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Pesquisador Fausto Guimarães descobre evidências de navegadores
chineses em Florianópolis no século XV. Estudo é reconhecido

na China e nos Estados Unidos . Páginas 8, 9 e 10

Vizinhos há mais de dois séculos e meio, os dois municípios
praticamente se fundiram e têm muitos problemas em comum.
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RÉPLICA de um navio chinês do século XV que está no museu marítimo da cidade de Nanjing, china.
Foi nessas embarcações que navegadores chineses chegaram até a ilha de Santa catarina
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Quando a RBS já tinha
praticamente vendido
suas operações em

Santa Catarina para o Grupo
NC, do bilionário dos
genéricos Carlos Sanchez, a
empresa gaúcha negava que
estava indo embora para Porto
Alegre. Negou, negou até
colocar o dinheiro no bolso.

Naquela época, já
especulava-se que os Sirotsky
também venderiam a RBS do
Rio Grande do Sul. O assunto
volta ao noticiário e a RBS
nega outra vez que vá vender
suas operações no RS. A
coluna Radar da revista Veja
divulgou que as negociações
estariam avançadas, e que o
bilionário Carlos Sanchez
pagaria R$ 2 bilhões pelo que
resta da RBS: 12 emissoras de
TV, 15 de rádio e três jornais.

O presidente da RBS, Duda
Melzer, como da outra vez,
desmentiu a venda. Falou que
a relação com o grupo NC é
de parceria, por serem
afiliados da Rede Globo, mas
que não há “relação de
business”. “Vendemos a
empresa de Santa Catarina e,
agora, é com eles. Não existe
nada mais do que isso”, disse.

Nós, catarinenses,
conhecemos muito bem todos
os personagens e sua
capacidade de negar. Como na

parábola, Pedro também
negou três vezes antes do galo
cantar. A RBS também tem
um Pedro, mas que nega e
Duda.

Diversificação

Há alguns anos a RBS tenta
reinventar-se no setor digital.
Criou a e.Bricks, uma holding
com base em São Paulo e que
desde 2012 investe no amplo
mercado da web. A e.Bricks
atua em ecommerce, mobile e
mídia digital e tecnologia. No
ramo do e-commerce, o carro-
chefe é a Wine.com.br, criada
em 2008 e que já é uma das
grandes da América Latina.
Tem 2 mil rótulos de vinícolas
de todo o mundo, e também
vende água, whiskies, licores,
vodcas e sucos. No mesmo
ramo, a Wbeer.com.br, um
armazém digital de cervejas,
com rótulos de todo o mundo;
e a Mocoffee, que eles
chamam de “ a Wine no
mercado de café”. A empresa
usa alta tecnologia, fabrica e
comercializa café em cápsulas.
No segmento de mídia digital
e tecnologia, a holding tem
duas empresas. A Predicta,
especializada em tecnologia
para publicidade, atua em 17
países com plataforma de

gestão e otimização de
agências (venda direta de
mídia online e automação de
gestão de tecnologia para
pequenas e médias empresas).
A outra é a Hi-mídia, fundada
em 2005 e que faz parte da
e.Bricks (holding digital do
Grupo RBS) desde 2011. Tem
sede no Rio de Janeiro, 100
funcionários e é especializada
na venda de mídia online, a
chamada “rede vertical”. Atua
em 450 sites. No segmento de
mobile, a Hands*, que usa
dispositivos móveis para
marketing já é considerada a
maior player (líder)
independente de mobile
advertising (publicidade em
sistemas móveis, como celular)
no Brasil. Sua rede de mídia
wi-fi possui cobertura
nacional com 1 milhão de
hotpots (pontos de rede sem
fio em bares, cafeterias,
restaurantes, aeroportos e
hotéis) cadastrados. Atua
também em parceria com
fabricantes e operadoras no
desenvolvimento de produtos
e projetos especiais de
conteúdo.

Tudo isso é muito mais
tranquilo e lucrativo que
colocar jornais em banca,
negociar com jornalistas e
seguir as ordens e o padrão
Globo. 

Não será novidade se a RBS vender
tudo para o bilionário dos genéricos

trevo
Gente, parabéns pelo fino e

mordaz humor da sua reportagem
do "Trevo maluco". Continuem
assim, abr. Robert. M Schmid 

HiperBom paga
multa ambiental

A atuação da Amocam (Associação dos
Moradores do Campeche) de combater e
denunciar todo tipo de agressão ao meio
ambiente no bairro, e  outras formas de ações
ilegais, traz resultados.

A multa imposta ao Supermercado
Hiperbom Rio Tavares, por despejo de esgoto
na galeria pluvial e possível contaminação da
Lagoa Pequena, foi paga e o valor será revertido
para melhorias na própria Lagoinha. 

A falta de transparência dos órgãos
ambientais não disponibiliza os dados on-line,
para o cidadão. Mas, como disse o presidente da
Amocam, Alencar Deck Vigano, já é um alento.
“Essa pequena vitória de uma comunidade - ou
uma parte dela - que se uniu e mostrou que não
deve ter medo de lutar pelo que é certo. Fomos
criticados, desmentidos, desacreditados, mas
houve quem se manteve fiel e seguiu firme na
missão”, disse. 

A multa que foi imposta ao Supermercado
Hiperbom Rio Tavares, por poluição em
setembro de 2017, será revertida em melhorias
no entorno da Lagoa Pequena: trilhas, acessos e
uma base de educação ambiental. 

Faz água a nau
de Colombo

A crônica já era anunciada.
Raimundo Colombo está deixando
o governo e a Procuradoria Geral
da República denunciou no STJ o
futuro candidato ao Senado, por
caixa 2 na campanha de 2014. A
ação sobre corrupção foi
arquivada. Mas explicar durante
toda a campanha deste ano que
caixa 2 não é crime, é um desgaste.
O governador em saída ainda não
é réu. Mas pode virar.

LANÇAMENTO DE LIVRO

Capela São Sebastião
– dia 10 de março

Campeche – Um lugar no Sul da Ilha, livro de Hugo
Adriano Daniel, professor e historiador, será lançado no dia
10 de março, no salão da Capela São Sebastião, no
Campeche, às 19h30min. É um trabalho meticuloso de
pesquisa e escutatória. A obra é publicada pela Editora
Insular, do editor Nelson Rolim de Moura, com
apresentação da jornalista Elaine Tavares e foto de capa de
Alexandre Pacheco. Custeado pelo autor, sem qualquer
incentivo governamental, o livro será vendido por R$ 40,00.
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Ahistória, até 2015, dizia que
Florianópolis e São José
tinham surgido

praticamente juntas, no Século 18.
A diferença de idade era de apenas
24 anos. Uma surgira em 1726 (a
Capital) e a outra em 1750 (São
José). E mais: fazem aniversário no
mesmo mês: São José em 19 de
março e Florianópolis 23. São,
assim, uma espécie de vizinhos de
cerca. 

Mas, como num passe de
mágica, Florianópolis acordou 53
anos mais velha no dia 23 de
março de 2016, no aniversário da
cidade. Pela história antiga, que foi
oficial durante 290 anos, a Capital
estaria fazendo 292 anos agora em
março de 2018, mas uma lei
aprovada pela Câmara, em junho
de 2015, e sancionada pelo
Legislativo por unanimidade em
setembro de 2015 mudou a data de
fundação de Florianópolis de 23 de
março de 1726 para 23 de março
de 1673. Como a lei só entrou em
vigor em setembro de 2015, este
ano é a terceira vez que
Florianópolis comemora a idade
nova mais velha. Agora tem 77
anos a mais que São José.

A lei - O projeto de mudança da
idade da Capital, que há três anos
não tinha três séculos e agora já
tem quase três séculos e meio (345
anos) foi do vereador Afrânio
Boppré (PSOL), professor e
economista que não é dado a
gestos de populismo. A mudança
foi fundamentada em estudos e

provas do Instituto Histórico e
Geográfico de Santa Catarina, que
concluiu que o ano de 1726 é a
data de emancipação de
Florianópolis de Laguna, e que a
fundação da cidade foi em 1673.
Nessa data, há 353 anos, a
esquadra do bandeirante Francisco
Dias Velho chegou com 100
famílias na Ilha de Santa Catarina,
com a missão de povoar a região. 

Há muitos anos já se discutia a
mudança na data de fundação de
Florianópolis, mas o assunto só
virou um projeto de lei depois que
o vereador Afrânio Boppré
recebeu documentos da família do
ex-desembargador e escritor
Norberto Ulysséa Ungaretti,
falecido em 2014. Ungaretti foi
vereador e presidente da Câmara a
partir de 1964. Foi criada uma
comissão do Instituto Histórico e
Geográfico de Santa Catarina
(IHG/SC) para avaliar a questão.
Integrada por Nereu do Vale
Pereira, Sérgio Schmitz e Evaldo
Pauli, a comissão deu parecer
favorável à mudança. 

A troca de datas ainda causa
uma certa confusão, mas a cidade
se adapta. Afinal, há apenas três
anos, em 2016, Florianópolis
comemorou 290 anos e agora, em
218, completa 345. Também
passou a ser a Capital mais antiga
do Sul do Brasil. Foi fundada em
1673, Curitiba em 1693 e Porto
Alegre em 1772. Todas as três
capitais comemoram aniversário
em março.

onde é a divisa?
A sinergia entre as duas cidades é tão intensa que, além de fazer

aniversário no mesmo mês, muitas vezes é difícil saber em qual
município se está. Na parte continental, as áreas urbanas se
entrelaçam em tantas ruas e vielas que Florianópolis e São José
parecem irmãs siamesas. As Avenidas Max Schramm, no Estreito, e a
Leoberto Leal, em Barreiros, são uma rua só. Na Via Expressa, num
piscar de olhos quem estava em São José já está em Florianópolis. E
o rio Araújo, antigo divisor de águas, de tão poluído foi canalizado e
hoje praticamente é uma divisa escondida, envergonhada. Até um
recente marco de São José, o pórtico na foz do rio Araújo, que
indicava onde começava a terra do vizinho, foi levantado do lado de
Florianópolis. Há quase dois anos foi derrubado e isso não fez muita
diferença. Afinal, morar em São José e trabalhar em Florianópolis, e
vice-versa, é tão comum que ninguém mais nota. As economias das
duas cidades cresceram e há negócios, serviços, comércio, empregos,
e diversão e arte dos dois lados. São José, por exemplo, há muito
tempo deixou de ser “cidade dormitório” da Capital. Ainda
permanecem alguns antigos costumes, como o josefense dizer “vou
lá no centro” quando quer avisar que está indo para Florianópolis.
Mas as duas cidades são interdependentes. Dividem até as mesmas
mazelas. A Av. Josué Di Bernardi, que pertence a São José, mas é
divisa com Florianópolis, é um exemplo disso: a área é dominada por
moradores de rua, viciados em crack e campeia a marginalidade. Um
grande contingente de excluídos vivem em meio ao lixo e esgoto.
Essas pessoas (e moradores e empresas no entorno) vivem uma
realidade cruel que as duas cidades não conseguem resolver.

FLORIANÓPOLIS, 345 ANOS   /   SÃO JOSÉ, 268 ANOS

MAIS DE DOIS SÉCULOS E
MEIO COMO VIZINHOS

FLORIANÓPOLIS

SÃO JOSÉ

glaicon covre/pMSJ/Divulgação/BD Divulgação/BD
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FLORIANÓPOLIS, 345 ANOS   /   SÃO JOSÉ, 268 ANOS

São José, que comemora 268
anos com uma população de quase
240 mil habitantes (239.718,
segundo última estimativa do
IBGE) caminha rápido para
alcançar os 250 mil moradores.
Pode ser daqui a dois anos, na
virada de 2020 para 2021, quando
o município completará 270 anos.
Essa previsão é baseada nas
estimativas populacionais do
IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística). Em 2010,
quando foi realizado o último
Censo, a população do município
era de 209.804 moradores. Pelas
estimativas, São José ganhou, em 8
anos, 29.914 novos habitantes, o
que dá uma média de 4.273
pessoas a mais todo ano. Em dois
anos e meio, a cidade terá 10.682
novos moradores, elevando a
população para 250.400 habitantes.

Com esse ritmo de crescimento
a densidade populacional de São
José, quarta cidade em população
de SC, continuará uma das mais
elevadas. 

Território diminuiu - As
fronteiras de São José já chegaram
até Lages. Incluía municípios
vizinhos como Angelina e Rancho
Queimado, que se emanciparam
em 1961 e 1962, e São Pedro de
Alcântara, que se tornou município
em 1995. Mas o território que São
José perdeu que mais causou
impacto ao município foi o
Estreito.

Toda essa região continental de
Florianópolis pertenceu a São José
até 1943. Era o distrito josefense
de João Pessoa, anexado a
Florianópolis em 1º de janeiro de
1944, através do decreto nº 951,

assinado por Nereu Ramos, que
era interventor federal em Santa
Catarina.

A justificativa para a anexação
foi que Florianópolis era uma das
três menores capitais do Brasil e
precisava ter um tamanho mais
adequado como sede do Estado.
De fato, a população de
Florianópolis que era de 41.338
habitantes em 1920, e que 20 anos
depois ganhou apenas 5.433 novos
moradores e passou para 46.771
habitantes em 1940, pulou para
67.630 habitantes em 1950. A
Capital, depois da anexação,
ganhou 20.859 novos moradores
em apenas 10 anos.

A entrega do distrito de João
Pessoa, em 1944, derrubou a
arrecadação e provocou a
estagnação econômica de São José,
que perdeu fontes de emprego e
geração de renda. 

Historiadores sustentam que a
anexação atendeu a interesses da
família Ramos, que tinha
propriedades no Estreito,
principalmente no Balneário. Se
atendeu ou não interesses da
poderosa família, a verdade é que a
anexação de João Pessoa, que virou
o Estreito,  envolveu grandes
interesses políticos e econômicos
de setores fundiários, imobiliários,
madeireiros e até exportadores. 

Encolhido em seu tamanho São
José, que tem uma densidade
demográfica de 1.376,78
habitantes por km² (em
Florianópolis, a densidade é de
623,68 hab/km²) conseguiu
reinventar-se. Hoje é a quarta
maior cidade em população e a
quinta economia de SC.

Em três anos São José
terá 250 mil habitantes Com um dos maiores IDH

(Índice de Desenvolvimento
Humano) do Brasil, as duas
principais cidades da Região
Metropolitana atraem cada vez
mais gente e os problemas se
multiplicam com a mesma
velocidade. Não há uma rede
integrada de transporte público,
nem de saúde, e a violência e a
criminalidade crescem sem parar.
Como as cidades vivem juntas, é
mais fácil empurrar os problemas
sociais para baixo do tapete do
vizinho. Um exemplo emblemático
é a região de divisa, uma espécie de
terra de ninguém. Ali, as
cracolândias e o lixo a céu aberto
movem-se de um lado para outro.
Baseados sob o viaduto da Via
Expressa, no final da Av. Josué Di
Bernardes, numa tensa e extensa
área entre Campinas e o Monte
Cristo, é uma das chagas visíveis e
sem controle nas duas cidades. A
ocupação desordenada e a
favelização são outra marca de
Florianópolis e São José. Quase
100 mil pessoas vivem em áreas de
risco nas duas cidades. O
saneamento básico também é
crítico: esgotos poluem cada vez
mais praias, rios e manguezais. As
ações públicas não acompanham o
crescimento. As baías Norte e Sul,
que banham as duas cidades, não
conseguem ser despoluídas e a

falta de balneabilidade afeta o
turismo, a maricultura e a saúde. 

Sem planejamento, o resultado
é aquele que todos estão cansados
de ver: os problemas só pioram.
Dos dois lados da divisa há muita
promessa municipal, estadual e
federal. Uma relação rápida de
obras que não saem do papel ou
que saem do papel mas não
terminam: novo Aeroporto
Hercílio Luz, Alça de Contorno,
Beira-mar de Barreiros,
duplicações da SC-403, da Rua
Antônio Edu Vieira e da Av.
Diomício Freitas, restauração da
Ponte Hercílio Luz, elevado do Rio
Tavares, Beira-rio de São José;
Beira-mar de Barreiros; e estações
de tratamento de esgoto nas duas
cidades. É uma lista que não tem
fim.

As duas cidades vizinhas têm
pontos críticos que cheiram a
esgoto; o mar é pontilhado de
línguas negras, os riachos e
ribeirões estão todos poluídos; os
mangues ameaçados por lixo,
esgoto e ocupação irregular; e as
praias, um dos tesouros, estão cada
vez mais comprometidas.

Violência também é pauta do
dia a dia. Em 2017, Florianópolis e
São José, juntas, tiveram quase 200
assassinatos. Todo tipo de crime
aumentou. Como será o futuro?
Ninguém consegue prever.

problemas comuns

725 mil moradores
e 502 mil veículos 

Os 725.556 mil moradores dos dois municípios (485.838 em
Florianópolis e 239.718 em São José), convivem com uma frota de
502.246 (156.191 em São José e 346.055 em Florianópolis) e vivem
sufocados no trânsito. Esse, talvez, é o maior problema das duas
cidades: caos na mobilidade. 

Todo mundo perde tempo e dinheiro. É a sina de todo dia:
moradores metropolitanos que são obrigados a andar lá e cá, ficam
entalados na BR-101 e na Via Expressa. No fim da tarde, estão
engarrafados na ponte Colombo Salles, na Via Expressa e na BR 101.
São congestionamentos crônicos. São José construiu a Av. Beira-mar,
que já não alivia mais nem o trânsito interno no sentido São José-
Florianópolis. A Av. Presidente Kennedy, revigorada, tem um fluxo
sem lógica: começa com quatro pistas, afunila para duas na Praia
Comprida e termina em uma pista só no Centro Histórico. Um
gargalo. Da mesma forma que Florianópolis é dividida em duas - a
parte continental e a insular -, São José também foi separada ao meio
pela BR 101. Com pouquíssimos acessos para facilitar a comunicação
entre os bairros, e cada vez mais telas e blocos de concreto para isolar
a rodovia, a BR 101 virou um longo muro da vergonha que separa
moradores da mesma cidade.
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O cobertor anda curto, mas o
município de São José controlou
suas finanças e adotou o princípio
básico de gastar menos do que
arrecada. Agindo assim, a prefeita
Adeliana Dal Pont tem conseguido
realizar pequenas obras bem
aceitas pela comunidade. Há
poucos dias, a prefeitura entregou
o Beco da Carioca revitalizado,
com nova iluminação, sinalização,
pintura e deque. Novos tempos
para uma área histórica. Foi a
primeira fonte de abastecimento da
cidade e existe desde 1840 como
um lavadouro público com
cisterna e torneiras para a coleta de
água potável. A obra foi financiada
com recursos do Fundo de
Reconstrução de Bens Lesados
(FRBL) do MPE .

A prefeitura investe cerca de R$
3 milhões em pavimentação. Serão
recuperadas 26 ruas, através de
convênio com a Casan e Badesc. 

Também inaugurou a nova sede
do Centro de Educação Infantil
(CEI) Nossa Senhora das Graças
(22/2) no bairro Bela Vista, com
capacidade para atender 216
crianças. São 599,82 m2 de área
construída, seis salas climatizadas,
sala multiuso, sala de secretária e
direção escolar, pátio interno,
cozinha, refeitório, banheiros
adequados para as crianças,
lavanderia completa além de um
solário e parquinho na área
externa. A obra custou R$1,3
milhão. Este é o valor médio dos
investimentos, que permite que as
coisas tenham começo, meio e fim.

Desde 2013, quando assumiu, a
prefeita Adeliana já entregou sete

novos CEIs e ampliou e reformou
outras 21 unidades, criando mais
de 2 mil vagas na Educação
Infantil. Estão em construção mais
três novas unidades: os CEIs
Potecas, Luar e San Marino, que
deverão ofertar mais 850 novas
vagas.

Outra obra com vínculo
comunitário é o novo Parque da
Araucária, no bairro Serraria,  com
9 mil metros quadrados. Terá
quadra poliesportiva, de futebol de
areia, pista para esportes radicais,
academia de ginástica, mesas de
jogos, cancha de bocha, áreas de
convívio e o maior playground
com acessibilidade de São José.
Cerca de 70% da obra já está
concluída e deve ser inaugurada
em breve.

A Ponta de Baixo também
ganhou cara nova com a obra de
revitalização da orla e construção
do trapiche. Praças da cidade
também foram revitalizadas, como
a Praça de Barreiros e a Praça
Adriano de Farias, na Forquilhinha.
“Graças a muito esforço,
economia e responsabilidade com
o dinheiro público, a prefeitura de
São José segue fazendo obras,
mesmo em tempos de crise”, diz a
prefeita Adeliana.

Apesar da crise, São José foi a
sexta maior geradora de empregos
em todo o país em 2017, e a
segunda que mais abriu novas
vagas em SC. Também foi o único,
entre os maiores municípios
catarinenses, que registrou
aumento do PIB, consolidando-se
como a quinta maior economia de
Santa Catarina.

A prefeitura de Florianópolis
vive uma crise financeira há muitas
décadas. Dos recursos
arrecadados, sobra muito pouco
para investimento. Por isso, o
prefeito Gean Loureiro tem que
rebolar para conseguir tocar o
barco, que foi deixado no mangue
pelo ex-prefeito César Souza
Junior. As grandes obras, como o
elevado do Rio Tavares, continuam
emperradas. Mas a atual gestão
começa a querer mostrar a que
veio. Dia 20/2 lançou novo edital
de licitação para construção de
parte do trecho Sul do corredor
exclusivo do "Rapidão", sistema de
ônibus BRT, que faz parte do anel
viário no entorno do Maciço do
Morro da Cruz. O contrato foi
orçado em quase R$ 31 milhões
(recursos da CEF) e o prazo de
execução é dois anos.

Obras na Ilha e no Continente
devem ficar prontas este ano,
como as creches Capoeiras e Vila
Aparecida, em Coqueiros; Santa
Vitória, na Agronômica; e da
unidade educativa de Ingleses.
Serão mais 1.500 vagas para
crianças de quatro meses a cinco
anos de idade. A prefeitura
também constrói creches no
Morro do Céu (Agronômica),
Morro do Horácio (Agronômica),
Caieira do Saco dos Limões (Saco
dos Limões), Rio Tavares (Rio
Tavares), Red Park (Rio Vermelho)
e Tapera (Tapera). Estão em obras
a nova Escola Básica Mâncio Costa
(Ratones) e a reforma da Escola
Básica Henrique Veras (Lagoa da

Conceição).
Com estrutura precária ou não,

Florianópolis também entrou na
rota dos cruzeiros. Quem sabe a
cidade, que tem 90% do território
em uma Ilha, acaba descobrindo o
mar. A primeira escala teste  será
dia 24 de março, um dia depois do
aniversário da cidade, no trapiche
de Canasvieiras. Será o maior navio
em operação na América do Sul,
MSC Preziosa da empresa MSC
Cruzeiros, que comporta 4.300
passageiros mais 1.300 tripulantes. 

Dia 22/2,  foi lançado o edital
para requalificação urbana do
entorno do Mercado Público
Municipal e da Antiga Alfândega.
A parceria foi firmada em
dezembro entre Prefeitura de
Florianópolis e IPHAN (Instituto
do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional). O projeto está
orçado em R$ 7,8 milhões e será
executado com recursos do
IPHAN no âmbito do PAC
Cidades Históricas. A previsão é de
que os trabalhos sejam concluídos
em um ano, a partir do início da
obra.

A Prefeitura inaugurou (21/2)
novas instalações da Unidade de
Saúde do bairro Coloninha. Foi
investido R$ 110 mil. Outras 19
unidades já receberam reformas,
investimento de R$ 2 milhões.

Mas o maior símbolo de
Florianópolis, a Ponte Herícilio
Luz, obra que é responsabilidade
do Governo do Estado, está
novamente ao relento. 

FLORIANÓPOLIS, 345 ANOS   /   SÃO JOSÉ, 268 ANOS

Boas notícias em São José

Boas notícias em Floripa

BECO DA CARIOCA: pequeno investimento com grande importância histórica

REVITALIZAÇÃO do largo da alfândega vai dar nova cara ao centro Histórico da capital
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RAQUEL WANDELLI

(Professora de Jornalismo na Unisul,
doutora em Literatura e mídia-ativista
do Jornalistas Livres)

Foi o interesse apaixonado
pela história da Ilha de Santa
Catarina que levou Fausto

Guimarães, filho de pescador, a
“atravessar a ponte” para a China e
a ser reconhecido na China e nos
Estados Unidos como o maior
pesquisador do mundo sobre a
presença dos chineses nesta região
antes da chegada de Cabral.
Agente de vigilância do INSS ele
lançou recentemente, no
Restaurante Árabe Falah, em
Florianópolis, sua quarta
publicação sobre a passagem pelo
Brasil de dois dos cinco almirantes
da dinastia chinesa Ming, entre os
anos de 1421 e 1423. 

Criado no Morro do Céu,
Fausto tornou-se não apenas um
grande especialista nas incursões
chinesas pelo Novo Mundo, como
autor de uma descoberta
arqueológica capaz de revolucionar
tudo que se sabe sobre as relações
entre os indígenas que aqui
habitavam e esse povo do Oriente.
Capaz também de mudar o
entendimento sobre as inscrições
rupestres e os artefatos de pesca
locais que, na sua hipótese, são
uma transferência de tecnologia

chinesa na troca de conhecimento
com os índios Avás.

Para início de compreensão da
importância de suas pesquisas, a
partir delas a origem das inscrições
rupestres dos sítios arqueológicos
teria uma versão muito diferente
da conhecida: “Já temos evidências
para demonstrar que nos desenhos
dos dois costões do Santinho ou
da Ilha do Arvoredo, por exemplo,
há presença de caracteres
chineses”, afirma Fausto. 

O encontro feliz entre o
manezinho da Ilha e o mundo do
Oriente aconteceu há 15 anos
quando caminhava pela praia
do Santinho e é tão fascinante
quanto a história que ele passou a
contar obstinadamente a partir daí
traduzidas do português para o
mandarim e para o inglês. Junto
com as publicações, ele tem
realizado também inúmeras
palestras em congressos
internacionais sobre as incursões
marítimas das dinastias chinesas
pelas Américas no período pré-
colombiano, patrocinadas pelo
governo e por instituições de
pesquisa na China e nos Estados
Unidos, onde suas teses já são
referência.

Não limitado a publicar suas
descobertas em forma de romance
no primeiro livro “A rampa do
Santinho, um legado chinês na Ilha

de Santa Catarina” (Editora
Insular, 2010), edição bilíngue
português-mandarim de 456
páginas, o servidor recorreu desta
vez às histórias em quadrinho para
divulgar essa narrativa épica. “A
grande maioria dos
florianopolitanos e brasileiros – e
mesmo os entendidos na cultura
local – desconhece completamente
os impactos dessa presença chinesa
na Ilha”, enfatiza Fausto, 52 anos,
que foge ao estereótipo brasileiro
com o cabelo ruivo e os olhos
claros. “Desconhecem inclusive o
fato histórico das navegações
marítimas chinesas”. 

Em A grande viagem às Terras
do Oeste (Brasil) – 1421, a revista
em quadrinhos que ele acaba de
lançar, vem para romper um pouco
o silêncio sobre esse contato
prodigioso entre dois povos
fundadores da cultura local na sua
visão. Compõem as ilustrações um
mix de tecnologia virtual com
alguns desenhos dele mesmo e de
outros ilustradores, mas a maior
parte são adaptações fotográficas,
a exemplo das fotos aéreas da

região dos Ingleses e do Santinho,
explica Fausto, que entrou para a
Previdência Social há 33 anos, pelo
Iapas.

Tanto livro como revista são,
conforme o autor, coerentes com
paradigmas e estudos já
consolidados sobre as experiências
dos chineses com outros povos.
Sem referências exatas de realidade
para compor uma etnografia,
optou por preencher as lacunas
com as suas suposições, narrando
em forma de romance a relação
desses exploradores com os índios
Avás, que habitavam a Ilha de
Santa Catarina e arredores. “Mas
tudo que escrevi explorando a
imaginação parte das minhas
pesquisas e do conhecimento
estabelecido por outros autores”,
esclarece Fausto, que fez
distribuição gratuita das revistas no
lançamento. Com a ajuda das
comunidades Guarani, árabe e
chinesa, organizou para o evento
uma grande performance com
música, dança e teatro em torno de
episódios do seu épico que
mostram a pluralidade cultural
dessas relações entre povos.

REVIRAVOLTA NA HISTÓRIA 

INSCRIÇÕES RUPESTRES DE FLORIPA
PODEM SER IDEOGRAMAS CHINESES
Pesquisador catarinense descobre evidências da presença de navegadores chineses em
Florianópolis no século XV. Estudo é reconhecido na China e nos Estados Unidos

INSCRIÇÕES RUPESTRES nos costões da praia do Santinho

COM EQUIPE de pesquisadores na china
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REVIRAVOLTA NA HISTÓRIA 

Na década de 40, o padre e
arqueólogo Alfredo Rhor
explodiu, na praia do

Santinho, pedra com uma santa a
quem mulheres de pescadores
pediam proteção antes de eles irem
ao mar. 

A imagem era a de uma mulher
grande e forte, com chapéu
quadrado e manto nas costas, e
corresponde à figura de uma
chinesa chamada Mazu, nadadora
que viveu no século X numa
colônia de pescadores no litoral de
China Meizhou e costumava, com
seus braços grandes e fortes, salvá-
los de afogamentos.

Até 15 anos atrás, antes da
publicação do romance de Fausto
Guimarães, os pesquisadores
canônicos só falavam das
expedições europeias ao Brasil e ao
Novo Mundo como um todo. Ao
longo de seis séculos, a misteriosa
passagem dos chineses manteve-se
desconhecida dos historiadores
modernos como um tesouro
secreto. Com esse episódio, o
romance entre a índia Iracema e o
marinheiro Xiao também ficou
guardado feito uma pérola em
concha fechada para ser
reinventado pela pena do autor.
Interessado pela cultura chinesa
desde que estudou acupuntura no
Ceata, em São Paulo (1995), e
desde a graduação no curso de
História da UFSC (1997), Fausto

fez sua primeira viagem à China
em 2005. Ficou entusiasmado
pelas viagens marítimas pré-
colombianas ao ouvir de uma guia
turística chinesa sobre sua
presença no Amazonas,
reforçando a ideia da sua presença
em Meiembipe (nome indígena de
Florianópolis) e confirmar suas
suspeitas de que as inscrições
rupestres tinham a marca da
cultura oriental.

As investigações bibliográficas e
em campo acabaram tomando
conta do seu tempo livre e deram
origem ao segundo livro narrando
a trajetória dos seus estudos e
fundamentando suas hipóteses.
Em Do Shan Hai Jing às épicas
viagens do almirante Zheng He;
estariam os chineses visitando as
Américas e o Brasil há mais de
quatro mil anos?, ele explica os
elementos que foi interligando
para creditar a narrativa sobre os
rastros deixados pelos chineses na
Ilha. Entre eles estão os registros
do Padre Alfredo Rhor, no
primeiro congresso local sobre
Arte Rupestre, em meados de
1960, revelando ter tirado e
extraviado na década de 40 a pedra
com a imagem de uma santa que se
atribuía à padroeira dos navegantes
e diante da qual as mulheres dos
pescadores faziam seus rituais para
pedir proteção antes de os homens
se lançarem ao mar.

Décadas depois, conversando
com o pai pescador e com as
mulheres mais velhas do Santinho,
que alegaram ter ouvido a explosão
da pedra quando crianças, verificou
que nos relatos o artefato tinha
uma localização diferente e uma
dimensão bem maior da
mencionada pelo arqueólogo. A
descrição da imagem feita pelo
padre também difere da
apresentada pelas mulheres, o que
levou Fausto ao seu primeiro
grande achado: tratava-se, na
verdade, não de uma santa católica,
mas de uma mulher grande e forte,
com um chapéu quadrado e um
manto nas costas, que corresponde
à figura de uma chinesa chamada
Mazu. Hábil nadadora, essa
personagem viveu de fato no
século X numa colônia de
pescadores no litoral de China
Meizhou e costumava salvá-los

com seus braços grandes e fortes
dos afogamentos. Depois de sumir
no mar, Mazu foi mistificada como
uma espécie de padroeira dos
pescadores.

As surpresas não terminam por
aí. Nesse trabalho de campo, o
autor confirmou no costão
esquerdo da Praia do Santinho,
bem na entrada pelo mar, a
existência de uma pedra com um
furo de dinamite, provavelmente a
da imagem de Mazu, implodida
pelo padre, e descobriu ao lado
dela uma espécie de rampa
visivelmente cortada na pedra, que
serviria ao atracamento das
embarcações. Tomou cuidado para
registrar essa descoberta na certeza
de que em breve suas evidências
seriam confirmadas, assim como
outros indícios impactantes: nas
viagens para a China, em um

museu de Hong Kong, identificou
muitos instrumentos de pesca,
como puçá, coca, jererê, tarrafa
que os índios usavam na Ilha de
Santa Catarina, sem falar na
semelhança etimológica e material
da jangada nordestina com um
pequeno junco chinês. “Todos
esses artefatos para pegar siri
existem na China”, diz Fausto
arregalando seus olhos verdes, que
sustenta ainda a tese de que a
sofisticação das técnicas de pesca
na Ilha, identificadas pela presença
abrupta e inexplicável de
esqueletos de grandes peixes nos
sambaquis, seria resultante desse
contato profícuo entre Avás e
orientais. Da mesma forma, reflete,
os chineses que têm como padrão
de comportamento o contágio e a
apropriação cultural devem ter
aprendido com os índios.

O MISTÉRIO DA
PEDRA SAGRADA 

ESTÁTUA DE MAZU, deusa do oceano na
mitologia chinesa: imagem semelhante
à que existia no Santinho e foi
explodida pelo padre Hhor

NA HIPÓTESE DO HISTORIADOR, algumas inscrições são feitas de símbolos
indígenas e outras de caracteres chineses

NO COSTÃO DO SANTINHO, a pedra que foi explodida pelo padre e
arqueólogo alfredo Rhor guardava a imagem de Mazu
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Estudante de mandarim há
seis anos, o servidor Fausto
Guimarães é um dos

grandes pesquisadores das
expedições chegadas à Ilha de
Santa Catarina por ordens do
imperador Zhu Di. O chefe da
dinastia alistou cinco almirantes
para, sob o comando de seu
homem de confiança, o almirante
Zheng He, cumprirem uma
desafiadora missão: descobrir
terras além da África e cartografar
todos os oceanos do mundo. 

O imperador estava decidido a
implantar uma importante
mudança cultural no mapa político
e geográfico do planeta. Desejava
romper definitivamente com uma
tradição de milênios, pela qual os
chineses mantinham-se fechados
ao olhos do mundo. Nessa
expedição, Hong Bao seria o
responsável pela descoberta de
terras, hoje conhecidas como
Brasil. Junto com ele, outros
chineses, indianos e um africano de
nome Kebec, empreenderiam uma
impactante relação com os índios
Avás, que significa gente em
Guarani e substitui a denominação
europeia de Carijós (índios escuros
e claros).

Conta o livro, sempre
preservando o tom solene e
misterioso de um grande épico que
versa sobre o encontro de dois
povos de diferenças abissais:
“Hong Bao é o comandante da
missão que se dirige para a terra do
Oeste. Sob suas ordens homens e
mulheres viverão em comunhão
com ideais confucianos. O mundo

dos nativos Avás nunca mais será o
mesmo. Os chineses levarão seu
conhecimento e em troca
receberão o respeito dos povos
desta terra”. 

Além de criar a história
amorosa de Iracema e Xiao, o
romance fala da vida simples do
cacique e seu povo, a trama de Seci
para roubar Xiao de Iracema e as
armadilhas feitas pelas índias
amazonas para capturar seus
prisioneiros. Pergunto se essa
relação não foi romantizada,
considerando que na história
mundial os países expedicionários
sempre foram truculentos e
dominadores com outros povos
em suas explorações marítimas. E
ele me responde com uma aula
sobre o pensamento e a história
chinesa, mostrando que os
ditadores que barbarizaram a Ásia
não eram de fato chineses, mas
pertenciam a outras nações que
invadiram a própria China, como
os mongóis e manchus. “Ao
contrário das explorações
europeias que marcaram nossa
colonização, a base desse
relacionamento chinês com outros
povos sempre foi a paz e o
respeito”, garante, citando várias
fontes bibliográficas e episódios
históricos.

Em 2013, Fausto viajou à China
a convite da Universidade de
Macau e da Universidade de
Shanghai para participar de um
seminário sobre Viagens Marítimas
chinesas do Século XV. Nessa
expedição de rota contrária aos
antepassados de Hong Bao,

apresentou seu trabalho
de pesquisa sobre as
evidências arqueológicas
da possível passagem dos
chineses pela Ilha de
Santa Catarina antes da
chegada dos portugueses,
na Associação Macau
para promoção e
Intercâmbio entre Ásia-
Pacífico e América Latina
(Mapeau) na cidade de
Macau, na China. 

Em dezembro de
2016, já era o maior
especialista no assunto e
viajou a vários centros
acadêmicos de pesquisas
sobre explorações
marítimas da China, em
cidades como Beijing,
Nanjing, Guangzhou, Hong Kong,
entre outras, para divulgar seu mais
recente livro, este em inglês: From
the Shan Hai Jing to the Epic
Journeys of  Admiral Zheng He in
the XV Century; Where the
Chinese visiting the Americas and
Brazil over 4000 years ago? Por
todos os institutos de pesquisa
onde passou, mostrando as
inscrições rupestres do Santinho e
da Ilha do Arvoredo, só recebeu
um gesto de imediato
reconhecimento de ideogramas
chineses, em sinal de afirmação
com a cabeça “tui, tui, tui” (sim,
sim, sim).

Em outubro, nosso agente
administrativo, anônimo em sua
terra, mas famoso entre os
sinólogos do Oriente e dos EUA,
apresentará seu trabalho num

simpósio de quatro dias sobre
diáspora chinesa pelo mundo e
pelo Brasil, na Califórnia, no hotel
Hilton, em São Francisco. Essas
viagens a convite de outros países,
são sempre patrocinadas, mas as
pesquisas são investimentos do
próprio bolso. De tanto estudar as
expedições precoces, ele próprio se
tornou um navegador a refazer
obstinadamente pelos livros ou
pelas explorações a ponte que
mostra as ligações estreitas entre
dois povos antes tidos como
estranhos.

(*) originariamente, esta reportagem foi
publicada no Jornalistas livres
(https://jornalistaslivres.org/)

A MISSÃO CHINESA PELOS MARES
Entre 1421 e 1423 a diáspora chinesa pelo mundo incluiu um
período de permanência na Ilha de Santa Catarina

REVISTA em quadrinhos ilustrada pelo próprio autor
DEPOIS DE INVESTIR no romance, Fausto recorreu a histórias em quadrinho
para divulgar essa história ignorada

PRIMEIRO LIVRO do autor é a história ro-
manceada das relações entre chineses e
os índios avás na ilha de Santa catarina
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Santa Catarina não tem o que
comemorar no Dia
Internacional da Mulher (8/3)

e nem no mês da mulher, agora em
março. Em 2017 a violência contra
a mulher aumentou muito em
relação a 2016. 

Pelas números da Secretaria de
Segurança Pública (SSP-SC) só de
estupros consumados foram
registrados 2.975 casos em 2017,
contra 2.851 em 2016 (124
estupros a mais, aumento de 4,5%).
Isso significa uma média de 248
estupros por mês em 2017, mais de
8 por dia. Houve, ainda, 282
tentativas de estupro (contra 254
em 2016).

Cento e vinte e três mulheres
também foram vítimas de
homicídio doloso em 2017, contra
105 em 2016. É um aumento de
17% nas mortes violentas de
mulheres. SC Praticamente voltou
ao estágio crítico de 2014, quando
111 mulheres foram assassinadas, e
que fez fechar a década 2005/2015
com uma variação de 42% no
número de homicídios de
mulheres.

Houve uma variação negativa de
-12,5% de 2014 (111 homicídios)
para 2015 (97 homicídios), mas os
números voltaram a crescer em
2016 (109 mulheres mortas) e 2017
(110 homicídios de mulheres) em
SC. 

Na comparação com 2015, com
97 homicídios femininos (-12,6%
em relação a 2014), os assassinatos
de mulheres cresceram mais de
12% em 2016 e mais de 13% em
2017.

Houve também, em 2017, 173
tentativas de homicídio, 25 a mais
que em 2016.

Violência em casa - O que se vê
pelos números de 2017 é que a
violência contra as mulheres
cresceu em todos os níveis em
Santa Catarina. Por exemplo: os
casos de lesão corporal dolosa
pularam de 19.552 em 2016 para
um pico de 21.246 em 2017, quase
5 mil a mais (4.994), aumento de
mais de 10%.

Outra leitura preocupante da
estatística da SSP é que quase 65%
dos casos de lesão corporal dolosa
foram violência doméstica, ou seja,
13.012 das 21.246 ocorrências
registradas foram de mulheres que

apanharam em casa.
Essa explosão da violência

doméstica em Santa Catarina, onde
as vítimas são mulheres (e os filhos
por consequência) está bem claro
no número de casos de ameaças.
Foram 25.172 registros em 2017
contra 23.164 em 2016, aumento
de 8,5%. Isso representa 2.097
mulheres ameaçadas todo mês, 69
por dia e quase 3 por hora. 

assassinato
de mulheres
negras
aumentou
22%

Segundo o Atlas da Violência
2017, elaborado Ipea (Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada) e o
Fórum Brasileiro de Segurança
Pública, que avaliou dados de 2005
a 2015, a mortalidade de mulheres
não negras teve uma redução de
7,4% entre nesse período de 10
anos, atingindo 3,1 mortes para
cada 100 mil mulheres não negras
(abaixo da média nacional), a
mortalidade de mulheres negras
registrou um aumento de 22% no
mesmo período, chegando à taxa
de 5,2 mortes para cada 100 mil
mulheres negras, acima da média
nacional. 

Os dados indicam que, além da
taxa de mortalidade de mulheres
negras ter aumentado, cresceu
também a proporção de mulheres
negras entre o total de mulheres
vítimas de mortes por agressão,
passando de 54,8% em 2005 para
65,3% em 2015. “Trocando em
miúdos, 65,3% das mulheres
assassinadas no Brasil no último
ano eram negras, na evidência de
que a combinação entre
desigualdade de gênero e racismo é
extremamente perversa e configura
variável fundamental para
compreendermos a violência letal
contra a mulher no país”, diz a
análise do Atlas de Violência. 

As maiores taxas de letalidade
entre mulheres negras foram
verificadas no Espírito Santo (9,2),
Goiás (8,7), Mato Grosso (8,4) e

Rondônia (8,2). Apenas
sete Unidades da
Federação reduziram a
taxa de mortalidade de
mulheres negras por
homicídio entre 2005 e
2015: São Paulo (-41,3%);
Rio de Janeiro (-32,7%);
Pernambuco (-25,8%); Paraná (-
23,9%); Amapá (-20%); Roraima (-
16,6%); e Mato Grosso do Sul (-
4,6%). 

De 2005 a 2015, em Santa
Catarina a taxa de homicídios de
mulheres negras (por 100 mil
habitantes) foi de 133,4%, a quarta
maior do Brasil, atrás apenas de
Ceará 190%, Rio Grande do Norte
163,7%, e Sergipe 141,9%.

Os dados revelam um quadro
grave, e indicam também que
muitas dessas mortes poderiam ter
sido evitadas. Em inúmeros casos,
até chegar a ser vítima de uma
violência fatal, essa mulher é vítima
de uma série de outras violências de
gênero. A violência psicológica,
patrimonial, física ou sexual, em
um movimento de agravamento
crescente, muitas vezes, antecede o
desfecho fatal. 

Sc com maior
taxa de tentativa
de estupro
do país

Santa Catarina registrou em
2016 a taxa mais alta do Brasil de
tentativas de estupro (por 100 mil
habitantes), segundo dados do 11°
Anuário Brasileiro der Segurança
Pública, divulgado no final de 2017. 

Segundo o anuário, foram 702
tentativas de estupro em SC em
2016. Os números conflitam com a
estatística da SSP (Secretaria de
Segurança Pública), que registrou
254 tentativas em 2016. 

Também os números de
estupros são diferentes: no 11º
Anuário Brasileiro der Segurança
Pública estão registrados  3.084
casos em 2016, contra os 2.851 que
constam da estatística da SSP. A
diferença é de 233 casos nos
números oficiais, ou 8% a menos.  

O levantamento do Anuário

Brasileiro de Segurança Pública
leva em conta apenas os casos
registrados em boletins de
ocorrência, critério que deveria ser
o mesmo da SSP.

O estado com a maior
proporção de casos em 2016 foi o
Mato Grosso do Sul, onde
ocorreram 54,4 estupros para cada
100 mil pessoas, um total de 1.458
crimes.

A menor taxa foi do Espírito
Santo: 4,7 casos para cada 100 mil
habitantes. Em números absolutos,
foram 188 casos registrados no
estado.

São Paulo, por sua vez,
concentra o maior número
absoluto de estupros: 10.055 casos
em 2016, o que equivale a uma taxa
de estupros de 22,5 casos por 100
mil habitantes.

Em sete anos,
333 mil casos

De 2010 a 2016, o Brasil
registrou, em números absolutos,
333.759 casos de estupros. É como
se todas as mulheres de
Florianópolis e São José tivessem
sido vítimas desse crime nesses sete
anos.

Veja como o País praticamente
não consegue reduzir essa violência
contra as mulheres:

ANO                   ESTUPROS
2010                                 41.180
2011                                 43.869
2012                                 50.224
2013                                 51.090
2014                                 50.438
2015                                 47.461
2016                                 49.497

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Foram 2.975 casos em 2017, aumento de 4,5% sobre 2016.
123 mulheres também foram vítimas de homicídio no ano passado

AUMENTOU a taxa de mortalidade de
mulheres negras e também a proporção

de mulheres negras vítimas de
morte por agressão

248 ESTUPROS POR MÊS EM SC

geledés/Divulgação/BD



As três maiores cidades da
Região Metropolitana
(Florianópolis, São José e

Palhoça) que, juntas, têm quase 900
mil habitantes (890.482, estimativa
populacional do IBGE em 2017),
registraram média de um estupro
por dia em 2017. Para quem acha o
número pequeno, são 30 casos por
mês e 363 por ano. As três cidades
seguem a tendência de SC neste
crime, que está em crescimento.

Florianópolis (485.838
habitantes) registrou o maior
número de casos: foram 189
estupros consumados em 2017,
contra 177 em 2016, ou 12 casos a
mais, um crescimento de 6,8%.

Em São José (239.926
habitantes), no entanto, a situação é
mais alarmante: o aumento dos
crimes de estupro foi de 37%: 93
casos em 2017 contra 68 em 2016.
Palhoça também é uma cidade
violenta com as mulheres: foram
registrados 81 estupros em 2017,
contra 73 em 2016, um aumento de
11%.

Homicídios – Também houve

um aumento no número de
homicídios contra mulheres nas três
cidades: pularam de 13 em 2016
para 22 em 2017, crescimento de
70%. 

Na Palhoça, o aumento foi de
500%: de uma mulher assassinada
em 2016 saltou para seis em 2017.
Florianópolis registrou aumento de
62% nos casos de homicídio contra
mulheres: 13 em 2017 contra 8 em
2016. Em São José houve queda
nesse tipo de crime: 33%: 4 em
2016 e 3 em 2017.

Causas – O homicídio doloso é
sempre o resultado trágico de uma
série de outros atos violentos
praticados contra as mulheres.
Muitas vezes a morte pode ser
evitada. Por isso, as instituições que
combatem ou reprimem este tipo
de crime têm que buscar reduzir
atos violentos que levam aos crimes
fatais.

Cresce muito, por exemplo, os
índices de lesão corporal dolosa,
que praticamente acontecem no
ambiente doméstico. Em Santa
Catarina, em 2017, 62% das lesões

corporais contra mulheres foram
no ambiente doméstico.

Floripa, na Região
Metropolitana, liderou os casos de
lesão corporal em 2017. Os casos
cresceram 13%. Foram 1.822
crimes deste tipo em 2017 contra
1.619 em 2016, ou seja, 203 a mais
de um ano para outro

São José teve aumento de 8,7%
nos casos de lesão corporal dolosa:
foram 730 casos em 2016 contra
813 em 2017. Em Palhoça, houve
queda: 595 casos em 2016 contra
570 em 2017, uma redução de
4,5%.

A ameaça, outro desencadeador
da violência doméstica, também
teve crescimento. A situação mais
preocupante é a de Palhoça: o

aumento dos casos de ameaça foi
de 23%: de 626 em 2016 para 768
em 2017. 

Em Florianópolis aumentou 3%
(de 1.546 casos em 2016 para 1.590
em 2017); e em São José, 5%: 788
casos em 2016 contra 828 em 2017.

As mulheres também estão se
transformado cada vez mais em
alvo de roubos. Palhoça liderou os
casos: aumento de 15%, de 283 em
2016 passou para 325 em 2017.

Florianópolis teve um
crescimento de 2%: foram 1.082
roubos contra mulheres em 2016 e
1.110 em 2017. E São José houve
queda significativa nesse tipo de
crime: -15%. Foram 926 roubos em
2016 e 808 em 2017.
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ESTADOS COM AS MAIORES TAXAS DE TENTATIVA DE ESTUPRO EM 2016
(TAXA POR 100 MIL HABITANTES)

RANKING   ESTADO                                                 ESTUPROS                 TAXA              TENTATIVAS                   TAXA
1º             Mato Grosso do Sul                                1.458                      54,4                    166                           6,2
2º             Amapá                                                       385                      49,2                      28                           3,6
3º             Mato Grosso                                           1.614                      48,8                    163                           4,9
4º             Roraima                                                     234                      45,5                      37                           7,2
5º             Santa Catarina                                        3.084                      44,6                    702                         10,2

FLORIPA, SÃO JOSÉ E PALHOÇA MAIS VIOLENTAS 
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Espécie de braço
pedagógico da
Assembleia Legislativa

de Santa Catarina, a Escola do
Legislativo deputado Lício
Mauro da Silveira bate recordes
no ensino a distância. O projeto
disponibiliza cursos on-line há
apenas cinco meses e já
registrou mais de 13 mil
inscrições, superando a meta
inicial de 2 mil inscritos.  

A coordenadora da Escola do
Legislativo, Marlene Fengler,
explica porque a instituição tem
tanta procura e se consolida
como um das propostas mais
populares da Alesc. 

Bom Dia - Por que a Escola
do Legislativo decidiu apostar
no ensino à distância. Que tipo
de resultado traz para a
Assembleia?

Marlene Fengler - A ideia é
atingir o maior número de pessoas.
Com o ensino a distância
disponibilizamos oportunidade de
capacitação à todos os servidores
públicos. Podem fazer fora do
horário de trabalho e em qualquer
local que tenha computador. O
objetivo é qualificar as pessoas que
servem a sociedade.

BD - Os cursos são
disponíveis a todos?

Marlene - Qualquer pessoa
pode acessar pela internet os
cursos oferecidos pela Escola do
Legislativo. 61% dos cadastrados
não são ligados a órgãos públicos,
e tem gente até de fora de Santa
Catarina participando. Isso tem a
ver não só com os cursos
ofertados, mas também porque a
plataforma on-line permite ao
cidadão estudar em qualquer
horário e local. Isso facilita muito a
vida das pessoas. Outro aspecto
importante: todos os cursos são
gratuitos. 

BD - Como é a procura?
Marlene - Está bem maior do

que era esperado quando a
plataforma EaD foi lançada, no
começo de setembro de 2017. A
expectativa era de que 2 mil
pessoas se inscrevessem mas,
nesses cinco meses de atuação, já
foram mais de 13 mil inscrições. Só

agora em fevereiro, os 20 cursos
oferecidos registraram 5.474
inscritos.

BD - Quais são os cursos e
como as pessoas podem se
inscrever? 

Marlene - Nessa etapa serão
oferecidos 20 cursos e quase todos
voltados à melhoria da qualidade
de atendimento, mas alguns são
úteis até para a vida da gente,
como o de Administração do
Tempo e o de Qualidade no
Atendimento. Essas capacitações
contribuem no dia a dia e
melhoram a convivência em
qualquer ambiente. Mas, de
maneira geral, os cursos são
voltados à qualificação
profissional. Tem, por exemplo,
Redação Oficial, Noções de
Direito e até Empreendedorismo e
Desenvolvimento Regional. É só ir
em escola.alesc.sc.gov.br/e clicar
em EaD ou ir direto no site
ead.escola.alesc.sc.gov.br/ e se
cadastrar. As inscrições para os
cursos on-line oferecidos pela
Escola estão abertas sempre na
primeira semana de cada mês.  

BD -  É possível se inscrever
em mais de um curso?  

Marlene - Sim, mas o ideal é
que a pessoa faça, no máximo, dois
cursos de cada vez, principalmente
se não estiver familiarizada com a
plataforma. Cada curso tem carga
horária e um prazo de conclusão
que precisam ser cumpridos. Feitos
todos os módulos, o aluno é
submetido a uma prova, também
no ambiente virtual, e precisa ter
no mínimo nota 7 para receber o
certificado. É fácil acessar a
plataforma, mas quem tiver dúvida
poderá fazer contato com a Escola
pelo e-mail que está no site ou pelo
telefone (48) 3221 2788, em
horário comercial.        

BD -  Que outros projetos a
Escola desenvolve?  

Marlene – São vários projetos
e ações. A Escola é o braço
pedagógico do Legislativo. Para
este ano, a meta é oferecer on-line
cursos que são realizados apenas
na modalidade presencial. Alguns
deles têm bastante procura, como
curso para Cerimonial e Legística

(produção de leis). Além disso,
faremos nova edição do Estágio-
visita, que no ano passado reuniu
na Alesc 49 universitários de 28
municípios de Santa Catarina.
Através de palestras, visitas guiadas
e participações em reuniões
plenárias, o projeto apresentou aos
estudantes as atribuições do
Parlamento e as atividades dos
deputados estaduais. Também
vamos desenvolver as 24ª e 25ª
edições do Parlamento Jovem, que
proporciona a estudantes a
vivência da rotina como deputados
estaduais durante quatro dias de
atividades no Palácio Barriga
Verde. Eles têm oportunidade de
apresentar, analisar e votar
propostas, reproduzindo todo o
processo legislativo. O Parlamento
Jovem é composto por 40
estudantes de Ensino Médio, com
idades entre 14 e 21 anos, de
diferentes regiões do estado. A
primeira edição deste ano será
realizada entre os dias 1º e 6 de
julho e a segunda, no final de
novembro.

BD - Que outras iniciativas
você destacaria?

Marlene - Para o segundo
semestre, pretendemos lançar um
curso de especialização em Poder
Legislativo e cidadania para
servidores da Assembleia e
Câmaras de Vereadores. Isso vai
qualificar ainda mais a
prestação de serviços à
população. Outro projeto
já com data marcada é o
Hackathon Cívico. Esse é
uma ação inovadora
através da qual vamos
mobilizar estudantes de
diferentes áreas, mas
especialmente na de
administração pública.
Eles vão passar os dias
25, 26 e 27 de maio
desenvolvendo
soluções práticas
para problemas reais
da sociedade. O
resultado pode ser
ideias, aplicativos,
iniciativas inovadoras

para melhorar as atividades do
Legislativo ou em áreas como
segurança, educação e saúde, por
exemplo.

BD - Além do suporte
pedagógico a diferentes setores
da Assembleia, a Escola planeja
criar um banco de conteúdos
para pesquisas na formulação
das leis. Como será isso?

Marlene - É grande novidade
para este ano. A criação de um
laboratório de inovação dentro do
Palácio Barriga Verde. O objetivo é
juntar duas pontas: ideias de fora
do Parlamento com a técnica de
transformar teses em realidade,
com a elaboração de leis mais
consistentes e eficientes e que
tenham afinidade com o que as
pessoas esperam dos deputados. O
meio acadêmico é pródigo em
fomentar ideias ou teses que
muitas vezes ficam desconhecidas.
A intenção é trazer essas ideias
para dentro do Parlamento, para
que sejam aproveitadas como
subsídio na elaboração de novas
leis. Muitas vezes a sociedade
qualifica os parlamentares pela
quantidade de projetos aprovados.
A produtividade dos parlamentares
é medida por isso, o que não
significa qualidade. A ideia é
qualificar os projetos apresentados

e aprovados.

ESCOLA DO LEGISLATIVO

13 MIL INSCRITOS NO ENSINO A DISTÂNCIA
Meta agora é criar banco de conteúdo, com produção acadêmica, para dar subsídios na elaboração de leis

MARLENE FENGLER: além do
ensino á distância, criação

um banco de ideias 
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A QUALIDADE DOS NOSSOS 
PRODUTOS É A QUALIDADE DE 
VIDA QUE DESEJAMOS AOS

NOSSOS CLIENTES.

COMA FRUTAS
E VERDURAS.
SUA SAÚDE VAI
AGRADECER

PÃES E BISCOITOS
ALIMENTOS INTEGRAIS

FIAMBRERIA
CALDO DE CANA
ELETRÔNICOS

ROUPA MASC
E FEMININA, BO
LANCHONETE, 
ORGÂNICOS E A
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DIRETO DO CAMPO
SACO DOS LIMÕES
AVENIDA WALDEMAR VIEIRA

(ESTACIONAMENTO PRÓPRIO)

AQUI VOCÊ
ENCONTRA

PRODUTO DIRETO
DO PRODUTOR.

 CULINA
  OUTIQUE

 VINHOS,
  AÇOUGUE
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CRÔNICA
Carlos Moura

Eentão nos transformamos
em máquinas de calcular.
Calculamos tudo. Riscos,

gastos, despesas, compensações,
desgastes, duração. Calculamos
tempo, desperdícios, vantagens,
ganhos e perdas. Computamos
chances, possibilidades,
percentagens, partes. Calculamos
os minutos, segundos e até átimos
indizíveis. Perscrutamos caminhos,
distâncias, contamos quilômetros,
centavos. Orçamos gastos,
prevemos contas, contabilizamos
restos e resíduos. As sobras.
Somamos memórias, esforços,
energia. Desperdiçamos o tempo,
o senso, satisfações rápidas.
Cotamos investimentos, lucros,
sorrisos e afagos.

Quanto vale o teu sorriso? E
um brilho, um beijo?

Quanto tempo temos antes que
o tempo enferruje os ossos, os

olhos e os sentimentos? Quanto
dura um prazer e uma carícia?
Quanto vale o empenho de manter
todas as coisas como estão, porque
mudanças custam caro e causam
medo? Quanto vale um brilho e
um suspiro? E uma morte?
Quanto sai?

Poupa-se tempo, esforço,
energia. Poupa-se o coração e
rilha-se os dentes. Deposita-se as
mágoas no fundo mais fundo.
Administra-se sensações e
vontades e desejos e objetivos.
Administra-se os gostares e
desgostos também. Realiza-se o
possível, barganha-se o salário,
negocia-se a dívida, cotiza-se a
nota, parcela-se a conta e os gestos
de carinho.

Cada coisa vale alguma coisa.
Toda coisa tem um preço. Em
tudo se investe e contabiliza-se o
saldo de uma vida inteira ao fim de

uma história-conta-corrente.

Gasta-se muito, ganha-se
pouco, doa-se algo, recupera-se um
quase nada na hora de dormir as
oito horas que é preciso dormir
para que a produção no outro dia
não caia. Ao fim do dia, do mês, do
ano faz-se as contas para perceber
que não se guardou muita coisa.
Nem lembranças, nem memórias,
nem gestos – desperdiçados na
pressa de maximizar o pouco
tempo e as muitas demandas. Nem
sonhos. Nem paixões e nem
prazeres.

Os custos são altos, a margem é
mínima. Nada parece tão rentável
ou atrativo. Nem eu, nem você.

Nem nós. A equação exige um
resultado positivo. Mas há resíduos
a serem computados no
orçamento de mais um ano. No
planejamento de uma existência.
Restos a pagar de um balanço que
vai precisar ser feito, mais dia,
menos dia. 

E vai-se ficando apenas com o
que sobra, depois de pagar por
erros, escolhas, desperdícios,
objetivos jamais realizados, coisas
que deveriam ter sido ditas. 

Vai-se ficar com pouco. Muito
pouco.

Por vezes, com nada.
Nem você comigo. Nem eu

com você.  

DOS CORAÇÕES E DAS
MÁQUINAS DE CALCULAR
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CAMPECHE

UM LUGAR NO SUL DA ILHA
É o livro do professor e historiador Hugo Adriano Daniel, que conta
pequenas histórias do bairro e resgata raízes de uma comunidade
que vivenciou importantes acontecimentos.

Muita gente que vive no
bairro ou que vem para
veraneio ou turismo,

desconhece fatos importantes da
história do Campeche. Por
exemplo: o bairro abrigou o
primeiro aeroporto de Santa
Catarina. Quase no final da Av.
Pequeno Príncipe ainda estão
vestígios preservados da atuação
da Compagnie Génerale
Aéropostale no Brasil, empresa de
correio aéreo francesa para a qual
trabalhou o piloto Antoine de
Saint-Exupéry, autor do clássico
Pequeno Príncipe, que fez escalas
no Campeche. O próprio piloto
menciona Florianópolis no livro
Voo Noturno (1931).

Mas não foram só os franceses
que andaram por aqui. A empresa
norte americana NYRBA do Brasil
(formada pelas iniciais Nova York
– Rio – Buenos Aires, origem e
destino dos seus voos), criou a
Panair do Brasil S.A. (Pan
American Airways) e em

1937 seus aviões passaram a
aterrissar no Campo da Aviação do
Campeche. Essa operação foi até o
fim da década de 1940, quando a
Aeronáutica construiu uma pista
nos campos da Ressacada e que se
transformaria no Aeroporto
Internacional Hercílio Luz, atual
Floripa Airport.

No século IXX a companhia
inglesa Western Telegraph também
ligaria Florianópolis ao mundo ao
transmitir e receber mensagens
através de cabos submarinos que
tinham sua ponta de saída na praia
do Campeche. Isso foi em 1874.

Mas o mais precioso do livro de
Hugo Adriano Daniel são as
histórias dos antigos moradores do
bairro e da região Sul da Ilha. A
obra trata da formação das
comunidades do Campeche e Rio
Tavares ao longo do século XX e
suas relações com os comerciantes
do Ribeirão da Ilha. 

Hugo Daniel fala das
características do Distrito do
Campeche (desmembrado do
Distrito da Lagoa da Conceição
em 1995), de moradores ilustres
como Senem Cameu e Bernardino
da Rocha, nas décadas de 1920 e
1930, e ainda sobre a origem da

palavra Campeche. 
No Rio Tavares, uma conversa

especial com Miguel Tavares da
Costa, o Seu Tavares, que “deu
nome a esta grande comunidade
subdividida em Cruz do Rio
Tavares, Fazenda do Rio Tavares,
Porto do Rio Tavares e Cachoeira
do Rio Tavares”.

Comércio - O livro também
fala de tradicionais comerciantes
que abasteciam o Campeche e Rio
Tavares. “Éramos grandes
produtores de farinha, melancia e
pescados, mas na hora de comprar
equipamentos de trabalho e
vestimentas corríamos para o
mercado do seu Erasmo, no Trevo
do Erasmo. Se quiséssemos vender
café em coco ou comprar café
moído e torrado aguardávamos a
Rural do Acary, genro do Aparício
Cordeiro do Alto Ribeirão da Ilha,
proprietários do Café Santo
Estevão. Acary fornecia café em
latas para os pequenos
comerciantes das comunidades do
Distrito do Campeche e estes
revendiam aos moradores o café a
granel”, escreve Hugo Daniel.

Voltando no tempo – O livro
fala das festas populares e
religiosas, abastecidas com bebidas
dos comerciantes Deni e Djalma,
da Freguesia do Ribeirão,
representantes da Cervejaria
Antártica para o interior da Ilha. 

A expressão Candonga “está
entranhada na memória dos

moradores nativos do Sul da Ilha”.
Sua história se confunde com a do
Porto do Contrato, no Ribeirão.
“Qual criador de gado do Sul da
Ilha que nunca negociou um boi
ou uma vaca com o Candonga?”,
lembra Hugo.

Na década de 1960, o Sul da
Ilha era a terceira bacia leiteira de
Florianópolis. E a tarefa de João
Rangel, comerciante do Trevo do
Campeche, era recolher a
produção para entregar na usina de
leite no Centro da Capital,
estabelecendo uma consistente
fonte de renda aos agricultores.

“E o pão nosso de cada dia
chegava pelas mãos do José
Adalberto Melo, o Zeca Padeiro”.
Para não acordar os clientes nas
madrugadas, colocava o pão nas
sacolas dependuradas na porta ou
janela das casas. “O café da manhã
estava garantido”.

O livro descreve a chegada do
transporte público no Campeche,
em 1968. Aos poucos, os antigos
moradores deixam de ir
caminhando ou pedalando até o
Trevo do Campeche ou ao Trevo
do Porto do Rio Tavares para
alcançar os ônibus para o Centro.
Ficou na história as bicicletas
guardadas na casa do Zacarias e
Dona Laura. Os moradores iam
até lá, estacionavam, e pegavam o
ônibus. Na volta, a bicicleta estava
a espera.   

A modernidade no Campeche

começou com a chegada da luz
elétrica no início da década de
1970. Aqui entra em cena outro
personagem: Isidro Pinheiro, ou
Isidro da Luz, do Ribeirão da Ilha.
Com a chegada da energia “as
lamparinas (pombocas) perderam
seus espaços em nossas casas”. 

A chegada do asfalto no
Campeche também é recente. “Até
1982 não tínhamos uma única rua
ou rodovia asfaltada. Bebíamos
água armazenada em potes e, para
lavar a roupa, era necessário
ajoelhar-se em uma pedra (lavador)
nas fontes naturais da planície”. 

A espiritualidade e a
religiosidade também faz parte da
alma dos moradores nativos,
majoritariamente descendentes de
açorianos. O livro trata com
reverência a Festa do Divino, as
novenas cantadas em honra aos
santos e o ritual de despedida na
hora do sepultamento.

“Falando da cantoria do Divino
é obrigatório render uma
homenagem ao nosso maior
cantador, o senhor Lico do Lalo.
Mas nosso povo também vive suas
relações sociais, sendo
imprescindível a frequência nos
salões de baile, onde muitos casais
constituíram famílias”. 

Como todo lugar tem uma
esquina e toda esquina tem uma
história, diz Hugo Daniel, o livro
trata da esquina da Avenida
Campeche com a Rua da Capela. 

Entre os antigos moradores,
destaca três personagens
emblemáticos: Seu Jorge da
Januária, Seu Chico Doca e Dona
Nicota, “a alegria em pessoa”. 

O livro resgata o início da pesca
em sociedade pelas famílias Chagas
e Daniel, “duas famílias e a mesma
origem”.

Campeche - Um lugar no Sul
da Ilha, do professor e historiador
Hugo Adriano Daniel, é leitura
obrigatória para quem quer
conhecer as raízes do Campeche e
do Sul da Ilha.

O PROFESSOR e historiador Hugo adriano Daniel e o editor Nelson Rolim de Moura

Divulgação/BD
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Oano de 1929 foi decisivo
na história da aviação
brasileira. Além da

Compagnie Génerale Aeropostale
(Aviação Francesa) outra empresa
aérea passa a operar no Brasil. É a
norte americana NYRBA do Brasil
(iniciais de Nova York – Rio –
Buenos Aires, cidades de origem e
destino dos voos).

Além da rota internacional, o
objetivo da empresa era também
operar voos nacionais, mas o
governo presidido por Washington
Luís considerava a aviação questão
de segurança nacional e só dava
concessão para empresas criadas
ou subsidiadas no Brasil. Os
americanos, então, criaram a Panair
do Brasil S.A.(Pan American
Airways), com capital americano e
escritório no Rio de Janeiro.

Em 1930 a Panair é autorizada a
operar rotas litorâneas de Belém
(PA) à cidade de Rio Grande (RS),
com hidroaviões que passaram a
pousar nas águas da Baia Sul,
próximo a ponte Hercílio Luz, em
Florianópolis

Sete anos depois, em 1937, os
aviões da Panair começam a
aterrissar em pistas de solo. É a
partir deste ponto da história que o
Campeche torna-se protagonista.
Os aviões da Panair usam o
Campo da Aviação Francesa até o
fim da década de 1940, quando a
Aeronáutica construiu a pista que
se transformaria no Aeroporto
Internacional Hercílio Luz.

Os primeiros aviões da Panair
que os nativos, por dificuldade na
pronuncia, chamavam de Panaia,
eram bimotores e em sua cauda
havia um gancho, que ao aterrissar
na pista de grama do Campeche
prendia-se a um cabo de aço
fincado nas laterais da pista,
fazendo-o parar totalmente.

Quando a Panair passou a
utilizar o Campo de Aviação

Francesa as laterais da pista
receberam melhor iluminação e
demarcação, e também o Morro
do Lampião, o que deu mais
visibilidade aos  voos noturnos.
Desde a base sul até o cume do
Morro do Lampião, na Pedra do
Urubu, eram acesos 14 lampiões.
A tarefa era feita pelo nativo
Arcelino Nunes (pai do Valdir,
Darço, Zequinha, Maria do
Haroldo...). 

Seu Manoel Anazario Martins
(Maneca do Anazario), 92 anos,
lembra que era uma festa ver o
Campeche totalmente às escuras e
o morro ornamentado com o
brilho das luzes do lampião. A
grama da pista era cortada por
Abel Tavares, que guiava uma
carroça que trazia presa uma
hélice, puxada por dois cavalos,
demarcando o local exato do
pouso. Outro nativo que trabalhou
na Panair foi Aristides Costa, cujo
crachá de identificação ainda
encontra-se preservado por uma
de suas filhas.

A Panair construiu uma base
telegráfica e de controle de voos
no Campeche, levando em conta,
na logística, a Estação Telefônica
do Cabo Submarino existente no
bairro. A base telegráfica registrava
as previsões, chegadas e partidas
dos aviões da companhia. A
construção existe ainda hoje com
sua fachada original preservada. É
propriedade da família de
Domingos José da Cruz
(Domingão) na rua Auroreal,
conhecida como rua do Baiá. Na
verdade havia duas construções: A
maior servia como casa de
recepção e telégrafo. Na menor,
nos fundos, eram armazenadas as
baterias necessárias ao
funcionamento de toda estrutura,
pois o bairro não tinha luz elétrica. 

A Estação era uma casa grande,
construída com tijolos vindos de

uma olaria de Joinville e, segundo
Timóteo Alexandrino Daniel, o
material possuía o dobro do
tamanho de um tijolo maciço
comum. Estava assentada sobre
alicerces elevados, imponente,
destacando-se entre as poucas
residências existentes no bairro.
Ao lado da casa foi construído um
poço profundo com água potável.
Tinha uma bomba manual de
sucção, que abastecia a base
telegráfica. Em período de
estiagem os moradores dos
arredores se utilizavam da água,
numa relação de muita cortesia.

Em 1945 os dois candidatos
favoritos à presidência do Brasil, o
general Eurico Gaspar Dutra
(PSD/PTB) e o brigadeiro
Eduardo Gomes (UDN) desceram
no Campo de Aviação Francesa do
Campeche, em campanha eleitoral
na cidade.

Em 1946, influenciados pela
política nacionalista de Getúlio
Vargas (ele não estava mais na
presidência), empresários
brasileiros compram ações da
Panair e a empresa passa a ter 76%
de capital nacional.

Decadência - A história da
Panair, que muito contribuiu para
o desenvolvimento da aviação
brasileira com reflexos no
cotidiano dos moradores do
Campeche começou a mudar com
o golpe do dia 31 de Março de
1964, quando os militares
assumiram o poder. 

Em 1965, o então presidente
general Humberto Castelo Branco
suspende a autorização dos voos
nacionais da Panair sob o
argumento de que a empresa
estava falida e não conseguiria
cumprir seus compromissos. Ela já
havia enfrentado uma greve  por
atraso no pagamento dos
funcionários. Além disto, o
governo queria nacionalizar as

operações da aviação. Rotas
internacionais foram transferidas
para a Cruzeiro do Sul, e as
nacionais para a Varig (Viação
Aérea Riograndense), a grande
beneficiaria deste processo.

A Panair ainda tentou mudar o
quadro com uma ação judicial de
concordata e recuperação
financeira para retomar seus
serviços, já que seu patrimônio era
muito maior do que as dívidas.
Não obteve êxito. O então
Ministro da Aeronáutica,
brigadeiro Eduardo Gomes foi
contrário e a ação da Panair
indeferida pelo Judiciário.

O terreno no Campeche onde
foi construída a casa da estação de
telégrafo e armazenamento de
baterias, voltou para as mãos do
antigo dono, Antero Pamplona,
com as construções e  benfeitorias.
Antero vendeu a propriedade para
o Doca Antunes, pai do Erasmo
Antunes, próspero comerciante do
Ribeirão da Ilha. Doca Antunes
desmanchou a casa dos fundos e
levou o material da demolição para
sua casa no Ribeirão da Ilha. A
propriedade foi vendida para
Domingos José da Cruz
(Domingão), em meados de 1966.

Em 1984 o STF (Supremo
Tribunal Federal) julgou que a
falência da Panair foi fraudulenta e
obrigou a União a ressarcir a
empresa, beneficiando
funcionários com a massa falida. 

A Companhia nunca saiu do
imaginário dos moradores mais
antigos do Campeche. Sempre
alguém menciona a empresa como
local de trabalho do pai ou avô.
Ruas do bairro também
homenageiam tanto a Panaia como
a Aviação Francesa. A mais
conhecida é a Av. Pequeno
Príncipe, lembrando a obra de
Antonie Saint Exupery.

NAS ASAS DA PANAIR
A intensa relação da empresa aérea norte americana com o
Campeche. O bairro não recebeu apenas aviões e pilotos franceses.

Os aviões da Panair pousavam no campo
de aviação do Campeche de 1937 a 1940
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Erasmo João Antunes
nasceu em 12 de agosto de
1923 na Vila de Santo

Estevão, comunidade do Alto
Ribeirão. É filho de João Francisco
Antunes, o Doca Antunes, e de
Maria José Antunes. A família (os
pais, Erasmo mais os irmãos
Edmundo e Esmeraldina) vivia da
lavoura. Mandioca, feijão, banana,
cana de açúcar e principalmente
café. Os grãos secos de café em
coco eram vendidos para
torrefações e também na
comunidade. 

Quando Erasmo tinha 10 anos,
o pai Doca Antunes abriu uma
porta na sala da casa e colocou
algumas mercadorias, para que o
menino desenvolvesse habilidades
para o comércio. 

Este foi, segundo o historiador
Hugo Daniel, o início da trajetória
de sucesso do grande comerciante
do Sul da Ilha, que sempre é
lembrado por quem passa pelo
Trevo do Erasmo.

Vendia querosene, sal, açúcar
refinado, ferramentas, cereais,
fumo de corda, louças de barro,
calçados. O grande sucesso eram
os tamancos. Louças de barro
vinham da Ponta de Baixo, em São
José, por lancha até o Porto do
Contrato, pouco antes da
Capelinha do Barro Vermelho, na
Freguesia do Ribeirão. As outras
mercadorias chegavam do centro,
principalmente do Mercado
Público, das Casas Hoepcke e
Comercial Maia.

Na Segunda Guerra Mundial,
de 1940 a 1945, muitos produtos
foram racionados e a venda de
querosene, sal e açúcar refinado
controlada. O querosene,
indispensável porque não havia
energia elétrica naquele tempo de
guerra só era vendido nas
intendências da Freguesia do
Ribeirão ou da Lagoa da
Conceição. Era preciso passar a
noite na fila para adquirir o
produto. 

Toda quarta feira Erasmo ia até
o mercado público comprar de
comerciantes que vinham de Santo
Amaro da Imperatriz, Antônio
Carlos, Alfredo Wagner, Palhoça,
Biguaçu, Tijucas. Chegavam de
carro ou carroças pela Ponte
Hercílio Luz, ou em barcos que
atracavam no cais do Mercado e da
Alfândega. A feira era como se

fosse um dia de festa. Era dono de
uma carroça e dois cavalos,
indispensáveis em sua atividade de
comerciante.

Em 13 de julho de 1946, aos 22
anos, casou-se com Leonor
Florinda Antunes, carinhosamente
conhecida como Dona Nonô, com
quem viveu por 34 anos. Desse
casamento nasceram os filhos
Mauro, Moacir, Milton e Mario.
Dos filhos homens, Mario, o mais
velho, foi o único que não seguiu a
profissão do pai: foi para a
Aeronáutica. Tinha também as
filhas Maria Leonor, a Mariquinha
(primogênita), Márcia e Mirian. 

Era comum Erasmo vender
fiado e aguardar a farinhada, as
safras de café, da tainha, da
anchova para receber. Boa parte
dos clientes não eram assalariados. 

“A população era pouca e os
tempos eram muito difíceis.
Sempre atendi a todos igualmente
e na confiança. Anotava os preços
e produtos em cadernetas. Nunca
cobrei um centavo de juros. Foram
poucos os que não cumpriram
com seus compromissos. Nunca
saí de casa para cobrar dívida de
quem quer que fosse. Segui os
passos de meu pai, que nunca teve
ganância em ficar rico. Minha
relação com meus concorrentes
sempre foi cordial, de respeito e
até mesmo de amizade. Tirei do
comércio o sustento para minha
família. Mais do que isso: tenho

certeza que servi a minha
comunidade.” Palavras de Erasmo
João Antunes ao professor e
historiador Adriano Daniel.

Diversificação - Em 1950
Erasmo dá um salto na atividade e
uma guinada em sua vida. Alugou
uma casa comercial no trevo do
Ribeirão, que passou a ser
conhecido como Trevo do
Erasmo. Deixou a casa do pai e
mudou-se para lá. Ali já funcionava
o comércio do Isac Tavares da
Costa (pai do Arlindo da Costa,
dono da Pescados Pioneira). A
casa era herança da esposa de Isac,
dona Ida.

Erasmo pagou aluguel por dez
anos. Em 1960, comprou a
propriedade e em 1968
desmanchou a casa e fez uma nova
nos fundos, para comércio e
moradia. 

Em 1956 a rede de energia
elétrica chegou ao Ribeirão da Ilha
pela Base Aérea. Seis anos depois,
em 1962, a rede estendeu-se da
Tapera até o Trevo do Erasmo.

Nos anos 50, Erasmo passou a
vender tecidos em metro (corte de
fazenda), linhas e acessórios para
costura. Os tecidos eram para
confecção de roupas e os pan-
americanos, para lençóis,
travesseiros e colchões. Os
colchões eram enchidos com
capim colchão, e os travesseiros
com marcela, retirados na
campina, região da atual rua do

Gramal, no Campeche.
Em 1960 ele agregou novo

produto. Começou a vender
confecção pronta, roupas que ia
buscar em São Paulo. Esse
diferencial fez com que os
negócios se consolidassem de vez.

Várias vezes Erasmo teve o
sono interrompido na madrugada,
pois quando alguém morria seu
comércio era procurado para
aquisição de tábuas de pinho e
pregos para a confecção do caixão,
tecidos de chita preta para forrá-lo,
cordas para alça e o galão, que era
uma espécie de fita dourada
pregada em volta do caixão para
que não ficasse todo preto.
Quando era uma criança, a chita
era azul ou branca. Vendia fiado
para pagar quando pudessem.

Erasmo Antunes sempre foi um
homem inserido na comunidade.
Aos domingos pela manhã reunia a
família e todos iam de carroça até a
casa de retiro do Morro das Pedras
para a missa. Só depois da missa é
que o comércio abria para atender
ao público. 

Em julho de 1980 Erasmo João
Antunes deixou definitivamente a
vida de comerciante, após 47 anos
de atividades. No mesmo mês,
com a esposa Leonor e as filhas
Márcia e Mírian, muda-se para o
bairro do Estreito. Quatro dias
depois a esposa faleceu, aos 54
anos. Erasmo e as duas filhas
retornaram para o Ribeirão e
voltaram a morar na mesma casa
do Trevo, agora na companhia da
filha Maria Leonor, substituta do
pai nos negócios.

Viúvo, Erasmo casou-se
novamente em 1983 com Edna
Dellagiustina, e foi morar em um
apartamento no centro da cidade,
onde ainda vive, com 94 anos.

ERASMO ANTUNES E O TREVO DO ERASMO
Pioneiro no comércio do Sul da Ilha Erasmo Antunes, que deu
nome ao Trevo do Erasmo, é personagem de destaque. 

ERASMO JOÃO ANTUNES

VIAGEM A APARECIDA DO NORTE E IGUAPE, em São paulo, com um carro de aluguel,
na companhia dos amigos candonga e João Rangel laureano, comerciante
do trevo do campeche.

Fotos: Divulgação/acervo da família/BD
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fernandafelixdamasio@hotmail.com.br

DESTAQUE
Fernanda

Niver
Manu Grando comemorou seu aniversário na Capital, ao lado das amigas
Elis Andrade, Edina Carvalho e Michelle Dorigoni. A coluna parabeniza.

Curtindo
Vinícius Rodrigues Euzébio e Francini Chagas
marcando presença na Peixada do Gui.

Princesa
Maria Cecília participando do bloco do
Betinho, no Saco dos Limões. 

Felicidade
Eduardo e Rafaela comemoram o aniversário de 2 anos de
Antônio e esperam ansiosos a chegada do segundo filho.

Peixões
Carol Euzébio, Jemyle Nassar e Maryá Pereira
aproveitaram o carnaval pra curtir a famosa
Peixada do Gui.



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

Vai afundar
O iate Casa Blanca, que

foi palco de grandes festas
nos mares de
Florianópolis, está
desprezado no
ancoradouro do Veleiros
da Ilha. Completamente
enferrujado e
praticamente sem
recuperação, pode afundar
a qualquer momento e
aumentar os danos
ambientais na baía. As
autoridades náuticas e
ambientais vão continuar
de olhos fechados?
Depois que o Casa Blanca
for a pique não adianta
mais.

Pinho x Merísio
Quem vai ganhar na queda de braço travada

entre o governador (quase titular) Eduardo
Pinho Moreira e o deputado (quase candidato ao
governo) Gelson Merisio? Uma coisa é certa: a
briga é de cachorro grande, como se diz no
popular. Só uma coisa: os dois ainda não
perceberam que o perfil dos eleitores mudou. As
pessoas, hoje, querem seriedade e propostas
reais. Quem gosta de briga, liga no UFC.

De olho no Senado
Como a Justiça colocou pedras no caminho

de Raimundo Colombo, e outras pré-
candidaturas devem ficar pelo caminho, o
deputado estadual Marcos Vieira (PSDB)
começou a agir para viabilizar sua candidatura
ao Senado. Como o PSDB é uma das noivas
mais cobiçadas desta eleição e Marcos Vieira é o
presidente do partido, não é difícil costurar um
acordo.

Dário desiludido?
Senador Dario Berger afirmou que está

desiludido com a política e que não quer nem
pensar em ser candidato nas eleições deste ano.

Só não explicou as causas do desencanto, se é
com as instituições, apenas com a atividade

política, com os amigos ou com o partido, o
PMDB. O senador afirma que está a

disposição  do partido, que é um soldado, etc.
Explica melhor essa história, senador.

Mato
Moradores da Rua Hidalgo Araújo, no bairro
Jardim Cidade de Florianópolis, em São José,
não sabem se colocam vacas para pastar ou se
transformam a calçada num zoológico. O mato
para isso já conseguiram.

Casa do crack
Esta casa, que fica no aterro da baía Sul,

próximo ao túnel Antonieta de Barros, e que foi
escritório de uma construtora virou esconderijo
de marginais e craqueiros. Dormem ali, se
drogam e fazem furtos, roubos e assaltos na
região. Algum órgão público vai agir? A
comunidade já discute que a saída é resolver o
problema por conta própria.
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O melhor
Promoter Ezequiel
Maia, com os filhos

Paulo e Claudia,
cuidaram de toda a

produção da Feijoada
do Cacau. Ezequiel

Maia, um personagem
da Ilha, é um dos

profissionais mais
requisitados para

organizar grandes festas
e eventos. É o cara.

Equipe feliz
Prefeita Adeliana Dal Pont, que garante que não será candidata a nenhum cargo em

2018, acompanhada de seu fiel escudeiro o vice-prefeito Neri Amaral e um seleto
grupo, foi prestigiar e se divertir na Feijoada do Cacau.

Bairro abandonado
O bairro José Mendes, um dos mais

centrais da Capital, está há muito anos
esquecido pelas autoridades. É só espiar
a foto dessa calçada, que tem verdadeiras
muralhas para dificultar a vida de quem
precisa dela para se locomover. É um
passeio proibido para cadeirantes, idosos
e qualquer pessoa com necessidades
especiais. O prefeito Gean Loureiro
nunca deve ter passado ali.

Cinquentões ou sessentões?
Os amigos veteranos do Canto do Rio, no Ribeirão da Ilha, retomaram as atividades no sábado, dia 24/02, com uma grande festa e muitos quilos a mais.
O grupo se reúne semanalmente, todo sábado à tarde, e o encontro sempre é regado por muita gelada e um bom churrasco. À noite, também rola uma

boa seresta no salão de festas do clube, um dos mais tradicionais da Ilha.



Se a fotografia não existisse
poucos acreditariam que a
Ponte Hercílio Luz já foi útil.


