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Os candidatos a presidente tem
apresentado um rol de propostas
espetaculosas (zerar o SPC do
povo é uma, transformar o juiz
Sérgio Moro em ministro é outra),
mas não falam do básico, que são
as cidades, onde as pessoas vivem.
Quase todas elas estão quebradas,
sem condições de resolver as
mínimas demandas. No Brasil
todo, 1.872 municípios não têm

receita nem para pagar os salários
de funcionários, prefeitos e
vereadores. Um de cada três
municípios vive essa penúria e
depende dos estados e da União
para sobreviver. O levantamento é
da Firjan. Mesmo com esse caos
financeiro municipal, o Congresso
colocou em votação a criação de
mais 400 municípios. São uns
irresponsáveis.

Há anos que prefeituras da
Região Metropolitana
enxugam gelo na questão

dos lixões urbanos. Alguns são
emblemáticos, que mostram a falta
de civilidade da população e a
incapacidade do Poder Público em
resolver. Exemplos: uma verdadeira
cachoeira de lixo escorre do Morro
da Caixa para a Via Expressa, e do
outro lado, uma montanha de
detritos também polui a Av. Ivo
Silveira. No final da Av. Josué Di
Bernardi, divisa São José/

Florianópolis, é a mesma coisa: a
Comcap retira toneladas de lixo
semanalmente mas o problema é
recorrente. Ali, a crise urbana
também é uma questão humanitária
e de saúde pública, pois usuários de
drogas e moradores de rua convivem
com lixo, esgoto e ratos. 

Em São José, Biguaçu, Palhoça e
Florianópolis existem dezenas de
pontos de descarte e lixões, e as
prefeituras são incapazes de dar uma
solução. Por quê?As ruas de Floripa estão cheias de

armadilhas, criadas pelo descaso e pela
falta de conservação dos equipamentos

urbanos, ou por ignorância mesmo. Três cenas
num espaço de 100 metros, na rua da Capela,
Florianópolis: 1) O que veio primeiro, o poste
ou a calçada estreita? Resposta: você pode cair
na rua e ser atropelado; 2) Se uma criança,
idoso ou qualquer pessoa cair nesta boca-de-
lobo quebrada, de quem é a culpa. Resposta:
do pedestre, que não olha por onde anda; 3) O
deficiente visual vai indo pela calçada, sobre o
piso especial, e surge a armadilha, criada pelo
proprietário que não se importa com ninguém.
De quem é a culpa?  Resposta: o pior cego é
aquele que não quer ver.

Armadilha urbana

Cidades quebradas

SEM SOLUÇÃO

PMF/Divulgação/BD
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Uma tapeçaria multicolorida
de 36 m2 do artista Almir
Tirelli, dividida em três

painéis, que durante anos ficou
exposta na parede do saguão do
Aeroporto Internacional Hercílio
Luz (hoje Floripa Airport)
desapareceram. Os painéis abordam
flagrantes da vida catarinense e
aspectos da história de
Florianópolis. O palácio Cruz e
Sousa, os rituais religiosos, os
pescadores, a ponte Hercílio Luz, as
brincadeiras. Tirelli conseguiu tecer
com delicadeza e precisão registros
históricos, lendas e o folclore da
Ilha de Santa Catarina de forma tão
equilibrada que o painel pode ser
comparado a um grande livro
aberto. A tapeçaria de Tirelli é uma
obra valiosa. No site Mercado
Livre, uma tapeçaria do artista com
tamanho bem menor (1,30 x 0,75),
que retrata casarões da Praça XV, é
ofertada por R$ 15 mil.

A obra de arte que estava no
aeroporto é uma verdadeira relíquia
do artista maranhense, que viveu na
Lagoa da Conceição. É considerada
uma das maiores tapeçarias já
confeccionadas artesanalmente,
com seus três painéis feitos à mão.
Verdadeiro patrimônio cultural de
Florianópolis, os painéis
representam, também, uma época
em que o mecenato era
comportamento usual entre os
grandes empresários catarinenses,
que estimulavam a produção
cultural com o financiamento de
artistas e de suas obras. 

Todas os três painéis da tapeçaria
de Tirelli foram doados à cidade
para ficarem expostos em sua porta
de entrada mais sofisticada, o hall
do aeroporto, na área de
desembarque, para que os visitantes
pudessem apreciar a arte, os
costumes, a arquitetura da época
colonial da Florianópolis. 

Abaixo de cada tapeçaria uma
placa de bronze indicava o mecenas,
como forma de reconhecimento à
doação. Um dos painéis foi
financiado pelo empresário
Diomício Freitas, o outro pela
Transbrasil e um terceiro pelo
grupo Emedaux. 

Não é a primeira vez que a
tapeçaria de Tirelli (um painel com

36 m2 colocado na parede do
saguão acima da entrada dos
banheiros e em frente as locadoras
de veículos) é retirado dali. Em
julho de 2009, a tapeçaria também
desapareceu e foi recolocada 10
meses depois.

Ao longo desse tempo, as peças
ficaram sob os cuidados do mestre
tapeceiro iraniano Soheil Manshadi,
que usou todos os recursos – do
olhar apurado ao microscópio –
para decifrar as cores de Tirelli.

Os painéis estavam colocados no
saguão há mais de 30 anos, estavam
úmidos, sujos e desbotados. 

A restauração da tapeçaria foi
demorada. A parte de trás da obra
teve que ser lavada a seco e com
injeção de gás carbônico, nó por nó.
Mas o maior desafio não foi esse.
Com a tapeçaria limpa, o
restaurador teve que preparar a tinta
na mesma tonalidade da obra
original. No caso dos painéis do
aeroporto, Tirelli usou muitas
tonalidades do azul para retratar o
mar. A lã também teve que ser
recardada (o técnico vai à raiz da lã,
para desenredar), segundo relato à
época do Allehgorie, site dos alunos
do curso superior de Tecnologia em
Conservação e Restauro de Bens
Culturais do centro universitário
Unieuro.

Usando fotografias como guias,
o restaurador, em determinadas
áreas da peça, avaliou cada nó com
microscópio para ter a informação

precisa da tonalidade para a
repigmentação. No caso do painel
de Tirelli, foram quase seis meses de
trabalho do tapeceiro.

Almir Tirelli viveu muitos anos
na Lagoa da Conceição e deixou um
legado de obras de arte em vários
prédios públicos da cidade. Seu
ateliê tinha muitas pinturas a óleo
de grandes dimensões, que
reproduziam paisagens urbanas de
Florianópolis na época colonial. 

O artista tem obras espalhadas
em vários países e ganhou inúmeros
prêmios e condecorações. 

Em 1994 ele migrou para São
Paulo e, em 2008, foi morar no
Espírito Santo, aos 82 anos de
idade. De vez em quando visitava a
Ilha. Nem os amigos maranhenses
de Tirelli, onde ele nasceu em 1926,
em São Luís, entendiam seu
afastamento voluntário de
Florianópolis, terra onde ele “se
sentia acolhido como filho”. 

Os mecenas
Cada um dos painéis da tapeçaria

de Almir Tirelli no aeroporto tinha
um mecenas. Um deles foi o
empresário Diomício Freitas, dono
de minas de carvão no Sul do
Estado. Os negócios da família
Freitas estendem-se para o setor de
porcelanato, com a Cecrisa;
telefonia, com a Intelbras; e, mais
recentemente, no ramo vinícola,

com a Villa Francioni.
Outro mecenas foi Omar

Fontana, da TransBrasil. Filho do
fundador da Sadia, Atílio Fontana,
Omar era formado em direito mas
tirou brevê de piloto e, em 1953,
começou a transportar produtos da
Sadia de Concórdia para as
churrascarias de São Paulo, num
voo semanal com um avião DC-3
arrendado. 

Em 1955 criou a Sadia
Transportes Aéreos, com dois
aviões DC-3 e um C-47. Em 1961
comprou a Transportes Aéreos de
Salvador e a empresa catarinense
ganhou mais 15 aviões e estendeu
os voos para mais 53 cidades. Em
1972 virou a TransBrasil, que foi
uma das grandes empresas aéreas
brasileiras até sua falência em 2002.

O terceiro mecenas da tapeçaria
de Tirelli colocada na década de 70
no saguão do Aeroporto Hercílio
Luz (Floripa Airport) foi a
Emedaux, que até o início dos anos
80 era uma das maiores
construtoras de Florianópolis. O
empresário Luiz Elias Daux, seu
comandante, começou a mudar a
cara e Florianópolis nos anos 70.
Foi Luiz Daux quem construiu o
primeiro hotel cinco estrelas da
cidade, o Floph (Florianópolis
Palace Hotel), criou o Jardim da
Paz, cemitério como o conceito
parque, na SC-401, e foi um dos
propulsores da verticalização da
Capital.

TAPEÇARIA DE TIRELLI DESAPARECEU DO
SAGUÃO DO AEROPORTO
Com 36 m2, o conjunto de três painéis vale mais de R$ 200 mil.
É patrimônio de Floripa e considerada a maior tapeçaria já feita à mão

Divulgação/BD
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Almir Tirelli era filho de um
engenheiro mecânico
italiano que imigrou para o

Brasil no século passado. Quando
o navio fez escala em São Luís, foi
convidado a assumir a manutenção
dos equipamentos fabris do parque
industrial local que começava a se
desenvolver. Aceitou,
desembarcou e ficou. Ali o italiano
Tirelli constituiu família, e foi onde
Almir Tirelli nasceu.

Almir Tirelli residiu em vários
estados, mas ficou durante um
longo período em Florianópolis,
na Lagoa da Conceição, com sua
esposa Estela. Desenvolveu uma
profícua produção artística,
pintando telas com temas da antiga
Desterro e tecendo belíssimas
tapeçarias em ponto Smirna. 

Com Tirelli, a tapeçaria assumiu
um lugar de expressão artística no
Estado. Sua pintura e sua tapeçaria
se identificaram tanto com Santa
Catarina que, aqui, poucos sabiam
de sua verdadeira naturalidade. Era
identificado como filho da terra.
Em 1987, a Câmara Municipal de
Florianópolis concedeu-lhe o título
de Cidadão Honorário. 

No seu livro de registros dos
trabalhos que criou, até 1993
constavam 1.419 pinturas e as
tapeçarias alcançavam a expressiva
marca de 1.050, segundo relato de
Eliézer Moreira Filho, do Portal
“Arte no Maranhão”, que naquele
ano visitou Tirelli em
Florianópolis. 

Eliézer, que tem um grande
acervo de obras de artistas
maranhenses, foi secretário de
Estado por 10 vezes, diretor do
Banco do Estado do Maranhão,

técnico de Planejamento e
Pesquisa do IPEA (Instituto de
Pesquisas Econômicas Aplicadas),
entre outras funções. Nesse
período, adquiriu um grande
acervo de artistas maranheses.

É ele que conta em seu portal
que, embora distante há muitos
anos do Maranhão, Almir Tirelli
manteve nos jardins
da sua casa na Lagoa
da Conceição três
mastros de bandeira,
um deles vazio,
destinado a uma
bandeira do

Maranhão que, “apesar
de seus pedidos a amigos
maranhenses, nunca
recebeu, omissão que
reparei logo ao retornar,
ao enviar-lhe a bandeira
oficial do Estado”, relata
Eliézer.

O ESPAÇO PARA A BANDEIRA

TAPEÇARIA DE TIRELLI (mede 1,30 x 0,75),
bem menor que os painéis do aeroporto,
está sendo vendida no site Mercado Livre
por R$ 15 mil

TELA SOBRE ÓLEO (33 cm x
28 cm), de 1993, retrata a

antiga Alfândega de Desterro,
no século XIX. Acervo de

Eliézer Moreira Filho

Divulgação/BD
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As mulheres representam
51,5% dos eleitores de
Santa Catarina, o que

significa que, por gênero, elas são o
maior contingente eleitoral
(2.611.159  pessoas) apto a votar
nas eleições de 2018. De um
universo de 5.070.212 eleitores em
SC, os homens aptos a votar
somam 48,5%, ou seja, são
2.459.053. A diferença é de
152.106 votos femininos.  
Com essa força eleitoral, se
votassem em candidatos do
mesmo gênero as mulheres
catarinenses, teoricamente,
poderiam ocupar 21 das 40 vagas
de deputado estadual na
Assembleia Legislativa; 9 das 16
vagas de deputado federal; e ainda
elegeriam, por ser maioria, os dois
senadores e o futuro governador.
Mas nada disso vai acontecer,
porque as mulheres ainda não sabe
a força do seu voto.

Desde 1824, quando a atual
Assembleia Legislativa ainda era o
Conselho Geral da Província de
Santa Catarina e teve apenas três
legislaturas, passando pelas 23 com
deputados provinciais; as 12
legislaturas da República Velha, as
cinco legislaturas da era Vargas
(Getúlio) e até o atual período, que
está na 18ª Legislatura, um total de
1.429 deputados passaram pelo do
Palácio Barriga Verde. Desse
número, apenas 17 mulheres
fizeram parte do parlamento. Isso
significa que, na história, o
percentual de participação das
mulheres no Legislativo catarinense
foi de insignificantes 1,18%. 

Antonieta de Barros,
professora, foi a primeira a vencer
as barreiras do preconceito.
Mulher e negra, era suplente de
deputada pelo antigo PSD,
assumiu o mandato e atuou na
Assembleia Constituinte de
1935/38 como relatora dos
capítulos sobre Educação, Cultura
e Funcionalismo Público. Em
1937, ocupou a 1ª Secretaria da
Mesa Diretora da Alesc. Em 1947,
na 1ª Legislatura do período
Vargas, novamente suplente, foi
convocada para assumir e ficou

como deputada até 1951. 
A Assembleia Legislativa só

veria novamente uma mulher em
plenário oito anos depois, com a
eleição da deputada Ingeborg
Colin Barbosa Lima, em 1958, pelo
PTB. Ela atuou na 4ª Legislatura
(1959-1963). Depois dela, Santa
Catarina teve que esperar por 24
anos para que mais uma mulher
fosse eleita deputada. Na 11ª
Legislatura, Luci Choinacki, uma
agricultora militante do PT e ligada
aos movimentos dos Sem-Terra,
das Mulheres Agricultoras e da
Pastoral, assumiu uma cadeira na
Assembleia. Em 1995, outra
petista, Ideli Salvatti, professora e
fundadora do Sinte, o Sindicato
dos Trabalhadores na Educação de
SC, foi eleita deputada estadual. Na
Legislatura seguinte, a 14ª, Ideli foi
reeleita e, junto com ela, também
assumiu a deputada Odete de
Jesus, professora e pastora. Odete
foi reeleita em 2002 e, na 15ª
Legislatura (2003-2007) teve como
colegas de plenário a petista e
enfermeira Ana Paula Lima, e a
professora Simone Schramm,
suplente pelo PMDB que assumiu
mandato. Ainda naquela
Legislatura, Alba Terezinha
Schlichting, do PFL, foi deputada
por um mês. Na 16ª Legislatura
(2007-2010), o parlamento
catarinense teve quatro mulheres.
Foram reeleitas Odete de Jesus e
Ana Paula Lima, eleita Ada de
Lucca, pelo PMDB, e também
assumiu, por três períodos, a
suplente pelo PCdoB Angela
Albino. Na 17ª Legislatura,
novamente cinco mulheres
estiveram no parlamento: Ada de
Luca, Ana Paula Lima, Angela
Albino e Luciane Carminatti, além
da suplente Dirce Heiderscheidt,
do PMDB, que assumiu no lugar
de Ada de Lucca. 

Na atual Legislatura, a 18ª, 4
mulheres na Alesc:  as deputadas
Ada de Luca e Dirce Heiderscheidt
(MDB), e Luciane Carminatti e
Ana Paula Lima (PT). Para se ter
uma ideia de como a mulher não
vota em mulher, os 36 deputados
eleitos em outubro de 2014

somaram 1.605.585 votos e as
deputadas eleitas apenas 165.951.
As mulheres fizeram 10,33% dos
votos dos eleitos.

Maioria silenciosa - Santa
Catarina é um estado onde o
potencial de voto feminino tem
sido maioria ao logo dos anos, não
baixando de 51% do total dos
eleitores aptos a votar. Na eleição
de 2018, 51,5% dos eleitores aptos
a votar serão mulheres (2.611.159),
enquanto que os homens somam
2.459.052 (48,5%), num universo

de 5.070.212 de eleitores. A
diferença é de 152.106 votos
femininos.   

Segundo estatísticas do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), na
eleição de 2012 dos 4.739.345
eleitores aptos a votar em SC
2.423.989 eram mulheres (51,15%)
e 2.315.351 homens (48,85%), uma
diferença de 108.638 votos. Esse
também foi o perfil nas eleições de
2008, quando o eleitorado
feminino superou o masculino,
totalizando 50,86%, e em 2010,
com 51%. 

MULHERES SÃO MAIORIA.
MAS NÃO VOTAM EM MULHER
Desde 1824, 1.429 deputados passaram pela Assembleia e apenas 17 mulheres
fizeram parte deste grupo, uma participação de 1,18% 

Partidos não seguem cota
De cada 10 candidatos nas eleições 2018, apenas 3 são mulheres,

segundo dados do TSE. A proporção (30,7%) não evoluiu desde as
últimas eleições, em 2014 – quando 31,1% dos candidatos eram
mulheres – e continua abaixo da média da população brasileira. No
país, a cada 10 pessoas, 5 são do sexo feminino.

Desde 1997 a lei eleitoral brasileira exige que os partidos e as
coligações respeitem a cota mínima de 30% de mulheres na lista de
candidatos para a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as
Assembleias Legislativas e as Câmaras municipais. Em 2018, o
percentual precisa ser respeitado para as coligações de deputados
estaduais, federais e distritais. O problema é que, mesmo com a lei,
coligações e partidos têm registrado chapas com menos mulheres. 

A legislação prevê um prazo até 7 de setembro para o
preenchimento das vagas remanescentes. Se a cota de 30% de
mulheres não for preenchida, a justiça pode indeferir o registro de
candidatos ou coligação.

Nesta eleição há mais uma explicação para a pouca presença de
mulheres: os partidos têm que destinar 30% do fundo de R$ 1,7
bilhão para  as  candidatas. O patamar de 30% também vale para o
tempo de propaganda no rádio e na televisão. 

ELEIÇÕES 2018

Karina Ferreira / Agência AL/Divulgação/BD
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Com 345 anos, Florianópolis
teve apenas uma prefeita e
12 vereadoras.  É muito

pouco para uma Capital que tem
183.549 mulheres aptas a votar,
53,41% do eleitorado (os eleitores
homens são 160.096, ou 46,59%).
O total de eleitores é 343.645,
segundo dados do TSE, de julho
deste ano. Nos 125 anos da
República 153 homens já ocuparam
a cadeira de prefeito da Capital e,
em 18 Legislaturas na Câmara
municipal, desde o Estado Novo,
390 homens exerceram (e exercem)
cargo de vereador. 

A presença da mulher na política
brasileira é tão pequena que o
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já
fez campanhas com o objetivo de
aumentar a participação feminina,
estimulando que mais mulheres
sejam candidatas nas eleições.
Pesquisa do TSE mostra que apesar
da mulher ser maioria na população
e ter maior nível de escolaridade,
sua presença no parlamento é de
menos de 10%. Foram estudados
188 países e o Brasil ocupa a 156ª
posição no ranking mundial em
termos de participação feminina no
Legislativo. Em Florianópolis, a
participação da mulher nas esferas
de poder ao longo da história é
ainda menor.

Nesses 125 anos de período
republicano (1889 a 2014), desde
que Eliseu Guilherme da Silva foi
nomeado em 15 de novembro de
1889 o primeiro prefeito da Capital,
até Gean Loureiro, que assumiu em
janeiro de 2016, Florianópolis teve
153 prefeitos (intendentes,
superintendentes e vices que

assumiram) e apenas uma mulher
sentou na cadeira mais importante
do município. Foi Angela Amin,
que administrou a cidade de 1997 a
2001 e, reeleita, de 2001 a 2004. Em
termos percentuais, significa que a
participação da mulher no comando
do município representa menos que
1% (0,65%) em 125 anos. É um
número inexpressivo.

Na Câmara Municipal, desde a 1ª
Legislatura em 1936, quando15
vereadores foram eleitos mas
tiveram o mandato cassado poucos
meses depois, com a decretação do
Estado Novo (1937 – 1945), na
ditadura de Getúlio Vargas, até
hoje, na 18ª Legislatura, passaram
pelo Legislativo 400 vereadores
(entre eleitos e suplentes que
assumiram o mandato) e somente
12 mulheres figuram entre eles. Isso
significa que, em 78 anos, a
representação feminina na Câmara
da Capital foi de apenas 3%. 

Apenas na 11ª Legislatura (1989
– 1992), as mulheres tiveram
participação mais expressiva na
Câmara da Capital. Elas ocuparam
13,63% das cadeiras: de 22
vereadores eleitos, três eram
mulheres. 

As primeiras – Clair Castilhos
Coelho foi a primeira mulher eleita
vereadora em Florianópolis, em
1983. Mas a primeira mulher a
assumir uma cadeira na Câmara
Municipal foi Olga Brasil da Luz.
Tinha 36 anos e era suplente pelo
antigo PSD (Partido Social
Democrático). Foi em1960, na 4ª
Legislatura (1959- 1963). Olga era
professora, conhecida por dirigir a

Escola Alferes Tiradentes. Até a
eleição de Clair Castilhos como
titular do mandato, a Capital ficou
23 anos sem uma mulher na
Câmara. Clair também quebrou um
tabu: foi a primeira mulher eleita em
283 anos de história do município.
Castilhos tinha 38 anos quando foi
eleita pelo PMDB, na 10ª
Legislatura (1983-1988). Em 1989,
foi reeleita, na 11ª Legislatura (1989
–1992), agora como vereadora do
PSDB (Partido da Social
Democracia Brasileira). Por uma
proposição sua, foi criado em 1989
o Conselho Municipal da Condição
Feminina. Pioneira na política em
Florianópolis, Clair Castilhos
enfrentou questões surreais e
machistas como a inexistência, no
prédio da Câmara, de banheiro
exclusivo para mulheres. Mas ela
marcou seus dois mandatos pelo
forte ativismo. A 11ª Legislatura,
aliás, foi fértil para as mulheres de
Florianópolis. Além de Clair,
também foram eleitas como
titulares as vereadores Angela
Amin, pelo antigo PDS, e Jalila El
Achkar, pelo PV. Angela, com 35
anos, foi recordista com a maior
votação à Câmara já registrada no
município: 7.771 votos. Jalila
assumiu o mandato com 28 anos.
Foi presidente do PV estadual e
integrou a executiva nacional do
partido. Depois de eleger três
vereadoras na 11ª Legislatura, a
participação da mulher na Câmara
de Florianópolis diminuiu
novamente. Na 12ª Legislatura
(1993-1996), apenas Zuleika Mussi
Lenzi foi eleita, pelo PMDB, aos 54
anos. Na eleição seguinte, em 1996,

foi eleita a primeira vereadora
comunista de Florianópolis, a
nutricionista Liacarmen Klein .
Com 34 anos, filiada ao PCdoB
(Partido Comunista do Brasil),
Liacarmen exerceu mandato na 13ª
Legislatura (1997-2000). É dela a
autoria da lei que criou a Medalha
Antonieta de Barros para
homenagear mulheres que se
dedicam a causas coletivas no
município. Na 14ª legislatura (2001-
2004), mais uma comunista foi
eleita vereadora. Angela Albino,
também do PCdoB. Tinha 36 anos
e abriu espaço na Câmara para os
movimentos de mulheres, negros,
sindicais e de livre orientação
sexual. Depois de Angela Albino, as
mulheres só voltaram a ocupar
espaço na Câmara após sete anos,
novamente com uma comunista,
com a posse da suplente Janete
Teixeira, do PCdoB, que exerceu 61
dias de mandato no lugar do
vereador Ricardo Vieira, do mesmo
partido. Na 17 ª Legislatura os
eleitores de Florianópolis não
elegeram nenhuma vereadora
titular. Mas duas suplentes
assumiram mandato: a bancária
Beatriz Kauduinski Cardoso,
também do Partido Comunista do
Brasil, que substituiu o vereador
licenciado Ricardo Vieira, e ganhou
uma companheira de plenário 20
dias depois, com a posse da
suplente Roseli Pereira, professora
eleita pela Coligação PDT-PPS-PV
e que ocupou a cadeira do vereador
Tiago Silva. Na 18ª Legislatura,
entre 23 vereadores eleitos, apenas
uma mulher: a vereadora Maria da
Graça Dutra (MDB).

EM 345 ANOS, FLORIPA TEVE SÓ UMA
PREFEITA E 12 VEREADORAS

ELEIÇÕES/HISTÓRIA

C
M
F/D

ivulgação/BD

CÂMARA DA CAPITAL: um plenário dominado pelos homens
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ELEIÇÕES/HISTÓRIA

Albertina Krummel Maciel,
nascida em São José em
fevereiro de 1911, foi a

primeira mulher eleita presidente
de uma Câmara de Vereadores em
Santa Catarina (1963-1964).
Albertina foi vereadora na
Legislatura 1963-1967 e, candidata
à reeleição, morreu dias antes da
votação, de isquemia cerebral,
enquanto visitava a casa de um
eleitor. Mesmo assim, seu nome foi
sufragado maciçamente nas urnas.

Hoje, na Câmara de São José,
21% dos parlamentares são
mulheres. Elas são quatro entre 19
legisladores, mas são maioria na
Mesa Diretora: a vice-presidente é
Sandra Martins (PSDB), a 1ª
secretária Méri Hang (PSD); e
Cristina de Souza (PRB), 2ª
secretária. A outra mulher
vereadora é Alini da Silva Castro
(MDB). No mês de julho, Sandra
Martins assumiu a presidência

porque o vereador Orvino de
Ávila, presidente, assumiu o cargo
de prefeito interinamente. 

É fácil de perceber a
participação das mulheres na
política de São José: a prefeita é
Adeliana Dal Pont (reeleita), e a
Câmara criou em agosto a Galeria
Feminina para homenagear as 17

mulheres que ocuparam cadeiras
no Legislativo.

A prefeita, que já foi vereadora,
reforça o papel da galeria. “É um
registro importante que valoriza a
história e a representatividade
feminina de São José na política.”,
disse.

O presidente da Câmara,

vereador Orvino Coelho de Ávila
legislou com todas, exceto com
Albertina Krummel Maciel, que foi
a pioneira. “Posso falar de cada
uma, e todas contribuíram muito
com a história da cidade”.  

Quem são – As mulheres que
fizeram e fazem história no
Legislativo de São José são:
Albertina Krummel Maciel, Alini
da Silva Castro, Adeliana Dal Pont,
Clara Inês Girardi Bernardes,
Cristina de Sousa, Elenita Gerlach
Koerich, Gilmara Vieira Bastos,
Maria das Graças Pereira, Maria
Iracema Martins de
Andrade,Marilene Maura Vieira
Damian, Marli Terezinha Marçal,
Méri Terezinha de Melo Hang,
Nora Ney Terezinha Vieira de
Souza, Rose Maria de Jesus Pauli,
Sandra Pereira Alves Martins,
Tereza Duarte Theodósio, Zulma
da Rosa Thomás.

SÃO JOSÉ, UM BOM EXEMPLO

MULHERES sempre tiveram espaço na política de São José.

CMSJ/Divulgação/BD



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

Na eleição de 2014 apenas
51 mulheres foram eleitas
deputada federal, o que

significa que ocuparam só 9,9%
das 513 vagas existentes na Câmara
dos Deputados. 
No Senado não é diferente. Dos 27
senadores eleitos em 2014, 5 eram
mulheres, o que corresponde a
18,5% do total. O percentual,
embora ainda pequeno, é superior
ao registrado nas eleições para o
Senado em 2010, quando estavam
em disputa 54 cargos e foram
eleitas 7 senadoras, o equivalente a
13% das vagas.

A bancada feminina em
fevereiro de 2015, quando iniciou a
nova legislatura, era de 13
senadoras. As cinco eleitas e
reeleitas nas eleições de 2014 se
juntaram às senadoras que têm
mandato até 2018. São elas: Ana
Amélia (PP-RS), Ângela Portela
(PT-RR), Gleisi Hoffman (PT-PR),

Lídice da Mata (PSB-BA), Lúcia
Vânia (PSDB-GO) e Vanessa
Grazziotin (PCdoB). Outra que
tem mandato até 2018 é Marta
Suplicy (PT-SP). Eleito
governador, o senador Wellington
Dias (PT-PI) deixou a vaga para
sua primeira-suplente Maria Regina
Sousa (PT-PI).
Quebra de tabu - A primeira
representante do sexo feminino
que chegou ao Senado foi Eunice
Michilles, do Amazonas, em 1979.
Ela era suplente de João Bosco de
Lima, morto dois meses após se
eleger senador. No Império, a
princesa Isabel havia ocupado o
cargo por direito dinástico.
Somente em 1990 é que seriam
eleitas as primeiras mulheres que se
candidataram diretamente ao
Senado: Júnia Marise, por Minas
Gerais, e Marluce Pinto, por
Roraima.

Nas Câmaras
do Brasil, 57.814
homens e 7.803
mulheres 
Nas câmaras de vereadores do
Brasil as mulheres também seguem
sendo minoria. No universo de
57.814 vereadores eleitos em todo
o país no primeiro turno das
eleições municipais de 2016, no dia
2 de outubro, só 7.803 são
mulheres. Um percentual
baixíssimo, de pouco mais de
13,49%
Depois de 82 anos da conquista do
direito ao voto feminino (1932), a
participação das mulheres nas
Câmaras Municipais ainda é
insignificante. O percentual de
cerca 13% das cadeiras ocupadas
por mulheres é quase o mesmo
que o conquistado após a vigência

da primeira versão da lei de cotas
no Brasil, em 1995, válida para as
eleições de 1996 e quando foram
eleitas 11,1% de vereadoras no
país. As causas são várias. Muitos
partidos continuam indicando
mulheres apenas para cumprir a
legislação eleitoral de cotas, elas
têm pouco apoio financeiro e da
estrutura partidária, e muitas
continuam dividindo o tempo
entre a disputa eleitoral e os
compromissos familiares.

ELEIÇÕES/HISTÓRIA

NO CONGRESSO, MULHERES SÃO MINORIA
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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.
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DONA DA AUTOPISTA É RESPONSÁVEL
PELA PONTE QUE CAIU EM GÊNOVA

Ogrupo italiano Atlantia,
que desde de maio é um
dos novos controladores

da Autopista Litoral Sul, que
executa as obras da Via de
Contorno da Grande Florianópolis,
é a concessionária responsável pela
ponte Morandi, em Gênova, que
desabou parcialmente no dia 14 de
agosto, com a morte de 43 pessoas. 

A Autopista trocou de mãos em
maio, com uma oferta pública de
ações da Atlantia em conjunto com
seus sócios germano-espanhol
Hochtief-ACS para ter o controle
da Abertis, um mega-grupo
espanhol com 8.600 quilômetros
de rodovias com pedágio em 15
países, 1.500 só no Brasil, inclusive
as pontes e os 52 km da Via
Expressa Biguaçu/São
José/Palhoça, a Via de Contorno,
cuja concessão era da
Arteris/Autopista (Abertis) até
pouco mais de três meses. 

O negócio entre os grupos foi
fechado no dia 14 de maio por 18,2
bilhões de euros (R$ 86,632 bilhões
ao câmbio do dia 27/8). A
Atlantia/ACS/Hochtief  ficou com
50% mais uma ação da companhia
comum que controlará o grupo
Abertis.

Família - A Atlantia foi
fundada em 2002 por Alessandro
Benetton, da tradicional família de
industriais italianos. Os Benetton
atuam através da Sintonia, veículo
de investimento da família e que é o
maior acionista da Atlantia, com
38% das ações. A Atlantia atua
globalmente em vários interesses
no setor de infraestrutura
rodoviária e aeroportuária, mas seu
principal ativo é a Autostrade per
l’Itália, maior concessionária da
rede italiana de autoestradas, que
incluía a bela ponte em arcos que
caiu em Gênova.

Preocupação – Como as obras
da Via de Contorno têm tradição
em atrasar, o baque sofrido pela
Atlantia no acidente de Gênova
deve ser um motivo de
preocupação, porque a empresa
italiana pode ter que fazer
readequação de investimentos pelo
mundo, pois o grupo está tendo
grandes dispêndios com o acidente
da ponte.

A concessionária italiana
Autostrade per l’Italia, filial do
grupo Atlantia, informou  no dia
25/8 que já forneceu ajuda
econômica no valor de 714 mil
euros (quase R$ 3,4 bilhões) a 74
famílias afetadas pelo desabamento
da ponte Morandi. E que deve
aumentar esta soma até 1,5 milhão
de euros (R$ 7,14 bilhões)  nos
próximos dias.

Estes são os primeiros
desembolsos da Autostrade
(Atlantia), que já anunciou que

mobilizará um fundo de 500
milhões de euros (R$ 23,80
bilhões) para reconstruir a ponte
Morandi, de Gênova, em oito
meses.

A capitalização do grupo, cuja
ação chegou a cair até mais de 10%
na Bolsa de Milão após o
desabamento da ponte Morandi, se
situava nos 20,5 bilhões de euros
(R$ 97,58 bilhões), no dia do
acidente.

LIGUE E ANUNCIE
(48) 98477-1499

www.bomdiafloripa.com.br
redacao@bomdiafloripa.com.br

fvdamasio@gmail.com



12 AGOSTO DE 2018
Florianópolis - São José - Palhoça - Biguaçu - Sto Amaro da Imperatriz

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



DIRETO DO CAMPO
SACO DOS LIMÕES
AVENIDA WALDEMAR VIEIRA

(ESTACIONAMENTO PRÓPRIO)
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Acomunidade do Campeche reagiu
com mobilização contra a ação
arbitrária da Base Aérea de

Florianópolis, que tenta ocupar e cercar a
área de 320 mil m2 do antigo Campo de
Aviação que, há mais de 40 anos, é de
direito e de fato espaço de lazer. Já é o
Parque Cultural do Campeche (Pacuca). 

Centenas de moradores do bairro e
pessoas de vários pontos da cidade  que
apoiam a luta do Pacuca, viveram um dia
(11/8) de alegria com muitas atrações e
atividades para crianças e adultos. E, no
final do dia, deram um abraço no parque.

O fim de semana no parque já faz
parte da vida Campeche. Dia 19/8 teve o
Maracatu da Ilha, Capoeira, palhaços, o
Boi de Mamão da Escola Brigadeiro
Eduardo Gomes e o 1º Encontro de
Ciclistas; dia 25/8, um relaxamento
através da Lian Gong, prática corporal da
Medicina Tradicional Chinesa que
estimula a autonomia e o autocuidado. Os
exercícios tiveram orientação da
professora Liz Tessmer.

A Amocam (Associação dos
Moradores do Campeche), que puxa a
luta pelo parque está fortalecida e trabalha
firme outras ações. Uma delas é a Estação
de Educação Ambiental da Lagoa
Pequena, construída a muitas mãos. A
Lagoa Pequena é mais um palco histórico
do Campeche e o projeto tem o apoio da
Floram.

Outra ação é a proposta da Unidade de
Conservação do Morro do Lampião. A
primeira reunião será no dia 4 de
setembro na EBM Brigadeiro Eduardo
Gomes. Serão apresentados os limites e a
importância desta unidade de
conservação. 

Bairro que mais cresce na Ilha e bola
da vez para os especuladores imobiliários,
o Campeche reage à falta de planejamento
e ao crescimento desordenado lutando
para preservar sua cultura, sua natureza e
seus espaços públicos.

UM ABRAÇO CONTRA AS CERCAS NO PACUCA
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UM ABRAÇO CONTRA AS CERCAS NO PACUCA
Hermes Daniel/Divulgação/BD

Fotos: Jurandir Camargo/BDDivulgação/BD
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fernandafelixdamasio@hotmail.com.br

DESTAQUE
Fernanda

Show
Empresário Felipe

Marin, de férias em
Londres, aproveitou

o tempo livre para
ver de perto o show

da pop star Taylor
Swift, no Estádio de

Wembley. 

Corações
A turma 72 do

Colégio Coração
de Jesus reuniu-se
para relembrar os

velhos tempos e
assistiu o novo
filme Mamma

Mia.

Velinhas
A pequena Marina Pastro assoprou velinhas
dia 22/08.  O papai Rogério e a mamãe
Daniele homenageiam e parabenizam a
pequena pelo 2° aninho de vida.

Família
A Fotógrafa Rebecca Pezzatto registrou os
melhores momentos da festa de 1º aninho
da princesinha Zaila, ao lado dos pais
Madson e Evelize.

Book
Ensaio gestante para as lentes da fotógrafa

Paula Marcili. Confira mais sobre este e outros
trabalhos em www.paulamarcili.com.br

Alianças
Ju Lacerda, proprietária do salão J&G

Coiffeur e Gilvan Freitas trocaram alianças
em cerimônia reservada a amigos e
familiares, em Balneário Camboriú. A
coluna parabeniza o casal. 

Delícias
Ana Claudia, proprietária da empresa Mimo

bolos, completou 30 anos dia 08/08, sempre
exibindo seus maravilhosos trabalhos.
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Fernando Damásio

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

Música em
família

A família Fleming,
do boa praça
Reinaldo Fleming, se
reúne todos os finais
de semana para uma
agradável rodada de
boleros, valsas,
pagode, chorinho e
todo estilo de música.
Parabéns. Família que
toca junto nem
sempre dança.

Veterana, mas feliz
Norma Dias, conhecida como Dona Lola,

nos seus 82 anos não para um minuto. Chega de
uma viagem internacional e já pensa em outra.
Ela diz que não tem tempo a perder. Está muito
certa.

Amigas para sempre
Lauda Berreta, Arlete Damasio e Vanilda Peres em encontro para

colocar o papo em dia e relembrar o tempo em que estudavam no
Colégio Coração de Jesus. Uma prova de que saudade não tem idade.

Grande
amigo

Dr. Belmiro
Pereira Junior

(advogado) está
fazendo grande

sucesso nas redes
sociais, pela

semelhança com
o apresentador

Cid Moreira, da
Globo, nos seus

bons tempos.

Destaque
Vereadora

Cristina de Souza
vem se destacando
na Câmara de São
José pelos projetos
em favor das
pessoas com
deficiência na fala e
visual,  buscando
criar condições para
a sua inclusão
social.

Só feras
Claudecer,

Dorival Junior e
Rafael, da J.A.
Urbanismo, em
um congresso
na capital.
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Túnel do tempo
Uma foto achada no fundo do baú

trás a saudade dos amigos. É o time
do Ipiranga, do Ribeirão da Ilha,
onde ainda se jogava descalço. Os
jogadores que estão em pé são:
Arnoldo Feliciano (Dedinha), o
técnico, Joel Ferreira, Sidnei
Heidenreich (falecido), Nilson Fraga,
Pedrinho, Carlos Heidenreich
(Carlito) e Carlos Falcão; agachados:
João José Cavalheiro (Diga), Claudio
Agenor (Claudinho, que jogou no
Grêmio e no Coritiba), Mauro
Damásio (falecido), Dezinho e este
colunista, Fernando Damásio. Tudo
era amizade pura e o prazer de estar
juntos. Saudades.

Só barulho
O gerador eólico que fica atrás da Câmara dos Vereadores de

São José, que deveria gerar energia para justificar o alto
investimento,  não serve pra nada. Além do dinheiro jogado fora,
ninguém cobra o autor da ideia. Muito esperto.

Bem viver
O empresário

Carlos Alberto e
sua esposa Su
desfrutando do
sol no final de
tarde em
Governador
Celso Ramos

Novo velho
A obra do elevado do Rio Tavares está tão demorada que a prefeitura de

Florianópolis resolveu inovar na placa indicativa da construção: o viaduto
agora é chamado de “Novo elevado do Rio Tavares”. É um novo velho,
pois a obra foi começada há mais de 6 anos. O correto seria classificar
como “O velho elevado do Rio Tavares”; ou “Meio elevado”.

Café amigo
Este colunista foi

recebido para um café e
para falar das coisas da
vida. Seu Antonio, da
AM Construções, como
é conhecido, sempre
muito gentil com
aqueles que visitam sua
empresa. O homem
tem uma grande visão
dos negócios.
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JACK O MARUJO

NEI DUCLÓS

Qual é o lado do capitão? O
da frase solta e livre. É o
que Jack o Maujo mostra

nesta nova seleta de suas tiradas
antológicas, ao responder de
maneira direta todas as perguntas. 

- O Sr. tem médico a bordo?
perguntou o fiscal.

- Tenho, disse Jack o Marujo.
Mas ele bebe.

- Deixei o governo, agora vou
ser um sujeito ético, disse o
oportunista. 
- Impossível, disse Jack o Marujo.
Você não cabe mais no
personagem.

- Do que o sr. tem medo,
capitão? 

- Das palavras de tocaia dos
silenciosos, disse Jack o Marujo.

- Suas frases são precisas,
capitão. Gostaria que o sr. desse
uma palestra sobre seus truques.

- Não sou truculento, disse Jack
o Marujo. A não ser com vigaristas.
Quer uma demonstração?

- O sr. vai votar, capitão? 
- Vou voltar sim. Depois das

eleições, disse Jack o Marujo.

- Mas muito me admira o
senhor...

- Pode parar.
Nada que venha
depois disto
presta, disse
Jack o
Marujo.

- Certo, o sr. já me explicou pela
terceira vez, mas continuo sem
entender.

- É que te apaixonaste pela tua
dúvida, disse Jack o Marujo.

- O sr fala sozinho?
- Só quando alguém conversa

comigo, disse Jack o Marujo.

- O que o sr. acha disso tudo,
capitão?
- Procuro não achar, disse Jack o
Marujo.

- Tenho dito! anunciou o
sabido.

- Não estou interessado, disse
Jack o Marujo.

- Não sei o que dizer, capitão. 
- Seja sincera, não fale nada,

disse Jack o Marujo.

- O sr. procura o caminho da
felicidade? perguntou a sonhadora.

- Não, disse Jack o Marujo, há
muito engarrafamento

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

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

- O sr. costuma sustentar seus
pontos de vista? perguntou a
pesquisadora.

-Nunca, disse Jack o Marujo.
Eles que aprendam a se virar
sozinhos

- O sr. vai navegar nesta época
terrível do ano,

capitão? 

- O mar é sempre agosto. Quem
quiser a primavera que fique em
terra, disse Jack o Marujo.

- Quer saber? perguntou o
invasivo.

- Já quis muito,
disse Jack o Marujo.
Agora só me
interessa quando vão
fechar a boca.

- Qual a frase que o sr sente
mais orgulho em ouvir?

- Jogaste pesado, capitão, disse
Jack o Marujo

- O mundo acabou, capitão.
- Estava previsto. Mas tem

sessão dupla, disse Jack o Marujo.

- O que o senhor faz na
madrugada? perguntou o guarda-
noturno.

- Velo pelo mar, disse Jack o
Marujo. Alguém precisa ficar
acordado quando Netuno dorme.

- Eu mereço, capitão. 
- Merece nada. A vida é uma

dívida que só é paga quando a
devolvemos, disse Jack o Marujo.

- Perguntar não ofende, capitão. 
- Mas responder, sim, disse Jack

o Marujo.

- No que o sr. está pensando,
capitão? 

- Num curso que ensine as
pessoas a fazer perguntas, disse
Jack o Marujo.

- Teremos eleições, capitão?
- O que não falta é candidato

que não faz falta, disse Jack o
Marujo.

ROMÂNTICO
À REVELIA

- O que tens com a Lua se ela é
tão inconstante? perguntou a
Sereia.

- Quem navega em alto mar
precisa dela para marcar a rota que
perdi contigo, disse Jack o Marujo.

- Ninguém sabe que és
romântico, disse a Sereia.

- Não sou,
disse Jack o Marujo. O amor me
captura sem meu consentimento.

- Fale uma coisa bonita, disse a
Sereia.

- Achaste o amor que eu tinha
perdido e só me devolves se te
peço abrigo, disse Jack o Marujo.

- Sou muito exagerada, disse a
visitante. Não gosto disso.

- Não feches o que tens de mar,
disse Jack o Marujo.

- Uma infinidade de peixes nos
seguem por toda a parte, disse a
Sereia.

- São os sentimentos, molhados
de espanto, fiéis em qualquer rota,
disse Jack o Marujo.

PARA OS
MOÇOS

- Qual é o limite do mar?
perguntou o garoto. A África, ou o
horizonte?

- O nosso olhar, disse Jack o
Marujo.

- Capitão, o que é o mar?
perguntou o garoto.

- É o que temos, disse Jack o
Marujo.

- O que o sr. achou dos meus
versos, capitão? disse o Grumete.

- Você é ruim mas é autêntico,
disse Jack o Marujo. Não copia.
Pode um dia surpreender.

- O que devo fazer?
- Não entendo de nenhuma

arte. Mas acho que devias escutar o
mar. Não o que ele diz, mas o que
ele toca.

JACK BATE FIRME E DE FRENTE


