
NOVEMBRO DE 2017  -  ANO V    -     Nº 42

NEI DUCLÓS

EXEMPLAR GRÁTIS

FLORIPA CRIA VAGAS

JANTAR
ÀS CEGAS

FLORIPA - SÃO JOSÉ - PALHOÇA - BIGUAÇU - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

LIXO
Lixo de todo tipo espalhado em todos os lugares
acelera a degradação ambiental de Florianópolis.

Páginas 4, 5 e 6

Foto de Ronaldo Azambuja, da exposição Orla, que ele mostrou no último Varal da Trajano. Páginas 26 e 27

INIMIGO VISÍVEL

Páginas 30 e 31

Página 20 Página 21 Página 21

Páginas 8 e 9

CONVERSA DE ESQUINA

COM FERNANDO DAMÁSIO

CARLOS MOURA

AS AVENTURAS
DE JACK O
MARUJO

EXEMPLO DE CIDADANIA: moradores limpam a praia da Ponta do Papagaio, em Palhoça

Divulgação/BD

Depois de 9 meses demitindo Capital
gerou 250 empregos em outubro



2 NOVEMBRO DE 2017
Florianópolis - São José - Palhoça - Biguaçu - Sto Amaro da Imperatriz

EDITOR
Jurandir Camargo

COMERCIAL
Fernando Damásio

DESIGN GRÁFICO
Ronaldo Ferro

DIRETORES
Fernando Damásio e Jurandir Camargo

CIRCULAÇÃO: Florianópolis, São José, Biguaçu,
Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz

ENDEREÇOS: Avenida Josué Di Bernardi, 185 - Sala 27
Campinas, São José, Santa Catarina - CEP 88101-200
Rua João Motta Espezim, 1.107 - Saco dos Limões
Florianópolis, Santa Catarina - CEP 88045-400

redacao@bomdiafloripa.com.br
fvdamasio@gmail.com.br

festas@bomdiafloripa.com.br

Fone (48) 3333-6594  /  98477-1499
www.bomdiafloripa.com.br

Tiragem: 6  mil exemplares
FUNDADO EM 11 DE OUTUBRO DE 2013

COLABORADORES
Carlos Moura e Fernanda Damásio

Quase 5 mil pessoas, de todos os 75 bairros
de Curitiba, já assinaram o pedido de suspensão
do licenciamento da obra para a construção de
hipermercado Angeloni na rua Nilo Peçanha. O
documento, que será entregue ao prefeito Rafael
Greca, pedirá também o cancelamento
definitivo do projeto e a criação do  Parque do
Bom Retiro, inteiro e sem mercado no meio, na
área de 60.000m2.

5 MIL DIZEM
NÃO AO
ANGELONI

Parques
Ninguém sabe ninguém viu. Grandes

áreas nobres de Florianópolis continuam à
espera de uma decisão e um projeto que as
transformem em parques públicos. Só para
citar duas: aterro da Via Expressa Sul, que
já tem estacionamentos e até trapiche; e o
antigo campo de aviação do Campeche,
onde uma área de cerca de 120 mil m2 foi
transformada em parque por lei municipal
mas, até hoje, não recebeu uma árvore. É o
tipo do empreendimento que, como as
praças, pode ter parceria de empresas.

Quando a direção estadual do PR estava para
puxar o tapete do deputado estadual Natalino
Lazare, ele agiu mais rápido e foi para o
Podemos, que apoia a candidatura do senador
Álvaro Dias à Presidência da República.

O movimento foi perfeito. O Podemos é um
partido em crescimento, com poucos caciques, a
reeleição do deputado fica praticamente
garantida e ele sai da sombra e da pressão que o
deputado federal Jorginho Melo, presidente
regional do PR, faz sobre todos. Para arrematar:
Natalino Lazare não precisa mais dar bom dia ao
presidente nacional do PR e ex-ministro dos
Transportes, Antônio Carlos Rodrigues, que está
foragido e com mandado de prisão expedido
pela Justiça Eleitoral de Campos de Goytacazes,
no Rio de Janeiro. O cacique nacional do PR é
suspeito de corrupção, extorsão, participação
em organização criminosa e falsidade ideológica
na prestação de contas eleitorais na mesma
investigação que resultou na prisão do ex-
governador do Rio de Janeiro, Anthony
Garotinho (PR).

Novos aresEduardo Guedes/Agência AL/Divulgação/BD

O pepino deixado para o prefeito Gean
Loureiro é fenomenal. O déficit de
Florianópolis foi R$ 107,5 milhões em 2016,
último ano do prefeito antecessor, César Souza
Junior. De tão complicada, as contas da gestão
anterior foram fechadas apenas no terceiro
trimestre deste ano.

A matemática do rombo é aquela básica:
aumentar gastos sem crescimento da
arrecadação. De 2013 a 2016, gestão de César Jr,
as despesas cresceram 21% em termos reais e a
receita corrente só 9,21%. Floripa foi a capital
brasileira que mais aumentou despesas nos
últimos quatro anos.

Buraco sem fundoOhistoriador e museó -
logo Peninha Gelci
Coelho publicou, na

sua página no facebook, esta
foto do centro de Floripa com
a seguinte observação: “Por
todo lado por toda a cidade -
o lado da dor”.

RUA DA AMARGURA
Peninha Coelho/Redes Sociais/Divulgação/BD

NATALINO LAZARE
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Florianópolis caminha a
passos largos para a
degradação ambiental. Mar,

rios e outros recursos naturais já
estão severamente comprometidos
por esgoto. Nas últimas semanas, o
lixo também voltou a fazer parte
dessa desagradável agenda. 

Visível em todos os cantos da
cidade, o lixo transforma ruas e
praças em lixões urbanos quando a
Comcap não faz a coleta. Ou
porque funcionários paralisam os
serviços, ou porque faltam
caminhões para atender a
demanda. 

Em novembro, antes do feriado
da Proclamação da República, a
cidade ficou vários dias sem coleta
e o ambiente urbano ganhou
montanhas de sujeira. Floripa ficou
com um insuportável cheiro de
lixo podre. A prefeitura anuncia
que já adquiriu 15 novos
caminhões para a Comcap, mas
que devem entrar em operação só
no final de dezembro.

Mas o problema do lixo é muito
mais complexo que um aumento
da frota. Primeiro, a cidade tem
pouca educação ambiental e
espírito de cidadania, e muitos
moradores jogam lixo em qualquer
lugar. É só olhar na rua da sua
casa, nas praças, campinhos,
terrenos baldios, ou áreas públicas.
Não existe lugar sem lixo. 

Segundo: a Comcap é uma
empresa deficitária e sucateada e,
sem grandes investimentos e
gestão profissional, dificilmente
terá condições para cumprir suas
obrigações de serviço público

.
Dívida - Quando o prefeito

Gean Loureiro assumiu a
prefeitura no dia 1º de janeiro de
2017, há 11 meses, descobriu que a
Comcap tinha uma dívida de R$
200 milhões. 

Além desse buraco, a empresa
também carregava sucessivos
déficit orçamentários. Em 2015,
por exemplo, o déficit foi de R$ 48

milhões. A prefeitura, então
comandada por César Souza Jr,
repassou para a Comcap
(Companhia de Melhoramentos da
Capital) R$ 112 milhões de um
total de R$ 160 milhões previstos
no orçamento, o que representou
70% do que estava orçado para a
companhia. 

Mas o repasse de R$ 112
milhões não foi suficiente para
cobrir nem a folha de salários dos
1.562 funcionários, que era de R$
130,8 milhões/ano (R$ 10,9
milhões/mês).

Agora em 2017, o orçamento
da Comcap passou para R$
223.823.934,00 e até novembro
tinham sido repassados para a
empresa R$ 145.020.066,76, o que
significa 65% do que está no
orçamento do município destinado
à companhia. 

A média mensal dos empenhos
em 2017 foi de pouco mais de R$
13 milhões. Até o final deste ano a
Comcap deve receber 70% do que

está orçado, mesmo percentual de
2015. A diferença é que os custos
em 2017 são bem maiores que os
de 2015, e o déficit orçamentário
pode chegar a R$ 65 milhões. Com
o repasse de dezembro (a média
mensal é de cerca de R$ 13
milhões), o repasse da prefeitura
para a companhia até o final deste
ano devem ficar próximos de R$
158 milhões.   

Os gastos diretos da Comcap
até novembro de 2017 mostram
que a maior parte do orçamento
foi para cobrir custos trabalhistas.
Dos R$ 145 milhões empenhados,
apenas R$ 429 mil foram gastos
com equipamento e material
permanente; R$ 6,036 milhões
com material de consumo; e R$
6,302 milhões para amortização da
dívida.  

Isso significa que será muito
difícil equilibrar a situação
financeira da empresa sem enxugar
a sua estrutura.

LIXO

O INIMIGO VISÍVEL 
Floripa ameaçada pela sujeira. Dois dias sem coleta e cidade virou lixão. Comcap diz
que comprou 15 novos caminhões. E você, joga lixo na rua?
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LIXO
Sergio Mello/Divulgação/BD

Acomparação entre a coleta de lixo em Florianópolis
e São José, cidades vizinhas, mostra uma diferença
muito grande de sistemas e custos. A primeira: em

São José a coleta de resíduos sólidos e o destino final é
terceirizada, enquanto que em Florianópolis o serviço de
coleta é público e apenas o destino final é terceirizado. Na
prefeitura de São José não existem trabalhadores da
limpeza urbana na folha de salários. Em Florianópolis, são
mais de 1.500 trabalhadores na Comcap. 

Pela última estimativa populacional do IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística), de julho de 2017,
Florianópolis tem 485.838 habitantes e São José, 239.718.
A diferença de população é de 246.120 moradores. Em
percentuais, significa que a população de São José é
praticamente a metade da de Florianópolis (exatos
49,34%). 

Transportando isso para a calculadora, a projeção
natural seria que o gasto com o lixo em Florianópolis
deveria custar apenas o dobro do de São José. Mas não é
bem assim. 

A diferença de custo com a operação do lixo de
Florianópolis em relação a São José pode chegar a R$ 114,6
milhões este ano. Como fazer essa conta? Em 2017, até
dezembro, os repasses orçamentários da prefeitura da
Capital para a Comcap devem chegar a cerca de R$ 158
milhões (até novembro, já liberou R$ 145 milhões). 

Em São José, o custo da coleta de resíduos sólidos é de
R$ 22 milhões/ano, mais R$ 8,4 milhões com capina, o que
dá um total de R$ 30,4 milhões/ano. Comparando os dois
gastos, a diferença de custos com a operação em
Florianópolis pode chegar a R$ 114,6 milhões/ano a mais
que em São José.

Apurando os cálculos: São José coleta 73 mil
toneladas/ano de resíduos sólidos (200ton./dia). Em
Florianópolis, o volume é 219 mil toneladas/ano (600
ton./dia). Dividindo as tonelagens coletadas pelo custo
global do sistema em cada município, verifica-se que o
custo da tonelada em Florianópolis é de R$ 721,46,
enquanto que em São José é de R$ 416,43. A diferença é de
R$ 305,03 no custo por tonelada de lixo de uma cidade
para outra, embora sejam vizinhas de cerca. 

É evidente que as planilhas de custos das duas cidade
têm  componentes diferentes. Mas pelo custo global dos
dois sistemas, com base nos repasses orçamentários, e a
divisão disso pela quantidade de lixo recolhido, o custo por
tonelada é o que está calculado acima.

Diferença – Para efeito de análise: se São José pagasse
o mesmo valor por tonelada de lixo que Florianópolis, seu
custo anual com o lixo subiria de R$ 30,4 milhões para R$
52,6 milhões (R$ 22,2 milhões a mais); e se Florianópolis
pagasse o mesmo que São José pela tonelada de lixo, a
conta na Capital cairia de R$ 158 milhões para R$ 91,1
milhões (R$ 66,9 milhões a menos).

A diferença fundamental nestes custos é que a coleta em
São José é terceirizada, e em Florianópolis a empresa de
coleta é pública. A grande pergunta: é possível aproximar
custos com dois sistemas tão diferentes?   

UM PESO,
DUAS MEDIDAS
Tonelada de lixo custa R$ 721,46 em
Florianópolis e R$ 416,43 em São José.

A síntese da crise do lixo na vida das
pessoas afetadas pela falta de coleta em
Florianópolis, na metade do mês de
novembro, é o e-mail enviado à redação do
jornal Hora de SC por Sandro Mello,
morador da rua Manoel Gualberto dos
Santos, no Saco dos Limões. Sem
alternativas e mostrando revolta e
desconforto com a montanha de lixo
espalhado pela rua, ele protestou: “Tenho
vergonha de convidar amigos e parentes
para virem na minha casa. Eles ficam
apavorados quando se deparam com essa
imundície".

A rua Manoel Gualberto dos Santos,
como centenas de outras ruas em toda a
cidade estava, de fato, uma calamidade
sanitária: o vagalhão de lixo avançava pelas
calçadas e o cheiro de podre era
insuportável, um castigo que ninguém
merece. Afinal, para quê pagar a taxa de
coleta de lixo? 

O problema que afeta Sandro Mello,
como relatou o repórter Marcus Bruno, do
Hora, é recorrente na cidade. A rua
Gualberto Santos tem grandes lixeiras, de
tijolão, e todo mundo, “até gente de outros

bairros”, acha que está no direito de ir ali
jogar o seu lixo. Sandro diz que são
depositados lá todo de tipo resto de
construções, móveis, televisores e até
geladeiras.

O conceito mau formulado de muitas
pessoas é esse mesmo: é mais cômodo
colocar lixo na lixeira do vizinho do que
providenciar a própria lixeira. Há, também,
aqueles que jogam lixo em terreno baldio
ou pela janela do carro. Ou na rua mesmo.

A Comcap tem dificuldades para
cumprir suas obrigações, mas o “cidadão”
que não respeita a cidadania também tem
culpa. 

E isso não é um privilégio só da Capital:
os lixões clandestinos se multiplicam por
São José e Palhoça, no mar, nos rios, na
terra, na fazenda, nas mansões ou nas
casinhas de sapé da periferia. Alguns lixões
são emblemáticos, quase “cartão postal”.
Como o da Via Expressa, entrada de
Florianópolis, despejado do Morro da
Caixa; ou no loteamento Benjamin, na
Forquilhinha, em São José. São lixões
perenes, integrados à paisagem. E quem
joga são os próprios moradores. 

A vergonha de quem paga a conta
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LIXO

Overeador André Guesser
(PDT) acha que é possível
melhorar a qualidade e o

preço da coleta no município,
desde que haja uma nova licitação. 

Ele questiona a longevidade do
contrato do lixo, que desde 2007
vem sendo renovado de forma
emergencial a cada seis meses.
"Será que a prefeitura já está
escrevendo um termo de
referência para, a partir de 2018,
fazer uma licitação no lixo?
Quando se bota concorrência,
melhora a qualidade e o preço", diz
o vereador. 

O raciocínio é lógico, mas a
coleta do lixo de São José está na
Justiça. Quem judicializou a
questão foi a Engepasa Ambiental,
que venceu uma concorrência em
2007 mas não levou. Fernando

Elias, prefeito à época, revogou a
concessão por decreto. Depois
disso, o contrato continuou sendo
renovado a cada seis meses, com
dispensa de licitação, sempre em
“caráter emergencial”.

A Engepasa pediu na Justiça a
nulidade do decreto e levou: o
município de São José ficou
impedido de fazer nova licitação
para o lixo. A prefeitura recorreu,
lançou nova licitação, mas a
Engepasa ganhou outra liminar
impedindo o processo. Já se
passaram 10 anos e, como o
assunto ainda continua nos
escaninhos da Justiça, a saída da
prefeitura é fazer, a cada seis
meses, a licitação emergencial para
coleta e destino final.  

Em janeiro de 2018 o último
contrato emergencial vence e o

município terá que lançar outro,
até que a Justiça decida como vai
ficar a operação de coleta e destino
final do lixo em São José.

Comcap anuncia
nova frota 

Na última crise do lixo em
Florianópolis, a Comcap reagiu
como todos esperavam. O
presidente da empresa, Carlos
Alberto Martins, disse que a

companhia estava tomando todas
as providências para regularizar o
serviço de coleta de resíduos.
“Reconhecemos os problemas
ocorridos esta semana (primeira
quinzena de novembro), por conta
do feriado e da dificuldade em
manter quantitativo mínimo de
caminhões operando, mas a
solução já foi encaminhada com a
chegada da nova frota em
dezembro”. 

Segundo a empresa, a prefeitura
adquiriu 15 novos caminhões
coletores para a Comcap.

A GUERRA DO LIXO
Desde 2007 a coleta do lixo de São José está
na Justiça. O contrato é renovado a cada 6
meses, em caráter emergencial.
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JANTAR ÀS CEGAS

MUNDO DOS
CEGOS. UM
MOMENTO
INESQUECÍVEL
Com os olhos vendados, 100 pessoas participam
de jantar no Porto do Contrato e vivem os
desafios de quem não enxerga.

Uma experiência muito além
da gastronomia”. Esta era
a proposta dos alunos do

curso de Eventos do Instituto
Federal de Santa Catarina (IFSC –
campus Continente) e do
Restaurante Porto do Contrato, no
Ribeirão da Ilha, ao promoverem o
“Jantar às Cegas”. 

Na verdade, a ousadia de reunir
em uma noite gastronômica quase
uma centena de pessoas que
ficaram com os olhos vendados
durante o jantar, foi uma
experiência gratificante. 

Porque a grande surpresa para
todos que tiveram a paciência de
comer e beber de olhos vendados
foi, no final, quando tiraram as
vendas, ver que algumas pessoas
que estavam juntas à mesa não
usavam vendas porque eram cegas. 

O objetivo do “Jantar às Cegas”

era imergir gente com visão normal
em uma experiência a partir da
perspectiva de pessoas cegas, para
ampliar a empatia e conscientização
sobre os desafios enfrentados por
quem não enxerga nada.

Na entrada do restaurante os
clientes já tinham os olhos
vendados. Sob a orientação da
ACIC (Associação Catarinense
para Integração do Cego), eram
conduzidos às mesas de jantar.
Caminhavam lentamente, com
dificuldade e receio. Os
orientadores acalmavam: “Agucem
os sentidos, o tato. Respirem fundo
para uma viagem sensorial”.

E explicavam: o garfo está à
esquerda, a faca à direita, mais à
frente o guardanapo... Quando a
entrada foi servida, com um
cardápio que teve brusquetas, iscas,
camarão empanado, congrio

grelhado e patinhas de
camarão, muitos
comemoram com as
mãos, pela dificuldade
com os talheres e
porque as iguarias
permitiam. Os cegos
agiram assim, sem
constrangimentos. 

Os lustres do
restaurante foram
apagados. Ficaram só
as luzes dos abajures.
Nesse clima de
escuridão, para cegos
e para as pessoas
vendadas, a conversa
fluiu animada: vinhos
harmonizaram a
entrada sofisticada.
Com o sentido e o
tato já mais aguçados,
o prato principal: filé
de linguado recheado
com camarão, cenoura
e alho poró; seleta de
ervilha torta; cenoura,

couve flor e tentáculo de lula. De
sobremesa, panna cotta com calda
de frutas vermelhas.

Emoção - Todos satisfeitos,
chegou a hora de retirar as vendas:
luzes acesas e uma grande
manifestação de alegria com a volta
da visão. Champanhe. Mas ainda
tinha a principal surpresa aos
clientes: alguns companheiros de
jantar eram cegos. Escuridão
permanente. Muitos abraços e mais
emoção.

Esse sentimento continuou
quando o presidente da ACIC, Jairo
da Silva, relatou suas dificuldades
de inserção, com o desafio do
primeiro emprego como office boy
em Florianópolis, os curriculum
sempre arquivados por ser
deficiente visual. “É importante
que as empresas se aproximem
desta questão. É cego mas é
humano, tem a sua potencialidade”. 

Jairo é casado com Débora. Um
casal de cegos. Ela é formada em
psicologia e trabalha na Udesc. Os
dois têm bom humor: “Até para
namorar sem enxergar, é a
animação que ensina”, diz Jairo. 

Insiste na dificuldade de
inserção do cego no mercado de
trabalho, do preconceito, mas que é
preciso quebrar tabus, o cego
aproxima as pessoas, melhora o
clima operacional nas empresas. E,
sem ressentimentos, diz: “A vida é
magnífica. Ouvir os pássaros, dar
valor às pequenas coisas”.  

Gilmar, formado em História e
Pedagogia, perdeu a visão aos 22.
“Aprendi a buscar a minha
cidadania”. Trabalha em uma
escola e sente-se independente,
pois está inserido no mercado de
trabalho. É casado com Rosangela.
Outro casal de cegos. Ela é
Assistente Social.

O chefe Fausto Junior apresenta
o cardápio, e o proprietário do
Porto do Contrato, Sérgio, anuncia
que o “Jantar às Cegas” passa a
fazer parte do calendário do
restaurante: “Não é um evento
comum. É especial”.  

Dois outros detalhes
importantes do “Jantar às Cegas”.
Dividiram a arte da cozinha com
Fausto Jr outros dois chefes:
Rodrigo e Claudionor. Claudionor
Rosa ficou cego aos 59 anos (hoje
tem 63). “Depois que fiquei cego
perdi muitos amigos. Eles passam
perto de mim e não me enxergam”,
fala com bom humor. 

Claudionor entrou para a ACIC
e revitalizou-se. “Faço duas
faculdades. Hoje já caminho com
minhas próprias pernas”.

A música também foi ao vivo.
Entre os músicos João, cego e
professor de filosofia. Ele filosofa:
“Escrevo para revistas. Para pensar
e fazer pensar. Ver, para vocês, é
biológico. Entender o que
representa em nós, é enxergar. O
passo além é arriscar a ler por
dentro. Ler o que não está escrito,
pois o essencial é invisível aos
olhos”. 

“
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Campeche - 33
Lagoa P

  338-2227
equena P

Campeche - 33  338-2227
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Que o Poder não vai bem das
pernas no Brasil todo mundo
sabe.. Mas pouca gente
desconfiava que os donos do
Poder estão tão doentes quanto. A
fila de tratamento médico começa
no Palácio do Planalto, passa pelo
Supremo Tribunal Federal, Senado,
Câmara dos Deputados, governos
estaduais, prefeituras e termina nas
Câmaras de Vereadores. 

O presidente Michel Termer,
nos último mês, foi internado duas
vezes no Hospital Sírio-Libanês,
em São Paulo. A primeira para
cirurgia para desobstrução da
uretra, através da ressecação da
próstata. A outra para uma
angioplastia de três artérias
coronárias, uma com 92% de
obstrução. Colocou dois stents
(prótese colocada no interior da
artéria para evitar a obstrução
total). 

Outro paciente da Praça dos
Três Poderes, o ministro do STF
Ricardo Lewandowski, fraturou
costelas depois de cair quando

passeava com seus cachorros. Foi
para o Albert Einstein, hospital
gabaritado de São Paulo.

Aqui pertinho, o governador
Raimundo Colombo também foi
internado no Hospital Baía Sul, em
Florianópolis para tratamento de
uma diverticulite. Em agosto de
2014,  Colombo já tinha baixado
ao hospital por conta de uma
infecção causada pelo vírus
herpes-zóster, que afetou a região
do seu olho esquerdo. 

Outro governador, o do Rio,
Luiz Fernando Pezão foi
diagnosticado com câncer. Fez
tratamento quimioterápico.

O senador Romero Jucá, um
dos articuladores do Governo, teve
que subir na maca também por
causa de uma diverticulite
(infecção nos divertículos do
intestino). A diverticulite, desde
que a doença matou o presidente
Tancredo Neves, que nem assumiu
mas legou ao país cinco anos de
José Sarney, parece ter virado a
doença do Poder. 

Alguns cientistas, aliás,
consideram que o intestino, que
tem 500 milhões de neurônios, e
cerca de 100 trilhões de bactérias
celulares, é o segundo cérebro e
pode controlar vontades e atitudes
de uma forma que ninguém
imagina. Neurônios do intestino
comunicam-se diretamente com os
do cérebro. Deve ser por isso que
muita gente pensa e faz o que faz.

Ansiedade – Entre os prefeitos,
o caso de maior destaque foi o de
Curitiba, Rafael Greca,
hospitalizado na véspera da posse,
com falta de ar e crise de
ansiedade. Foi para hospital
particular.

O próprio ministro da Saúde,
Ricardo Barros, depois de um pico
de pressão, evitou o SUS e
internou-se no Sírio Libanês para
exame de cateterismo.

Na planície municipal, a doença
também grassa. Em Içara, o
vereador Márcio Toretti foi
internado por ardência no peito.
Em Londrina, Ernesto Petriv, o

Boca Aberta, aprovou o aumento
do IPTU, sentiu fortes dores de
cabeça e foi hospitalizado. E lá na
bucólica Cachoeiro do Itapemirim,
Sebastião Gomes foi internado
com dores na cabeça, depois de
trocar socos em plena sessão.

Já aos pobres mortais, estão
todos bem, obrigado. Na fila do
SUS. 

O PODER ESTÁ DOENTE
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FLORIPA VIOLENTA

UMA MORTE A CADA DOIS DIAS 
Até às 24hs do dia 28 de novembro, Florianópolis já tinha contado
156 mortes violentas. É uma rotina macabra

Voltou a sensação de insegurança em
Florianópolis com a explosão de
violência nos últimos dias. Foram 5

mortes em 24 horas, entre os dias 21 e 22 de
novembro, e mais duas 48 horas depois. Este
ano, a Capital já contabiliza um total de 156
mortes violentas (até noite da impressão deste
jornal, 28/11). 

É um crescimento de 70% em relação a todo
o ano de 2016, quando foram registrados 91
mortes violentas, segundo estatística da Diretoria
de Informação e Inteligência da Secretaria de
Segurança Pública.

Se os números deste ano soam absurdos e
assustadores para quem vive em Floripa, com
expectativa de uma vida pacata e segura, 156
mortes significam apenas um dia na estatística da
matança no Brasil, que registrou um recorde de
171 mortes a cada 24 horas em 2016. No ano
passado, em todo o País, foram 61.619 mortes
violentas intencionais (homicídio, latrocínio,
lesão corporação seguida de morte e morte em
confronto com a polícia), segundo dados do 11°
Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança
Pública, divulgado no final de outubro.

Em Florianópolis, a piora nos indicadores de
violência vem desde 2016, ano em que a Capital
caiu da segunda para a quarta posição entre os
menores índices de MVI (Morte Violenta
Intencional) entre as 27 capitais brasileiras. No
ano passado, segundo o Fórum Brasileiro de
Segurança Pública, Florianópolis registrou 84
ocorrências contra 58 de 2015. Os números

diferem da estatística da SSP, que registra 91
mortes violentas em Florianópolis em 2016.
Mesmo com essa diferença, as 156 mortes em 11
meses de 2017 são um recorde.

Dia sim, dia não - A média mensal de mortes
violentas em Floripa tem sido de 14 por mês, ou
uma a cada dois dias. Pela estatística da SSP, que
totaliza dados a cada três meses, foram 129 casos
até setembro, média de 14,3 por mês. Até
novembro (11 meses, ainda fora da estatística), o
total de 156 mortes violentas mantém a média
em 14 por mês. É o dobro da média mensal
registrada em 2016, com 7,5 mortes por mês.

Comparando a estatística da SSP de 2016 com
2017 (mesmo sem os dados de outubro,
novembro e dezembro deste ano) é possível
constatar que a violência explodiu em
Florianópolis. Veja o quadro.

CRIME                                          2016          2017
                                                                    (9 meses)
Homicídio doloso                              79            108
Latrocínio                                            3                6
Lesão Corporal Seguida Morte           2                6
Morte p/Ação da PM                           7                 9   

Na estatística até o terceiro trimestre, janeiro
continua sendo o mês mais violento de 2017,
com 20 mortes. Agosto, mês ao qual o
imaginário atribuí várias mazelas, teve o menor
índice: 4 mortes violentas.

De 2015 para 2016, segundo dados do Fórum
Brasileiro de Segurança Pública, Florianópolis
teve a maior variação no número de crimes
violentos letais intencionais entre 12 capitais
(Belém, Belo Horizonte, Curitiba, João Pessoa,
Maceió, Manaus, Natal, Recife, Rio, Fortaleza,
Teresina e Vitória). A variação de um ano para
outro, em Floripa, foi de 42,4%. Só para
comparar duas outras capitais com problemas
idênticos: Rio Branco, onde os crimes violentos
pularam de 122 em 2015 para 235 em 2016, teve
uma variação de 89,3%; e Macapá, com 142
mortes em 2015 e 260 em 2016, uma variação de
79,4%. Será que caminhamos para este patamar?

Por que a
violência cresce?

Quais as causas do aumento da violência? A
cúpula da Segurança Pública catarinense atribui a
matança à guerra de facções pela supremacia do
tráfico de drogas. De fato, pode ser uma das
causas. Pela estatística da SSP é possível
comparar que, em 9 meses de 2017, aumentou a
apreensão de drogas em relação a 2016 (12
meses). Este ano, foram apreendidos 50 mil kg
de maconha, contra 10 mil kg no ano passado.
Crack, foram 110kg em 2017 (janeiro a
setembro) e 100Kg em 2016. E cocaína, em 9
meses deste ano foram apreendidos 130kg,
contra 471kg em 2016. (Detalhe: no ano passado,
só em uma apreensão, foram 413kg).

Mas o 11° Anuário do Fórum Brasileiro de
Segurança Pública dá outras luzes sobre possíveis
causas para o aumento da violência. Os números
mostram, por exemplo, que o efetivo da Polícia
Militar era de 11.883 homens em 2015 e caiu
para 9.715 em 2016, uma redução de 2.168 PMs,
quase 20% do efetivo.

Apesar dessa redução no efetivo da PM, o
Governo do Estado aumentou em R$ 166
milhões os gastos com policiamento (de R$ 60
milhões em 2015, para R$ 226 milhões em 2016),
segundo dados do Ministério da Fazenda e da
Secretaria do Tesouro Nacional.

No contexto global, no entanto, houve
redução nos gastos com a segurança pública no
total das despesas do Estado. Em 2015, o gasto
com o setor representou 10,1% do PIB (Produto
Interno Bruto) de SC, enquanto que em 2016
caiu para 9,6% do PIB catarinense. A despesa
per capita (por habitante) com segurança
também caiu de R$ 320,39 por ano em 2015 para
R$ 315,67 em 2016. Com a crise econômica e o
estrangulamento das receitas do Governo de SC,
é muito provável que os gastos com segurança
sejam ainda menores em 2017. 
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Acomparação dos números da Segurança
Pública de 2015, 2016 e os dados
disponíveis em 2017 (até setembro),

mostram uma curva para cima no gráfico da
violência em Santa Catarina, com tendência de
que também haja aumento nos números até o
final deste ano. 

Em 2015, por exemplo, SC registrou 827
casos de homicídio doloso; em 2016 o número
subiu para 894; e, mantida a média mensal de
2017 (730 casos até setembro, média de
81/mês), a quantidade de casos pode chegar
próximo de 1.000 em todo o estado.

Mulheres - Os Crimes Violentos Letais
Intencionais contra mulheres mostram uma
situação crítica em SC. O casos aumentaram de
106 em 2015, para 127 em 2016. Um
crescimento de 19,8%, o quinto do país.
Percentuais altos assim, só no Amapá (+ 33,3%)
e Roraima (+150%).   

Os casos de estupro cresceram em
Florianópolis. Subiu de 111 em 2015 para 176
em 2016, um aumento de 58%.  Em 2017, em 9
meses (janeiro a setembro), já foram registrados
137 estupros, segundo estatística da SSP.

Os números totais de Santa Catarina também
mostram aumento desse tipo de crime. Em
2015, foram 2.774 estupros; e em 2016 essa
violência atingiu 3.084 mulheres (12,1% mais). É
o quinto pior índice do país. E em 9 meses de
2017 (janeiro a setembro) foram 2.158 casos. 

Crimes cruéis
filmados e com
público garantido

Não bastasse o crescimento nos índices de
mortes violentas em Santa Catarina, agora as
execuções também são exibidas nas redes
sociais. Os jornais dos últimos dias registraram
mais um caso de pessoas assassinadas de forma
bárbara e desumana cujo ritual de execução foi
filmado e colocado na rede.

A crueldade aconteceu em Palhoça, onde um
casal com 20 e 18 anos, depois de agredido a
pauladas, foi queimado vivo. A trilha sonora do
vídeo que mostra a tortura é uma exaltação ao
grupo criminoso. E o pano de fundo dessas
tragédias é o domínio do tráfico de drogas.

Neste ano, há registro de pelo menos seis
casos de mortes cruéis. Em Joinville, dois
homens mataram e decapitaram um jovem de 16
anos. Em Floripa, criminosos filmaram tortura e
execução na comunidade do Papaquara, no
norte da Ilha. E, recentemente, bandidos

gravaram a decapitação de um homem com uma
pá. No vídeo, relacionam bairros que querem
dominar e ameaçam que sua facção vai dominar
Santa Catarina.

A delegada Raquel Freire, que investiga o
caso da Palhoça, diz que o objetivo dos
criminosos ao espalhar vídeos cruéis é criar
pânico e terror, impactar as pessoas. Ela afirma
que compartilhar essa crueldade é aliar-se ao
propósito dos criminosos.

Mas muita gente parece desfrutar das cenas
de violência. O DC, em matéria sobre o assunto,
relata que usuários do WhatsApp em cidades
como São Paulo, Goiânia, Maceió,
Cochabamba, na Colômbia, e até Setúbal, em
Portugal, tiveram acesso ao vídeo. No facebook,
na página da jovem morta na Palhoça, muita
gente zomba e pede as imagens. É a degradação
total.

61.619 homicídios
no Brasil. São sete
mortes por hora

Os números da violência no Brasil em 2016,
segundo o Fórum Brasileiro de Segurança
Pública, são espantosos.  Foram 61.619
homicídios, ou 5.134 por mês, 171 por dia ou 7
mortes por hora. É a maior matança de todos os
tempos, um crescimento de 3,8% em relação a
2015. A taxa é de 29,9 pessoas mortas por 100
mil habitantes. 

Todos os índices brasileiros no Anuário são
superlativos. Roubo: um carro foi roubado ou
furtado por minuto em 2016, num total de
1.066.674 veículos. Também foram apreendidas
em 2016, 112.708 armas no país.

Os estupros também cresceram 3,5% no
país,  com 49.497 ocorrências no ano passado, e
uma mulher
assassinada a cada
duas horas, num

total de 4.657 casos.
O número de policiais mortos em confronto

subiu para 437 (17,5% a mais que em 2015), e
também pulou para 4.324 o total de pessoas
mortas em decorrência de ações policiais (
crescimento de 25,8%). O Anuário ressalta que
81,9% desses mortos tinham entre 12 e 29 anos,
e que 76,2% são negros.

Outro crime que cresceu vertiginosamente
foi o latrocínio: 57%  a mais, com 2.500 mortes
em 2016. 

SC VIOLENTA

OS NÚMEROS SÓ CRESCEM
De 2015 para 2016 a violência aumentou em Santa Catarina.
E em 2017 os números podem ser ainda piores.   



14 NOVEMBRO DE 2017
Florianópolis - São José - Palhoça - Biguaçu - Sto Amaro da Imperatriz

Florianópolis, que de janeiro a setembro de
2017 acumulava um saldo negativo de -
6.260 empregos, com o comércio já em

aquecimento para o Natal gerou 247 vagas em
outubro. Foi o melhor resultado em 2017, pois a
Capital ainda acumula um saldo negativo de -
5.950 vagas fechadas este ano, e -3.512 no últimos
12 meses.

Na Região Metropolitana São José, que liderou
a geração de postos de trabalho em Santa Catarina
em setembro, com 660 novas vagas, reduziu o
desempenho em outubro e criou só 162 vagas.
Mas o resultado no ano é positivo: o município
criou 3.278 empregos com carteira assinada de
janeiro a outubro e, nos últimos 12 meses, o saldo
é de 1.419 vagas.

Palhoça, que fechou 86 vagas em setembro,
reagiu em outubro e criou 123 postos de trabalho,
mas no acumulado do ano o saldo é negativo: -
151 vagas. Nos últimos 12 meses a cidade perdeu
245 postos de trabalho.

Em Biguaçu o mercado encontra dificuldades
para reagir. Fechou sete vagas em agosto, quatro

em setembro e teve uma tímida reação em
outubro: o saldo foi de apenas três empregos com
carteira assinada.

Entre os 40 municípios catarinenses com mais
de 30 mil habitantes, Joinville liderou a geração de
empregos em outubro: 1.066 vagas. No ano, a
maior cidade de SC tem um saldo de 7.020
empregos, e nos últimos 12 meses o saldo é de
3.993.

Em Blumenau, a terceira maior cidade, o
mercado de trabalho também está aquecido:
gerou 308 vagas em outubro, tem um saldo de
3.184 postos de trabalho com carteira assinada no
ano e, nos últimos 12 meses, 299.

SC mantém desempenho

Santa Catarina manteve o mercado de trabalho
aquecido. Segundo o Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados (Caged), do
Ministério do Trabalho, foram 8,6 mil novas vagas
com carteira assinada em outubro, quarto lugar

no ranking brasileiro. No Brasil, foram criados
76.599 postos de trabalho.

O comércio foi quem gerou vagas em SC:
3.204, seguido da indústria com 2.717 e serviços,
com 1.728. A agropecuária também gerou 1.160
novas vagas. Em 2017, de janeiro a outubro, SC
gerou 46.170 novas vagas com carteira assinada,
abrangedo todos os setores.

VEJA O DESEMPENHO DAS MAIORES CIDADES DE SC

Cidade                              Mês            Ano(Jan/Out)
Joinville                            1.066                          7.020
Florianópolis                       247                         -5.950
São José                            162                          3.278
Chapecó                               43                          2.503
Criciuma                               70                             693
Itajaí                                    132                          2.029
Jaraguá do Sul                      -8                          1.922
Palhoça                              123                            -151
Lages                                  181                             609

MERCADO DE TRABALHO

FLORIPA SAI DO LIMBO E GERA EMPREGOS
Depois de 10 meses demitindo, Capital gerou 247 postos de trabalho em outubro.
Mas saldo de 2017 é negativo: -5.950 vagas
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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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VEM CHEGANDO O VERÃO

A temporada está próxima, os
turistas vão chegar, a prefeitura de
Florianópolis já lançou a
“Operação Verão 2018”, a Casan
garante que não faltará água e a
Fatma (Fundação do Meio
Ambiente) já coloriu com
bandeiras azuis quase todo o mapa
virtual da Ilha de Santa Catarina, o
que é garantia de que há
balneabilidade em praticamente
todas as praias. 

Até o Riozinho, que na verdade
é o Rio do Noca, no Campeche,
ganhou uma bandeirinha azul, mas
com a explicação de que a
balneabilidade é 100 metros à
direita da foz, no ponto 75, no
mar. 

Mas na saída do Rio do Noca
tudo está poluído por esgoto. Se vê
e sente o cheiro. A prefeitura, no
início de novembro, deu uma
maquiada na situação: camuflou a
saída do Rio Rafael/Jacinta,
interrompeu o fluxo da água entre
os arbustos e o lixo, e formou-se
uma lagoa podre entre a foz do
Riozinho e o posto de salva vidas.
Como esse pequeno riacho tem
muito mais poluição que o Rio do
Noca, a situação ficou crítica. Mas
a chuva rompeu a barreira
camuflada e a água podre foi toda
para o Rio do Noca e dali para o
mar.

O presidente da Amocam
(Associação dos Moradores do
Campeche), Alencar Deck Vigano,
lamentou nas redes sociais o
reencontro dos dois rios.  “Foi
como quisessem relembrar as
velhas histórias e chorar juntos a
atual situação do nosso bairro. Só
quem conhece e vivenciou os dias
de glória destes dois (riachos), sabe
o que eu estou sentindo agora”.

Como a água podre invadiu o
Rio do Noca (Riozinho), que é
represado naturalmente pela maré
e forma um lagoão na praia, os
“estrategistas” do município, como
diz Vigano, tiveram a “brilhante
ideia” de abrir a foz do rio com
uma retroescavadeira e deram o
trabalho por concluído. 

“Dissemos que não daria certo.
Aí está. Dia 16/11, 14 dias após a
grande solução dada pela super
equipe montada às pressas para
salvar a temporada de verão, o
esgoto corre para o mar que,
possivelmente, está contaminado
também”, relata o presidente da
Amocam.

Há informação de que os salva
vidas orientam os banhistas a não
entrarem no mar entre o Rio do
Noca e a entrada principal da praia
do Campeche, no final da Av.
Pequeno Príncipe.

Operação - No início de
novembro, equipes da Vigilância
Sanitária do Município e da Casan
fizeram uma operação para
verificar ligações clandestinas de
esgoto, mas ninguém sabe o
resultado desse trabalho, quantas
autuações foram feitas e quantas
ligações clandestinas de esgoto
foram lacradas. Como o esgoto
continua poluindo os rios do Noca
e Rafael/Jacinta, todos desconfiam
do resultado da operação. 

“Mostrar trabalho é mostrar
resultados”, diz o presidente da
Amocam, que lembra que
informar sobre a atividade de
fiscalização e publicar as autuações
é obrigação dos agentes públicos,
definida pela Lei Federal
10650/2003.

Mas, pelo andar da carruagem,
o Rio do Noca/Riozinho, no
Campeche, deve transformar-se no
substituo do Rio do Brás, que foi a
tragédia ecológica do verão 2017.

Silezio Sabino/Divulgação/BD

Campeche aguarda
resultados da operação
da Vigilância Sanitária

e Casan. Esgoto
continua sendo

despejado no mar 

Uma obra pública com
começo, meio e fim, e que
cumpra as funções para a qual
foi projetada, é sempre motivo
de comemoração.
Principalmente em Floripa,
onde existem várias obras, com
dinheiro público já gasto,
inacabadas.

Mas a Casan e a prefeitura
Municipal de Florianópolis
anunciaram, dia 15/11, o início
da construção da Estação de
Tratamento de Esgoto (ETE)
do Sul da Ilha de Santa Catarina.
O prefeito, Gean Loureiro, e o
presidente da Casan, Valter
Gallina, e assinaram a ordem de
serviço que autoriza a
construtora Infracon a começar
a erguer a estação de tratamento
de esgoto.

A obra deve ser concluída em
2019, e com ele será possível
colocar em operação a rede de
coleta do Campeche, já usada
clandestinamente. “Vamos
beneficiar mais de 25 mil
moradores que poderão, enfim,
fazer a correta conexão do
imóvel à rede pública de coleta
de esgoto. A obra vai melhorar a
balneabilidade das praias,
ajudará a preservar os rios da
região e levará mais saúde aos
moradores e turistas”, disse o
presidente da Casan, Valter

Gallina.
O prefeito Gean Loureiro

disse que prefeitura e Casan
“nunca trabalharam tão unidas
para recuperar o passivo de
saneamento de Florianópolis. 

O investimento total da
Casan e do governo do Estado
na obra de esgotamento
sanitário do Sul das Ilha é de R$
59,7 milhões, com recursos do
Orçamento Geral da União
(OGU). Só a estação está
estimada em R$ 34,8 milhões.

A ETE do Sul da Ilha foi
licenciada pela Fatma (Fundação
do Meio Ambiente), e seus
efluentes tratados irão para o
Rio Tavares. O tratamento será
pelo modelo terciário,
considerado o mais eficiente,
pois além de toda a carga
orgânica remove também os
nutrientes fósforo e nitrogênio.

A Casan prometeu que
enquanto a unidade de
tratamento estiver sendo
construída, a empresa revisará as
condições da rede implantada já
há uma década (à época, a
construção da ETE foi suspensa
pelo Ministério Público).
Também instalará mais 12Km
de rede, “para acompanhar o
desenvolvimento populacional
da região do Campeche”.

Solução só em 2019

CAMPECHE CONTINUA POLUÍDO 

Prefeitura de Florianópolis cavou uma vala na Praia do Campeche para escoar o esgoto do Rio do Noca direto para o mar
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VEM CHEGANDO O VERÃO

Os recentes casos de
ligações clandestinas para
destinação de esgotos tem

marcado o crescimento do
Campeche, do Sul da Ilha e de toda
a cidade. O caso do despejo
irregular que atingiu a Lagoa
Pequena no final de agosto, início
de setembro, colocou uma rede de
supermercados locais na berlinda.
Mas não só. O despejo de
efluentes não tratados e fora das
normas no bairro envolvem,
segundo vários moradores e
ativistas, condomínios,
restaurantes, bares, comércio em
geral e particulares.

A enorme dificuldade dos
órgãos oficiais do município em
fiscalizar e penalizar os infratores
estimula as instalações irregulares e
o despejo sem tratamento em rios,
canais e finalmente no mar. Apesar

da mobilização de parte dos
moradores e entidades civis para a
conscientização sobre o problema,
os impactos ainda são grandes.

Mas existem iniciativas que
merecem destaque. Os
proprietários do restaurante
Sufocos, por exemplo, investiram
na instalação de um sistema
próprio de coleta e tratamento de
esgoto. A cargo da Naus
Engenharia, empresa localizada no
Rio Tavares, o sistema reduz a zero
a destinação dos resíduos.

O engenheiro João Carlos da
Silva, responsável pela obra, conta
que “projetamos um complexo
sistema de caixas de gordura e
tanques sépticos dimensionados
corretamente para a capacidade do
estabelecimento. Utilizamos filtros
anaeróbios e tanques de elevação
que coletam os efluentes e

encaminham para caixas de
filtração com 14 a 15 metros. Não
fizemos nada de excepcional, só
seguimos as normas específicas de
dimensionamento para
esgotamento de fluidos. Muita
gente utiliza a instalação de fossas
sépticas, mas sem o
dimensionamento correto e acaba
executando a obra de forma
errada”, diz.

O chef  Pedrão garante que o
custo “foi relativo, porque o
benefício que traz pra gente e pra
comunidade é muito maior. O
grande patrimônio que temos é
nosso produto, que é um bom
produto. Mas eu vejo que existe
um patrimônio muito maior: é o
contexto, a região onde estamos
localizados. E nós estamos em
frente à Lagoa Pequena, que é um
patrimônio do bairro. Então nós

temos que cuidar desse
patrimônio, que é de todos nós. Se
eu não cuidar do meio ambiente
que nos cerca, isso vai prejudicar
também o meu negócio. E nós
temos essa consciência. Primeiro
tenho que cuidar desse patrimônio
comum para depois cuidar do meu
negócio”, lembra.

E o custo? Foi elevado? “O
valor é significativo, não foi um
projeto barato. Mas com o tempo,
trazer caminhões duas vezes por
semana para retirar o esgoto, fica
mais caro do que a gente mesmo
fazer o tratamento adequado.
Porque tem uma outra questão aí:
pra onde vai esse caminhão? Onde
ele vai despejar esses dejetos? A
gente quis fazer isso, foi um
investimento relativamente caro,
mas é a preservação do nosso meio
que está em questão”, avalia.

SUFOCOS INVESTE EM
SISTEMA DE TRATAMENTO
Filtros anaeróbicos, tanques de elevação e caixas de
filtração reduzem a zero a destinação de resíduos

O problema não é de hoje e
nem se restringe ao Campeche e a
Florianópolis. Segundo estudos da
ANA (Agência Nacional de Águas)
órgão ligado ao Ministério das
Cidades, 81% - 4.490 de 5.570 -
dos municípios despejam pelo
menos 50% do esgoto que
produzem diretamente em cursos
d'água próximos, sem submetê-los
a qualquer trabalho de limpeza. Na
verdade, considerando a lei
brasileira, o índice é ainda pior:
quase 90% das cidades do país
trata menos de 60% do esgoto - o
mínimo para que se possa lançá-lo
nos rios, segundo a resolução do
Conama (Conselho Nacional do
Meio Ambiente, ligado ao
Ministério do Meio Ambiente).

Segundo a ANA, o país tem
atualmente cerca de 83 mil km de
rios  considerados "rios mortos" -
o que equivale à extensão
combinada dos 17 maiores rios do
mundo. E todo rio acaba
desaguando no mar. No relatório, a
ANA estima que o investimento
necessário para regularizar a

situação de coleta e tratamento de
esgoto em todas as cidades do país
até 2035 é de cerca de R$ 150
bilhões - pouco menos do que o
rombo das contas federais
estimado pelo governo para 2017,
de R$ 159 bi. O ano de 2035
consta no Plano Nacional de
Saneamento (Plansab),
estabelecido em 2013, como o
prazo auto-imputado pelo Brasil
para universalizar o tratamento de
água e de esgoto.

Segundo o estudo, desde os
anos 1970, o setor do saneamento
básico foi estruturado
principalmente em torno das
companhias estaduais, que tinham
um foco maior em fazer com que a
água encanada chegasse a um
número maior de pessoas. Os
municípios, por sua vez, deveriam
recolher o esgoto e entregá-lo
novamente nas mãos do Estado,
para o tratamento. Desde então, a
"bola dividida" deixa o
esgotamento sanitário em um
limbo - e os rios urbanos cada vez
piores.

81% das cidades jogam esgoto nas águas
Divulgação/BD

CHEF PEDRÃO:
“Temos que cuidar
do patrimônio
ambiental que é a
Lagoa Pequena”
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Oque há de novo sob este
verão, que repete as gotas
de suor sob as roupas,

essas que escorrem inquietantes?
Afora o fato de que parecemos ter
perdido tudo o que restava da
nossa fé, de esperança, o resto se
repete sem surpresas mais a essa
altura. Próximo daqui, talvez ali na
esquina, no mesmo lugar onde um
tropeço parecia um aviso de que
alguma coisa estava fora de lugar,
perdemos...

Perdemos todo esse tempo
vasculhando nossas gavetas atrás
de um entusiasmo esquecido em
algum canto que esquecemos de
que sem fé não há esperança. E
sem esperança não há nada que
nos estimule a levantar da cadeira e
desligar a tevê.

Tudo é uma questão de
exercício, de insistência. Mas há
que se encontrar algum motivo
sobre a cômoda. Ali junto com os
óculos, o livro e o copo de água
que nos faça levantar e arrastar os
pés até a pia, jogar água fria no
rosto, claudicar até a cozinha e
beber um copo de leite ou um café.

Algo que justifique a gente dar
bom dia à vassoura atrás da porta
ou perguntar sobre o tempo ao
cachorro tão vencido quanto nós,
que nem as orelhas levanta mais. E
isso não parece solução, mas
loucura.

E estas respostas que
buscamos? Onde estarão? Quem
as conhece? Quem nos pode dizer?
Tudo é uma questão de exercício,
de insistência. Então voltar pelo
mesmo caminho e questionar não
o que se perdeu até agora, mas o
próprio caminho traçado até aqui,
parece ser algo promissor. Talvez
não seja nem a fé nem a esperança
o que a gente perdeu, mas sim o
rumo, o objetivo, o horizonte.

Nesse tempo de soluções
prontas, fórmulas feitas e livros de
auto-ajuda é difícil compreender
que as respostas podem estar nas
qualidades que perderam sua
utilidade. Até certos conceitos,
antes valores absolutos, entraram
na pauta da relativização: hoje é
possível ser mais ou menos
honesto, mais ou menos íntegro,

mais ou menos correto, mais ou
menos gentil, mais ou menos
sincero, mais ou menos bom.

Mais ou menos despertos,
andamos arrastando os pés sem
conseguir levantar as cabeças e
olhar para frente. Afinal, estamos
procurando tudo o que perdemos
e que sustenta nossa insistência
nesse exercício de existir. Porque
para nós não basta parecermos
santos; precisamos ser santos. Para
nós a coragem, a solidariedade, a
generosidade, o altruísmo, a
bondade, são exigências, não
qualidades.

Só que nós é que pagamos a
conta deixada sobre a mesa por
quem nela se serviu. Os pratos
sujos ficaram ao nosso encargo e
sustentar a estrutura que concentra

os castelos dos que apelam para
nossa humanidade é nossa função.

Mas tudo é uma questão de
exercício, de insistência. Sendo
assim, melhor revirar os bolsos e
escarafunchar a terra em busca
dessa fé e dessa esperança que
deixamos cair em algum lugar
entre aqui e lá atrás. Porque dar
boa noite aos postes de luz ou
encaminhar solicitações para quem
tem a caneta nas mãos não parece
solução, mas loucura. Ingenuidade
até.

Talvez, e só talvez, ao
chegarmos em casa e sermos
recebidos com um pequeno
sorriso, seja o suficiente para se
acreditar que valeu a pena e vale
ainda acordar no outro dia. 

CRÔNICA
Carlos Moura

ISSO QUE PERDEMOS
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– Por que será
que o mundo ficou
tão insuportável,
capitão?

– Antigamente falavam não te mete e
todos obedeciam, disse Jack o Marujo.

– O sr. acredita em premonição,
capitão? 

– Sim, disse Jack o Marujo. Hoje eu
estava prevendo que um chato ia me
fazer essa pergunta.

– O sr. não vai à praia, capitão? 
– Para quem navega, corpo no

mar não é programa de banhista,
disse Jack o Marujo.

– Como é que é essa coisa da
idade? perguntou a repórter. O que é
envelhecer?

– Envelhecer é ficar velho, disse Jack
o Marujo.

– O sr. gosta de conversar com o mar,
capitão?

– Sim, disse Jack o Marujo. Ele jamais
me responde.

– Vou lhe dizer uma coisa, disse o
Ministro.

– Não me diga coisas, disse Jack o
Marujo. Não tenho mais onde guardar.

– Escrevo para garotas,
disse o poeta romântico.
– Elas vão preferir

quem escreva para os
piratas, disse Jack o
Marujo.

– Qual seu signo no horóscopo
chinês, capitão?

– Nenhum. Eu não sou chinês, disse
Jack o Marujo.

– Sou um idiota, disse o Grumete.
– Não faça autocrítica que todos

acreditam, disse Jack o Marujo.

– A terra é plana, capitão? 
– Sim, disse Jack o
Marujo. O mar é que é
redondo.

– O Sr. malha
muito, capitão?

– Se exercício
fosse natural,

índio não teria
inventado a rede, disse

Jack o Marujo

– Excelente vinho, encorpado, coeso,
frutível, com toque suave de madeira
nobre. Onde o sr. conseguiu, capitão?

– Na sua adega, disse Jack o Marujo.

– Vamos levantar âncora, disse Jack o
Marujo.

– O sr. está no bar, disse o Imediato.

– O país é uma merda, capitão.
– Talvez por isso seja fértil. disse Jack

o Marujo.

– Qual sua nacionalidade? perguntou
o patriota. 

– Nasci a bordo. Fui registrado numa
ilha que o mar engoliu. Sou de Netuno,
disse Jack o Marujo.

– Homem não chora,
capitão?

– Só quando uma
lembrança se impõe no
toque de silêncio, disse Jack o
Marujo.

– O sr. me leva para o outro lado do
mar? perguntou a viajante. 

– Não precisa, disse Jack o Marujo. O
outro lado do mar é este

– Recebeste meu e-mail? perguntou a
Sereia. 

– Por que achas que estou usando
meu uniforme de gala? disse Jack o
Marujo.

– Por que você não canta mais para
atrair os marinheiros? perguntou Jack o
Marujo. 

– Porque um deles não se afogou,
disse a sereia

NOTA: O ebook de Jack o Marujo
pode ser adquirido comigo pelo
neiduclos@gmail.com, pelo facebook
(https://www.facebook.com/nei.duc-
los) ou pelo @neiduclos no Twitter. Há
quatro ebooks disponíveis na Amazon
(Outubro, A Viajante obscura, O
Refúgio do Príncipe e Arraso Poemas de
Amor). Livros impressos também
comigo: Outubro, Partimos de Manhã
(poemas), Tudo o que pisa deixa rastro e
Universo Baldio (romance), O Refúgio
do Príncipe (contos e crônicas) 

AVENTURAS DE JACK O MARUJO
Criei Jack o Marujo para divertimento dos meus filhos quando eram crianças, há mais de 30
anos. Mas ele se desenvolveu nas redes sociais, adquiriu vida própria e passou por várias
transformações. É durão e romântico.  Transcende suas origens, que vem dos livros e filmes
de aventuras. É navegador considerado por seus pares, pelas autoridades e pelo público.
Gosta de sereia porque fica no alto mar e não o prende no cais. É um pensador que diz

na lata.  Qualquer desaforo e ele te põe na prancha.

C
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NEI DUCLÓS
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Anoite do último 25 de novembro, um sábado, foi marcada por luzes
e encantamento, com o acionamento da iluminação de Natal
montada pela prefeitura de São José. O cenário natalino agora pode

ser encontrado em diversos pontos da cidade, e faz com que o clima de
Natal seja sentido com mais intensidade pela população, pois a decoração
também permite que as pessoas interajam a interação com os enfeites
especiais. 

A decoração e os cenários cheios de luz foram instalados pela prefeitura
em toda a extensão da Avenida Beira Mar, nas praças Hercílio Luz e
Arnoldo de Souza, no Centro Histórico de São José, na orla da Ponta de
Baixo, no Parque Linear Lisboa, na praça da Avenida Leoberto Leal com a
Rua Antônio Schroeder, e na Avenida Central do Kobrasol. O brilho das
luzes e o movimento do público nos cenários natalinos abrem a
programação de Natal preparada pela prefeitura para o mês de dezembro.     

Quem observou a cidade nas noites do final de semana divertiu-se com
os diversos enfeites iluminados e coloridos, que encantam crianças e
adultos. E neste clima de celebração ao espírito natalino, a comunidade é
convidada para curtir momentos especiais com a família e amigos nas ruas
e praças iluminadas.

Todo o projeto de iluminação e a sua implantação foi desenvolvido pelo
consórcio SQE Luz, formado pela Quantum Engenharia e a Sadenco
Engenharia.

ESPECIAL

SÃO JOSÉ
ILUMINADA PARA
O NATAL
Projeto especial de iluminação deixou a cidade
com um ar mais alegre e fraterno, espírito
tradicional das festas de final de ano 
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Ronaldo Azambuja tem a fotografia no
DNA. Na infância ganhou do pai uma
Kodak e, no estúdio fotográfico do tio,

em Brusque, por onde circulava, sentiu a
química com o mundo mágico da imagem. 

Passou a visitar exposições e, autodidata,
aperfeiçoou-se em cursos e workshops. De
admirador da arte fotográfica, com o tempo
sentiu a necessidade de dividir o conhecimento e
expor os trabalhos. Participou de muitas
exposições, ganhou prêmios. A última foi agora
em novembro, no tradicional Varal da Trajano,
em Floripa.

Hoje desenvolve pesquisa visual aliando a
fotografia ao conceito de tempo, através de
pequenas e longas viagens, unindo o tempo de
observação, de deslocamento e o instante
fotográfico.

A exposição Orla é seu “certificado de
presença” em todos estes locais, próximos ou
distantes, onde viu o sublime e imobilizou o
tempo.

Ele confessa, por exemplo, que é impossível
caminhar próximo ao mar sem se dar conta do
divino que está presente nele. Desde um
chuvoso amanhecer até o crepúsculo mais
radiante.

As fotos de Orla são alguns desses
momentos únicos que Ronaldo Azambuja
compartilha para que você se sinta livre e
também viaje.
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fernandafelixdamasio@hotmail.com.br

DESTAQUE
Fernanda

Primogênito
Letícia Ribeiro, captada pelas lentes da
fotógrafa Priscila Borba , espera
ansiosa a chegada de Miguel, primeiro
filho dela e do empresário Elton
Lemmertz. Parabéns ao casal.

Mães
O grupo "Oi mamãe", fundado por Monique Kloppel, aproveitou o sol na
Capital para comemorar o seu aniversário com um belo piquenique.

Abraçadinho

Ní Silva,
empreendedora e

assessora de
babywearing

(carregar bebê), dona
de marca

Agarradinho sling,
posou para as lentes
da fotógrafa Seilane
em um ensaio para a

marca de
carregadores

ergonômicos Upa
slings.

Entre
amigos
Fernando
Cavallari
aproveitou o
feriado para curtir
os amigos George
e Maristela no
Restaurante
Restinga, em
Sambaqui.

Apae
Marlene Fengler prestigiando o evento para
arrecadação de fundos para a Apae de Santo
Amaro da Imperatriz, junto Neide Folster e
Rita Müller da Apae, e o vereador Adailton.
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Fernando Damásio

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

Bope
O empresário João Furtado, da Jota’s Empreendimentos Imobiliários, foi homenageado pelo Bope

por relevantes serviços e colaboração com a guarnição de São José. Parabéns.

Bom trabalho
O vereador Maikon Costa (PSDB), que mora

no bairro Aeroporto, tem se destacado como
uma grande liderança do Sul da Ilha. Ele
substituiu os antigos e ultrapassados caciques
que dominavam a política na região. Na foto,
Maikon ao lado da líder comunitária Jaqueline.

Fé e amor
Empresário Ivan Nascimento (Escritolândia)

e sua esposa Suzi fizeram uma turnê pela Itália e
não perderam tempo:  foram ao Vaticano para
renovar os votos de amor e felicidade diante do
Papa. Afinal, fé e amor têm que ser renovados
diariamente.

Acredite se quiser
Ex-prefeito Cesar Souza Jr garante que será

eleito na próximas eleições independente se for
candidato a deputado federal ou estadual. Atual
secretário de Governo de Raimundo Colombo,
Cesar Jr acredita que seu desempenho como
prefeito da Capital o credencia à vitória. O povo
não vai esquecer. Segundo ele, em sua
administração Floripa tornou-se uma das
cidades com melhor qualidade de vida do País.
Então tá, né?!

O prefeito em exercício de São José, Neri
Amaral, que substitui a prefeita Adeliana Dal
Pont, em licença, está gostando da cadeira
grande. E o futuro político dele não é nada
ruim. Tem várias opções. Se Adeliana renunciar
para candidatar-se a deputada federal, Neri
assume a prefeitura e fica o resto do mandato no
cargo. Se ela não se candidatar, aí é ele que se
lança candidato a deputado estadual por São
José e região. A vantagem de Neri Amaral é que
vice-prefeito não precisa renunciar. Tira licença
e faz campanha. Se for eleito, vai para vai
Assembleia. Se não, continua como vice com
direito a períodos como titular. É o melhor dos
mundos.

Gostou
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O futuro sorri
Jornalista Fabiano Marques é pura alegria a

lado do filho João, que  passou no vestibular
para Medicina em Curitiba.  A coluna junta-se a
esta alegria e deseja sucesso.

Tem que engolir
Presidente do PR na Palhoça, Eliel da

Silveira, diz que o deputado federal Jorginho
Melo não o queria como dirigente do diretório
municipal mas que seu grupo exigiu e o
deputado ‘teve que me engolir, pois o PR é dos
filiados e não de uma família”.  Eliel agora
prepara sua candidatura a vereador pela Palhoça
e já está trabalhando pra isso com toda força.
Muito bem.

Candidatura
Ailson Barroso, presidente do Patriotas em

Santa Catarina, que apoia a candidatura de Jair
Bolsonaro a presidente da República, garante
que o partido terá candidato ao Governo do

Estado. Barroso tem conversado com nomes de
expressão na área empresarial e política.

Amor no ar
Artur Daniel, do Sufocos Bar e Restaurante,

não para um minuto de falar no seu amor por
Mariana Mota, sua namorada que reside em São
Paulo. Pelo que se percebe no horizonte, tem
casamento a vista. O amor é lindo!

Detalhes
Clonny Capistrano,
presidente do PMDB
de São José, junto
com o vereador
Michel Schlemper,
conversam com o
deputado Mario
Marcondes sobre sua
saída do PSDB para
filiar-se ao PMDB.
Mario Marcondes
garante que vem para
o novo partido para
ser candidato a
Prefeito de São José.

Desabando
Vereadores, funcionários e todo cidadão que vai à Câmara de São José, correm risco de que

pedaços do prédio caiam sobre as suas cabeças. O presidente do Legislativo, Orvino Coelho de Ávila
(PSD), decidiu interditar parte de um anexo, na parte dos fundos do prédio, por precaução. É uma
espécie de varanda cuja estrutura está toda corroída por ferrugem. Na última chuva forte, mais de 40
baldes tiveram que ser espalhados pelos gabinetes e corredores, pois chovia mais dentro do que fora
do prédio. Mesmo com essa precariedade e risco, a Câmara está impedida de fazer uma nova sede.
Será que estão esperando o prédio cair?



Foto by Ronaldo Azambuja


