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Os 981 homicídios cometidos em Santa
Catarina em 2017,  número  9,7% maior
que em 2016, quando 894 pessoas

foram assassinadas, parece que abalou a cúpula
da Secretaria de Segurança Pública. O órgão não
atualizou nem a estatística sobre os crimes do
ano passado. Os dados de dezembro, que
permitem fazer a leitura estatística de todo tipo
de crime registrado em 2017, simplesmente não
haviam sido lançados até 7 de fevereiro de 2018.

NÚMEROS
OCULTOS

Com o título “O desastre do Campeche”, o
jornal Folha de S. Paulo publicou matéria no
início de fevereiro dando destaque ao despejo de
esgoto e a poluição no mar do Campeche. A
questão mobiliza a comunidade do bairro há
vários anos, mas nem a prefeitura, nem Floram,
nem a Fatma e nem a Vigilância Sanitária foram
atrás de quem lança esgoto clandestinamente na
rede pluvial, e que acaba indo para o mar. Quem
sabe agora, com o destaque dado pelo jornalão
paulista, esse pessoal se mexe. A Amocam
(Associação de Moradores) já acionou o
Ministério Público.

A Folha relata que o crescimento
desordenado, a febre dos condomínios de
apartamentos e o turismo aumentou o volume
de esgoto, mas que falta rede coletora e a
estação de tratamento.

“Nesta temporada, moradores e turistas já
gravaram vídeos que mostram esgoto correndo
em direção ao mar. Na área central da praia,
análises da Fatma (Fundação do Meio Ambiente
de Santa Catarina) indicam que a balneabilidade
do local se mantém estável há décadas. Em
1997, todos os 22 testes aprovaram o local para
banho. O mesmo ocorreu nos 27 exames de
2007 e nos 27 de 2017, períodos consultados
aleatoriamente pela Folha. Mas na ala esquerda
da praia, onde está o maior foco do crescimento
imobiliário, a poluição impressiona”, diz o
jornal.

Segundo Maria Lucia das Chagas, do
Movimento SOS Campeche Praia Limpa,

entrevistada pela Folha a população do
Campeche saltou de 9.000 habitantes em 2008
para 40 mil. Alencar Vigano, presidente da
Amocan, também disse à Folha que a poluição
no mar se deve ao crescimento imobiliário e
populacional. “Permitiram um crescimento
incompatível. O norte e o leste da Ilha já estão
saturados. O sul está sendo ocupado sem
planejamento”, afirmou.

Mas para o superintendente de Habitação e
Saneamento da Secretaria de Infraestrutura de
Florianópolis, Lucas Arruda, está tudo bem. Ele
disse ao jornal paulista que a prefeitura tem
fiscalizado o esgoto das casas e dos
condomínios e que atua para criar a rede e a
estação de tratamento de esgoto. A promessa é
que fique pronta em 2019, segundo a Casan. 

De promessa já estamos cheios.

ATÉ A FOLHA ALERTA SOBRE
O ESGOTO NO CAMPECHE

PREFEITURA diz que fiscaliza esgoto clandestino.
E isso, o que é?

A Câmara de São José deve homenagear, por
bravura, o policial Rafael Ferreira Viana, do 7º
BPM, que mesmo de folga e desarmado
conseguiu prender um jovem de 19 anos que
roubou uma mercearia no bairro Forquilhinha.
Rafael viu quando a vítima procurava por 2
homens armados que haviam levado R$ 100,00,
celular e dois pacotes de cigarro da mercearia. O
policial entrou num matagal e viu um dos
ladrões, ainda com a arma não mão. Experiente,
percebeu que era um simulacro, uma arma de
brinquedo, foi para cima e prendeu o ladrão. Foi
elogiado na comunidade pela coragem e
comprometimento com a sociedade. 

Homenagem

“Ou restaure-se a
moralidade  ou
locupletemo-nos todos!”

A frase do título é do grande Stanislaw Ponte
Preta, o Sérgio Porto, humorista morto em 1968.
Ele já gritava contra o Brasil imoral. Hoje, o
auxílio moradia é a imoralidade na ordem do dia.
Principalmente porque o Judiciário, cultuado nos
últimos tempos, também  foi pego como o maior
beneficiado por essa excrecência legal mas
imoral. Juízes, desembargadores e ministros
ganham mais de R$ 4.377,73 mês como auxílio
moradia, e 40 milhões de trabalhadores ganham
salário mínimo de R$ 954,00. É zombar com a
dignidade desses brasileiros. 

Segundo a Ong Contas Abertas, o gasto com
esse auxílio no Judiciário e no Ministério Público
já soma R$ 5 bilhões desde 2014. Mas não é só
isso: tem auxílio creche, auxílio livro, auxílio
paletó e, agora, querem auxílio de R$ 7 mil por
mês para pagar estudo dos filhos até os 24 anos.
O escárnio com o cidadão não tem fim. 

Ilha dos jacarés
Os jacarés urbanos que resolveram fazer

ponto na Av. Madre Benvenuta, sob a ponte que
liga com a Via Expressa, no bairro Santa
Mônica, em Floripa, são o destaque deste início
de ano. Viraram atração. Da espécie papo-
amarelo, estão ali todos os dias. A foto foi feita
pela produtora cultural Eveline Orth, durante
passeio de bicicleta.

Eveline Orth (Face)/Divulgação/BD
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A GUERRA DAS FARMÁCIAS
Grandes redes de medicamentos travam feroz disputa comercial no
Campeche. Já são 6 farmácias em 200 metros de rua

Um trecho de 200 metros na
Avenida Pequeno Príncipe,
no bairro do Campeche,

transformou-se em um verdadeiro
campo de batalha do mercado de
medicamentos. A disputa, que já
está sendo chamada de “Guerra das
Farmácias” pela agressividade
comercial dos grupos envolvidos,
ainda não provocou grandes baixas:
o preço dos remédios continua pela
hora da morte.

Mas os moradores torcem para
que a “Guerra das Farmácias” se
amplie e seja um conflito
permanente, pois só uma feroz
concorrência, com guerra de preços
e estratégias promocionais para
conquistar clientes, é que pode
derrubar o custo dos medicamentos
para o consumidor.

Na “Guerra das Farmácias” do
Campeche estão dois fortes grupos
gaúchos, a Rede de Farmácias São
João e a Panvel; três catarinenses, a
Cia Latina de Medicamentos
(Clamed - dona das marcas Preço
Popular e Drogaria Catarinense), a
Farma & Farma S/A; e a Farmácia
Lothfar (empresa única e familiar,
que é a pioneira no Sul da Ilha). 

Pela agressividade da disputa de
mercado e a importância do espaço
a ser conquistado - um bairro com
supercrescimento -  novos grupos
do varejo de medicamentos devem
entrar no conflito. Com uma
população estimada de 40 mil
pessoas, a maioria de classe média,
expansão populacional em ritmo
vertiginoso e milhares de turistas, o
Campeche virou um campo a ser
conquistado pelos exércitos de
vendedores das redes de farmácias.

O campo de batalha - Até 2017,
o mercado de farmácias na Av.
Pequeno Príncipe, a principal área

comercial do bairro, era tranquilo
como mar de almirante. Durante
muitos anos apenas a Farmácia
Lothfar, aberta em 1985, atendia o
Campeche. Foi fundada por Adi
Loth, o seu Didi, depois tocada
pelo filho Adilson Carlos Loth e sua
mulher Jaqueline, e agora também
integra a empresa a filha Evely,
terceira geração de farmacêuticos
da Lothfar.

Por volta de 2005, abriu as
portas na Av. Pequeno Príncipe a
Farmácia Campeche, franquia da
Farma & Farma S/A, grupo
fundado em SC em 1997 e que dá
suporte na gestão da rede de
franqueados. Tem negócios
espalhados por pelo menos 15
estados. A convivência entre essas
duas concorrentes, pequenos
estabelecimentos, era pacífica.

A guerra de mercado começou
pra valer no ano passado. Primeiro
abriu as portas uma superfarmácia
do grupo Panvel, o quarto maior do
setor no País. Meses depois, a Preço
Popular também implantou uma
farmácia na mesma avenida. E, no
começo deste ano, a São João
mostrou seu poderio: instalou logo
duas farmácias num trecho de 200
metros onde já haviam quatro.

Em menos de um mês, a São
João construiu um grande espaço
com estrutura de concreto pré-
moldado (obra com custo estimado
de R$ 1,5 milhão) e também
reformou um imóvel que abrigava
uma pequena churrascaria. Abriu as
portas das duas farmácias em
janeiro. O prédio maior fica quase
em frente a Panvel, e o menor, bem
ao lado da Preço Popular. 

Os arsenais de mercado estão no
campo de batalha. A “Guerra das
Farmácias” apenas começou. 

FARMÁCIA LOTHFAR, a pioneira do Campeche: faixa anuncia
desconto de 90% para medicamentos

PANVEL: lista de 100 genéricos para atrair clientes

FARMÁCIA CAMPECHE, da rede Farma & Farma: vantagem de ficar em frente
ao supermercado, que tem grande área de estacionamento

FARMÁCIA SÃO JOÃO: investiu pesado e construiu prédio em um mês.
A concorrência está logo ali, a 50 metros

FARMÁCIAS SÃO JOÃO E PREÇO POPULAR: separadas apenas por uma servidão de 3 metros
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São José pode comemorar o
desempenho do seu mercado
de trabalho em 2017. A

cidade ficou em sexto lugar no
ranking da geração de empregos
entre os 5.570 municípios do
Brasil. Não é pouco,
principalmente porque a atividade
econômica do País ainda se arrasta
para sair do brejo de uma recessão
que jogou a taxa de desemprego
anual para 12,7%, a maior da série
histórica iniciada em 2012.   

No acumulado do ano, São José
teve um saldo positivo de 2.517
postos de trabalho com carteira
assinada, segundo dados do Caged
(Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados), do Ministério do
Trabalho. Em Santa Catarina, São
José ficou em segundo lugar na
geração de empregos no ano
passado.

A cidade que mais gerou
empregos no Brasil em 2017 foi
Joinville (saldo positivo de 5.588
vagas) e, por consequência,
também lidera o ranking
catarinense.

Entre os 10 municípios
brasileiros que conseguiram vencer
a crise e lideraram a geraração de
empregos dois são de Santa
Catarina, dois de São Paulo, dois
de Goiânia e em Minas Gerais.
Maranhão, Pará e Roraima, um
cada.

Floripa vive crise

Florianópolis vem tendo uma
sequência de anos ruins no
mercado de trabalho. Em 2017 não
foi diferente: a Capital fechou
3.694 postos de trabalho com
carteira assinada, o pior
desempenho entre todos os 295
municípios catarinenses. 

Nas outras grandes cidades do
estado, Chapecó teve saldo
positivo de 1.589 vagas, Itajaí
1.416, Blumenau 1.286, Brusque
1.093, Jaraguá do Sul 288, e Lages

100. Criciuma teve saldo negativo
de 14 empregos e Palhoça de 53.

Quem segurou o
emprego em SC

Em Santa Catarina, que teve o
maior saldo de empregos (29.441
vagas) entre os 27 estados do
Brasil em 2017, três setores foram
fundamentais para garantir esse
resultado. A Indústria de
Transformação gerou um saldo de
12.443 empregos com carteira
assinada, seguido do setor de
Serviços com 11.163 postos de
trabalho, e Comércio com 7.886
vagas. Nos outros setores da
atividade econômica o resultado
foi negativo: Construção Civil -503
vagas, Agropecuária -795,
Administração Pública -313,
Serviços de Utilidade Pública -134
vagas. 

Com o bom desempenho
desses três setores (indústria,
comércio e serviços) SC
conseguiu, em 2017, com a
geração de 29.441 postos de
trabalho, mudar o panorama
sombrio que o seu mercado de
trabalho vinha enfrentando nos
últimos anos: em 2015 teve saldo
negativo de 58.639 vagas e em
2016 também foram fechados
32.769 postos de trabalho no
estado. 

Pelo Brasil – Nos País, dos 27
estados, em 15 deles houve saldo
positivo de emprego em 2017, com
destaque para Santa Catarina
(29.441 postos), Goiás (25.370),
Minas Gerais (24.296 postos),
Mato Grosso (15.985 vagas) e
Paraná (12.127 empregos). 

Nos 12 estados com saldo
negativo, os mais expressivos
foram o Rio de Janeiro (-92.192
postos de trabalho), Alagoas (-
8.255), Rio Grande do Sul (-8.173
postos), Pará (-7.412) e São Paulo

(-6.651 vagas). 

O emprego
reage mesmo?

De janeiro a fevereiro de 2018,
o Brasil fechou 20.832 postos de
trabalho, o equivalente a uma
queda de –0,05% em relação ao
estoque de dezembro de 2016.
Para os padrões do Caged, esta
redução no ano de 2017 é
equivalente à estabilidade do nível
de emprego. Nos anos de 2016 e
2015, considerando a série com
ajuste, houve perdas de -1.326.558
e -1.534.989, respectivamente.
Estes resultados indicariam a
reversão da tendência de retração
do mercado de trabalho formal do
País.

Profissões que
mais empregam

Em 2017, as dez ocupações que
lideraram a geração de empregos

formais no Brasil foram
alimentador de linha de produção
(90.279 postos), faxineiro (34.337
vagas), atendente de lojas e
mercados (26.949 postos),
embalador a mão (26.642 vagas),
auxiliar de escritório (23.251
postos), repositor de mercadorias
(21.487 postos), trabalhador no
cultivo de árvores frutíferas
(20.693 postos), auxiliar nos
serviços de alimentação (18.772
postos), recepcionista (18.193
postos) e atendente de lanchonete
(16.851 vagas). 

Já as dez ocupações que
obtiveram maiores saldos
negativos de emprego foram
pedreiro (-31.818 postos),
supervisor administrativo (-26.983
postos), gerente administrativo (-
22.826 postos), vigilante (-17.115),
gerente de loja e supermercado (-
12.966 postos), gerente comercial
(-12.134 postos), mestre de obras
(-10.916 postos), cozinheiro geral
(-10.857 postos), motorista de
carro de passeio (-9.878 postos) e
gerente de vendas (-9.198 postos). 

MERCADO DE TRABALHO

SÃO JOSÉ
É 6º LUGAR EM
EMPREGOS NO BRASIL
Teve saldo positivo de 2.517 postos de trabalho
com carteira assinada em 2017 e ficou na frente
de 5.564 municípios

RANKING DO EMPREGO NO BRASIL 2017
CIDADE                                             ESTADO              VAGAS
1º - JOINVILLE                                         SC                    5.558
2º - APARECIDA DE GOIÂNIA                  GO                    4.342
3º - BEBEDOURO                                     SP                     4.203
4º- GOIÂNIA                                          GO                    3.880
5º - SÃO LUIS                                          MA                    2.636
6º - SÃO JOSÉ                                       SC                   2.517
7º - MATÃO                                             SP                     2.470
8º - UBERLÂNDIA                                    MG                    2.175
9º - MARABÁ                                           PA                     2.147
10º - BOA VISTA                                      RR                     2.145

RANKING DAS UFs POR SALDO ANUAL DE EMPREGO EM
2017 -COM AJUSTES

RANKING                UF                                              SALDO
1º                           Santa Catarina                           29.441
2º                           Goiás                                          25.370
3º                           Minas Gerais                               24.296
4º                           Mato Grosso                               15.985
5º                           Paraná                                        12.127
6º                           Piauí                                              4.540
7º                           Tocantins                                      3.759
8º                           Roraima                                       2.256
9º                           Rondônia                                      1.571
10º                         Maranhão                                    1.221
11º                         Rio Gde do Norte                            848
12º                         Bahia                                               839
13°                          Distrito Federal                                 342
14°                          Amazonas                                         78
15º                         Acre                                                   42
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São José foi o único entre os
maiores municípios catarinenses
que registrou aumento do PIB,
consolidando-se como a quinta
maior economia de Santa Catarina,
segundo dados divulgados pela
prefeitura.

O município também registrou
o maior aumento do Produto
Interno Bruto (PIB) entre as 10
maiores cidades do estado, de
acordo com cálculo divulgado
recentemente pela Federação
Catarinense de Municípios
(Fecam) com base em informações
do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).  

O levantamento mostra que, em
2015, as cidades catarinenses
perderam 7,22% do PIB. Neste
cenário, São José se destacou no
Produto Interno Bruto referente
aos tributos municipais. Entre as
cidades com a maior arrecadação
do estado, a única que cresceu foi
São José, que obteve um

desempenho 4,18% melhor do que
no ano anterior. Desta forma,
levando em consideração o
desempenho individual dos
municípios, hoje São José
consolida-se, segundo a análise,
como o 5º maior PIB de Santa
Catarina. 

A prefeita Adeliana Dal Pont
avalia que esses “resultados
expressivos” refletem os esforços
que a gestão municipal tem feito
para estimular o desenvolvimento
da economia da cidade. “Temos
um compromisso firmado com a
nossa cidade e a nossa gente.
Estamos nos dedicando
diariamente para gerar novas
possibilidades de crescimento nos
mais variados segmentos da
sociedade e os dados confirmam
que este trabalho tem dado certo.
Estamos conseguindo driblar a
crise econômica com muita força
de vontade, seriedade e gestão”. 

São José também teve o maior
aumento de riqueza entre as

maiores cidades de SC. O PIB do
município subiu de R$ 7,97 bilhões
para R$ 10,05 bilhões, um
aumento real de 15,25% quando
descontada a inflação do período.
Além disso, a renda per capita teve
importante incremento, passando
de R$ 35 mil para R$ 43 mil. 

Além da expansão comercial e
ascensão dos parques industriais,
São José manteve os setores da
construção civil e de serviço
aquecidos em 2017. “A
multiplicidade econômica é uma

característica peculiar da cidade de
São José e corrobora para que
tenhamos mais flexibilidade e
equilíbrio dos setores. Além disso,
estamos apostando
constantemente em projetos que
desenvolvam a cultura do
ecossistema de inovação, atraindo
mais investidores e empresas para
cidade e, consequentemente, mais
empregos”, explica o secretário de
Desenvolvimento Econômico e
Inovação, Waldemar Bornhausen
Neto. 

GANHANDO FÔLEGO

O maior aumento do PIB

Jeferson Regis/Secom/PMSJ/Divulgação/BD



8 FEVEREIRO DE 2018
Florianópolis - São José - Palhoça - Biguaçu - Sto Amaro da Imperatriz

Das fotos que circularam
nas rede sociais em
janeiro, nos dias de

temporal, uma delas mostra o
tamanho da complicação que é o
trevo do Rio Tavares. Com as
pistas alagadas, o trânsito
Centro/Sul da Ilha ficou
interrompido durante 48 horas. 

Mas em dia de tempo bom a
situação não melhora. O trevo do
Rio Tavares vira um verdadeiro
caos, área que qualquer um (que
pudesse) evitaria passar por perto.
Mas o trevo é passagem para todo
o tráfego do Sul (Campeche,
Morro das Pedras, Armação,
Pântano do Sul e Ribeirão da Ilha,
Tapera e Caeira da Barra do Sul), e
também do próprio Rio Tavares e
Lagoa. São milhares de veículos o
dia inteiro. Por isso, e pela
confusão do espaço, transformou-
se na área mais complicada da
cidade, o verdadeiro “trevo
maluco”.

Bem no meio dele existe um
grande buraco de dez metros de
comprimento, por cinco de largura
e 1,5 metro de profundidade. Era
para ser um sítio arqueológico do
Iphan (Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional),
que investigaria a presença de
antigas populações indígenas na
região. A pesquisa de campo foi
uma exigência do Instituto antes
de a prefeitura fincar os novos
pilares do futuro elevado. Mas o

buraco do Iphan está abandonado
há dois meses. Do sítio
arqueológico, restou uma vala com
água parada, montes de
conchinhas de berbigão e muita
complicação e risco para os
motoristas, pois o buraco está bem
no meio das pistas e do fluxo de
veículos, protegido apenas por
uma tela de plástico. 

A prefeitura demoliu
construções e construiu uma pista-
desvio sentido Sul, o trânsito
melhorou um pouco mas o buraco
do Iphan bem no meio do
caminho complicou e piorou tudo.
Outro detalhe: até hoje ninguém
sabe se o Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional
encontrou ali algum vestígio de
outras civilizações.

Cena dois. O sítio arqueológico
abandonado no meio do trevo
acabou dando um respiro para
prefeitura, que agora tem como
justificar: não finca os novos
pilares do elevado porque o Iphan
tem um buraco arqueológico ali.
Aliás, ninguém sabe o que está
mais devagar: se a arqueologia do
Iphan ou as obras do elevado. No
elevado, o projeto ainda não
conseguiu vencer a primeira curva:
vem desde a administração do ex-
prefeito César Souza Junior, que
prometeu o céu e a terra mas
deixou um verdadeiro inferno
naquele espaço. O atual prefeito,
Gean Loureiro, parece que aposta

agora na parceria com o futuro
governador, Eduardo Pinho
Moreira, que é do mesmo partido,
o MDB, para dar uma arrancada na
obra. Moreira pega a caneta agora
em fevereiro. Haja esperança.

Cena três. Qualquer urbanista,
arquiteto ou engenheiro de trânsito
enlouqueceria se ficasse cinco

minutos no trevo. Mas os
motoristas são obrigados a
enfrentá-lo todos os dia. Pra quem
não conhece, o centro nervoso do
trevo recebe cinco confluências de
pistas. Basta citar apenas uma, a
que vem do Sul e vai para o
Centro, para ver o tamanho da
confusão.  O veículo que vem do

RIO TAVARES

O TREVO MALUCO
Trânsito continua um caos. Iphan abandonou
buraco arqueológico e obras do elevado
estão devagar quase parando.
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O trabalho da Casan - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - e a sua preocupação com 
a sustentabilidade estão sendo reconhecidos por importantes instituições, mas o prêmio que mais 

Prêmio Fritz Müller, 
da Fundação do Meio 
Ambiente (FATMA), 
na categoria Recuperação 

Selo Verde e Prêmio 
Socioambiental Chico 
Mendes, do Instituto 
Internacional de Pesquisas 
e Responsabilidade 
Socioambiental Chico 

Avançamos 138 posições 
no prêmio Empresas Mais, 

Paulo/Austin Rating, que 
mede o desempenho e a 
gestão das maiores empresas 

Prêmio Top de Marketing 
e Vendas 2017, na categoria 
Serviços, é o reconhecimento 
da ADVB-SC à forma como 
a Casan liderou o processo 
de despoluição do Norte da 

Prêmio Líderes de Santa 
Catarina 2017 - Empresa 
Revelação, promoção 
organizada pelo LIDE-SC 
que reconhece e destaca 
lideranças em diversos setores 
responsáveis por impulsionar 

3ª maior empresa pública 
e 12ª maior empresa de Santa 
Catarina: avançamos 4 
posições no ranking 500 
Maiores do Sul, da Revista 

RIO TAVARES

Sul da Ilha sentido Centro, tem que virar à
esquerda e cruzar com quem vai para a Lagoa
e olhar se não vem ninguém da Lagoa/Rio
Tavares indo para o centro ou convergindo à
esquerda para o Sul, e ainda ficar atento pois
alguém que vem da Lagoa/Rio Tavares pela
pista próxima ao pilar do elevado pode entrar
direto; ou ainda disputar a vez com os
veículos que vem no sentido Centro/Lagoa e
que avançam no grito para conseguir passar.
Deu para entender? Se não deu, faça a
experiência.

Para complicar o cenário, existe na área um
posto de gasolina e um pequeno comércio.
Quem quer acessá-los, vindo ou indo, carro
ou pedestre, usa a faixa de segurança para
atravessar ou convergir, parando o trânsito. E
tudo isso praticamente com nenhuma
buzinada. E nenhum guarda, também.

Para completar essa parafernália, a região
do trevo ganhou agora uma escultura do caos
É feita com um amontoado de fios de luz, de
telefonia, internet. No lugar havia um poste,
que acabou ficando quase no meio da rua e
tudo o que restou dele foi um amontoado de
plástico retorcido. Por incrível que pareça a
fiação-escultura, um retrato acabado da nossa
enjambração urbana,  ainda funciona. Pelo
menos isso.

Além de engarrafamentos, Trevo do Rio Tavares também alaga. O trânsito
Centro/Sul da Ilha ficou interrompido durante 48 horas nos dias de chuva.
Mas nem com tempo bom a situação não melhora. O caos é constante

Reprodução Redes Sociais/Divulgação/BD
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Faltam recursos para investir
em saúde, educação,
segurança e infraestrutura

urbana. Mas está sobrando
dinheiro para comprar prédios e
novas sedes de órgãos públicos. Só
meia dúzia de instituições estaduais
e federais sediadas na Capital,
gastaram R$ 441 milhões na
compra ou construção de edifícios.
Sem falar na reforma da ponte
Hercílio Luz, onde já teriam sido
gastos R$ 563 milhões, e que
mereceram investigação do MPTC
(Ministério Público de Contas). Só
com essa listinha, o gasto de
dinheiro público passa de R$ 1
bilhão.

Na ordem do dia está a
Assembleia Legislativa, que acaba
de comprar mais um prédio por R$
83 milhões.

Esperando a vez na fila,
também está o Tribunal Regional
do Trabalho. Já publicou edital
para comprar mais um prédio, por
R$ 60 milhões. É órgão federal e já
tem três edifícios em Florianópolis,

um deles alugado.
Há pouco mais de cinco meses,

a Secretaria de Segurança também
mudou-se para um conjunto de
prédios na Av. Ivo Silveira.
Chamado pelo pomposo nome de
“complexo administrativo”, a sede
própria custou R$ 89 milhões e foi
construída em terreno de 30 mil
mts². Apesar da sede nova, a
criminalidade aumentou em 2017.
Só assassinatos, em SC, chegaram
quase a 1.000 (foram 981
homicídios, um aumento de 9,7%
em relação a 2016).

Voltando no tempo, tem o caso
da Ufsc (Universidade Federal de
Santa Catarina), que na gestão da
reitora Roselane Neckel adquiriu
prédio por R$ 33 milhões. Detalhe:
a compra, cheia de suspeitas, foi
vetada pelo Conselho de
Curadores da Universidade. 

A vertente imobiliária também
faz parte da agenda do MPSC
(Ministério Público de SC). Em
2011, comprou um prédio na rua
Pedro Ivo, Centro da Capital, por

R$ 53 milhões. Em 2014, foram
mais R$ 123 milhões na nova sede,
um prédio construído atrás da
antiga Casa Rosa, casarão
remanescente na charmosa rua
Bocaiuva. A obra chegou a ser
embargada pela Justiça.

Outro detalhe: quando o MPSC
comprou a sede da Bocaiuva, a
Assembleia criou uma CPI
(Comissão Parlamentar de
Inquérito) para investigar o
negócio. Agora, o MPSC está
analisando a compra do prédio
pela Assembleia.  A primeira
investigação (CPI) não deu em
nada, e a segunda, deve seguir o
mesmo caminho. Nesse festival de
compras, tudo foi feito com
dispensa de licitação.

Ponte – O caso mais
emblemático é o da Ponte Hercílio
Luz. Segundo investigação do
Ministério Público de Contas
(MPTC),  ali já foram gastos R$
563 milhões, mas a restauração
está longe de acabar. Foram 16
contratos num período que

abrange 11 governadores. 
Quando entregou os

documentos da investigação ao
Tribunal de Contas do Estado
(TCE), o MPTC comparou: a
Ponte de Laguna, com 2 Km de
extensão a mais que a Hercílio Luz
custou R$ 597 milhões; e a ponte
Juscelino Kubitschek, em Brasília,
em valores corrigidos, custou R$
360 milhões. Mesmo todo mundo
conhecendo como são as coisas na
Capital do País.  Mas as duas
pontes funcionam, e a Hercílio
Luz continua um cartão postal,
agora com partes desmontadas.

OS RALOS DO DINHEIRO PÚBLICO
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Embora o presidente da
Havan, Luciano Hang,
tenha dito recentemente

que  “o Rio Grande do Sul é o pior
estado do Brasil para investir”,
segundo declarou ao jornal O
Município, de Brusque, porque o
governo gaúcho não acredita nos
empreendedores e acaba
atrapalhando as atividades
empresariais, com excesso de
burocracia e regulamentações, o
megaempresário catarinense acaba
de incluir o Rio Grande do Sul nos
planos de expansão da empresa.

No dia 31 de janeiro Luciano
Hang esteve em Porto Alegre e,
em reunião com o governador Ivo
Sartori e secretários, anunciou que
a Havan deve investir R$ 2 bilhões
na construção de 50 megalojas no
RS, para entrar no mercado
atacadista e varejista gaúcho.  O
negócio geraria até 10 mil
empregos diretos.

O grupo de executivos da
Havan, além de Porto Alegre,
também visitou Passo Fundo e
Caxias do Sul. Mas ainda não há
definição dos locais onde a
empresa instalará suas megalojas.
Luciano Hang disse que já conta
com 60 fornecedores gaúchos e
que, agora, procura municípios
interessados em receber o
empreendimento, que vem sendo

planejado há 10 anos. Hang é
agressivo nos negócios. Exige
contrapartida tributária das cidades
para onde leva suas lojas. 

“Feliz é o estado que tem um
governo que procura os
empresários para investir na sua
região. A partir de hoje, estamos
preparados para fazer nosso
ingresso no Rio Grande do Sul.
Logo estão saindo as licenças para
instalação (pela Fundação Estadual
de Proteção Ambiental - Fepam - e
Sema), mas ainda não definimos as
cidades. Cabem no estado, no
mínimo, 50 lojas”, anunciou o
empresário.

As secretarias do Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável
(Sema) e de Desenvolvimento
Econômico, Ciência e Tecnologia
(Sdect) do RS acompanham os
estudos de viabilização do projeto.

Para o governador Sartori, a
perspectiva do novo
empreendimento é uma
demonstração de confiança do
empresariado. “A nossa equipe está
sempre à disposição de quem quer
investir no RS. Só não investe aqui,
quem não quer. Estamos
desburocratizando todas as áreas e
criando as condições necessárias
para atrair novos investimentos”,
ressaltou.

Luciano Hang deixou claro qual

é o seu
estilo.
Depois da
conversa com
o governador
gaúcho, vai
negociar com os
municípios. “Vamos
conversar com
prefeitos e
sindicatos, pois só
vamos às cidades em
que poderemos
trabalhar aos sábados,
domingos e feriados.
Estamos abertos para
cidades que querem
crescer, que querem
gerar empregos, renda,
impostos, e que gostam
de receber
empreendedores“, disse.

Hang explicou aos
gaúchos que a Havan
costuma construir, em até 60
dias, lojas de 15 mil metros
quadrados, que geram de
150 a 200 empregos diretos.
A cada emprego direto são
vinculados mais cinco
indiretos, ou seja, o
investimento do grupo
catarinense no RS pode
beneficiar mais de 50 mil
pessoas.

No dia 26 de janeiro, empresário Luciano
Hang esteve com a prefeita Adeliana Dal
Pont para anunciar a construção da segunda
loja da Havan em São José. A previsão é
abrir as portas no primeiro semestre deste
ano e gerar 150 novos empregos na cidade. 

A prefeita de São José disse que o
anúncio reflete uma das principais
características do município, que é ser fértil
para a instalação de empresas, novos
negócios e geração de empregos. “Estamos
sempre de braços abertos para receber a
todos que desejam investir no município,
pois acreditamos que juntos podemos fazer
uma cidade melhor, com mais empregos,
mais oportunidades e aumento da
arrecadação para investir nos setores
prioritários para a qualidade de vida da

nossa população”.
O presidente da Havan, Luciano Hang

apresentou o projeto da nova loja que terá
6,5 mil metros quadrados de área
construída, ampla área de alimentação e
deve gerar 150 novos empregos diretos,
para setores de segurança, reposição,
atendimento e caixa, e deve priorizar
trabalhadores do município. O investimento
será de R$ 25 milhões. A loja vai ser
construída ao lado do Shopping Itaguaçu,
na rua Gerôncio Thives.

Hang disse que acredita no potencial da
região e percebe “a hospitalidade das
pessoas que vivem e trabalham em São José,
e sinto o quanto a prefeitura se mostra
sempre receptiva para trazer o
desenvolvimento para a cidade”. 

Em São José, nova loja e 150 empregos

De olho na energia
O empresário Luciano Hang, que já é um dos

reis do varejo no Brasil, que agora anda tendo
pretensões de entrar na política, também está de
olho em outro segmento econômico estratégico
e lucrativo. Ele analisa investir no setor elétrico e
deve participar do próximo leilão de energia do
governo federal. A estimativa é que Hang
aplique R$ 400 milhões em Pequenas Centrais
Hidrelétricas (PCHs) com capacidade de 63
megawatts (MW). A Havan já tem uma usina no
RS e duas em SC. O gasto de energia da empresa
é de R$ 7,5 milhões por mês.

Depois de anos de migração gaúcha para SC,
catarinense vai para o Rio Grande do Sul levar lojas
da Havan e réplicas de estátuas da liberdade 

HAVAN VAI VESTIR
BOMBACHA

FEVEREIRO DE 2018
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Pães e Biscoitos Caseiros

Vinhos

Lanchonete

Roupa Masculina

Orgânicos

Roupa Feminina

Boutique
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AVENIDA WALDEMAR VIEIRA
(ESTACIONAMENTO PRÓPRIO)

Fiambreria

Alimentos IntegraisAçougue
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Os fotógrafos Paulo Goeth e Kleber Steinbach terão
trabalhos expostos na 5ª edição do iNstantes, o Festival
Internacional de Fotografia de Avintes, em Portugal.

A mostra será no Espaço Mais Grijó e é organizada pelo
fotógrafo português Pereira Lopes. Lá já estiveram os
fotógrafos Milton Ostetto e Alexandre Freitas, que levaram o
Varal da Trajano para o mundo. 

Agora é a vez de Paulo e Kleber compartilharem o olhar
catarinense com a visão de profissionais de várias países. 

Do Mar ao Céus é o nome da exposição de Paulo Goeth e
Kleber Steinbach, com imagens captadas no reflexo da água do
mar e da Via Láctea.

Neste Olho Mágico, um pouco do belo trabalho dos dois.

Fotos: Kleber Steinbach
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Fotos: Paulo Goeth
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CRÔNICA
Carlos Moura

Não. Nunca morei em Paris
e isto, para o anseio por
cultura transbordante

onde naufrago, é um pecado sem
expiação. Não tenho a idade de
Cristo. Dela já passei sem fazer
nem a metade do que esse irmão
mais velho, mais antigo e mais
sábio. Minha pele não é branca,
não me parece bom o combate
calmo, aquele não tingido pelas
cores básicas: o negro da cegueira
do guerreiro irado; o carmin do
sangue que precisa ser derramado
para justificar esse combate.

E mais. É preciso dor para
justificar a existência, um combate
ou eternizar uma guerra. Não falo
línguas. A mim uma única basta.
Sei que podia ter sido solitário e
diferente, mas optei por ser uma
pessoa normal. Dessas que briga
dia a dia por uma pecúnia a mais
para saldar uma dívida que é
cobrada em agonia e angústia. No
íntimo não desisti. Protelei.
Esperei pacientemente uma
melhor oportunidade, mesmo
sabendo que ela talvez nem viesse.

Optei, ao invés de eleger a solidão
e a madrugada, companheiras
prazerosas desde sempre, por uma
paixão que era completa, que era
espírito, que era mente, que era
tudo. Que era carne, embora
soubesse que isso não iria durar,
que jamais dura, que se submerge
em mágoa, que vira cristal.

Descobri o que já sabia, que
a vida nada mais é do que o que já
se sabe, mas que só passa a fazer
sentido quando se prova o
agridoce sumo da existência. Optei
por ser comum, ainda que lá
dentro do meu universo pessoal e
caótico eu mantivesse o temor de
braço dado com a coragem; o
desespero aliado à calma; a tristeza
patética e deprimida enroscada à
mania e à histeria.

Cumpri com alguns sonhos,
pari entes, alimentei lendas e
correspondi a algumas expectativas
– não muitas. Mas ainda sonho e
persigo mais a ficção do que a
realidade. Mantive a dignidade
mesmo sob os golpes cruéis e
lancinantes da venalidade, da sanha

aborrecida pelo poder, dos novos
dogmas, das opiniões remuneradas
ou simplesmente influenciadas e,
por isso mesmo, sem caráter.

Não vi o jogo. Fiz minhas
escolhas mais pela opção que se
apresentava do que pela vontade. E
tive alguns privilégios e algumas
mortes brutais ao mesmo tempo.
Aceitei a tentativa de imbecilização
com um sorriso, sem raiva, sem
acreditar no mal como acreditei no
bem. Vivi mais de sonhos e
fantasias, no ônibus cuja janela e
silêncio permitia.

Não contei o ponto, não
cometi o conto, não forjei o
romance. Pode até ser que eu tenha
morrido um pouco, mas estas
foram pequenas mortes
conscientes, pedaços que eu muito
antes já sabia que deixaria pelo
caminho, adereços que não me
fariam falta quando a ferida se
abrisse e sangrasse. E esse teu
ronronar de gata mansa, de olhos

eternamente tristes, agora me
redimiam. Eu era teu assassino; fui
eu mesmo meu carrasco ainda que
o olhar pequeno e límpido e azul
me dissesse que algo tinha saído
certo dessa equação maluca e torta
e que nenhuma lei da física e da
matemática conseguiria prever.

E assim estou, sob o mesmo
teu teto, por vezes sem saber
exatamente porquê. Mas essa é a
vida que eu vivi e vivo: Não tenho
a idade de Cristo, nunca estive em
um combate que fosse heróico ao
olhar da história, senti dores que
não posso descrever, nunca morei
em Paris e nunca vesti nada que
pudesse parecer a armadura de um
combatente. Não escrevi o
romance que imagino que jamais
escreverei. Me satisfiz com os
pequenos fragmentos brilhantes
expostos ao sol e nunca, nunca
jamais, recebi um aumento
gratuito. 

Mas essa é a vida que eu vivo.

TRAJETO
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fernandafelixdamasio@hotmail.com.br

DESTAQUE
Fernanda

Carinho
Miguel, a pedido
da mamãe Letícia
Ribeiro,
homenageou o
papai  Elton
Lummertz com
uma foto feita
especialmente para
a profissão dele.
São proprietários
do Centro
Automotivo
IlhaSul

Inspiração
Myrtille, idealizadora da essenciarte.co,
oferece terapias alternativas e life coaching.
Confira que é muito interessante.

Niver 
Tulio e Ana

Cláudia
comemoraram

o aniversário de
Dante com
registro da

fotógrafa da
Natália Brasil.

Harmonia
Patrícia Marques, proprietária da Estética
Linda Mulher, concluiu o licenciamento
do Spaço by Flavia Medeiros. O centro de
estética passa a ser a único autorizado a
realizar os 10 procedimentos em São José
e região. Vale a pena conferir.

Movimento
Mabel
Labanowski e
Justin Neto, o
coreógrafo das
famosas deu uma
super aula na
Fórmula
Academia, na
Capital. Quem
não foi perdeu.
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A Escritolândia de Campinas vai mudar.
Novo ano, novo endereço e a grande novidade

é a promoção Liquida Tudo Escritolândia.
São descontos de até 50% para limpar

o estoque de uma só vez.

Aproveite!
4 8  3 2 0 3 . 2 0 0 0
SÃO JOSÉ - Av. Pres. Kennedy, 1200
Promoção válida para pagamento à vista e para produtos em estoque. No caso de parcelamento haverá
inclusão de juros. Esta promoção não contempla projetos personalizados. Imagens meramente ilustrativas.
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Fernando Damásio

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

Bodas de Diamante
Os 60 anos de casado de João Otávio

Furtado e Juracy Furtado foram comemorados
com mais de  200 convidados na sede social do
condomínio Bosque das Mansões. Na foto,
Hortência Gerlach , Gustavo Gerlach, Bettina
Gerlach Furtado e seu esposo, o empresário
Zeca Furtado. Este colunista junta-se à alegria
de filhos, noras e netos e deseja saúde e
felicidades ao casal.

Homem forte
Lédio Coelho, secretário da Casa Civil, é o

homem forte da prefeitura de São José. Ele
comanda uma espécie de “centro nervoso” da
administração, que filtra e encaminha tudo o que
deve chegar ao gabinete da prefeita Adeliana Dal
Pont.  Apesar dessas multitarefas, Lédio
consegue tempo para ouvir a todos que
procuram o gabinete para visitas, sugestões ou
reclamações. E sempre de bom humor.

Virou moda?
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva

diz que o tríplex não é dele e que o sítio é de
um amigo. Aqui na região também tem
político dizendo que o bagulho encontrado
na sua casa não é seu. A moda parece que
pegou.

Índios reclamam
Os índios que vendem artesanato no

centro da Capital e foram alojados no
terminal urbano do Saco dos Limões,
reclamam das péssimas condições do local.
Querem mais conforto, para transformar a
obra abandonada numa oca com qualidade
de vida. Mato nunca mais.

Ostradamus, o melhor
O chef  Jaime Barcelos, do Restaurante

Ostradamus, no Ribeirão da Ilha, vem
acumulando reconhecimento um atrás do outro.
Recentemente foi a Portugal receber uma
comenda que reconhece o Ostradamus como
um dos melhores restaurantes de frutos do mar
do Brasil.

Montando o time
Presidente estadual do PEN/Patriota, Ailson

Barroso, percorre todo estado para montar o
time de pré-candidatos para as eleições de 2018.
Ailson diz que o partido deve  eleger dois
deputados estaduais e um federal.  Também terá
candidato ao Governo do Estado e ao Senado.
É forte o homem.

Insônia
Assessores próximos do governador

Raimundo Colombo estão ansiosos em saber
qual será o comportamento do Judiciário
despois que ele virar ex-governador, agora em
março, quando renuncia ao mandato para
disputar eleições. Colombo perde o foro
privilegiado e vira cidadão comum. Tem gente
que nem dorme direito. 
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Boa qualidade
A maioria dos

clientes que fazem
fila para comprar
carne no açougue do
Direto do Campo, no
Saco dos Limões,
sabe que os produtos
dali são do bom e do
melhor. Dedicados,
proprietários e
funcionários fazem
tudo com amor. Na
foto, dá pra ver isso
muito bem.

Tomando espaço
O edifício Novo Centro, na rua João Motta Espezim, no Saco dos Limões, que está com as obras

paralisadas há mais de um ano continua a ocupar espaço com tapume na calçada, dificultando a
mobilidade de moradores e dos alunos do Colégio Getúlio Vargas. Está na hora da associação dos
moradores agir e cobrar providências da prefeitura. Bairro que não tem vereador é isso.

O cara do rádio
O boa praça e locutor Valdeci Motta vai

estrear o novo programa Pão com Ovo na
Rádio mais Alegria. O homem sempre foi
primeiro colocado na Guararema, hoje da Rede
Massa, do Ratinho. Desejamos sucesso. Os
ouvintes estão ansiosos.

De olho na prefeitura 
Eleições este ano são para escolher

presidente, governador, senador e deputados.
Mas em São José a discussão política gira
mesmo é em torno da cadeira de prefeito. A fila
de pré-pretendentes é grande: deputado Mário
Marcondes, vice-prefeito Neri Amaral, e
vereadores Antonio Lemos, Clonny Capistrano,
Michel Schlemper. O ex-prefeito Fernando Elias
também disse ao repórter deste jornal, Jurandir
Camargo, que pode concorrer.

De olho na prefeitura (1)
Até o prefeito de Governador Celso

Ramos, Juliano Duarte, diz que vai entrar na
disputa em São José. Aliás, dias depois de a
polícia encontrar 50 kg de maconha em carro
estacionado na casa que ele comprou na
Praia Comprida (o carro não é do prefeito,
ele nega qualquer relação com a droga e se
colocou à disposição da polícia), César Souza
Junior, ex-prefeito de Florianópolis, foi
Governador Celso Ramos manifestar apoio à
candidatura de Juliano Duarte. No vídeo que
roda nas redes sociais, César Junior diz que
um membro da família (ele ou o pai) pode
sair de vice. E arrematou que os Souza
sempre foram os deputados mais votados em
São José, insinuando transferência de voto.   

Cacau Menezes
A Feijoada do Cacau,

um dos grandes eventos da
Ilha, completa
maioriadade: 21 anos.  A
primeira festa
gastronômica foi 1997, em
Jurerê, e reuniu 300
pessoas. Hoje reúne
milhares e as camisetas que
dão direito ao ingresso são
disputadíssimas. Cacau
merece esse prestígio pois
é, de fato, a pessoa mais
influente de Florianópolis.
Um grande abraço e
sucesso. 

Maus-tratos
Um vídeo

gravado no no Vale
do Itajaí tem
gerado indignação
e tristeza. As cenas
mostram um cão
amarrado no para-
choque de um
carro sendo
puxado pela
rodovia, em
Timbó. O caso foi
registrado na Polícia Civil e será investigado.

O presidente da Comissão de Agricultura e
Política Rural da Assembleia Legislativa,
deputado Natalino Lázare, afirma que a
legislação precisa ser severa diante dos casos de
maus-tratos como este, e que Santa Catarina
precisa urgentemente de uma política pública
para a proteção dos animais domésticos.

“Tramita na Alesc projeto de lei de minha
autoria que dispõe sobre a criação do Código
Estadual de Proteção aos Animais Domésticos,
estabelecendo normas para a proteção dos e
compatibilizando os aspectos relacionados às
políticas públicas, ao desenvolvimento
socioeconômico, à saúde pública e meio
ambiente”
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