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MEMORANDO DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL enviado a todos os congêneres relatando
irregularidades do Observatório de São José e comunicando sua exclusão

OBSERVATÓRIO DE SÃO JOSÉ EXCLUÍDO
DA REDE DE OBSERVATÓRIOS DO BRASIL

Câmara de Floripa
aprovou construção de
parque náutico na Beira-
Mar Norte. A cidade não
vai ficar mais de costas
para o mar Página 9
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DC NÃO DURA 6 MESES

Jornalista Claiton Selistre, que foi
diretor de Jornalismo da RBS
TV, TVCom e Rádio

CBN/Diário em Santa Catarina,
durante 25 anos (antes, atuou na
Rádio e TV Gaucha, também do
grupo RBS) e conhece como
ninguém os bastidores do Morro da
Cruz, escreveu artigo para o Portal
Making Of  relatando um “clima de
angustia” no Diário Catarinense”.

Diz ele: “O sentimento é de
abandono e só aumentou no último
ano, revertendo a expectativa de
que a gestão da NSC poderia gerar
mais autonomia, independência
editorial e produtos diferenciados.
Ocorreu o contrário. Sem editor-
chefe desde o início do ano,
transferido para operar entre
Blumenau e Joinville, o clima só
piora, a ponto de um editor de setor

já ter dito aos membros da equipe
que o “DC impresso já era”. A
aposta interna é de quem será o
próximo a ser demitido”. 

Selistre relata que na redação a
aposta é que o jornal sobrevive no
máximo mais seis meses .

“Os profissionais sentem que a
cada edição o jornal perde força,
comprometimento e empatia. Erros
de digitação, textos mal escritos,
notas em colunas que transcrevem
mensagens de celular, em vez de
informações, são cada vez mais
frequentes. Situação agravada pela
falta de experiência da maioria dos
editores em postos de comando
que, muitas vezes se impõem pelo
desejo de poder, mas longe de ser
referência entre os novatos”.

Quem diria.

Até um esqueleto pré-
histórico foi encontrado durante
escavação do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan) na área do
elevado Rio Tavares, em
Florianópolis. Com a obra está
demorando para ficar pronta, já há

que tema que o Iphan, daqui uns
tempos, classifique as estrutura
como “material arqueológico”, de
tão velha. Quanto ao esqueleto, foi
removido para a UFSC para
análise. Uma amostra será enviado
aos Estados Unidos para
determinar a idade. 

Homenagem
Escritor Hugo Adriano Daniel, autor do livro Campeche – Um lugar no

Sul da Ilha, recebeu da Câmara de Florianópolis o Troféu Governador
Celso Ramos. A honraria foi entregue em agosto, por proposição do
vereador Marquito, do PSOL. 

Decreto 18.915 do município,
do dia 28 de agosto último,
retificou o artigo 1º do Decreto
Municipal 13707/2014 e garantiu o
tombamento total da área do
antigo Campo da Aviação do
Campeche como patrimônio
histórico, artístico, paisagístico e
cultural. Agora, todos os 352 mil

m2 fazem parte do Pacuca (Parque
Cultural do Campeche). Esta foi a
melhor resposta que o prefeito
Gean Loureiro poderia dar à
comunidade, que luta para que o
bairro e a cidade tenham seu
parque público. Será que o
comandante da Base Aérea gostou
da decisão?

Pacuca agora tem 352 mil m2

Elevado arqueológico

Divulgacão/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.
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Daqui a 10 meses (julho de
2019) a população de
Florianópolis vai atingir a

marca histórica de 500 mil
habitantes. Na mesma data, a região
conurbada (São José, Palhoça,
Biguaçu e Florianópolis) pode
chegar próximo de 1 milhão de
moradores.

Essas projeções têm base nas
estimativas populacionais do IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística), tanto na média do
crescimento populacional de
2017/2018 (julho a julho) divulgado
agora em agosto, quanto na média
de crescimento dos últimos três anos
(de julho a julho de 2015/2016,
2016/2017 e 2017/2018) ou na
média do aumento populacional dos
últimos 10 anos (2008 a 2018).

Na última estimativa divulgada
pelo IBGE, em agosto, relativo ao
período de julho de 2017 a julho de
2018, a população de Florianópolis
atingiu 492.977 habitantes. O
crescimento foi de 7.140 pessoas em
relação à estimativa 2016/2017
(julho a julho). A média de
crescimento foi de 595 novos
habitantes/mês. Nesse ritmo de
crescimento, em 12 meses a cidade
ganharia pelo menos mais 7.140
novos habitantes, atingindo, em
julho de 2019, uma população de
500.117 pessoas.

Projeções - Se o crescimento for
feito sobre a média das últimas três
estimativas (2015/2016, 2016/2017
e 2018/2018, sempre de julho a

julho), a projeção para a população
de Florianópolis também passaria de
500 mil habitantes. Em três anos, de
julho de 2015 a julho de 2018, a
Capital ganhou 23.287 novos
moradores, média de 7.762 por ano.
Somando essa média anual com a
população da última estimativa, a
projeção seria de 500.739 moradores
em julho de 2019.

Se a projeção for sobre a média
de crescimento dos últimos 10 anos
(2008 a 2018, sempre de julho a
julho), a Capital também passará dos
500 mil habitantes em julho de 2019,
na próxima estimativa do IBGE.
Florianópolis ganhou 90.631
habitantes em 10 anos, de julho de
2008 a julho de 2017, uma média de
9.063 pessoas/ano. Somando essa
média de crescimento com a
população atual (492.977), a cidade
chegaria em julho de 2019 a 502.040
habitantes.

Pela última estimativa do IBGE, a
população dos outros três
municípios da área conurbada da
Capital (São José, Palhoça e Biguaçu)
atingiram, juntos, uma população de
478.744 pessoas. 

São José ganhou 3.209 habitantes
de julho de 2017 a julho de 2018 e
ficou com 242.927 moradores;
Palhoça, no mesmo período, ganhou
3.333 moradores e a população
cresceu para 168.259 habitantes; e
Biguaçu recebeu 900 novos
moradores e atingiu uma população
de 67.458 pessoas. Juntas, a três
cidades ganharam 7.442 habitantes.
Mantendo esse mesmo perfil de
crescimento os três municípios terão,

em julho de 2019 uma população
(somada) de quase 500 mil pessoas
(486.186). 

Nos últimos três anos, as outras
três cidades da conurbação – São
José, Palhoça e Biguaçu – tiveram
um crescimento populacional,
juntas, de 24.014 pessoas, média de
8.004 por ano. Somando essa média
com os 478.744 habitantes que as
três cidades têm hoje, em julho de
2019 elas atingiriam, somado, uma
população de 486.748 habitantes.

Juntas, as outras cidades da
conurbação (São José, Palhoça e
Biguaçu) ganharam 95.329
moradores em 10 anos (julho 2008 a
julho de 2017), média de 9.532 por
ano. Somando essa média com a
população atual das três cidades
(478.744), em julho de 2019 elas
teriam, somado, 478.744 moradores.     

Palhoça
cresce mais
que São José

São José tem 74.668 habitantes a
mais que Palhoça (a população da
primeira é de 242.927 pessoas e a da
segunda, 168.259). Mas, segundo a
estimativa de população divulgada
pelo IBGE em agosto, Palhoça
cresceu mais de julho de 2017 a julho
de 2018. São José ganhou 3.209
novos moradores e Palhoça, 3.333,
uma diferença de 124 pessoas. 

Se isso é uma tendência ou não,

só a próxima estimativa de
população, em 2019, vai confirmar.
Afinal, em 10 anos (julho de 2008 a
julho de 2017), o crescimento de São
José foi superior ao de Palhoça: o
primeiro município ganhou 43.647
moradores e o segundo 39.899. 

O crescimento populacional das
duas cidades começou a emparelhar
nos últimos três anos (2015/2016,
2016/2017, 2017/2018, sempre de
julho a julho), e houve alternância na
última estimativa. Veja:

CIDADE             ANO              NOVOS
                                     HABITANTES

São José   2015/2016        3.720

Palhoça     2015/2016         3.562

São José   2016/2017         3.689

Palhoça     2016/2017         3.531

São José   2017/2018         3.209

Palhoça     2017/2018         3.333

Outros dados interessantes.  Na
estimativa de população divulgada
pelo IBGE em agosto, a soma de
São José, Palhoça e Biguaçu foi de
7.442 novos habitantes, 303 a mais
que Florianópolis, com 7.139. Nos
últimos três anos (2015 a 2018,
sempre de julho a julho), a Capital
ganhou 23.287 moradores e as três
cidades da conurbação 24.014 (727 a
mais). E em 10 anos (julho de 2008 a
julho de 2018), São José, Palhoça e
Biguaçu ganharam, somado, 95.329
novos moradores e Florianópolis,
90.631, diferença de 4.698
habitantes. 

EM 10 MESES, FLORIPA TERÁ 500 MIL HABITANTES
Pela média de crescimento da estimativa 2018, dos últimos três anos ou de 10 anos,
Florianópolis passará de 500 mil habitantes em julho de 2019
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Quem acha que Floripa, que
chegará a 500 mil
habitantes em julho de

2019, e as outras três cidades da
área conurbada (São José, Palhoça,
Biguaçu), que chegarão perto disso
no mesmo período estão
crescendo demais uma boa notícia:
o número médio de novos
moradores diminuiu nos últimos
três anos, segundo dados das
estimativas do IBGE. 

E a queda não é pequena. Veja
os números, calculados por ano
sempre de julho a julho:
Florianópolis ganhou 8.108 novos
habitantes em 2015/2016; 8.040
em 2016/2017 e teve uma queda
para 7.139 novos habitantes na
estimativa de julho de 2017 a julho
de 2018.

Em São José também há
redução na estimativa de
população: foram 3.720 novos
habitantes de julho de 2015 a julho
de 2016; 3.689 no mesmo período
de 2016/2017; e 3.209 habitantes
entre julho de 2017 a julho de

2018.
Palhoça também está com

crescimento em declínio: foram
3.562 novos moradores de julho de
2015 a julho de 2016; 3.531 de
2016/2017; e 3.333 de 2017/2018.
O mesmo acontece com Biguaçu:
1.040 novos morares de
2015/2016; 1.030 de 2016/2017; e
900 moradores de julho de 2017 a
julho de 2018.

As maiores
cidades

Santa Catarina tem 295
municípios mas em apenas 13 a

população é superior a 100 mil
habitantes. Veja o gráfico da última
estimativa populacional (julho
2017 a julho de 2018):

CIDADE                       POPULAÇÃO

Joinville                        583.144
Florianópolis                 492.977
Blumenau                    352.460
São José                      242.927
Chapecó                     216.654
Itajaí                             215.895
Criciuma                      213.023
Jaraguá do Sul            174.158
Palhoça                       168.259
Lages                           157.743
Bal. Camboriu              138.732
Brusque                        131.703  
Tubarão                       104.937

Entre as grandes cidades
catarinenses, Lages é a única em
que a população continua

diminuindo. Segundo a última
estimativa do IBGE, o município
perdeu 765 pessoas de 2017 para
2018 (estimativa de julho a julho).
Em 10 anos (julho de 2008 a julho
de 2018, 9.240 habitantes deixaram
a cidade. Em julho de 2008 Lages
tinha 166.983 moradores, e em
julho de 2018 eram 157.743.

Segundo a última estimativa de
população do IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística), a cidade que mais
cresceu de julho de 2017 a julho de
2018 foi Florianópolis: 7.139
novos moradores. A segunda com
maior crescimento populacional
no mesmo período foi Joinville,
com 6.067 pessoas.

A estimativa do IBGE é que o
Brasil tem 208,5 milhões de
habitantes, uma taxa de
crescimento populacional de
0,82% entre 2017 e 2018. Santa
Catarina, de acordo com a mesma
estimativa (julho 2017 a julho de
2018) está com 7.075.494 de
habitantes.  

CRESCIMENTO POPULACIONAL EM DECLÍNIO?
Divulgação/BD
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REGIÃO METROPOLITANA

SÃO JOSÉ TERÁ 330 MIL HABITANTES EM 2045

São José, que foi o primeiro
caso analisado no 1º
Seminário de Planejamento

Urbano – Desafios frente à nova
dinâmica demográfica realizado
em 2015 pela Associação dos
Municípios da Região da Grande
Florianópolis (Granfpolis), pode
ganhar 100 mil novos moradores
até 2045, segundo a projeção dos
demógrafos Paulo Campanário e
Cecília Mameri. 

O município, que tem hoje uma
população de 242.927 habitantes,
vai continuar crescendo em ritmo
menos acelerado até atingir seu
número máximo de 330 mil
moradores nos próximos 27 anos.
Mas, segundo o estudo, numa
perspectiva de maior prazo,
mantidas as tendências, o número
de habitantes passará a decrescer,
chegando ao número equivalente
ao atual em 2100. 

Esta é uma tendência nacional e
atingirá em maior ou menor prazo
todos os municípios brasileiros, em

grande parte devido à queda
acentuada da taxa de fecundidade.
O demógrafo Paulo Campanário,

coautor do Estudo de Projeção
Demográfica para São José entre
2010 e 2050, destacou o

envelhecimento da população: a
idade média, que era de 24,3 anos
em 1980, passou a 33,4 em 2010 e
chegará a 45 anos em 2050. Ao
mesmo tempo, salientou que a
esperança de vida ao nascer nos
anos 80 era de aproximadamente
68 anos e poderá atingir 80 anos
em 2050. Nas próximas décadas, o
aumento do número de idosos será
perceptível, chegando, em 2050, a
quase três vezes o percentual
registrado pelo Censo do IBGE
em 2010. Enquanto isso, a
população jovem abaixo de 14
anos que em 2010 representava
20% da população passará, em
2050, para pouco mais de 10%. 

Segundo o estudo de
Campanário, a migração é outro
fator considerável na região.
“Cerca de 10 mil pessoas chegaram
a São José em cada quinquênio”,
calcula. Este número pode oscilar
chegando a 15 mil, tendendo a
diminuir a partir de 2020.

Estudo demográfico aponta projeção que São José
pode ter 100 mil novos moradores até 2045

Divulgação/BD
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REGIÃO METROPOLITANA

O crescimento populacional
traz a reboque um outro grande
problema: o aumento
desproporcional da frota de
veículos. Com 971.621 mil
habitantes, as quatro cidades da
RM têm 662.076 mil veículos. Dá
um veículo para cada 1,46 pessos.
Se a população aumentar para 1,4
milhão de habitantes em 25 anos,

como projeta o estudo, e a frota
mantiver o mesmo índice de
crescimento, de cerca de 20 mil
veículos/ano, serão mais 500 mil
unidades. E a região chegará em
2040 com uma frota de mais de 1
milhão de veículos. 

Com a mobilidade já crítica, a
situação passará a ser dramática. 

Frota de 1 milhão de veículos
PROJEÇÃO É
DE 1,4 MILHÃO DE
HABITANTES EM 2040
Estudo prevê que São José, Palhoça, Biguaçu
e Florianópolis terão uma população de
1,4 milhão de pessoas em 2040

Em 2040, daqui a 22 anos, a
população de
Florianópolis, São José,

Palhoça e Biguaçu atingirá 1,4
milhão habitantes. Esta projeção
foi feita há pouco mais de dois
anos pelo demógrafo Paulo
Campanário, autor, juntamente
com Cecília Mameri, do estudo de
dinâmica demográfica apresentado
no 1º Seminário de Planejamento
Urbano – Desafios frente à nova
dinâmica demográfica, realizado
em 2015 pela Associação dos
Municípios da Região da Grande
Florianópolis (Granfpolis). 

Pela estimativa, as quatro
cidades ganhariam quase 500.000
novos moradores (495.000) em
pouco mais de duas décadas e
meia, o que representa um
aumento de 20 mil pessoas por
ano. Atualmente, as quatro maiores
cidades da Região Metropolitana
têm, somado, 971.621 pessoas,
segundo a última estimativa
populacional do IBGE, com data
de julho de 2018. 

Reúne a segunda cidade mais
populosa de SC, Florianópolis,
com 492.977 habitantes; São José,
a quarta, com 242.927 habitantes; e

a 9ª maior cidade, Palhoça, com
168.259 moradores. Biguaçu tem
63 mil pessoas. Florianópolis é o
município com maior crescimento
populacional na região, seguido de
Palhoça, São José, e Biguaçu
(segundo a estimativa de
população 2017/2018). Pelas
projeções do demógrafo Paulo
Campanário, a região ganhará nos
próximos 30 anos uma população
do tamanho da que Florianópolis
tem atualmente, ou o equivalente à
soma dos habitantes que têm hoje
São José, Palhoça e Biguaçu.
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Por desrespeitar os princípios
estabelecidos pela Rede
OSB (Observatório Social

do Brasil), que tem sede em
Curitiba e congrega um sistema
com 131 observatórios em todo o
país, o Observatório Social de São
José foi excluído. Não faz mais
parte da entidade e também não
pode usar as estruturas de
comunicação da OSB.

Essa punição já vem desde
2017, depois que o OSSJ decidiu
seguir uma filosofia única e
estranha ao conjunto, como uma
espécie de estrutura rebelde com
linhas próprias de atuação e que
não compartilha nem obedece as
normas e condutas que norteiam
os observatórios sociais no Brasil.

Uma das razões para a exclusão
do Observatório Social de São José
da rede OSB (Observatório Social
do Brasil), foi a notória vinculação
política de diretores da entidade,
“mantendo em seu quadro de
diretores e voluntários pessoas
com vinculação
político/partidária”, conforme
denuncia em memorando enviado
pelo Observatório Social do Brasil
a todos os 134 observatórios que
integram o OSB. 

O documento, com data de 23
de janeiro de 2017, e que agora era
desconhecido do público, é
assinado pelo presidente do
Observatório Social do Brasil, Ney
da Nóbrega Ribas, e pelo
presidente do Fórum Catarinense
de Observatórios Sociais (Focos),
Paulo Sabatke, que também integra
o Conselho Superior do OSB.
Segundo o documento, outro
motivo para a exclusão do
Observatório Social de São José da
rede de Os, é que a instituição,
apesar de ter recebido todo o apoio
do OSB na sua constituição e
também em seu trabalho ao longo
dos últimos anos, chutou o balde e
deixou de seguir qualquer tipo de
conduta e orientação que norteiam
os observatórios de todo o Brasil.

“(O Observatório Social de São
José) não adota a metodologia de
trabalho no monitoramento das
licitações e os programas
propostos pela Rede OSB;  (...) e
alguns de seus diretores vêm se

manifestando e publicando
comunicados ou orientações que
não condizem com os princípios e
diretrizes da Rede OSB, utilizando-
se das mídias sociais da Rede
OSB”.

Antes de tomar a medida
drástica, o Observatório Social do
Brasil ainda tentou preservar o
OSSJ. No memorando, no entanto,
o presidente do OSB Ney da
Nóbrega, e o do Fórum
Catarinense de Observatórios
Sociais, Paulo Sazbatke dizem que
foram infrutíferas as tentativas de
integração. 

“Apesar de ter recebido todo o
apoio do OSB na sua constituição
e também em seu trabalho ao
longo dos últimos anos e, após
todas as tentativas e tratativas em
busca da integração e regularização
da filiação do Observatório Social
de São José/SC, recebemos, em 17
de janeiro, mensagem do
presidente da diretoria executiva
daquele Observatório Social, Sr.
Adilson Cordeiro, informando-nos
da decisão negativa quanto à
regularização da sua filiação junto à
Rede Observatório Social do
Brasil”, diz o memorando.

Outra motivo da exclusão do
OSSJ da rede brasileira de
observatórios sociais foi que
“alguns de seus diretores vêm se
manifestando e publicando
comunicados ou orientações que
não condizem com os princípios e
diretrizes da Rede OSB; e
utilizando-se das mídias sociais da
Rede OSB”

Sem alternativas e para
preservar a filosofia e a unidade de
conduta dos 134 observatórios
vinculados ao Observatório Social
do Brasil, o OSB decidiu
comunicar a todos: “Vimos, por
essas razões, recomendar aos
Observatórios Sociais da Rede
OSB que se abstenham da adoção
de quaisquer medidas, métodos ou
orientações que não estejam de
acordo com os princípios e
metodologia dos OSs ou que não
tenham sido oficialmente
reconhecidos pelo Conselho
Superior do OSB ou pelo conjunto
dos OSs filiados.  Assim sendo, no
sentido de respeitar sua autonomia

e na expectativa de que a diretoria
do OS São José venha repensar sua
decisão unilateral e optar por
integrar-se à Rede OSB, seguindo
os princípios e adotando a
metodologia de atuação
construídos por todos, expedimos
o presente comunicado para que
seja do conhecimento de todos”. 

O documento com as
denuncias contra o OSSJ e a sua

exclusão da rede de observatórios
brasileiros foi mantido em
discrição até que uma pessoa
assistiu na reportagem sobre o
Observatório Social de São José na
TV, foi informar-se “como
funciona e sua real missão, e tive a
triste surpresa de que o
observatório de São José foi
descredenciado por
irregularidades”.
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OBSERVATÓRIO DE SÃO JOSÉ FOI EXCLUÍDO DA
REDE DE OBSERVATÓRIOS DO BRASIL
Observatório Social de São José é acusado de vinculação político/partidária
e de não seguir condutas do Observatório Social do Brasil

No site do Observatório Social
de São José, a entidade apresenta-se
e logo na primeira linha do “Quem
somos” diz: “O Observatório
Social – OS – é um espaço
democrático e apartidário (...)”. 

Não é bem assim, como já
alertou o Observatório Social do
Brasil, que excluiu o OSSJ da rede
brasileira de observatórios
justamente por manter em seus
quadros diretores e voluntários
com vinculação partidária.

O que expressa mais
explicitamente sua vinculação
partidária é o ex-presidente do
OSSJ, Jaime Luiz Klein, e que se
mantém vice-presidente em vários
mandatos, uma espécie assim de
“Lula”, que não governa mas
manda.  

Nas páginas de Jaime Klein no
facebook a pregação política é
explícita, embora um pouco
confusa. Ele, ao mesmo tempo, faz
campanha para Jair Bolsonaro
(PSL) candidato da direita para
presidente; para o vereador de São
José Antonio Lemos (MDB, que é

pastor da Igreja Evangélica
Assembleia de Deus para deputado
federal; para Jorginho Mello (PR)
para senador; e para Bruno Souza,
do Partido Socialista Brasileiro, a
deputado estadual. O lema do PSB
é “Socialismo e liberdade”,
totalmente antagônico a Bolsonaro,
por exemplo.  Mas Klein não deixa
por menos: também elogia no
facebook o candidato a governador
Gelson Merísio (PSD), por um
motivo muito particular: “Temos o
pior DETRAN do país!!! Merísio é
o único que prometeu
publicamente fazer alguma coisa...”

Klein já teve a carteira de
motorista suspensa pelo Detran.

VICE PRESIDENTE DO OBSERVATÓRIO APOIA
CANDIDATOS DE DIREITA E SOCIALISTA

JAIME KLEIN: no Facebook, uma vela
para Deus e outra para o diabo

JAIME KLEIN, vice do
Observatório de
São José, sempre
acompanhando seu
candidato. Primeiro
a vereador, e agora
a deputado federal.
Observatório foi
excluído da rede do
Observatório Brasil
porque faz política
partidária
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MARINA A VISTA
Câmara aprova projeto do Parque Urbano Marina
Beira-Mar Norte e  Florianópolis pode deixar de
ficar de costas para o mar

Os ventos parecem que
começam a mudar. A
Câmara de Florianópolis

aprovou (24/9), projeto de lei que
permite a concessão de espaço
público para a implantação do
Parque Urbano Marina Beira-Mar
Norte. Nenhum vereador votou
contra (19 favoráveis, 3 abstenções
e 1 ausência). Por isso, as
perspectivas de que Florianópolis
deixe de ficar de costas para o mar
e ganhe suas primeiras marinas são
muito boas. A Ilha de Santa
Catarina, que já aparecia nos
registros cartográficos espanhóis e
holandeses do Século XVII, tem
tudo para entrar no mapa dos
navegadores modernos. Parece que
Floripa, finalmente, vai encontrar
um porto seguro para o seu
potencial náutico.

O projeto prevê a cessão de
uso, por 30 anos prorrogáveis por
mais 30, de uma área de 350 km²
no mar e outros 123 km² na orla
para a construção de parque
urbano. Estão previstas duas
marinas, uma pública para 60
embarcações, e outra privada para
624 barcos. A estrutura será
construída entre a Praça Portugal
(Trapiche) e a Praça do
Sesquicentenário (estação da
Casan). Além da área de marina, o
projeto permite também a
construção de espaços para
atividades de recreação e
estacionamento.

Duas empresas já manifestaram
interesse em participar da execução
do projeto, que deverá receber
investimento privado de até R$ 80
milhões. Há cerca de 2 anos, a
ARK7 Arquitetos Associados e a
Florianópolis no Mar-AJX e
Karolyne Soares apresentaram
propostas para a construção da
marina da Beira-Mar. 

Deveriam receber avaliações
técnicas em cinco eixos:
urbanístico, jurídico, náutico,
econômico e de inovação e
tecnologia. Estava previsto que um
conselho de “notório saber”,
formado por nomes como o do
velejador Amir Klink, o arquiteto
Jaime Lerner, e instituições como
BRDE e o Sapiens Parque dariam
suporte à análise. Não se sabe se
essas pessoas participaram da
avaliação, mas era o primeiro passo

para que o projeto de lei fosse
encaminhado à Câmara Municipal
para a concessão da área pública e
a definição das formas de
exploração do empreendimento e
prazos para retorno do
investimento. 

Agora que a Câmara aprovou o
projeto, mais empresas devem
interessar-se. Como a área será
dividida em parque urbano e
marina, devem surgir outros
projetos aptos a concorrer ao
edital de licitação. 
Além de resgatar a relação da
cidade com o mar e criar novas
opções de lazer, o Parque Urbano
Marina Beira-Mar Norte deve
mexer com a economia da cidade:
vai gerar empregos especializados
no setor náutico, e fomentar novos
negócios no comércio, hotelaria e
setor de gastronomia.
Com a sanção do projeto pelo
prefeito Gean Loureiro, o
município deve lançar o edital de
licitação para escolher a empresa
responsável pelo empreendimento
em um prazo de 45 dias. Essa
estimativa é do secretário de
Turismo, Tecnologia e
Desenvolvimento Econômico de
Florianópolis, Juliano Richter
Pires.

A prefeitura vai finalizar o
termo de referência do
empreendimento, base para a
elaboração do edital de licitação, e
torcer para que os licenciamentos
ambientais não naufraguem. A
responsabilidade dos
licenciamentos será da empresa
vencedora da licitação, mas o
município poderá retirar essa
obrigação da concessionária e
tratar o assunto diretamente com o
IMA (Instituto do Meio
Ambiente). 

Na Câmara - O projeto de lei
para construção da marina deu
entrada na Câmara de Vereadores
em junho de 2016. Foi votado em
plenário dois anos e seis meses
depois, dia 24/9. 
Vereadores de oposição
questionaram que a proposta
deveria ter sido analisada pelo
Conselho da Cidade. “Construir a
marina na Beira-Mar Norte é
especulação imobiliária para
valorizar os empreendimentos das

construtoras”— disse o vereador
Afrânio Boppré. 

Para Afrânio (PSOL), a
localização do empreendimento
está equivocada  e deveria ser
construída na Baía Sul, atrás do
Centrosul, em uma área pública
ociosa e próxima ao Terminal de
Integração do Centro (Ticen), por
onde circulam milhares de pessoas
diariamente. Ele se absteve de
votar. 

O presidente da Câmara,
vereador Roberto Katumi (PSD),
destacou que a aprovação do
projeto “é um sonho antigo da
população de Florianópolis, pois, a
partir de hoje, estamos voltando
nossos olhos para o mar. O projeto
está na Casa desde 2016 e foi
amplamente debatido, recebendo
emendas que aprimoraram a
matéria”.

Mar limpo,
promete a
Casan

O caminho para que as águas da
Baía Norte estejam limpas para
receber a marina e os seus barcos
está sendo preparado desde o
início do ano. É a obra da Unidade

Complementar de Recuperação
Ambiental (URA) junto à estação
elevatória da Casan na Av. Beira-
Mar. A previsão é que entre em
operação no final do ano.

A URA vai tratar a água
contaminada da rede de drenagem
e lançar ao mar efluente livre de
coliformes fecais. O
equipamento terá capacidade de
tratar até 150 litros por segundo, o
equivalente a quase 13 milhões de
litros por dia.

O projeto prevê que cada uma
das saídas da rede de drenagem
pluvial (tubulações de cimento)
receberá um sistema próprio de
captação e bombeamento. Serão,
assim, cerca de 15 a 20 pequenas
estações elevatórias conduzindo a
mistura de chuva com esgoto até a
URA Beira-Mar. Desinfetada e
clarificada, a água será lançada na
Baía Norte.

A recuperação da
balneabilidade da Baía-Norte é
uma ação conjunta da prefeitura e
Casan. A meta é tornar balneável a
região da Beira-Mar Norte em uma
extensão de três quilômetros e
meio, entre a Guarnição de Buscas
e Salvamento do Corpo de
Bombeiros (próximo à Ponte
Hercílio Luz) e a Ponta do Coral.
O projeto está orçado em R$ 24,5
milhões. 

A estrutura será construída entre o Trapiche e a 
estação da Casan. Além da marina, o projeto

permite também a construção de espaços
para atividades de recreação

e estacionamento

Reprodução/Divulgação/BD
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Agrande corrida da
construção civil
ocorrida em Palhoça

nos últimos 10 anos, a partir dos
incentivos dados pela prefeitura
e que atraiu as maiores
construtoras da região para um
tal “surto de desenvolvimento”,
pode estar se transformando em
uma bolha imobiliária. 

Na região da chamada
“Nova Palhoça”, uma imensa
área plana no coração do
loteamento Pagani, foram
construídos e ainda estão em
construção, nessa década, mais
de 20 mega-edifícios que
transformaram totalmente a
região e deram cara de
metrópole à cidade de Palhoça. 

O centro desse eldorado
imobiliário é a Av. Atílio Pagani
e a rua paralela, Najla Carone
Goedert. Ali os prédios se
enfileiram, formando uma
paredão de imóveis com mais
de 1.200 unidades, entre

apartamentos e salas comerciais.
Mas muitos empreendimentos
ainda são verdadeiros prédios
fantasmas, como o City, um
portentoso edifício comercial
que está com a maioria das suas
salas, boa parte delas já
compradas, em nova oferta de
venda ou aluguel. Na rua Najla
Carone, um prédio com 120
apartamentos até pouco tempo
tinha 10 das unidades ocupadas. 

O problema é que com os
incentivos as construtoras
venderam os imóveis na planta,
pela metade do preço atual.
Hoje, uma sala de 25m² custa
R$ 180 mil, um apartamento de
dois quartos, R$ 380 mil. “É o
mesmo preço do Kobrasol, um
bairro já consolidado. Fica
difícil de fazer negócios”, diz
um corretor. 

Mas não é só isso. Há
também a concorrência dos
megaprédios da Palhoça antiga,
do outro lado da BR 101, onde

grandes torres com até 15
andares atraem compradores.
Mas o mercado da construção
de Palhoça parece não estar
preocupado com a provável
bolha, porque as obras de novos
edifícios continuam,
consolidando a região do Pagani
com o 2º maior bairro vertical
da região metropolitana (o
primeiro é Campinas/Kobrasol,
em São José).

UM BAIRRO À ESPERA DE GENTE

Depois de promoverem
a corrida imobiliária,
agora as empresas
aguardam a corrida

dos compradores e de
gente à procura de

imóveis para alugar.
A oferta é grande

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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HORA DO VOTO

No próximo dia 7 de
outubro, mais de 23 mil
candidatos a presidente,

governador, senador e deputado
federal, estadual e distrital vão
disputar os votos de 147.306.275
milhões de eleitores brasileiros de
5.570 municípios, segundo dados
do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE).  O segundo turno será no
dia 28 de outubro.

Os últimos dados do TSE
contabilizavam 6.982 candidatos
para disputar 513 vagas de
deputado federal. Para deputado
estadual e distrital, são 15.605
concorrentes a 1.059 vagas nas
Assembleias Legislativas e na
Câmara Legislativa do Distrito
Federal. Mais 295 concorrem a 54
cadeiras no Senado.

Desse contingente, 30,6% são
mulheres, cumprindo a meta
prevista na legislação. Quase a
metade dos candidatos têm ensino
superior e 55% são casados. A
maioria tem entre 35 e 59 anos de
idade, mas há 50 candidatos na faixa

de 80 a 84 anos.
Em Santa Catarina, 5.070.212
eleitores (210.888 a mais que na
última eleição) de 295 cidades estão
aptos a votar e escolher entre 740
candidatos. 

Serão 8 candidatos a governador
(Ângelo Castro, do PCO, teve a
candidatura indeferida), 14 a
senador (disputam duas vagas) 251
a deputados federal (são 16 vagas) e
469 a deputado estadual (40 vagas).
Os partidos catarinenses seguiram à
risca a lei eleitoral: 31,5% dos
candidatos são mulheres e 68,5%
homens. 

Entre os candidatos catarinenses
97 são empresários, 93 têm outras
ocupações, 70 são advogados, 40
vereador, 36 aposentados, 35
deputados, e 24 professor de ensino
superior.

Na questão da raça, 687
candidatos (87,63) se declararam
brancos, 57 pardos (7,27%), 35
pretos (4,46%), 4 indígenas
(0,51%), e 1 da raça amarela
(0,13%).

Candidatos a
presidente

Bolsonaro                    PSL           17
Haddad                      PT             13
Ciro                              PDT           12
Alckmin                        PSDB        45
Marina                         Rede        18
Amoêdo                      Novo        30
Alvaro                          Podemos 19
Meirelles                      MDB         15 
Boulos                          PSOL        50
Daciolo                        Patriota    51
Vera                             PSTU         16
João Goulart Fº           PPL           54
Eymael                        DC           27

Candidatos ao
Governo

Camasão                   PSOL        50
Comandante Moisés  PSL           17
Décio Lima                  PT             13
Gelson Merísio             PSD          55
Ingrid Assis                    PSTU         16
Jesse Pereira                Patriota    51
Mauro Mariani             MDB         15
Portanova                    Rede        18

Candidatos ao
Senado
(O eleitor pode escolher dois
candidatos)

Andreá L. Carvalho     PCO       290
Diego Mezzogiorno     Rede      188
Esperidião Amin          PP           111
Ideli Salvatti                 PT           130
Jorginho Mello             PR          222
Lédio Rosa                   PT           131
Lucas Esmeraldino      PSL         177
Miriam Prochnow        Rede      181
Paulo Bauer                 PSDB      456
Prof. Antonio                PSOL      505
Prof. Pedro Cabral       PSOL      500
Raimundo Colombo   PSD        555
Ricardo Lautert            PSTU       160
Roberto Luiz Salum      PMN       331
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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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ALagoa Pequena, no
Campeche, está ameaçada.
A área, que já deveria ter

sido transformada em um parque
urbano está virando um grande
depósito de lixo. O rápido processo
de assoreamento reduziu o
tamanho da Lagoa, que também
recebe contaminação de fossas
sépticas.

O crescimento desordenado no
entorno da Lagoa Pequena está
transformando essa área de
preservação permanente em um
lugar abandonado.  A
responsabilidade de fiscalização e
manutenção da área é da Floram
(Fundação Municipal do Meio
Ambiente de Florianópolis), mas há
pouca ação efetiva do órgão
ambiental para proteger a lagoinha.   

Nas trilhas e sob a mata de
restinga, acumulam-se garrafas pet
e de vidro, plásticos, restos de
material de construção e vários
tipos de descarte, como uma
quantidade de casca de coco jogada
na beira da lagoa. As trilhas
também se transformaram em
banheiro público, a céu aberto. 
Análise da água constatou a
presença de coliformes fecais, o que

indica que existe contaminação por
esgoto doméstico ou fossa na
Lagoa Pequena.
A última e tímida obra feita no
entorno da lagoinha foi há mais de
cinco anos, ainda na gestão do ex-
prefeito Dário Berger, com a
construção de dois deques de
madeira e uma calçada estreita. As
lixeiras colocadas pelos moradores,
decoradas com mosaicos, foram
destruídas.

Preocupados com esse estado de
abandono e a rápida deterioração
da Lagoa Pequena, moradores do
Campeche começam a se mobilizar
para pedir ao prefeito Gean
Loureiro para que implante o
Parque da Lagoa Pequena.

Com suas trilhas pela mata de
restinga, com muitos pássaros, as
águas tranqüilas, o que falta para a
Lagoa Pequena ser uma verdadeira
área de lazer, preservada e limpa, é
investimento público em um
projeto para a implantação de
equipamentos urbanos, e uma
equipe permanente de fiscalização. 
Vamos salvar a Lagoa Pequena, Sr.
Prefeito? 

LAGOA PEQUENA do Campeche está ameaçada
Lixo, assoreamento e até esgoto estão destruindo a lagoinha. Por quê o prefeito
Gean Loureiro não transforma a área em um parque público?

UMA BELA NINFÉIA resiste a presença de coliformes fecais, que indica
a contaminação da Lagoa Pequena por esgoto doméstico

Fotos Jurandir Camargo/BD
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Hermes Daniel/Divulgação/BD

O crescimento
desordenado no
entorno da Lagoa
Pequena está
sufocando essa
área de preservação
permanente.
Lagoinha está
abandonada

Á rea, que já deveria ter sido transformada em um parque urbano,
está virando um grande depósito de lixo

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

DESTAQUE
Fernanda

Niver 1
Os papais Nayanna e

Paulo Henrique
comemoraram no dia
08/09 o 1° aninho de

vida do Guilherme. 

A dois
Mabel Labanowski  comemorou seu

aniversário ao lado do noivo Rodrigo, no bem
frequentado restaurante Indaiá, em Itapema.

Amizade
Amigas reunidas no restaurante Aqueduto comemoram o aniversário de Vanilda Peres.

Família
Marco Aurélio e Luiz Gustavo ansiosos à espera
do nascimento da irmãzinha Rafaela.

Alegria
Galera superanimada em mais um dia de trabalho na Maxtel de Florianópolis.



Televendas: (48) 3203 2000

Ilha: (48) 3203 2010   |   Rua General Bittencourt, 603
Continente: 3203 2030   |   Rua Pro. Dib Cherem, 3412

www.escritolandia.com.br

Siga a nossas redes sociais:

@escritolandiaoficial

Trabalhe pelo 
que você deseja.

O mundo é pequeno pra 
quem pensa grande.
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Fernando Damásio

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

LIGUE E ANUNCIE
(48) 98477-1499

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

fvdamasio@gmail.com

Na boca
do povo

Equipe do
programa Jornada
Esportiva, da Radio
Mais Alegria 1060, os
comerciantes Bidu e
Artur e este colunista
fazendo transmissão
ao vivo do Bar Bidu,
com a participação
do povo.

Bela família
Nasceu Joaquim, filho de Ivan e Suzi,

proprietários da rede de lojas Escritolândia.
Joaquim veio ao mundo com 4,375 kg e
cheio de saúde. Muitas felicidades ao casal
e boas-vindas ao baby.

Quarteto
nota 10

Bruno Cesar,
Agemiro Tuta, Edson
Klock e Edesio
Bastos sempre se
reúnem para um
happy hour, a hora
feliz em que
desfrutam da
amizade e das coisas
boas da vida.

Estética
A musa Sabrina

Sato faz o GeStart,
tratamento

diferenciado para
futuras mamães.

Patrícia Marques,
esteticista e

empresária de
sucesso, se destaca

cada vez mais após o
licenciamento Spaço
by Flávia Medeiros.

As duas profissionais
formam um time e

tanto neste segmento,
um dos que mais
cresce no Brasil.

Participação
O programa O Povo no Radio, apresentado por este colunista divulgou

e participou da festa da Orionópolis, com o objetivo de arrecadar fundos
para a manutenção daquela entidade. Foi um grande prazer estar lá e
agradeço a recepção dos organizadores. Todos deveriam ajudar a
Orionópolis.
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Amigas, sempre
Vereadora Sandra Martins, vice-presidente da Câmara de São José,

encontrou com a ex-diretora Hilda, do Colégio Elisa Andreoli, e colocaram
o papo em dia.  Recordar é viver.

Será quer sai?
As obras da

terceira pista da Via
Expressa, trecho São
José a Florianópolis
(dos dois lados)  já
começaram. A dúvida
dos usuários é se vai
mesmo desafogar o
trânsito. E quando
será concluída...
Vamos aguardar.

Inseparáveis
Este grupo de ex-vogais da Junta Comercial de Santa Catarina reúnem-

se todo mês para um fausto jantar e boa conversa. Jorge, Paulo, Marcelo
Felippe, Bresolin, Rodrigo, Pedro Moreira, Hazan e Fernando Damásio.

Legislativo e Executivo
O atuante vereador Alexandre Rosa, o Velha, como  é carinhosamente

conhecido, e o competente secretario da Infraestrutura Milton Bley Junior
sempre sintonizados nos problemas e nas soluções para São José. Parabéns.

Flores
Marcelo Nascimento, um dos maiores cultivadores de orquídeas de

Santa Catarina, tem reconhecimento nacional da rede de jardins botânicos.
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JACK O MARUJO

NEI DUCLÓS

Ocapitão Jack o Marujo afia
suas respostas, com seu
estilo cada vez mais

necessário nesta época em que
todos acham que podem dizer o
que bem entendem.  

- Estamos sozinhos no
universo, capitão?

- Não. Vivemos cercados de
idiotas, disse Jack o Marujo.

- Não resisto à tentação de
ser desagradável, capitão. Isso
tem cura?

- Tem, disse Jack o Marujo. Vou
te por como isca de tubarão.

- Sabe o que eu acho,
capitão?

- Não, mas quando perder, me
avise, disse Jack o Marujo.

- Mas que mau humor! O que
houve, capitão?

- Se disser sextou leva cascudo,
disse Jack o Marujo.

- O sr. está muito bravo.
Precisa de férias, capitão?

- Concordo, disse Jack o
Marujo. É a única maneira de me
fingir de morto.

- Já conseguiu mudar de
vida, capitão?

- Muito, mas foi inútil. A morte
permaneceu a mesma, disse Jack o
Marujo.

- Não sei se o sr. me entende,
capitão. 

- Sabe sim. Eu não te entendo,
disse Jack o Marujo.

- Não sei o sr., mas eu sou o
máximo, capitão. 

- No topo a queda é maior,
disse Jack o Marujo.

- Se eu sou o outro, quem sou
eu, capitão? 

- O mesmo de sempre, disse
Jack o Marujo.

- Que importância temos
nós, capitão? 

- Nenhuma, disse Jack o
Marujo. Noto isso quando me
fazem esse tipo de pergunta.

- Vi os pracinhas da II

Guerra no desfile. Achei
patético, disse o Grumete. 

- Não importa. Deus fica em
posição de sentido, disse Jack o
Marujo.

- O que fazemos com os
veteranos que nos visitam?
perguntou o Grumete.

- Fique de pé, disse Jack o
Marujo.

- Querem homenageá-lo,
disse o Almirante.

- Não há motivos, disse Jack o
Marujo. Vivo fora da data de
validade, só isso.

- Por que Deus inventou a
morte, capitão? 

- Não tinha outra solução
depois de ter inventado a vida,
disse Jack o Marujo.

- Eu estava brincando, disse o
plagiador ao ser flagrado.

- Não, disse Jack o Marujo.
Você estava mentindo.

- Vai viajar de novo? Na sua
idade deveria se aposentar. 

- Um capitão nada deve ao
tempo, disse Jack o Marujo. O mar
não é refém da terra.

- O sr. acredita no fim do
mundo, capitão?

- Sim, disse Jack o Marujo. Há
trombetas no mar.

- Tenho uma lista de assuntos
para o sr. abordar, capitão.

- Jogue no mar, disse Jack o
Marujo. Os peixes farão bom
proveito.

- O sr. me decepciona,
capitão. 

- Isso é bom. Imagina se eu
continuasse te iludindo, disse Jack
o Marujo.

- Como é ter 70 anos,
capitão? 

- É sempre a mesma coisa, disse
Jack o Marujo.

- Há limite para o
conhecimento, capitão? A
sabedoria tem um teto?

- Tem. Basta falar o que dá na
telha, disse Jack o Marujo.

- Respeito muito sua opinião,

capitão.
- Então concorde, disse Jack o

Marujo.

- Seu navio já pegou fogo,
capitão?

- Só na guerra, disse Jack o
Marujo.

- O que está acontecendo?
perguntou, bocejando, o Grumete.

- Nada, disse Jack o
Marujo.Navegamos girando no
espaço ao redor de uma bola de
fogo

- É inútil sonhar, disse a
viajante. Em todo lugar há
sofrimento.

- Tenta acordar, disse Jack o
Marujo. O sonho some e te deixa
apenas com a coragem

- Esta terra tem dono!
- E um monte de escravos, disse

Jack o Marujo

- A Lua realmente puxa a
maré? perguntou a criança. 

- Puxa, disse Jack o Marujo.
Depois solta, para ela voltar

- O sr. tem um nome a
zelar, capitão. 

- Meu nome não é
condomínio, disse
Jack o Marujo.

- Briguei com
as vírgulas. Quem
quiser que
entenda, disse o
estudante. 

- Não devias ter chegado a esse
ponto, disse Jack o Marujo.

- E o amor, capitão?
- Dei um tempo, disse Jack o

Marujo. Faltou quórum.

ELE SEMPRE
VOLTA

- Melhor não exagerar, disse
a Sereia. Pode dar na vista.

- O amor anuncia, mesmo que
se esconda, disse Jack o Marujo.

- Num naufrágio há espaço
para as canções do mar,

capitão?
- O melhor hino é quando os

marinheiros sabem que chegou a
hora, disse Jack o Marujo

- Quem navega o mar? 
- O som da palavra, que o vento

sopra em direção às ilhas desertas,
disse Jack o Marujo.

- Que aconteceu com as
grandes personalidades, não
existem mais? 

- Existem, disse Jack o Marujo.
Os historiadores é que mudaram
de assunto

- O senhor acredita em amor
à primeira vista, capitão?

- O amor é cego, disse Jack o
Marujo. Quando tem um lampejo
de visão se apaixona.

- Quem luta, ama, capitão?
perguntou a repórter.

- Guardamos o amor para
quando voltarmos da guerra, disse
Jack o Marujo. Mas às vezes uma
beldade estrangeira rompe o

acordo.

- Este navio não tem
biblioteca? perguntou a
estudante.

- Leio o mar, que não publica, e
nenhuma literatura decifra, disse
Jack o Marujo.

- Quantos de você existem?
E qual deles é você? disse a
Sereia.

- Sou o pior de um batalhão de
carabineiros, disse Jack o Marujo

- Por que você não canta
mais para atrair os marinheiros?
disse Jack o Marujo.

- Porque um deles não se

JACK ESTÁ DE MAU HUMOR!


