto comum para recuperar a
balneabilidade a Baía Norte, num
trecho que vai da Guarnição dos
Bombeiros, perto da ponte
Hercílio Luz, até a conturbada
Ponta do Coral, veio na mesma
semana de um mar de denúncias
contra despejo de esgoto in natura
na praia do Campeche e da decisão
do governo de Santa Catarina de
interditar preventivamente o
cultivo e a comercialização de
ostras, vieiras, mexilhões e
berbigões em todo o litoral
catarinense.
As duas questões têm a ver com

grave risco à saúde pública. Mas
apenas um caso, a toxina em ostras
e mariscos, teve uma decisão. Foi
proibido a comercialização e
consumo até que que a Companhia
Integrada de Desenvolvimento
Agrícola de Santa Catarina (Cidasc)
analise sua extensão. A Cidasc
descobriu, em exames feitos na
água e em moluscos cultivados na
Ilha João da Cunha, uma toxina
que pode causar diarreia, náuseas,
vômitos, dores abdominais e perda
de sensibilidade nas extremidades
do corpo. Isso poucos dias depois
da Fenaostra.
Já o despejo de esgoto na praia

e no mar do Campeche, e na Ilha
toda, que também pode provocar
uma série de doenças, não recebeu
qualquer cuidado das autoridades.
As doenças que esta poluição pode
provocar são tão ou mais graves
que a toxina das ostras e mariscos.
Veja o que o que o contato com
esgoto in natura pode causar nas
pessoas: febre tifoide; febre
paratifoide (as duas por infecção
bacteriana, com diarreia);
shigreloses (infecção bacteriana
aguda no intestino grosso, com
febre, náuseas e, às vezes, vômitos,
cólicas e dores na bexiga ou na
região anal); cólera, que pode levar
à morte; hepatite A; amebíase
(infecção que atinge os intestinos);
giardíase (diarreia crônica que, em
crianças, pode causar a morte se
não houver tratamento); e também
leptospirose, poliomielite, diarreia
por vírus, ancilostomíase
(amarelão), ascaridíase (lombriga),
teníase, cisticercose, filariose
(elefantíase), esquistossomose, etc.
Com todo esse arsenal de

malefícios, a Casan tirou o corpo
fora no caso do Campeche, e a
prefeitura fez cara de paisagem
como se o assunto não fosse
obrigação dela resolver. E o mar
continua sendo cada vez mais
poluído.
Os dois casos são

emblemáticos, porque a pretendida
despoluição do trecho mais
sofisticado da Baía Norte, a Beira-
mar, vai custar R$ 24,5 milhões; e o
fim da poluição num trecho da
praia do Campeche, levada pelo rio
do Noca (Riozinho), custaria
apenas um bom tempo de trabalho
da fiscalização da Vigilância
Sanitária e custo quase zero aos
cofres públicos. No Campeche, o
esgoto chega ao mar porque alguns
moradores e comerciantes do
bairro despejam os dejetos que
geram na rede pluvial, que corre
para mar. E por que não se faz
nada contra isso?
O motivo é simples e cruel. Os

órgãos públicos (prefeituras,
governo, Casan, Vigilância
Sanitária, etc.) não têm estrutura
para combater os despejos
clandestinos e perderam o controle
sobre a poluição dos mananciais
hídricos não só da Ilha de Santa
Catarina, a principal vitrine, mas de
toda a Região Metropolitana. 
Nossos rios, baías, e agora,

também, as áreas de mar aberto
estão apodrecendo. Não existe um
rio em Florianópolis, São José,
Palhoça ou Biguaçu, as maiores
cidades da Região Metropolitana,
que não estejam poluídos. E todos
eles despejam suas águas nas baías
Norte e Sul, onde muita gente
navega, nada, cria ostras e de onde
vem muitos dos peixes que
comemos.
Os engenheiros da Casan que

anunciaram o projeto de
despoluição da Beira-mar,
disseram que 50% dos imóveis
daquela região têm irregularidades
nas ligações com a rede coletora de
esgoto. Quer dizer: jogam na rede
pluvial. O resto da poluição vem
de mais de 20 pequenos riachos,
quedas d’água e valas que
desaguam neste trecho da Baía
Norte. O esgoto desce dos
morros, onde não há saneamento,
consequência da ocupação
desordenada e do descaso do
Poder Público, que não investe em
urbanização nas áreas mais pobres.

A despoluição desse trecho de
mar da Baía Norte é importante,
mas o projeto é manco. O esgoto
será tratado só no ponto final, a
Beira-Mar, e os moradores dos
morros continuarão convivendo
com o esgoto nas valas a céu
aberto. Vai limpar a parte visível e
viabilizar a tão sonhada marina.
Mas o problema é bem mais

amplo: o esgoto e outros despejos
que poluem as baías Norte e Sul
vem de várias áreas de
Florianópolis, mas também de São
José, Palhoça, Biguaçu e
Governador Celso Ramos. É
simples verificar como essa
situação é grave. Exemplos
rápidos: em São José, o rio Araújo,
que praticamente corta a cidade de
Oeste a Sul, não pode mais ser
chamado de rio. Virou uma vala de
esgoto que corre para o mar, e
recebe despejos em todo o seu
curso. Dois poluidores: o prédio da
sede antiga da prefeitura e o prédio
do Fórum. No entorno do Fórum
o cheiro de esgoto é tão forte que,
há poucos meses, a Justiça mexeu
nas tubulações. Não se sabe se
tudo foi ligado à rede coletora ou
se tudo continua indo para o ex-
rio. No final da rua José Di
Bernardi, o Araújo também recebe
esgoto de uma grande área da

parte continental de Florianópolis.
O Maruim, na divisa de São

José e Palhoça, é outro exemplo da
falta de controle dos municípios
sobre a poluição: também é um rio
de esgotos. E o Cubatão, onde a
Casan capta água para abastecer a
Região Metropolitana, desagua no
mangue de Palhoça carregado de
dejetos e veneno agrícola. 

Não é demais dizer que
vivemos em uma região que está
apodrecendo. Praticamente todos
os mananciais de água doce estão
poluídos, as baías comprometidas,
o mar grosso com esgoto, e em
vários pontos de áreas centrais e de
bairros de Floripa, São José,
Palhoça e Biguaçu exala forte
cheiro de esgoto. 
Com uma população de mais de

1 milhão de habitantes, e que
ganha mais de 15 mil moradores
todo ano, a qualidade de vida na
Região Metropolitana está
ameaçada pelo desleixo de parte da
população e das autoridades com o
esgoto gerado. É como dar um tiro
no próprio coração. 

GUERRA AO ESGOTO
Rios poluídos, mar com esgoto. As cidades da Região Metropolitana estão
ficando inviáveis. É preciso reagir contra a poluição

Rio Maruim, divisa de
São José e Palhoça:
palafitas e esgoto
direto na água

Fotos: Jurandir Camargo/BD
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Florianópolis e São José são
responsáveis por cerca de
40% do faturamento da

Casan. No ano passado, a empresa
teve um faturamento bruto de R$
816 milhões, o que significa que a
Capital e seu vizinho ao lado foram
responsáveis por R$ 326 milhões
que entraram nos cofres da
companhia. Nos outros 195
municípios onde a Casan atua, o
resultado operacional foi de pouco
menos de R$ 490 milhões.
Dividindo em parte iguais o valor
do faturamento de Floripa e São
José, cada cidade teria recolhido R$
163 milhões para a empresa de
água e saneamento. Fazendo
operação idêntica com os outros
195 municípios, a arrecadação da
Casan seria, proporcionalmente, de
aproximadamente R$ 2,5 milhões
em cada um deles.   
Florianópolis e São José são as

galinhas dos ovos de ouro da
Casan, mas uma boa parte dos
recursos que as duas cidades geram
são destinados a obras em outras
cidades. Recentemente, essa
tendência começou a ser revertida,
pela pressão dos prefeitos e a
ameaça de romper o contrato de
prestação de serviços.
Com todos esses recursos

gerados por São José e
Florianópolis, é difícil acreditar que
há mais de 10 anos, por exemplo, a
Casan  tenta solucionar o
problema da lagoa de estabilização
de Potecas, para onde vai todo os
esgoto da área continental da
Capital e parte do esgoto de São
José. Os problemas em estações
elevatórias, com despejo em valas
ou riachos, também são frequentes.
E em Florianópolis, a companhia
ainda não conseguiu resolver a
questão do tratamento de esgotos do Campeche e Rio Tavares. 

A obra da estação de
tratamento (ETE) começou há
mais de 10 anos, em  2006. Houve
embargo. Como a solução não
vinha, os recursos da obra,
financiados pela Jica (Agência de
Fomento Japonesa) e que tinham
prazo para aplicação, foram parar
nos Ingleses, para a ampliação da
estação de tratamento de lá. 
A obra da ETE do Rio Tavares

recomeçou no início de 2017, mas
foi embargada novamente. O
ICMBio exige o projeto do
emissário submarino. 
Segundo relatório técnico do

ICMBio (Instituto Chico Mendes
de Conservação da Biodiversidade)
órgão do governo federal, o
processo definido pela ETE Rio
Tavares/Campeche (lançamento
dos resíduos tratados no rio)
poderia causar “danos

irreparáveis" ao manguezal  do Rio
Tavares. Por isso o ICMbio insiste
emissário submarino, que é mais
caro e demorado. Levaria 10 anos
para ficar pronta e custaria R$ 200
milhões.
Nessa indefinição

Casan/ICMbio (a obra está parada
desde 2006) o esgoto do Rio
Tavares vai para o rio e mangue, a
rede de esgoto do Campeche é
inútil, e aumentam os despejos
direto na rede pluvial,  poluindo
cada vez mais o mar. 

O interessante é que o próprio
ICMbio não respeita a lei. A obra
de sua sede, no final da Via
Expressa Sul (ao lado da passarela)
foi embargada pela prefeitura por
falta de alvará. Virou um monte de
entulho. São esses órgãos públicos
que decidem o destino da nossa
qualidade de vida. 

ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO NÃO
SAI DO PAPEL
Obra, no Rio Tavares, que seria para tratar esgoto
do Campeche e região começou em 2006 e ainda
está embargada pelo ICMbio

SEM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO e sem fiscalização, morador sem civilidade joga esgoto
na rua (Servidão Iriar - travessa rua da Capela). Vigilância Sanitária
do Campeche diz que não encontra o lugar
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Aquantidade de esgoto in
natura na praia do
Campeche, que era uma

das mais limpas da Ilha, ficou tão
grave que o Ministério Público
Estadual decidiu intervir. O MP
instaurou um inquérito civil e quer
fiscalização pela Floram e
Vigilância Sanitária de
Florianópolis. O promotor de
Justiça Rogério Ponzi Seligman, da
28ª Promotoria da Comarca da
Capital, deu prazo até o dia 5 de
novembro para que os dois órgãos
darem explicação.

O problema de esgoto in natura
na praia passou a ser recorrente. A
questão é esta: a Casan implantou
30 km de rede de esgoto no bairro,
mas o sistema não funciona
porque não existe estação de
tratamento. O telhado foi feito
antes das paredes. A rede existe há
mais de cinco anos, e muita gente e
caminhões limpa-fossa jogam
esgoto direto nela. 
Mas alguns moradores e

comerciantes também despejam
esgoto na rede pluvial, que vai
direto para o mar. Em setembro, o
Supermercado Hiperbom foi
autuado pela Vigilância Sanitária
porque despejou esgoto na rede
pluvial. A quantidade era tão

grande que vazou pela rua, alagou
a Avenida Campeche e foi para a
Lagoinha Pequena.
No caso da poluição da praia, a

carga de esgoto vem do rio do
Noca  (Riozinho). O rio recebe os
dejetos pela rede pluvial e tudo vai
parar na areia e, depois, no mar.
São várias questões graves. A
primeira é o crime ambiental
praticado por quem joga esgoto
direto na rede pluvial e polui a
praia e o mar. A segunda é a
poluição do rio do Noca, que faz
parte do aquífero do Campeche, e
está comprometido. A terceira é o
risco à saúde de todos que
frequentam a praia e ficam
expostos a vários tipos de doenças
graves. Sem falar no dano ao
turismo. 
No verão do ano passado, por

total incapacidade da Fatma e da
Vigilância Sanitária, a comunidade
reagiu e lacrou alguns pontos onde
corria esgoto. Este ano terá que
reagir novamente e fazer barreiras
para que o esgoto não chegue à
praia.
Associações e ONGs do bairro

denunciam o crime ambiental e o
descaso, mas a prefeitura parece
preferir pintar os meios-fios de
branco, omitindo-se em relação
aos problemas mais graves. 

O presidente da Amocam
(Associação dos Moradores do

Campeche), Alencar Vigano,
que já denunciou o despejo do
Hiperbom na Lagoinha Pequena,
volta a denunciar que a questão do
esgoto no Riozinho é crime
ambiental e contra a saúde pública.
Em março, segundo Alencar
Vigano, foi feita denúncia ao
prefeito Gean Loureiro (PMDB) e
ao secretário de Saúde, Carlos
Alberto Justo da Silva, mas até hoje
não houve resposta.
A prefeitura, através da

Vigilância Sanitária, não exerce o
seu poder de polícia para lacrar os
pontos de despejo e multar os
poluidores. Nas pouquíssimas
vezes em que atua, não divulga o
nome de quem joga esgoto na rede
pluvial. E também não denuncia
ninguém à Justiça por crime
ambiental.

E a lei 9605/98, dos crimes
contra o meio ambiente, é clara. O
artigo 54 diz:  “Causar poluição de
qualquer natureza em níveis tais
que resultem ou possam resultar
em danos à saúde humana, ou que
provoquem a mortandade de
animais ou a destruição
significativa da flora: Pena -
reclusão, de um a quatro anos, e

multa.§ 1º Se o crime é culposo:
Pena - detenção, de seis meses a
um ano, e multa.§ 2º Se o crime: I -
tornar uma área, urbana ou rural,
imprópria para a ocupação
humana; II - causar poluição
atmosférica que provoque a
retirada, ainda que momentânea,
dos habitantes das áreas afetadas,
ou que cause danos diretos à saúde
da população; III - causar poluição
hídrica que torne necessária a
interrupção do abastecimento
público de água de uma
comunidade; IV - dificultar ou
impedir o uso público das praias;
V - ocorrer por lançamento de
resíduos sólidos, líquidos ou
gasosos, ou detritos, óleos ou
substâncias oleosas, em desacordo
com as exigências estabelecidas em
leis ou regulamentos: Pena -
reclusão, de um a cinco anos”.

Por que a prefeitura não
fiscaliza, lacra o esgoto
clandestino, autua, multa e pede a
prisão dos infratores? É preciso ter
coragem para disciplinar uma
cidade com tantos crimes
ambientais como Florianópolis.
Mas o prefeito Gean Loureiro,
definitivamente, parece que se
adapta melhor com os festivais de
pandorga e as ruas de lazer.

POR QUE NINGUÉM VAI PRESO POR
JOGAR ESGOTO NO MAR? 
Lei 9605/98, dos crimes contra o meio ambiente, prevê prisão aos poluidores.
Para ser prefeito é preciso coragem de agir
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Por que a prefeitura não fiscaliza, lacra o esgoto clandestino, autua, multa e pede a prisão dos
infratores? É preciso ter coragem para disciplinar uma cidade com tantos crimes ambientais

Fotos: Paulo Goeth/Divulgação/BD



8 OUTUBRO DE 2017
Florianópolis - São José - Palhoça - Biguaçu - Sto Amaro da Imperatriz

Já que a prefeitura, a Vigilância Sanitária, e a Fatma não fazem nada (esses órgãos existem para isso, mas
não cumprem sua função legal) os moradores do Campeche começam a reagir contra a poluição da praia.
No último domingo (22/10) crianças, seus pais, amigos foram até a região do rio do Noca (Riozinho) para
protestar e também para limpar a praia. Foi a primeira manifestação. Em novembro vai acontecer outra,

agora para obstruir as valas por onde o esgoto chega ao mar. O que será preciso fazer para
que os órgãos responsáveis cumpram o seu papel?

A COMUNIDADE REAGE

Fotos Milton Osteto/Divulgação/BD
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ACasan promete que em
2018, ano que vem, vai
restaurar a balneabilidade

da Beira-mar Norte, num trecho
de três quilômetros e meio, entre a
Guarnição de Buscas e Salvamento
do Corpo de Bombeiros (próximo
à Ponte Hercílio Luz) e a Ponta do
Coral. O projeto de balneabilidade
da Beira-mar vai custar R$ 24,5
milhões.
O edital para o projeto de

recuperação da balneabilidade foi
assinado no dia 11/10, e é uma
ação conjunta entre Casan e
prefeitura. Segundo o presidente
da empresa, Valter Gallina, o
processo será semelhante ao que
está recuperando o Rio do Braz,
no Norte da Ilha. Na Baía Norte, o
projeto é controlar os poluentes
despejados na rede pluvial, que são
a maior fonte de poluição do mar
da avenida.
A Casan prevê a instalação de

uma Unidade Complementar de
Recuperação Ambiental (URA)
junto à Estação Elevatória que já
existe ali, e que tratará o esgoto
que vem pela rede pluvial (são 20
antigos riachos, quedas d’água e
valas que descem da encosta).
Livre de contaminação, a água será
lançada na Baía-Norte. A URA
Beira-mar terá capacidade de tratar
até 150 litros por segundo, o
equivalente a 13 milhões de
litros/dia.
Cada uma das saídas da rede de

drenagem pluvial terá um sistema
próprio de captação e
bombeamento, com cerca de 20
pequenas estações elevatórias que
jogarão esse esgoto pluvial até a
Unidade Complementar de
Recuperação Ambiental, onde será
desinfetado e clarificado, para ser
jogado no mar.
“Este projeto será a cereja do

bolo em termos de qualidade de
vida na Capital”, disse o diretor-
presidente da Casan, Valter
Gallina. Ele destacou que,
atualmente, a empresa investe R$
400 milhões em Florianópolis.
Na Beira-mar, além de tratar o

esgoto que vem pela rede pluvial, a
Casan terá que resolver também
problemas na rede oficial. A área
central de Florianópolis tem 100%

de rede de coleta e tratamento de
esgoto, mas a empresa estima que
cerca de 50% dos imóveis na
região têm alguma irregularidade
na instalação com a rede coletora.
Esse, segundo Gallina, é o motivo
dos canais pluviais trazerem tanto
esgoto junto com a água da chuva,
“o que impede o banho de mar na
zona mais populosa da Capital”.
Expectativa -  O anúncio do

projeto de despoluição de 3,5 km
do mar da Beira-mar foi feito no
Gabinete do prefeito Gean
Loureiro (11/10). O ato foi
acompanhado por representantes
do Movimento Floripa
Sustentável, Associação Floripa
Amanhã, Sindicato dos
Engenheiros no Estado de Santa
Catarina, Sindicato da Indústria da
Construção, Associação Comercial
e Industrial de Florianópolis.
Todos têm interesse em que a praia
fique limpa, pois há muitos anos
sonham em instalar ali uma grande
marina e, para que isso seja viável,
a água do mar deve ter
balneabilidade.
“Fico tranquilo com a

consistência da apresentação feita
aqui. É um projeto que nos trará o
resgate de uma área muito
importante, proporcionará uma
cidade para todos e de frente para
o mar. É uma ação que favorece a
cidade, e uma das provas disso é a
presença das entidades aqui ”,
disse o prefeito Gean Loureiro.
O empresário Fernando

Marcondes, representante do
Floripa Sustentável, se disse
emocionado com o anúncio de que
a área central da Beira-mar Norte
estará despoluída no Verão 2019.
“Estou emocionado, pois hoje é
um dia histórico. Depois de 300
anos degradando esta Ilha,
estamos fazendo algo para
recuperar. Há inclusive quem diga
que esta obra é mais importante do
que a recuperação da ponte
Hercílio Luz”, disse.
O empresário ressaltou os

reflexos sociais do investimento,
que pode dar oportunidade aos
moradores da área central de ir ao
mar sem ter de encarar o trânsito
difícil da Ilha, além dos efeitos
econômicos que a despoluição

trará, com a aceleração
da implantação de uma
marina na região.
“Vamos, enfim,
transformar
Florianópolis numa
cidade náutica”.
Falando em nome da

Câmara, o vereador
Tiago Silva (PMDB)
disse que tornar
balneável a área central
da Beira-mar Norte “é a
obra mais importante e
aguardada de
Florianópolis nos
últimos anos”. O
vereador falou da
“importância do
benefício social” da
Unidade Complementar
de Recuperação
Ambiental (URA) Beira
Mar, já que as
comunidades carentes
dos bairros poderão ter
acesso mais fácil à praia. Tiago
disse, por fim, que não pode ser
esquecido o valor econômico e
turístico do empreendimento:
“Vamos ter um outro olhar para o
turismo: as marinas serão uma
realidade”.

Poluição
localizada
Apesar de a área central de

Florianópolis contar com 100% de
rede de coleta e tratamento de
esgoto, diferentes fatores ainda
causam a poluição do mar. Entre
eles, a ocupação desordenada e o
altíssimo adensamento urbano.
Casan e prefeitura estimam que
cerca de 50% dos imóveis da
região apresentam alguma
irregularidade na instalação com a
rede coletora de esgoto. 
“Esse conjunto de fatores faz

com que os canais pluviais
arrastem com a água da chuva uma
alta carga de esgoto, gerando a
contaminação que impede o banho
de mar na zona mais populosa da
Capital. A rede de esgoto instalada

resolve o problema sob o ponto de
vista sanitário, mas não permite a
balneabilidade”, explica o diretor-
presidente da empresa, Valter
Gallina.
Análises realizadas pelo

Laboratório de Efluentes da Casan
para monitoramento da Baía Norte
apresentam resultados que deram
suporte ao projeto de despoluição.
Esse acompanhamento mostra que
a menos de 200 metros da areia da
praia a água está dentro dos
parâmetros de balneabilidade da
Fatma.
Essa boa condição da água

comprova, segundo os
engenheiros, que a poluição da
Baía está localizada nas galerias de
água da chuva. “Solucionado estes
focos, a balneabilidade poderá ser
recuperada”, diz engenheiro
Alexandre Trevisan, da Gerência
de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos da Casan.
É bom lembrar que a última

promessa de despoluição do mar
da Beira-mar Norte foi feita pelo
ex-prefeito Esperidião Amin, que
prometeu que iria levar até lá uma
cadeira de praia e guarda-sol. O
atual presidente da Casan, Valter
Gallina, não quis polemizar o
episódio.

MERGULHO NA BEIRA-MAR EM 2018.
É PROMESSA DA CASAN 
Despoluição de 3,5 km custará R$ 24,5 milhões. No Campeche, limpeza
da praia não custa nada, é só bloquear despejos irregulares 

Divulgação/BD
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São José manteve a liderança
na geração de empregos na
Região Metropolitana e foi,

também, o município que mais
criou vagas com carteira assinada
no mês de setembro em Santa
Catarina, com um saldo positivo de
660 postos de trabalho. Superou
Blumenau (522 vagas), Chapecó
(462) e Joinville (456), cidades que
têm mantido desempenho positivo
na geração de empregos.
Depois de longos meses com o

mercado de trabalho em retração,
Florianópolis também reagiu e
criou 185 vagas com carteira
assinada em setembro, segundo o
Caged (Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados),
do Ministério do Trabalho. Em
agosto a Capital, entre
contratações e demissões, teve um
saldo negativo 669 postos de
trabalho. 
Nos principais municípios da

Região Metropolitana, Palhoça e
Biguaçu tiveram resultados
negativos na geração de empregos.
Palhoça fechou 86 vagas de
emprego (em agosto tinha gerado
110 vagas com carteira assinada) e
Biguaçu quatro (em agosto já havia
perdido sete postos de trabalho).
Em setembro, nove das dez

maiores cidades catarinenses
(Palhoça não gerou empregos)
foram responsáveis por 41,20%
dos postos de trabalho gerados no
Estado. 
Santa Catarina gerou 8.011

postos de trabalho, resultado que
colocou SC na segunda posição no
ranking dos estados brasileiros,
atrás apenas de Pernambuco, com
13.992 novos postos de trabalho. 
O saldo líquido catarinense de

8.011 vagas em setembro é
resultado de 73.771 admissões
contra 65.760 desligamentos. Os
setores que mais se destacaram na
geração de empregos foram a
indústria (2.696 postos), serviços
(2.501) e comércio (2.072). No
acumulado do ano (janeiro a
setembro) Santa Catarina tem um
saldo positivo de 35.452 postos de
trabalho com carteira assinada. 
O resultado catarinense, com

saldo positivo de 8.011 empregos,
representa 23,29% do total de
empregos gerados no Brasil em
setembro, que foi de 34.392 novas
vagas.
Entre as 10 maiores cidades

catarinenses, apenas Florianópolis
e Palhoça ainda mantém saldo
negativo no acumulado do ano
(janeiro a setembro).  

JANEIRO A SETEMBRO 2017

SALDO DE EMPREGOS

CIDADE                 VAGAS GERADAS
Joinville                             5.948
Florianópolis                   -6.260
Blumenau                         2.472
São José                          3.097
Chapecó                          2.472
Criciuma                              617
Itajaí                                  1.910
Jaraguá do Sul                 1.933
Palhoça                              -290
Lages                                  409

País volta
a gerar
vagas
Com 34.392 postos de

trabalhado gerados em setembro, o
Brasil praticamente repetiu o
resultado de agosto, quando foram
criadas 35.457 vagas.  De acordo
com o Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados
(CAGED), do Ministério do
Trabalho, esse estoque de emprego
formal é resultado de 1.148.307
admissões e de 1.113.915
desligamentos. No acumulado do
ano, houve crescimento de 208.874
empregos, representando
expansão de 0,5% em relação ao
estoque de dezembro de 2016.
Nos últimos doze meses, verificou-
se uma redução de -466.654 postos
de trabalho, correspondente à
retração de -1,2% no contingente
de empregados celetistas do País
em relação a setembro de 2016. 
Metade dos oito setores de

atividade econômica apresentaram
crescimento no nível de emprego.
Destacaram-se, pela ordem,
Indústria de Transformação
(+25.684 postos), Comércio
(+15.040 empregos), Serviços
(+3.743 vínculos empregatícios) e
Construção Civil (+380 postos).
Apresentaram saldos negativos os

setores da Agropecuária (-8.372
empregos), Serviços Industriais de
Utilidade Pública (-1.246 postos),
Administração Pública (-704
postos) e Extrativa Mineral (-133
postos).
A Indústria de Transformação

foi o destaque do mês de
Setembro/2017. Registrou saldo
positivo de 25.684 empregos, em
decorrência do crescimento
verificado em dez dos doze
subsetores que compõem a
atividade industrial. A Indústria de
produtos alimentícios, bebidas e
álcool etílico gerou 16.982
empregos; a indústria química de
produtos farmacêuticos,
veterinários, perfumaria, +3.914;
têxtil do vestuário e artefatos de
tecidos, +2.345 postos; indústria
da madeira e mobiliário, +2.325
empregos; indústria metalúrgica,
+1.666 postos; e indústria do
material de transporte, +1.070
vínculos empregatícios. O setor da
borracha e do fumo perdeu 4.042
empregos e indústria de calçados
fechou mais 466 postos de
trabalho.
No comércio, que gerou 15.040

vagas, o resultado foi
impulsionado principalmente pelos
subsetores do comércio varejista
(com saldo positivo de +13.174
postos) e atacadista (+1.866
empregos). 
No setor dos Serviços (3.743

postos de trabalho em setembro) o
resultado positivo foi obtido pelo
desempenho dos subsetores de

ensino (+4.779 empregos);
comércio e administração de
imóveis, valores mobiliários,
serviço técnico (+2.050 postos de
trabalho); serviços médicos,
odontológicos e veterinários
(+2.019 vínculos); transportes e
comunicações (+485 postos).
Tiveram desempenho negativo os
subsetores de alojamento,
alimentação, reparação,
manutenção, redação (-4.017
postos); e instituições de crédito,
seguros e capitalização (-1.573
empregos).

A Construção Civil teve um
saldo positivo tímido, de apenas
380 novos empregos, o que mostra
a paralisia do setor. A
Agropecuária teve saldo negativo
de -8.372 empregos em setembro
em decorrência da sazonalidade e,
também, reflexo da prisão dos
maiores empresários da indústria
de processamento de carnes.
Entre os 27 estados brasileiros,

18 tiveram resultados positivos,
com destaque para Pernambuco
(+13.992 empregos), Santa
Catarina (+8.011 empregos),
Alagoas (+7.411 empregos), Pará
(+3.283 postos de trabalho),
Paraná (+2.801 empregos), Bahia
(+2.297 vínculos empregatícios), e
Ceará (+2.161 postos).
Os maiores saldos negativos

entre os estados foram registrados
no Rio de Janeiro (-4.769
empregos), Minas Gerais (-4.291
vagas), e Goiás (-3.493 empregos).

SÃO JOSÉ LIDERA EMPREGOS EM SC
Criou 660 novas vagas em setembro. Florianópolis reagiu e gerou
185 empregos. Palhoça e Biguaçu tiveram resultado negativo
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Pesquisa, todos dizem, é
apenas um retrato do
momento. E ainda mais se a

sondagem com os eleitores for feita
a um ano da próxima eleição, que
será em outubro de 2019. Mesmo
assim, a pesquisa quantitativa
divulgada há poucos dias pelo
Paraná Pesquisas, que avalia a
situação eleitoral para o Governo
do Estado de Santa Catarina, mexeu
no tabuleiro político e pode servir
como freio de arrumação nas
pretensões pessoais e partidárias.
Para o Governo, a pesquisa

estimulada aponta o nome do
deputado federal Esperidião Amin
(PP) em primeiro lugar, com 30%
da preferência dos eleitores. Em
segundo, aparece o senador Paulo
Bauer (PSDB), com 20,3%; em
terceiro, o deputado federal Mauro
Mariani (PMDB), com 9,9% da
preferência dos eleitores; em quarto,
o deputado federal Décio Lima
(PT), com 8,5%; em quinto, o
deputado federal Jorginho Mello
(PR), com 5,1%; e em sexto, o
deputado estadual Gelson Merísio
(PSD), com 4,5%. Se a eleição fosse
hoje, Amin e Bauer estariam no 2º
turno. 
Os números, mesmo longe da

eleição, surpreendem.
Principalmente os atribuídos ao
senador Paulo Bauer que, por ter
liderado a batalha pela permanência

do colega Aécio Neves no Senado,
vem sendo enxovalhado nas redes
sociais, junto com os também
senadores catarinenses Dário
Berger e Dalírio Beber. No caso de
Bauer, a pesquisa não refletiu seu
empenho para salvar Aécio Neves,
pois foi feita de 12 a 16 de outubro
e o caso do senador foi votado pelo
Senado no dia 17. Só numa próxima
pesquisa será possível avaliar os
reflexos do apoio de Bauer ao
colega Aécio.
Mas a grande ducha de água fria

da pesquisa foi jogada sobre os
deputados Mauro Mariani, que é
pré-candidato do PMDB ao
governo e aparece com raquíticos
9,9%; e o deputado estadual Gelson
Merísio, que há um ano está com o
bloco na rua para viabilizar sua
candidatura pelo PSD e aparece
com esquálidos 4,5%. Ficou atrás
até do deputado Jorginho Mello
(5,1%), que sempre diz que é
candidato ao governo mas, na
verdade, quer é valorizar o passe do
seu PR. 
Décio Lima, do PT, mostra que

“não tá morto quem peleia”. O
partido, apesar das lideranças
nacionais presas e da condenação
do grande líder, o ex-presidente
Lula, ainda tem fiéis seguidores e a
candidatura de Décio pode puxar
votos para eleger uma boa bancada
de deputados estaduais e federais.  

Raia – Todos que
comentaram a
pesquisa disseram que
a eleição ainda está
distante. Muita água

vai passar por baixo da
ponte Hercílio Luz.
Mas, nas conversas
reservadas, assessores
esmiúçam o cenário.
No PP, todos

dizem que será difícil
segurar o cavalo que
está passando
encilhado na frente do
deputado Esperidião
Amin. Largou com
30% numa raia ainda
confusa, onde os
adversários tropeçam,
mas se mantiver a
arrancada vai estar no páreo como
um dos favoritos.
O cavalo de Paulo Bauer

ninguém sabe para que lado vai
correr. Tem muita gente jogando
pedra e isso pode assustar os
eleitores. O mais certo é que se
recolha a uma baia para esperar o
fim da tempestade.
Apesar dos 9,9%, o cavalo de

Mauro Mariani não pode ser
chamado de pangaré, porque o
PMDB catarinense sempre teve
uma manada de votos, não importa
quem seja o cavaleiro.  
Décio Lima, do PT, está

montado num pônei. Com seus
8,5%, e as dificuldades do partido,
pode crescer um pouco mas seu
papel será puxar a carroça para
garantir votos aos candidatos
petistas a deputado.
Jorginho Mello, do PR, com

5,1%, vem como cavalo de desfile:
enfeitado, troteia, empina, marcha,
anda de lado, mas está preocupado

mesmo com as balinhas de açúcar.
Só sairá candidato se, nas próximas
pesquisas, virar um alazão. Deve
mesmo se recandidatar à Câmara
Federal.
Amigos próximos ao deputado

Gelson Merísio, com 4,5% na
Paraná Pesquisas, dizem que o
cavalo dele saiu muito cedo da baia,
e que vai estar cansado quando
chegar a hora da corrida eleitoral.
Mas ainda é muito cedo para

uma avaliação. Como se diz,
pesquisa é apenas um retrato do
momento. E na próxima foto
charter muitos cavalos podem
aparecer cabeça a cabeça.  Mesmo
porque, 5,7% dos eleitores ainda
não sabem em quem votar e 16%
disseram que não votariam em
nenhum desses nomes.
O levantamento da Paraná

Pesquisas foi feito com 1.554
eleitores em 64 municípios. O grau
de confiança é de 95% e a margem
de erro é de 2,5% para os resultados
gerais. 

GOVERNO DO ESTADO

PESQUISA CAUSA ALARIDO.
AMIN E BAUER LIDERAM
Sondagem feita pela Paraná Pesquisas mostra Mauro Mariani (PMDB)
e Gelson Merísio (PSD) pendurados no pincel 

Governador - Estimulada

Presidente - Estimulada

A Paraná Pesquisas
também avaliou a situação
eleitoral em Santa Catarina
para presidente da República.
Aqui, pela pesquisa, se a
eleição fosse hoje, 26,2% dos
eleitores catarinenses
escolheriam o nome do
deputado federal Jair
Bolsonaro. Ele, que trocou o
PSC pelo PEN, não tem ainda

um partido definido para ser
candidato. Em segundo lugar
vem Lula (PT), com 18%;
Marina Silva (Rede), com
9,3%, Geraldo Alckmin
(PSDB), 8,2%; Álvaro Dias
(Podemos), 7%; Joaquim
Barbosa (sem partido), 5,8%;
Ciro Gomes (PDT), com
5,3%; e Henrique Meirelles
(ministro de Temer e sem

filiação partidária), 0,8%.
A primeira leitura: o

eleitorado de SC é ultra-
conversador; Lula, apesar de
todo o desgaste, é um
candidato forte; e parece ter
acabado a dicotomia
PT/PSDB. 
As bases do levantamento

são as mesmas da pesquisa
para governador. 

Para a presidência, Bolsonaro lidera e
Lula está no páreo em segundo
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Mesmo que o cenário da
primeira amostragem
da Paraná Pesquisas

em relação aos candidatos ao
Governo do Estado se
confirme nos próximos
levantamentos, ou em pesquisas
de outros institutos, e mude a
rota do deputado estadual
Gelson Merísio, a situação
eleitoral da prefeita de São José,
Adeliana Dal Pont, não vai
mudar.
Afilhada política de Merísio,

Adeliana é uma forte pré-
candidata a deputada federal.
Foi reeleita prefeita, conseguiu
manter as finanças da prefeitura
em ordem; só faz pequenas
obras que têm começo, meio e
fim; e seu nome ganhou
visibilidade e se fortaleceu

como presidente da Fecam
(Federação Catarinense dos
Municípios). A Fecam
conseguiu vitórias importantes
para os municípios, e Adeliana

conquistou um grupo de
prefeitos que devem apoiá-la
como candidata à Câmara
Federal. O cavalo da prefeita
está passando encilhado, e é
quase certo que ela vai montar. 
Se ela não montar no cavalo

encilhado, o que é pouco
provável, seu vice-prefeito Neri
Amaral pode sair candidato. A
Lei Complementar nº 64/90
prevê, em seu art. 1º, § 2º, uma
regra específica para os vices
(vice-presidente, vice-
governador e vice-prefeito),
segundo a qual eles poderão
candidatar-se a outros cargos,
preservando seus mandatos,
desde que, nos seis meses
anteriores ao pleito, não tenham
sucedido ou substituído o
titular.

José Natal
Pereira, que foi
o candidato do
PMDB a
prefeito de São
José, eleição em
que ficou em
segundo lugar
com um total de
30.773 votos,
está sendo
pressionado por
companheiros a
candidatar-se a
deputado
estadual. 
Natal, que hoje é diretor de Gestão de

Recursos Previdenciários do Iprev (Instituto
de Previdência do Estado de Santa Catarina),
faz cara de paisagem quando este assunto é
colocado. Mais: diz que vai trabalhar mas
para eleger o atual presidente da Casan,
Valter Gallina, a uma cadeira na Assembleia
Legislativa.
Mas como passarinho na muda não pia,

vários apoiadores de Natal ainda acreditam
que ele, na hora certa, vá levantar vôo.

Natal candidato?
POLÍTICA REGIONAL

ADELIANA VAI MONTAR O
CAVALO ENCILHADO?

Divulgação/BD

Divulgação/BD
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POLÍTICA REGIONAL

Éimpressionante o número de
seguidores que o ex-prefeito
Fernando Elias tem nas redes

sociais. E todos insistem para que ele
volte a ser candidato a prefeito de
São José. Mas, como bom político,
com pedigree da linhagem do
respeitado Mansur Elias, Fernando
respondeu as seus seguidores no
Facebook: “Vou para vereador. Desta
vez a Prefeita é a Meri".
No face, aliás, está postada uma

foto em que aparecem o ex-prefeito
de São José e Méri Hang, em uma
mesa de restaurante em São José,
junto com Ivete Bedin e Marcia
Trajano Marcelino e outras pessoas.
Méri nega que seja candidata a
prefeita.
Hoje, Fernando Elias faz ponte

área e rodoviária São José e Curitiba,
onde tem escritório de advocacia e
mora com a esposa Léia Sangaletti e
os filhos David Mansur e Fernanda
Valentina. Mas seu domicílio eleitoral
ainda é São José. Então, a volta dele à
política josefense está anunciada. 

Overeador Clonny Capistrano Maia de Lima, foi
escolhido o novo presidente do Diretório do
PMDB de São José. A escolha foi por consenso

e, com isso, ele se fortalece para conduzir o partido no
município nas próximas eleições. A condução de Clonny
à presidência do diretório municipal foi durante
convenção realizada na Câmara Municipal, no último dia
21.
Clonny Capistrano foi o segundo vereador mais

votado na eleição de 2016, e também é o político com
mandato com mais tempo de filiação no PMDB
josefense. Já ocupou várias secretarias na prefeitura de
São José e foi secretário da Secretaria Regional da
Grande Florianópolis, do Governo do Estado.
O cargo de presidente do PMDB de São José era

ocupado pelo vereador Michel Schlemper.

Clonny comanda o PMDB

A VOLTA DE FERNANDO ELIAS
Divulgação/BD

Divulgação/BD

VEREADOR CLONNY CAPISTRANO (camisa azul, ao centro)
é o novo presidente do PMDB de São José

EX-PREFEITO FERNANDO ELIAS, com os filhos David Mansur e
Fernanda Valentina: desta vez vai para vereador. Será?

CANDIDATO a vereador e candidata a prefeita?
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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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Um prato especial e delicioso elaborado pelo
chefe Pedrão, do Bar e Restaurante Sufoco’s, da
Lagoinha Pequena, no Campeche, abre o espaço
gourmet do jornal. A receita é uma moqueca de
peixe com camarão, que o chefe batizou de
“Moqueca Bom Dia”. 
Na preparação deste prato, além dos

ingredientes, iguarias e temperos, um detalhe é
fundamental:  convidar amigos para
acompanhar todo o processo, e ali, em volta do
fogão, contar boas histórias, bebemorar e depois
saborear a delícia feita em panela de barro.
Vamos cozinhar.

Uma receita de Moqueca Bom Dia para seis
pessoas leva os seguintes ingredientes: 

- 1 kg de cação em posta
- 600 gramas de camarão rosa, grado
- 5 tomates
- 3 meio pimentões (verde, amarelo e vermelho)
- 1 cebola grande, cortada em meia lua (à noceti)
- 1 tigela média com tomate cortado em cubos
- cabeças de alho cortadinhas
- salsinha, cebolinha, orégano e alfavaca frescos,
colhidos na horta de casa

Bebericando
1) - Para aperitivo, os amigos levaram cerveja

e água mineral Perrier, em homenagem ao chefe
Pedrão, recém chegado de uma viagem a Paris,
Amsterdam, Londres e outras cidades da
Europa com a esposa. O chefe serviu queijo
holandês Wyngaard, e também pedaços de
queijo de cabra e shedar branco temperado com
ervas, e um patezinho picante criado na hora.
Para brindar a Perrier, o chefe abriu garrafas de
Villagio Bassetti, um sauvignon blanc da Serra
Catarinense, especial.

Chefe ao fogão
2) - Primeiro um arroz, em pequena

quantidade (seis mãos cheias). Na panela, alho
refogado, pistache e gengibre doce. Cozinhando.  

3) - Os temperos e ingredientes da Moqueca
já estão preparados e a panela de barro no fogo.
Ela precisa estar bem quente, para não esfriar na
hora de servir e garantir um ótimo sabor, bem
caseiro.

4) - Hora de colocar na panela quente alho,
cúrcuma, tomatinho em cubo, pimentão em
tiras e cebola. Duas colheres de azeite de Dendê,
fogo por três minutos e aí mexe para os
ingredientes não perderem a quentura.

5) - O próximo passo é preparar uma cama
com rodelas de tomate sobre o refogado. Mais 4
minutos de fervura. 

6) - Hora de colocar o peixe, que já foi
temperado posta a posta com limão, sal,
pimenta branca e sal marinho. O peixe vai pra
panela.

7) - Na sequência dessa alquimia culinária,
coloca-se pimentão sobre as postas de peixe;
orégano, alfavaca e cebolinha frescos; cúrcuma e
cobre com mais rodelas de tomate. A panela é
tampada e ficará cozinhando por 19 minutos. 
Depois dessa fervura, desliga a panela e

retira-se a água, que vai ser a base do pirão.

BOM DIA GOURMET

DO CHEFE PARA OS AMIGOS
A deliciosa moqueca de peixe com camarão do caderno de receitas do chefe Pedrão 



8) Agora o chefe Pedrão acrescenta 250ml de
leite de côco nos ingredientes da panela de
barro. 

9) - Antes de escaldar o pirão, coloca-se dois
camarões para dar gosto. Sal e mais água. Ferver
e mexer.

10) A panela de barro volta ao fogo e recebe
um pouco mais de água. O chefe acrescenta sal,
pimenta do reino, uma pequena quantidade de
alcaparra. Com a panela fervendo, abre e coloca
sobre tudo uma cobertura de camarões. Fecha e
deixa ferver por mais 2 minutos. Desliga e
mantém a panela tampada.

11)Hora de servir. Na trilha sonora,
Dazaranha, porque todos amam a Ilha e os seus
talentos. 
O chefe Pedrão serve a esposa e cada um dos

amigos. 
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• O camarão, que entrou cru na panela e
recebeu dois minutos de calor, fica com uma
textura excelente para morder (o chefe manteve
os rabinhos). 
• As postas de peixe estão inteiras quando

colocadas no prato, mas derretem na boca.
• Há um toque sutil das alcaparras, mas

nenhum dos ingredientes tem domínio sobre o
outro. Tudo está unido. Muito bom mesmo.

Hora de abrir mais uma garrafa de Villagio
Bassetti e lembrar a frase célebre daquele velho
marujo: “Como é bom de noite com os
amigos”.

Observações 
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Opiloto catarinense
Agnaldo Schimitz #123,
da Pro Racing, tem sido

um grande destaque na categoria
Superbike Escola. Mas o piloto,
que mora em Florianópolis, cidade
não tem autódromo e poucas
empresas especializadas em
motovelocidade, tem grandes
dificuldades para se preparar para
as corridas. Faltam recursos.
As viagens para as etapas do

SBK em São Paulo (mais de
700km) é um desafio, pelos custos
de transporte de equipamentos,
passagens aéreas, estadias e
alimentação.
Mesmo assim, o piloto tem

mostrado um forte potencial e a
cada nova conquista vibra com o
bom desempenho. Na última, em
Curitiba, quando houve rodada
dupla, ele garantiu a quarta e a
terceira colocação,
respectivamente. 
Essas posições garantiram ao

piloto catarinense o segundo lugar
no campeonato, com apenas 27
pontos de diferença do líder.
Agnaldo está com 103 pontos e
faltam duas etapas para o fim da
temporada. Ainda há chances de
uma vitória na categoria.
Ele diz que, no momento, o

importante é colocar sua moto
entre as cinco mais rápidas.  “É a
paixão pela moto que me faz
encarar as dificuldades. É algo que
está no sangue desde pequeno”,
diz.

Mas todo esse potencial
depende de patrocinadores, que
apostem no potencial de Agnaldo
para que ele possa competir em pé
de igualdade com outros pilotos.
Schimitz diz que muitos
brasileiros, esportistas de talento,
têm carreira curta porque faltam
recursos para manterem-se na
disputa. 
“Isto tem se repetido a cada

ano, e a cada competição
internacional brasileiros talentosos
e desconhecidos que se destacam,
não se sustentam. Esses heróis

surgem e desaparecem do cenário
com a mesma velocidade. Para
mudar este quadro só com
recursos”, diz o piloto
Agnaldo Schimitz ingressou

este ano no SuperBike, que é o
maior campeonato de
motovelocidade das Américas. O
SuperBike é um campeonato
similar ao MotoGP e o Mundial de
SuperBikes WSBK. Para enfrentar
essa disputa, Agnaldo faz
preparação psicológica e
condicionamento físico.
Ele é empresário da área de

suplementos alimentares, campeão
Sul Brasileiro de fisiculturismo,
graduado em Educação Física, pós
graduado em Fisiologia do
exercício e pós graduado em
Musculação.
Também participa e organiza

palestras de conscientização em
escolas, eventos, feiras, exposições
e encontros de motocicletas, onde
passa suas experiências e vivências.

AGNALDO SCHIMITZ

UM PILOTO
VENCEDOR EM BUSCA
DE PATROCÍNIO 
É de Floripa e segundo colocado no Superbike Escola, 
maior campeonato de motovelocidade das Américas 

“É a paixão pela moto
que me faz encarar
as dificuldades. É algo
que está no sangue
desde pequeno”



21OUTUBRO DE 2017
Florianópolis - São José - Palhoça - Biguaçu - Sto Amaro da Imperatriz

CRÔNICA
Carlos Moura

Eu não sei mais se existe o
amor. Ou o que ele significa
hoje. Talvez seja apenas um

conceito vago na sua atual
abstração, complexo porque
complexa – e às vezes perversa – é a
vida hoje. Existe amor ou isso não
passa de uma forma de justificar
essa existência mais-ou-menos,
incerta e meio desastrosa que se
vive agora? Existe um sentimento
que, conceitualmente, tem essa
força ou isso não passa de uma
desculpa para nossa auto-
flagelação? Talvez crer no amor
resgate um pouco dessa
humanidade que já tivemos e que
hoje parece meio perdida entre
conceitos, receitas, visões, opiniões
sobre o que é ou o que deixa de ser
a vida.

Talvez acreditar na existência do
amor seja a forma que nos
impomos para nos iludir que ainda
temos a capacidade de sentir, de
sofrer, de sorrir, de sair de dentro de
nossos mundinhos fechados em
torno de nós mesmos. Talvez seja
uma forma de nos convencer de
que ainda conseguimos sair de nós e

ceder um pouco, entrar um pouco
no mundo de outra pessoa.

Não sei se o amor ainda existe,
se existiu ou o que ele é. Antes era
mais fácil entender esse amor que
“movia montanhas”, que hoje
parece existir somente nos filmes de
comédias românticas... Porque o
amor de hoje também é rápido,
fugaz, nada tem de eterno – “posto
que é chama” – e muitas vezes
parece se assentar sobre bases
racionais demais, práticas demais,
justificáveis demais. Algo como
“conveniência” mais do que essa
coisa mágica, intensa, inexplicável e
inesperada que deveria ser, que
estava nos livros, nos romances
épicos, nos filmes clássicos, nas
décadas passadas.

“Ele é bom para mim”, “nos
damos bem na cama”, “me deixa
livre”, “respeita minhas decisões”,
“me faz rir”. Parece tão pouco, tão
pé-no-chão, tão compreensível,
tão... tão simples. A equação deveria
envolver tudo isso e mais fatores,
até um resultado tão absolutamente
completo que não permitisse

duvidar do amor e de sua existência.

Pode ser que a compreensão
sobre o amor tenha mudado,
adaptando-se aos valores que
pautam essa vidinha de agora e que
seja também tão rápido quanto a
vida, quanto as referências mutáveis
de semana para semana, que de tão
velozes, acabam atropelando o
sentimento.
Sabe-se que a medida da vida

mais-ou-menos é essa que faz com
que o objetivo maior seja
estabilidade financeira, poder pagar
as contas do mês sem sustos, prever
uma aposentadoria bastante e
suficiente para viver sem esses

mesmos assombros daqui a 10, 20
anos. Talvez o amor tenha sumido
nesse marasmo pragmático. Porque
é difícil entender um amor mais-ou-
menos, medido pelo mesmo padrão
de mediocridade.

Mas é que minha agonia aparece
quando eu penso que o amor não
resiste à praticidade, à lógica, ao
racionalismo, à conveniência, ao
bom-senso. Que o amor não aceita
a velocidade e os prazos de
validade, as combinações e os
planejamentos. O amor é, ou
deveria ser, muito maior do que
tudo isso. Por isso me pergunto: o
que foi feito do amor?

DA EXISTÊNCIA
DO AMOR
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OBeco da Carioca, um dos
patrimônios culturais de
São José, será revitalizado

pela prefeitura. A ordem de
serviço para as obras foi assinada
pela prefeita Adeliana Dal Pont no
último dia 17/10. 
O ato aconteceu no coreto da

Praça Hercílio Luz.
Os recursos para a obra vem do

Conselho Gestor do Fundo de
Reconstrução de Bens Lesados
(FRBL) do Ministério Público
Estadual, que aprovou o projeto da
prefeitura e repassou R$ 149 mil
para a obra de revitalização.
“Neste momento quero

expressar a minha alegria diante
desta causa tão importante para o
município, sinto uma emoção
muito forte em poder devolver ao
povo um bem tão aguardado”,
discursou a prefeita, que agradeceu
a “sensibilidade do Conselho
Gestor do Fundo”.
O presidente do Conselho do

FRB e promotor de justiça Fábio
de Souza Trajano estava lá e
destacou que a expectativa do
Fundo é receber projetos
diferenciados e que preservam

tradições.
Para ele, contribuir com a

preservação cultural da cidade é
uma satisfação. “Estamos
agradecidos com a oportunidade
de contribuir para o resgate do
Beco da Carioca. Nossa maior
motivação é receber projetos
diferenciados como este, que
preservam tradições e permitem o
retorno dos espaços de
convivência social”. 
Adeliana destacou que a

prefeitura se esforça para
concretizar outras obras
fundamentais para o
desenvolvimento turístico da
cidade. Citou que começará a
terceira fase da obra do Teatro
Adolpho Melo, o terceiro mais
antigo do país, e que em 2019
inicia a revitalização da orla do
Centro Histórico, com a
construção de um trapiche.
“Nossa cidade é a quarta maior do
estado, temos potencial para
receber muitos turistas e vamos
mostrar que podemos fazer isso
muito bem”, disse. 
A Secretaria de Infraestrutura já

realizou a limpeza do

Beco da Carioca para o início
das obras. Segundo a
superintendente da Fundação
Municipal de Cultura e Turismo,
Joice Porto,  a cidade se
desenvolveu ao redor do Beco da
Carioca, que era o ponto de
encontro das lavadeiras que
vinham ali lavar e secar as roupas
de seus patrões. “Sua revitalização,
além de reforçar o valor histórico,
vai ampliar a visibilidade do local,
tornando-o um ponto turístico em
potencial”. 
O Beco da Carioca foi

construído em 1840 como
lavadouro público. A estrutura
composta de cisterna coberta,
alimentada por córrego, é de tijolos
maciços e tem tanque com
lavatórios de roupas. O que era
apenas uma nascente sem
infraestrutura, transformou-se em

1840 em um lavadouro com
cisterna e torneiras para a coleta de
água potável. À época, foram
instaladas 14 pedras que serviam
para bater as roupas. Os
moradores também buscavam ali
água potável.
Em 1940, o local passou por

reforma e as pedras foram
substituídas por artefatos de
cimento ondulados. O Beco da
Carioca também é um dos cenários
mais marcantes da tradicional
Festa do Divino Espírito Santo.

Antes que as obras de
revitalização do Beco da Carioca
fiquem prontas, a prefeita Adeliana
Dal Pont tem que agir rápido para
despoluir a água que desce para o
local. O Beco deve ser revitalizado
mas não pode ficar com a água
poluída.  

BECO DA CARIOCA,
REVITALIZAÇÃO AOS
177 ANOS
É um patrimônio histórico. Prefeita deu ordem de
serviço para obras. Mas também é preciso despoluir
a água que desce para a cisterna e torneiras 

Daniel Oliveira/Secom/PMSJ/Divulgação/BD

PRESIDENTE DO CONSELHO DO FRB e promotor de justiça Fábio de Souza Trajano disse
que o Fundo quer receber projetos diferenciados e que preservam tradições

BECO DA CARIOCA: limpeza para as obras de revitialização
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Opoeta e escritor Nei
Duclós nasceu em
Uruguaiana, Rio Grande

do Sul, em 1948. A veia literária e
poética se anunciou cedo. Já em
1969 começou expondo poemas
escritos em cartolina junto com
outros autores nas praças de Porto
Alegre, do Rio de Janeiro e de São
Paulo. Nei já lançou quatro livros
impressos de poesia: Outubro
(IEL, 1975), No meio da Rua
(L&PM, 1979, apresentação de
Mario Quintana), No Mar,
Veremos (Ed. Globo, 2001,
apresentação de Mario Chamie), e
Partimos de Manhã (IEL, 2012).
A obra Outubro já está em sua

segunda edição (Ed. Autor 2016).
O poeta também tem publicados e
disponíveis dois e-books na
Amazon: Outubro e Arraso,
poemas de amor (Bestiário, 2017).
Nei também disponibilizou em
formato PDF, em edição do Autor,
os livros Cálida Palavra, Trovador,
Semeador, Passo o que fica,

Canção dos 22 anos, entre outros.
Tem dois romances publicados:

Universo Baldio (Francis, 2004) e
Tudo o que pisa deixa rastro (Ed.
Autor, patrocinado pela Petrobras
Cultural em 2015). Além disso
também publicou um livro de
contos e crônicas: O Refúgio do
Príncipe – Histórias sopradas pelo
vento (Empreendedor, 2008). Nei
é formado em História pela USP e
é jornalista profissional desde
1970. Conheça um pouco do
talento nas poesias que seguem.

Contato:
neiduclos@gmail.com
O Autor dispõe de exemplares

impressos e em PDF de alguns
lançamentos e atende a pedidos
feitos via email ou mensagens nas
redes sociais: 
Facebook - nei.duclos
Twitter - @neiduclos

A ARTE DO
DESASSOSSEGO
DE NEI DUCLÓS

Naná Monteiro/Divulgação/BD

POEMAS DE NEI DUCLÓS

Pudera ser minha vida
como um campo de caça
Sem arestas: puro pampa

Onde vale a sabedoria
a atenção e o relâmpago

Onde a paciência é uma arma
contra os caprichos do fogo
e o silêncio, uma lição

que está no sangue

Pudera ser minha vida
tão limpa como os arroios
olhados à distância

Sem esta armadilha
onde a mentira
arma o escândalo

PURO PAMPA

Amor é o que você sente, não o que você ama.
Muda o alvo da fogueira, a essência mantém a chama
Quem te adora vai embora, o coração não reclama
porque a seta de Cupido já faz parte da tua trama

O amor não abandona, ao contrário do poema
prometido em noite alta, ilusão que se esparrama
só tua pulsão fica firme como saiote em arame
da equilibrista imodesta em seu abismo de manhas

No lugar de quem querias virá o encanto de novo
importa é que tenhas vivo o sopro do teu espanto
aprendeste com as brasas o que aquece sem feridas

A solidão não te pesa pois tens a força por perto
abres caminho onde passas com o dom da tua alegria
que o sentimento cultiva onde um dia foi deserto

AMOR É O QUE VOCÊ SENTE,
NÃO O QUE VOCÊ AMA

Se Deus fosse um pesadelo
a chance de acordar seria o tempo
e o gosto de dormir a nossa igreja

Ninguém poderia combatê-lo
a não ser o sonhador e sua teia
cercando a neve em incêndio

Abraçado ao luar, viria o peixe
nesse ataque feito de surpresa
e pássaros voando sobre o gelo

Mas despertar não seria Deus exposto
em carnes penduradas pelo susto
ou asas condenadas à frieza

O levante se faria em outro plano
com o avanço da manhã de seda
desabando os  materiais do sonho

Deus assim mostraria um novo rosto
aberto como alguém que vem de longe
oculto para não perder o fôlego

NOVO TESTAMENTO
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O mar é sempre maior
e o luar lhe faz a corte
Não há medida do homem
entra a praia e o horizonte

O mar já veio antes
da onda inventar o tempo

É ele quem trai o porto
e acende o pavio da bomba

que puxa a noite do poço
e corta os pulsos da sombra

E mesmo no sol, o mar transa
seu jogo de conveniências
suas algas postas de molho
sua escultura sem cabeça

O mar é sempre o começo

Estava no convés, salvo pela Marinha
voltava do naufrágio, década no exílio
por mim esperavam sinais ainda vivos
banda de navais, cais de piso limpo

Passei em revista a escassa comitiva
havia um feriado que impediu a vinda
de ilustres convidados na hora da visita
Era minha vez depois de tanto risco

Roupa de gala, sapato de árduo brilho
sopro de metais, navio branco de cisne
Fui ungido capitão sem jamais ter sido 

Estavas, solidão, no último nó da fila
apertei antes a mão de quem não existia
só tu era real, amor que eu tive um dia

REVISTA

BRAÇO DE MAR

Eu perdi aquele tempo:
Eu de branco em frente
ao manto azul
que o mar estende

Eu perdi aquele tempo:
Ponte entre a ilha
e o continente

Dias de súbitas gaivotas
Noites de lisérgico espanto

Eu me lembro: aquele tempo
tinha nas mãos a luz
de uma tormenta

Palavras de fina lâmina
Rosa dos ventos

Hoje estamos sós
De olhar vazio
como os gigantes

ROSA DOS VENTOS

Trago a nova: eu mudo
lento, e é tudo
Sinto ser assim
por estações: aos turnos

Posso voltar
ao ponto de partida
mas luto

Sei que vem outubro
Flores, fruto de seiva

romperão no mundo
(Trabalho duro:
sugar de pedras
rasgar os caules
colher ar puro)

Lento e bruto
eu mudo
Sei que vem
outubro

OUTUBRO

Quando vier a guerra, e será breve
Veremos nosso bairro como a Síria
Fugiremos entre corpos empilhados
do quarto que perdeu quatro paredes

O barulho das balas, os pedágios
Onde o passe é tudo o que salvamos
Mais o terror de ver humanos
A criar atrocidades entre lobos
Cairão sobre nós junto ao remorso
De não termos levantado a tempo

O pesadelo é querer a paz
depois de mortos

PESADELO

UM POEMA POR ANO

Um poema por ano
casa da solidão
ventos de sono

Árvores da infância furando o coração
na saliva, sangue

O tempo sendo jogado fora do balão
lastro de fome

Cada vez mais longe
a paisagem do amor
e seus rebanhos:
promessas que não se cumprem
pássaros que não voam

UM POEMA POR ANO
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fernandafelixdamasio@hotmail.com.br

DESTAQUE
Fernanda

VIDA DOCE
Ana Claudia  Felisberto. Confeiteira e
proprietária da @mimo_bolosedocesfinos.
Peça já o seu!

DUPLA ALEGRIA

Daniele
Rosa e Rogério

comemoraram os
aniversários de suas

filhas Laura e Marina.
A coluna parabeniza

a família.

PARABÉNS
Liandra Resner, proprietária da loja virtual de
criança "Dbrincar", comemorou ao lado do
marido Francisco os 2 anos da filha Larissa em
uma festa reservada para amigos e familiares.

SOM NA CAIXA

Quer ouvir uma boa música? A DJ Anggelica
agita as noites do Jivago, uma das baladas mais
bem frequentadas da grande Florianópolis.

VENCEDORAS
Sophia Damásio e sua professora Daniela

Nascimento, felizes da vida pela conquista do 1º
lugar nas olimpíadas do Colégio Dom Rafael.
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o universo do seu escritório

televendas (48) 3203.2000
FLORIANÓPOLIS | R. Gen. Bittencourt, 603

SÃO JOSÉ | Av. Pres. Kennedy, 1200

CRICIÚMA | R. Des. Pedro Silva, 648

Promoção válida para produtos em estoque ou até 30/11/2017.  pagamento à vista. a promoção não contempla projetos personalizados.
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Fernando Damásio

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

Grandes amigos
Gilson, Renato Coelho, Ciro e  Jaime Bruggemann se reúnem semanalmente para alimentar a

grande amizade. Amigos de longa data, a conversa sempre trás novidades ao grupo.

Vai de bike
Fabiano Marques está cada dia mais

preocupado com a saúde e a qualidade de vida.
O jornalista é visto todos os dias, depois do
trabalho, pedalando nas avenidas da cidade.

Casal simpatia
Elenir e seu esposo, carinhosamente

chamado de Jacaré, sabem receber amigos como
ninguém em sua residência na Palhoça. Chegar
lá é fácil, o difícil é sair depois de experimentar a
coleção de batidas que Jacaré possui em seu
arsenal de bebidas.

Dupla do samba
O figuraço Mauricio viveu um dos grandes

momentos da sua vida quando curtiu a
companhia do seu ídolo Neguinho da Beija-
Flor, no Club Praça 11.

Bem com a vida
Fernando Souza, popularmente conhecido

como kabeça, diz que só quer sombra e água
fresca. Agora ele passa a maior parte do tempo
no balneário de Governador Celso Ramos, junto
da sua bela esposa.
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O pensador
Ícone da fotografia, Antônio Carlos Mafalda,

sempre acompanhado de sua Nikon, pensa em
qual será o próximo e melhor ângulo a ser
clicado.

União e força
Caê, Gilmara e Méri Hang, vereadores de

São José, estão sempre afinados nas conversas
politicas. Méri, aliás, deve deixar a Secretaria da
Educação em dezembro e retornar à Câmara. 

Esperando o
busão

Os passageiros do
transporte coletivo de
Florianópolis estão
jogados às traças.
Neste ponto, na

Avenida Valdemar
Vieira, no Saco dos
Limões, os usuários
enfrentam sol, chuva
e vento neste ponto
de ônibus quebrado
há mais de um ano.
Mas em todas as
campanhas os

políticos repetem que
“o povo está em
primeiro lugar”. 

Só no suco
Thiago Castro,

Fábio e Mauro Silva
curtindo um
momento de
descanso, após um
longo dia de
produções para a TV
Vento Sul,  que é um
dos melhores canais
do Sul da Ilha.

Lava a jato?
Revoltada com o abandono de alguns terminais de integração, a comunidade protesta. No bairro

do Saco dos Limões, foi colocado esta placa: “Poço de lavar dinheiro”, numa referência ao desperdício
de dinheiro púlico. A sugestão é que o local seja aproveitado como uma base de segurança, juntando
as estruturas das Polícias Civil e Militar, já que o imóvel da delegacia está sem condições de uso.  Até
parece que as autoridades querem reservar o terminal abandonado como abrigo de marginais.

Vergonha
Já se passaram mais de 10 anos e os canos

jogados no aterro da Baía Sul, na saída do  túnel
Antonieta de Barros, continuam lá. A
comunidade do Saco dos Limões não suporta
mais tanto desleixo e abandono. Os canos só
servem de esconderijo para malandros e
assaltantes que agem na comunidade. É uma
vergonha.
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