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267 MIL

Isto é o que resta do jardim do paisagista Roberto Burle Marx, que na década de 80 projetou
um grande parque urbano na Baía Sul. A área foi destruída e está abandonada.

Por que Florianópolis não gosta de parques? Páginas 4 a 7

IMOBILIDADE URBANA

VEÍCULOS A MAIS
Este foi o tamanho do crescimento
da frota de veículos em Biguaçu,
São José, Palhoça e Florianópolis
em 10 anos. No mesmo período

as quatro cidades ganharam
187 mil habitantes.

A equoterapia transforma a vida
de pessoas com deficiência e

necessidades especiais

CAVALO, O
MELHOR AMIGO

Redes Sociais/Mario Medaglia/Divulgação/BD
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Em São José, o
empoderamento é uma
rotina na vida das mulheres

há muito tempo. Na década de 60,
Albertina Krummel Maciel, a Dona
Tide, já era vereadora (1963 a 1967)
e foi a primeira mulher a presidir
uma Câmara em Santa Catarina.
Albertina, aliás, morreu em plena
campanha eleitoral de 1976,
buscando votos para um novo
mandato. Depois dela, várias
mulheres passaram pela Câmara. Só
nessa legislatura, são quatro
vereadoras: Sandra Martins, com 3
mandatos, é vice-presidente; Méri
Hang, com 2 mandatos, é 1ª
secretária; Cristina de Souza, em 1º
mandato, é 2ª secretária; e Aline da
Silva Castro, filha de político, está
no segundo mandato.

No comando da cidade também
está uma mulher, a prefeita Adeliana
Dal Pont (foi reeleita). No dia 18/7
a prefeita tirou férias, e o presidente
da Câmara Orvino Coelho de Ávila
assumiu o cargo. Mas as mulheres
continuam no poder. Sandra
Martins assumiu a presidência do

Legislativo e comanda a Câmara até
3 de agosto, com uma Mesa
Diretora predominantemente
feminina.  

Na prefeitura, cinco mulheres
comandam secretarias e duas
dirigem fundações.  No Judiciário as
mulheres também são maioria: de
22 juízes, 14 são mulheres.

MULHERES NO PODER
MARLENE FENGLER, candidata a deputada estadual e a prefeita Adeliana Dal Pont

ORVINO ÁVILA assumiu a prefeitura e
Sandra Martins a presidência da Câmara

RBS 
A Operação Zelotes está prestes a finalizar o inquérito que envolve a

RBS. O grupo, agora só gaúcho, é suspeito de pagar suborno em troca de
anulação de multas da Receita Federal. Foi o que divulgou o jornalista
Políbio Braga em seu blog.

Fogo
O que leva alguém a incendiar um posto de salva vidas? Talvez um

psiquiatra possa dizer o que existe numa mente tão doentia como essa.
Mas, como o caso virou serial, é missão da polícia descobrir quem é o
desajustado (ou são).

Em pouco mais de um mês, quatro postos de salva vidas foram
incendiados em praias do Sul da Ilha. Dois no Campeche, um no Morro
das Pedras e outro no Caldeirão. As estruturas foram totalmente destruídas
pelo fogo. Os bombeiros acreditam que os casos estejam relacionados. A
polícia investiga

O negócio é voar
Governo federal, no 1º semestre de 2018, já gastou R$ 320,3 milhões só

com passagens, hospedagens e diárias de servidores. Desse total, R$ 49,3
milhões ninguém sabe quem torrou, pois os gastos estão protegidos por
uma tal de “garantia da segurança da sociedade e do Estado” . Os
principais destinos foram Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. O
Ministério da Educação foi o que mais gastou: R$ 69,2 milhões em viagens
a serviço.

Silezio Sabino/Divulgação/BD
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Pistas de caminhada Esportes radicaisPlayground Quadras esportivas

nossa
pelaTudo gente.

Para investir, para crescer, para viver: 

todos os motivos estão em São José. 

E o Novo Parque do Araucária, na 

Serraria, é mais um deles. Afinal, são 

mais de 9.000 m2 com muito lazer e 

segurança para a nossa gente. E 

segue o trabalho da Prefeitura de 

São José por toda a cidade.

NOVO PAROUE
DO ARAUCARIA.
MAIS ESPORTE
E LAZER PARA 
SAO JOSE.



Por que razão uma cidade
rejeita um magnífico parque,
construído na sua área mais

nobre e central, transforma parte
dele em terminal urbano, outra parte,
com jardins, em estacionamento e
garagem de ônibus, e condena o que
sobrou desse espaço fantástico a ser
um depósito de lixo ao ar livre? A
resposta é simples: essa cidade é
triste, não gosta de parques.

Foi isso o que os administradores
de Florianópolis fizeram com o
projeto do grande paisagista Roberto
Burle Marx, implantado no aterro da
Baía Sul no final da década de 80,
usurpando da população o direito de
usufruir de uma imensa área de lazer,
com mais de 50 mil metros
quadrados. 

O desrespeito à obra do
paisagista, reconhecido e valorizado
pelos projetos que implantou no
Brasil e pelo mundo foi um ato tão

grave que os desenhos e fotos dos
“Jardins de Burle Marx” em
Florianópolis nem fazem parte do
seu respeitado portfólio.

Parece que há uma espécie de
desprezo dos administradores da
Capital com a orla e os parques que a
cidade sonha e reivindica. É uma
postura totalmente diferente da

maioria das cidades, como São
Paulo, por exemplo, que tem 106
parques. Ou Curitiba, logo ali, que
tem 13 bosques e 16 parques. 

Porto Alegre, a vizinha ao Sul,
tem oito grandes parques e
inaugurou no dia 29 de junho último
o Parque Urbano da Orla Guaíba,
um projeto do arquiteto Jaime

Lerner que transformou uma área de
1,3 km entre a Usina do Gasômetro
e a Rótula das Cuias. São 8,64
hectares de área com ciclovia,
passeio, mirantes, quadras, bares,
restaurante e atracadouro de barcos.
Custo: R$ 71 milhões, dinheiro que
veio do Banco de Desenvolvimento
da América Latina.
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A CIDADE QUE NÃO GOSTA DE PARQUES
Florianópolis despreza áreas públicas que podem ser transformadas em parques e melhorar a
qualidade de vida dos seus moradores. Espaços como o Parque da Luz, só foram
conquistados depois de anos de luta e organização da sociedade civil 

ÁREA PROJETADA pelo paisagista Burle Marx virou um espaço abandonado no centro de Florianópolis

Fotos: Redes Sociais/Mário Medaglia/Divulgação/BD
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Construído há mais de 15
anos o aterro da Via
Expressa Sul é, hoje, uma

imensa área abandonada sem
perspectiva de projetos que
transformem esse patrimônio em
espaço de lazer para a cidade. 

Fora uma antiga ciclovia, o local
é ermo e inseguro para quem
frenquenta. Sua construção, nos
anos 90, afastou do mar uma
população de mais de 30 mil
pessoas (Saco dos Limões e
Costeira do Pirajubaé). 

Parece até castigo em série.
Primeiro, a praia do Saco dos
Limões foi aterrada para a
construção da avenida prefeito
Waldemar Vieira; depois o mar foi
empurrado para bem longe com a
implantação do aterro da Via
Expressa Sul; e agora o abandono
da área que deveria ser um parque,
justa recompensa para uma
comunidade que praticamente
perdeu o convívio com o mar.  

A Ufsc quis construir ali o

Parque Viva a Ciência, mas o
projeto parou na burocracia. Outro,
a Cidade do Samba, idealizado pela
Liga das Escolas de Samba (Liesf),
também não conseguiu entrar na
avenida. A ideia era um complexo
turístico voltado à cultura, com área
gastronômica, espaço para cursos
profissionalizantes e apresentações
musicais. 

Cada nova administração tem
um novo projeto que, com o tempo,
vira papel velho. Como aconteceu
na gestão do ex-prefeito César
Souza Junior: o Ipuf  desenhou para
o aterro um projeto dos sonhos,
mas o pesadelo e o abandono
continua.  

Até no nome da Via Expressa
Sul há dúvida. A Polícia Rodoviária
Estadual chamava a via de SC Sul,
depois a rodovia ganhou placas
com o nome do ex-governador
Aderbal Ramos da Silva. E para a
torcida do Avaí é a “Transavaiana”,
porque leva até o estádio da
Ressacada. 

O antigo acesso para o Sul da
Ilha, no primeiro aterro do Saco
dos Limões, também confunde.
Chama-se avenida prefeito
Waldemar Vieira no seu início,

abaixo do túnel Antonieta de
Barros, e transforma-se em avenida
Jorge Lacerda depois do Armazém
Vieira. Para homenagear políticos,
sempre há espaço.

ATERRO VIA EXPRESSA SUL

UM ESPAÇO ABANDONADO
CJC Engenharia e Projetos/Divulgação/BD

EM 2009, quando esta foto foi feita, a prefeitura ainda limpava a área do aterro
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No Campeche uma área com
mais de 320 mil metros
quadrados, 160 mil deles já

tombados como parque pelo
município – o Pacuca (Parque
Comunitário do Campeche), e o
restante incorporado à vida do
bairro como espaço de lazer, cultura
e esporte, não recebe investimento
público e ainda teve uma parte
destruída pela Base Aérea. 

Para “marcar território” num
espaço que é da cidade, os militares
usaram máquina e abriram uma
enorme vala bem no meio do
Pacuca. Derrubaram vegetação,
cercaram, interferiram no lençol
freático, destruíram o campo de
futebol da SAC. Por ironia, a
máquina retroescavadeira usada na
ação ilegal, pois a área está sub
judice, era da prefeitura. 

A ação foi interrompida pelo juiz
da 6ª Vara Federal de Florianópolis,
Marcelo Krás Borges, que
embargou tudo e determinou à
União, Floram e IPUF que autuem
“as autoridades militares e civis que
planejaram e vem executando essas
atividades, independente de estarem
licenciadas ou autorizadas por
algum ente público”. 

Também aplicou multas, que
estão sendo calculadas pelo
Ministério Público Federal, órgão
que foi alertado da destruição pela
Associação dos Moradores do
Campeche (Amocam) e acionou a
Justiça Federal.

No dia 11 de julho passado,

outro despacho do juiz da 6ª Vara
Federal de Florianópolis manteve a
decisão proferida no dia 22 de
junho. 

A Advocacia Geral da União
interpôs embargos de declaração
“com o objetivo de sanar a
obscuridade ou contradição ou erro
material, para que de imediato, sob
pena de agravarem-se os prejuízos
impostos à União, revogar-se
imediatamente a decisão que
deferiu o pedido de medida liminar,
seja pela ausência de seus
pressupostos, seja pelo evidente
erro material".

O Ministério Público Federal
apresentou contrarrazões e o juiz
decidiu que "possui razão o MPF",
confirmando que "as expressões
zona costeira e orla marítima não se
confundem" e que "não apenas os
terrenos de marinha são objeto da
presente ação civil pública, mas
todos os bens públicos
pertencentes à União, o que inclui
também o próprio da União do
campo de aviação do Campeche,
situado a apenas 200 metros do
mar". 

Para o juiz federal "resta claro
que todos atos executados pelo
Comando da Aeronáutica, no
terreno no antigo Campo de
Aviação do Campeche, afrontam a
decisão judicial liminar prolatada
nesta ação civil pública". 

Foi mais uma vitória da lei e da
comunidade do Campeche. 

NO CAMPECHE, BASE AÉREA INVADIU
PARQUE E AFRONTOU A JUSTIÇA

No Morro das Pedras os
moradores também lutam para
consolidar o Parque Morro das
Pedras. A Associação Comunitária
cobra da prefeitura o decreto do
parque. Em setembro de 2017, o
prefeito em exercício João Batista
Nunes prometeu que “em um ano”
a primeira fase do projeto seria
inaugurada. 

“Já estamos em julho e o
decreto de criação do parque ainda
nem foi assinado”, protesta em
vídeo nas redes sociais o presidente
da associação, André Luiz Vieira.

A área que pode ser o  Parque
Morro das Pedras é da prefeitura,
tem 100 mil metros quadrados, 14
mil deles utilizáveis, e consta no
plano diretor como AVL (Área
Verde e de Lazer). A comunidade já
elaborou o projeto e entregou à

prefeitura, mas o decreto
prometido não sai. 

O Parque do Morro das Pedras é
fundamental para a sustentabilidade
da região, pois integrará uma área
de lazer comunitária com
preservação ambiental a dois
outros espaços importantes, a
Lagoa do Peri e a praia do Morro
das Pedras. A proposta é criar um
universo de turismo ecológico de
contemplação da natureza, que tem
pouco impacto na população,
diferente do turismo de massa que
movimenta a economia mas
interfere na vida da comunidade.

A prefeitura chegou a limpar
parte da área e fazer terraplanagem,
mas parece que as forças que não
gostam de parques também agem
no Morro das Pedras.

Parque Morro das Pedras
não sai do papel 

Divulgação/BD

Redes Sociais/Tamara/Divulgação/BD
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Ter áreas públicas transformadas em parque é
um direito legítimo de qualquer comunidade.
Deveria ser um programa perene do

município, com orçamento e estrutura específica.
Mas em Florianópolis qualquer ideia sempre é
motivo de muita luta. 

Foi assim com o Parque de Coqueiros e com o
Parque da Luz, duas áreas que a população levou
anos para conquistar e mais tempo ainda para a
prefeitura entender que a cidade precisa investir em
espaços públicos de lazer.  

O Parque da Luz é uma área verde criada a partir
da conscientização comunitária e ambiental e da
necessidade de se preservar e manter a beleza cênica
e histórica da cabeceira insular da Ponte Hercílio Luz.

É esse o conceito construído pela Associação dos
Amigos do Parque da Luz, organização não
governamental criada em 1997 com o “objetivo de
salvaguardar e preservar uma área de grande valor
histórico e paisagístico”.

O movimento começou em 1986, com o
tombamento da Ponte Hercílio Luz e sua reabertura
para pedestres e ciclistas. O projeto do Parque da Luz
foi lançado neste contexto, com vários encontros
artísticos musicais, moções científicas e políticas, até
que o parque fosse compreendido e assimilado pela
cultura urbana como espaço vital e indispensável para
a cidade. Em 2001, começou o plantio de mudas e o
ajardinamento do parque. Foram 15 anos de luta até a
cidade chamar o Parque da Luz de seu.

PARQUE DA LUZ, LUTA DE 15 ANOS Saindo do limbo
Outros parques, também

motivo de muita luta, estão para
sair do limbo urbano. Um é o
Parque do Abraão, compensação
de danos ambientais causados pela
construção de condomínios
residenciais do grupo Cyrela na
região. O projeto existe desde
2013, mas a construtora não levou
em conta as oito famílias que
vivem no local.  Novamente a
Justiça garantiu direitos e o parque
deve sair. 

As outras duas áreas, já
tombadas por decreto, são as
Lagoas Pequena e da Chica. Em
junho, a Floram plantou árvores
no entorno da Lagoa Pequena,
região que une os bairros do Rio
Tavares e Campeche. É a semente
para consolidar o parque.

Há anos as duas comunidades
lutam contra a ocupação irregular
da Lagoa Pequena, o despejo
irregular de esgoto e a destruição
da fauna e da flora, que acontece
até hoje. A Amocam (Associação
de Moradores do Campeche) que
liderou uma história de resistência
da comunidade contra a destruição
da Lagoinha, agora torce para que
as árvores cresçam e deêm os
frutos da construção coletiva.

D
iv
ul
ga
çã
o/
BD
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Em 10 anos, de 2007 a 2017, a frota de
veículos nos quatro maiores municípios
da Região Metropolitana da capital

cresceu assustadoramente, bem mais que o
número de novos habitantes. As cidades de
Florianópolis, São José, Palhoça e Biguaçu
ganharam 187.515 moradores, enquanto que a
frota aumentou em 266.960 unidades. Nesses10
anos, a diferença foi de 79.345 veículos a mais
que habitantes.
São números que podem mudar o conceito de
que a crise de mobilidade na região é inerente ao
crescimento populacional. Não é. O aumento
exponencial da frota é o grande responsável
pelo caos na mobilidade urbana, já que na área
conurbada os veículos aumentam mais do que
gente.   

Em 2007, a soma da população das quatro
maiores cidades da RM era de 769.525
habitantes, para uma frota de 379.878 veículos.
Em 2017, a população aumentou para 957.040
pessoas e a frota de veículos cresceu para
646.718 unidades. Enquanto que as populações
de Biguaçu, Palhoça, São José e Florianópolis
tiveram, juntas, um aumento de 24,4% (2007 a
2017), com média de 2,44% ao ano, a frota
cresceu 70,2% no mesmo período, com uma
média de 7,02% ao ano. Em 10 anos, a diferença
entre o crescimento populacional e o aumento
da frota foi de 45,8% a favor das máquinas.

Mais carro
que gente

Proporcionalmente ao crescimento
populacional, São José foi a cidade da Região
Metropolitana que mais aumentou a frota de
veículos em 10 anos, de 2007 a 2017. Veja o
quadro:

CIDADE            NOVOS HAB.     NOVOS VEÍCULOS

Florianópolis         89.115              121.999

São José              42.831                67.464

Palhoça               42.455                58.806

Biguaçu               13.114                18.591

Na comparação do crescimento população/
frota, no mesmo período de 10 anos,
Florianópolis ganhou 32.884 veículos a mais que
novos  habitantes; São José, 24.633 veículos
mais; Palhoça, diferença de 16.351 veículos
sobre novos de habitantes; e Biguaçu, 5.477
mais carros que gente.

REGIÃO METROPOLITANA

EM 10 ANOS, 187 MIL NOVOS MORADORES
E 267 MIL VEÍCULOS A MAIS
Em uma década a frota de Florianópolis, São José, Palhoça e Biguaçu
ganhou 79 mil veículos a mais que o número de novos habitantes

CIDADE                        POPULAÇÃO                  VEÍCULOS                          PROPORÇÃO

Floripa                          485.838                 348.918                1,39 Hab/Veículo
São José                       239.718                 158.137                1,51 Hab/Veículo
Palhoça                        164.926                 109.306                1,50 Hab/Veículo
Biguaçu                          66.558                   42.417                1,56 Hab/Veículo

Frota em junho tinha 658 mil veículos
A situação da mobilidade urbana, hoje, é bem

mais caótica que os números analisados no
período 2007/2017. Até o final de junho
passado, último mês da estatística do
Departamento Estadual de Trânsito sobre a frota
de veículo por município, as quatro maiores
cidades da Região Metropolitana já tinham,
juntas, 658.778 veículos.
Como a próxima estimativa populacional do
IBGE, para o ano de 2018, só deve ser divulgada

em agosto próximo é possível comparar apenas a
relação da frota de junho de 2018 com a
estimativa populacional das quatro cidades em
2017. Naquele ano, somados, Biguaçu, Palhoça,
São José e Florianópolis tinham 957.040
habitantes. De acordo com esses dois números
disponíveis, a relação é de um veículo para cada
1,45 habitante. 
Veja a relação habitante frota nas quatro cidades
até junho de 2018:

Divulgação/BD
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REGIÃO METROPOLITANA

Aexplosão no crescimento da
frota de veículos nos quatro
maiores municípios da RM

não veio acompanhada da necessária
infraestrutura. Nos últimos 20 anos,
a região ganhou apenas 25 Km de
novas rodovias (algumas ainda não
entregues). A infraestrutura viária da
região caminha na contramão do
crescimento da frota. Se fossemos
tentar enfileirar os 267 mil novos
veículos agregados à frota nos
últimos 10 anos, nos 25 mil metros
de extensão de novas vias
construídas nos últimos 20 anos,
mais 260 mil veículos ficariam de
fora. A conta é simples: como cada
veículo tem, em média, 4,5 metros
de comprimento em 25 km de
estrada caberiam 5.555 veículos, um
colado no outro. A comparação
serve para mostrar a saturação do
sistema viário para a massa de novos

veículos da Região Metropolitana: o
déficit  no sistema viário é
monstruoso. 

Novas vias - Nesses 20 anos,
apesar dos grandes gastos na rubrica
“estrutura viária”, pouca coisa foi
feita. Em São José, por exemplo, a
cidade ganhou 2,6 Km de pistas na
Beira-mar, com apenas um sentido.
No Continente, o Estreito também
ganhou sua Beira-mar, com 2,3 Km
e só uma mão. Na Ilha, foram
duplicados 6,6 Km da SC 401 e
ampliada uma pista de 2,8 Km na SC
405. A duplicação da Av. Diomício
Freitas, até o Floripa Airport, está
empacada em desapropriações,
assim como o elevado do Rio
Tavares, que não avança além da
metade. E restam ainda duas grandes
obras emblemáticas: o contorno
viário da Grande Florianópolis, que

deveria ter sido entregue em 2012 e
tem só 32 dos 50 Km em
andamento; e a nossa rainha, a Ponte
Hercílio Luz, que já consumiu R$
600 milhões e continua com aquele
aspecto de Titanic ressuscitado.

Um ônibus
para 369
pessoas

Enquanto o total de veículos
individuais acelera, o crescimento do
número ônibus está em marcha à ré.
Até o final de junho de 2018, da
frota de 658.778 veículos nas quatro
maiores cidades da RM apenas 2.589
eram ônibus. Como Biguaçu, São
José, Palhoça e Florianópolis  têm,

somados, 957.040 habitantes, a
relação é de um ônibus para cada
369 pessoas. 

DÉFICIT DE NOVAS VIAS É CONSTRANGEDOR
Em 20 anos a região ganhou apenas 25 km de vias estruturais.
Nelas, caberiam 5.555 veículos. Ficam de fora mais de 260 mil

Iphan/Divulgação/BD
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ILHA SEM MAGIA

Florianópolis sempre foi líder
de alguma coisa. O ufanismo
e o oportunismo oficial já

nos definiu como a “Capital do
Mercosul”,  “Campeã em qualidade
de vida”, “Melhor lugar para criar
filhos”, “Líder no consumo de
frutas e hortaliças”,  “Cidade
número 1 no Brasil em plantio de
árvores”, “Terceira cidade brasileira
que mais recebe eventos
internacionais”, “Terceiro destino
de turismo e lazer”, etc. Tudo isso
ficou para trás. 

O impacto que as belezas
naturais da Ilha ainda provocam
nas pessoas está sendo rapidamente
sufocado pelas mazelas urbanas.
Ainda continuamos superlativos

mas, agora, porque temos um dos
piores trânsitos do país, muitas
praias impróprias para banho,
violência que amedronta, e uma
crescente degradação social. 

Cartões postais como a Praça
XV, Mercado Público, Largo da
Alfândega e ruas do centro
mostram, toda hora, exemplos da
nossa incapacidade de enfrentar e
socorrer a degradação humana. 

É a vida da cidade, sem
maquiagem. E não há marketing ou
classificação ufanista capaz de
esconder a repetição de cenas desse
cotidiano cruel.  

A Ilha da Magia está caindo na
realidade.

Fotos: Ricardo Farias/Divulgação/BD
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Fotos: Jurandir Camargo/BD
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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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DIRETO DO CAMPO RIO TAVARES
DO CAMPO PARA SUA MESA.

PRODUTOS FRESCOS COM A QUALIDADE QUE VOCÊ MERECE.
RODOVIA SC 405, Nº 2.447 - RIO TAVARES - PRÓXIMO ÀS LOJAS KOERICH
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Aequoterapia, método
terapêutico que utiliza o
cavalo para abordagens nas

áreas de saúde, educação e
equitação, vem transformando a
vida de muitas pessoas com
deficiência e/ou com necessidades
especiais.

Nesse processo, o cavalo é o
agente promotor de ganhos físico e
psíquico, porque a atividade
proporcionada pela equoterapia
exige a participação do corpo
inteiro, contribuindo para o
desenvolvimento da força muscular,
relaxamento, conscientização do
próprio corpo e aperfeiçoamento
da coordenação motora e do
equilíbrio. 

A interação com o cavalo,
incluindo os primeiros contatos, os
cuidados preliminares, o ato de
montar e o manuseio final
desenvolvem, ainda, novas formas
de socialização, autoconfiança e
autoestima.

Essa proposta de trabalho é
desenvolvida no Centro Esquestre
Cantagalo, um espaço no meio
natureza com árvores, pássaros e
vista do mar e da montanha que fica
no bairro João Paulo, na rua
Francisca Ines da Costa, 342.

O coordenador das atividades de
equoterapia, o psicólogo Angelo
Scarlassari Neto diz que o leque
terapêutico acolhe pessoas com
necessidades especiais, com
dificuldades de aprendizagem,
portadores de transtornos
comportamentais e TDH
(Transtorno de  Déficit de Atenção
e Hiperatividade) e Autistas, que são
trabalhados física e

emocionalmente.
“O cavalo transfere para a

pessoa, através da pelve (bacia), um
movimento tridimensional que é
95% similar ao caminhar humano, e
desenvolve o equilíbrio, a postura,
fortalecimento e a consciência
corporal da pessoa”, explica.

Alguns exemplos dos benefícios
da equoterapia. Na Síndrome de
Dow, que é genética e causa a falta
ou perda do tono muscular
(hipotonia), a equoterapia  ajuda a
melhorar a postura. O cavalo ativa o
equilíbrio de pessoas vítimas de
AVC encefálico; e os amputados
também ganham benefícios físicos
ao montar a cavalo.

Angelo diz que os ganhos
emocionais são importantes, pois o
cavalo é um símbolo forte, muito
presente na vida das pessoas através
da história, filmes e até contos de
fada. 

“O cavalo é um ser de grande
porte, com força, e além disso
muito afetuoso. A partir dessa
relação, as pessoas melhoram a
autoestima (segurança), a
autonomia (independência) e a
autoimagem”.

A equoterapia é atividade
complementar aos tratamentos que
os médicos ministram aos seus
pacientes com deficiência e/ou com
necessidade especiais.    

A equipe do Centro Equestre
Cantagalo atende hoje 40 desses
pacientes na equoterapia. Além do
psicólogo Angelo Scarlassari Neto,
o grupo multidisciplinar é integrado
pelo equitador Fabiano Souza,
proprietário do Centro; o
fisioterapeuta Bruno Agostini; a

educadora física Juliana Gelbck; e o
auxiliar guia Tainara Mello.

São eles que promovem a
aproximação dos pacientes
especiais com o mundo do cavalo:
hábitos, alimentação, cuidados,
manejo. O primeiro contato com o
animal é na escovação,
procedimento que faz o cavalo
interagir. “É tudo lúdico. O
trabalho é ao ar livre e com pessoas
motivadas. Cerca de 80% das
crianças nunca tiveram contato com
animal que não seja cão e gato. A
relação com o cavalo fica na
memória. De 600 pacientes
atendidos, só um não montou”, diz
Angelo, que tem formação como

equoterapeuta pela Associação
Nacional de Equoterapia, a
AndeBrasil. 

Em abril, aliás, Florianópolis
sediou o Congresso Latino-
americano de Equoterapia. O
objetivo foi difundir a produção
científica e mostrar que o trabalho
tem resultados. Outro evento será
dia 6 de outubro, promovido pela
AndeBrasil, uma programação
esportiva de para enduro equestre,
com alunos em nível final, já com
autonomia com o cavalo.

Além da equoterapia, o Centro
Equestre Cantagalo também
desenvolve programas de equitação
lúdica e equitação. 

EQUOTERAPIA

O CAVALO COMO MELHOR AMIGO

“O cavalo é um ser de grande porte, com
força, e além disso muito afetuoso. A partir
dessa relação, as pessoas melhoram a
autoestima, a autonomia e a autoimagem”.

Divulgação/BD

Divulgação/BD
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fernandafelixdamasio@hotmail.com.br

DESTAQUE
Fernanda

Empreendedoras
As mães empreendedoras do Clube
Pandora se reuniram para comemorar
um ano de união do grupo. A coluna
parabeniza e deseja muito sucesso. 

London
Advogado Rodrigo Cantu aproveitou as férias
para descansar e conhecer as maravilhas de
Londres. Na foto, ele aparece ao lado da Tower
Brigde, um dos pontos turísticos mais visitados
da capital da Inglaterra.

Alianças
Diego do Amaral e

Francielli Silveira
finalizam os últimos
detalhes e aguardam
ansiosos para a troca

de alianças, dia
28/07. 

Click
A fotógrafa Bruna Guimarães pousou para as
lentes da amiga, a também fotógrafa Carla 

Sabor
Jaime Menezes, Marcos Nishino e Theo Níger
inauguraram o Su Poke Bar, na Lagoa da
Conceição. Bar gastronômico especializado em
Poke (iguaria do Havaí que fica entre o temaki
aberto e o ceviche, para comer com hashis),
culinária oriental e drinks autorais. 



21JULHO DE 2018
Florianópolis - São José - Palhoça - Biguaçu - Sto Amaro da Imperatriz



22 JULHO DE 2018
Florianópolis - São José - Palhoça - Biguaçu - Sto Amaro da Imperatriz

Fernando Damásio

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

Prestigiando
O editor do jornal
Bom Dia, jornalista
Jurandir Camargo e
este colunista foram
prestigiar a posse do
presidente Câmara,
vereador Orvino
Coelho de Ávila,
como prefeito da
cidade de São José. A
titular, Adeliana Dal
Pont, tirou um
período de licença.

Vitória
Juliana Orige Damásio e seu esposo Bruno
felizes da vida com a vitória conquistada pelo
seu cão na exposição de raça em Porto Alegre.
O belo animal saiu de lá com a medalha de
primeiro lugar da raça.

Dá-le Amarelo
Rodrigo Andrade, o popular Amarelo, secretário de Planejamento da
prefeitura de São José junto com a prefeita Adeliana Dal Pont e o
chefe da Casa Civil, Lédio Coelho, na festa de seu aniversário.

Bem com
a vida
O boa praça
Dr. Marco
Aurélio
Moreira
desfruta da bela
paisagem em
frente ao seu
apartamento de
Balneário
Camboriú. Ele
faz o que mais
gosta: uma boa
leitura.

Cinquentões
Este seleto grupo,
aberto a todos com
mais de 50 anos, se
reúne todos os
sábados no Canto
do Rio (Ribeirão da
Ilha) para colocar a
saúde e o preparo
físico em dia
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Aniversário do Pertuba
Um seleto grupo de amigos se reuniu em Barreiros para comemorar o
aniversário de Almir José da Silva, o popular Pertuba, grande figura que
este colunista também faz questão de felicitar. 

Dia do amigo
No Dia do Amigo (20/7) Marcelo, Jurandir Camargo, Angelo Antonio,
Marco Gion, Fernando Damasio, Aramis e Marcos Escobar se
encontraram no restaurante Sufocos, em frente a Lagoinha Pequena,
no Campeche, para comemorar a data. 

Belo grupo
Dona Norma, Arlete, Isabel e Regina, sempre juntas, fazem
uma pausa para o café da tarde. O grupo realiza trabalhos
manuais para famílias carentes.

Quarteto nota 10
Wilson Correa, João do Ovo, Wilson Elias e Dr. Ventura
comemorando a vida

Os melhores
No restaurante Gaitaço, no CTG Os Praianos, a dupla de garçons
é responsável pelos quilinhos a mais de seus clientes.

Cai ou não cai?
Este é o estado da Ponte Colombo Salles. O concreto está visivelmente
esfarelando e a ferragem exposta à ferrugem. Quanto tempo
a ponte vai resistir ao descaso?

Redes Sociais/Miltinho Cunha/Divulgação/BD



Nei Duclós

Jack o Marujo tem falado
muito nas últimas semanas.
Sempre de maneira concisa e

na lata, no bate pronto. Aborda
assuntos pontuais e filosóficos,
sem pompa, como é do seu feitio
de velho lobo do mar.  Nesta
edição, suas recentes respostas e
algumas clássicas de uma verve
impagável.

- Pense nisso, capitão. 
- É inútil. Você já pensou nisso

por mim, disse Jack o Marujo.

- Preciso que vá até o iceberg
gigante para avaliar a situação, disse
o Almirante. O sr. tem coragem? 

- Se for uma ordem, tenho, disse
Jack o Marujo.

- O Almirante era um homem do
seu tempo, disse o professor. O

tempo em que ele nasceu e viveu.
- Que coincidência, disse Jack o

Marujo.

- Por que pessoas tão boas,
corretas e bem intencionadas vão
ter que voltar a nado, capitão? Que
crime cometeram?

- Mandaram vídeos e fotos para
repassar, disse Jack o Marujo.

Como o capitão descobre que
alguém não presta?

- Quando falam que me
respeitam, disse Jack o Marujo.

- Erro porque sou humano, disse
o visitante.

- Não, erras porque incorres em
erro, disse Jack o Marujo. Deixe o
resto da humanidade fora disso.

- O sr já teve carro, capitão? 
- Já, mas não deu certo, disse

Jack o Marujo. Em vez de ligar o

motor eu ficava esperando o vento.
E na hora de frear procurava a
âncora.

O capitão desce os degraus do
ônibus de maneira trôpega.

- O sr. não está tão velho assim
para andar desse jeito, comentou
alguém.

- Estou treinando, disse Jack o
Marujo.

-O sr. tem insônia, capitão? 
-Sempre. Netuno me acorda nas

horas mais impróprias, disse Jack o
Marujo.

- O que o sr faz quando erra,
capitão?

- Faço autocritica, mas não é
para concordar comigo, disse Jack o
Marujo.

- Quando eu for capitão como o
senhor, vou dar ordens em versos,

disse o novo grumete.
- Admirável, disse

Jack o Marujo. Pena
que poesia não
convence. A marujada
prefere impropérios.

- Como o sr.
aguenta o frio em alto
mar, capitão? O vento
gelado constante, a
umidade até os ossos?

- Só a terra é fria,
disse Jack o Marujo. O
mar é minha
temperatura, navegar
o meu clima.

- Por que falar de
flores com tanta
guerra?

- Porque as flores
serão a única
homenagem justa aos
bravos em tempo de
paz, disse Jack o
Marujo

- O sr. sempre fala
o que pensa, capitão,
ou costuma guardar?

- Costumo guardar.
Só falo o que sinto,
disse Jack o Marujo.
As palavras pousam
em mim no alto mar.
Escolho as que podem

me ferir, não as que podem matar.

- Tem gente dizendo que a terra
é plana, capitão. 

- Verdade, mas forma um
círculo, disse Jack o Marujo. Igual a
uma mesa redonda. É onde caem as
estrelas mortas.

- Ninguém dá a minima para o
que os outros dizem, capitão. 

- Antigamente as paredes tinham
ouvido, disse Jack o Marujo. Hoje
elas estão surdas.

- Por que as pessoas mentem
tanto, capitão? 

- Porque estamos numa
democracia, disse Jack o Marujo. A
verdade é voto vencido.

- O sr acha isso mesmo, capitão?
Concorda com quem falou?

- Quem acha devolve ao dono,
disse Jack o Marujo.

- O sr. jogou futebol na infância?
- Não precisava. Tínhamos o

Pelé, disse Jack o Marujo.

IR PARA
SEMPRE

- Quanto tempo o sr. tem de
mar, capitão? 

- Perdi a noção, disse Jack o
Marujo. Embarquei pela primeira
vez antes de nascer. Fui deixado
num convés, onde aprendi com os
naufrágios e o vento.

- Há quanto tempo! O que tem
feito?

- Viajei no mar. Nunca cheguei
ao destino. O infinito não tem
porto, disse Jack o Marujo.

- Depois de uma vida inteira
navegando, enfrentando inimigos e
tempestades, sendo ferido em cada
viagem, passando dificuldades,
sobrevivendo a naufrágios, o que
queres mais do mar, capitão? 

- Distância, disse Jack o Marujo.

- Falta muito, capitão?
- Falta pouco, apenas coragem,

disse Jack o Marujo.,

FALTA APENAS CORAGEM
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JACK O MARUJO


