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Confirmando a tendência de
outros anos, 2019 também
não começou bem para  os

jornais diários impressos de SC.
Em fevereiro, segundo dados do
IVC (Instituto Verificador de
Circulação) a média/dia de
circulação do DC foi de 12.526
exemplares, 11% a menos do que
em 2018. Como o jornal diz que é
estadual, se dividirmos essa
tiragem pelos 295 municípios
catarinenses dá uma média de 42
exemplares por cidade. A tiragem
média do Hora SC foi de 12.309
exemplares e o Santa, lá de
Blumenau,  5.508 exemplares. O
Notícias do Dia vem na rabeira,

com média de 3.469 exemplares
diários, cerca de 20% menos que o
mesmo mês do ano anterior. O
jornal Bom Dia, que é mensal e
tem tiragem de 6.000 exemplares,
no dia em que circula dá um banho
no Notícias do Dia e também bate
o Santa. Na Grande Florianópolis,
vale mais anunciar nos chamados
pequenos jornais, que têm
circulação maior, não encalham em
bancas porque são distribuídos
gratuitamente, e o custo de
inserção é menor. Só as agências
de propaganda não enxergam isso.
(Os dados do IVC foram
publicados pelo jornalista Claiton
Selistre, do Portal Making Of).

TIRAGEM DOS JORNAIS
DIÁRIOS É RIDÍCULA

Visões da praça
Uma bela imagem do Palácio Cruz e Sousa, visto de um ângulo

diferente, do meio da Praça XV. A foto é do jornalista João Cavalazzi e
mostra que sentar nos bancos do nosso principal logradouro ainda é
reconfortante e uma boa oportunidade de apreciar o patrimônio cultural de
Floripa.  

João Cavalazzi/Divulgação/BD

Horário nobre
Já está ficando

manjado a estratégia do
secretário de
Infraestrura da
prefeitura de
Florianópolis, Valter
Gallina, de dar
entrevista no elevado
do Rio Tavares só nos
horários de pouco
fluxo. Com isso, as
imagens das TVs
sempre mostram o
trânsito fluindo sem
problemas. Gallina tem
que aparecer no
elevado fora do horário
nobre, quando a fila
está dando nó. Que tal? 

Até 24/6 Santa Catarina já tinha
registrado 20 casos de meningite
bacteriana, com 3 mortes, segundo
dados da Diretoria de Vigilância
Epidemiológica. Os casos foram
registrados em 16 municípios.

Parece que SC está andando pra
trás na saúde pública. Em São José,
por exemplo, foram descobertos
1.600 focos de mosquito da
dengue. A cidade prepara uma
guerra contra o aedes aegypti

Idade média?

Buraco fundo
Se estados e municípios ficarem de fora da reforma da Previdência,

podem quebrar. O buraco é muito fundo. Santa Catarina, nos
primeiros quatro meses do ano, teve um déficit de R$ 1,4 bilhão. No
Brasil, só quatro dos 26 estados estão no azul. Vai adiantar aprovar a
reforma e deixar sem solução esse imenso problema?  

Zé do Cacupé
A Ilha de Santa Catarina perdeu

mais um de seus personagens
tradicionais com a morte do Zé do
Cacupé (25/6). Nascido José Elizeu
da Silva, tinha 91 anos e criou, na
praia do Cacupé, a partir de uma
venda à beira da estrada geral, um
dos restaurantes mais autênticos de
Floripa, que virou referência
gastronômica. Zé do Cacupé,
pescador, era uma figura folclórica,
contador de casos. Teve uma vida

de aventuras desde que saiu de casa,
aos 16 anos, na década de 1940, e
ganhou o Brasil de carona num
navio que zarpou de Itajaí. A Ilha
perde mais uma referência.   
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Oemissário submarino do
Campeche é um
verdadeiro Cavalo de

Tróia.  O projeto, que os
moradores do bairro ainda não
conhecem em detalhes, tem o
pomposo nome de Sistema de
Disposição Oceânica (SDO) do
Sistema de Esgotamento Sanitário
Sul da Ilha (SES) da Casan, e prevê
despejar no mar do Campeche os
efluentes de esgoto de 17 bairros
de Florianópolis.

O SES Sul da Ilha, uma futura
máquina de transporte de merda, é
um sistema que compreende a
coleta, tratamento de efluentes

domésticos e disposição oceânica
desse material coletado nos bairros
do Campeche, Ribeirão da Ilha,
Tapera, Lagoa da Conceição,
Morro das Pedras, Armação,
Pântano do Sul, Sambaqui, Santo
Antônio de Lisboa, Cacupé, Monte
Verde, João Paulo, Saco Grande,
Trindade, Pantanal, Saco dos
Limões e Costeira. 

Segundo o Estudo de Impacto
Ambiental (EIA) feito pela
empresa gaúcha Polar Inteligência
em Meio Ambiente, de Porto
Alegre, com data de fevereiro de
2017, o projeto planeja atender

população prevista para o
município em um horizonte de 50
anos, com acréscimo da população
flutuante de turistas no verão. 

O “Cavalo de Tróia” teria
capacidade de despejar 917 litros
de efluentes de esgoto por minuto
e atenderia, até o ano de 2060,
433.864 habitantes.  Esse total de
pessoas citado no relatório da
Polar deixa dúvidas. Como a
estimativa populacional do IBGE
de 2018 diz que a Capital tem 492.
977 habitantes, uma população de
433.864 pessoas significaria que o
emissário jogaria no mar os

efluentes de esgoto de 88% dos
habitantes da Capital.

De qualquer forma, o volume
de 917 litros por segundo de
efluentes previsto para o Sistema
de Disposição Oceânica
(emissário) é assustador: em um
minuto seriam despejados 55.020
litros; em uma hora, 3.301.200
litros; em um dia, 79.228.800 de
litros de efluentes; em um mês, 2
bilhões e 376 milhões de litros; e
em um ano, 28 trilhões e 522
milhões de litros de efluentes de
esgoto seriam lançados nas águas
do Campeche. Um verdadeiro
“mar de merda” tratada.

EMISSÁRIO SUBMARINO

NO MAR DO CAMPECHE, EFLUENTES
DE ESGOTO DE 17 BAIRROS
Vazão prevista do emissário é de 917 litros por segundo. Em um dia, o mar receberá
mais de 79 milhões de litros de efluentes de esgoto. Em um ano, 28 trilhões de litros
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Ocusto de implantação do
emissário submarino no
Campeche foi calculado

em R$ 190 milhões em 2017. O
prazo de construção está estimado
em 27 meses. Mas o emissário
deverá custar bem mais do que isso
e demorar mais tempo. Afinal,
estamos no Brasil e ainda falta a
licença ambiental, realizar
audiência pública e a Casan captar
os recursos para a obra, entre
outras pendências. Por isso os
novos custo e prazo só saberemos
quando o martelo for efetivamente
batido.  

O que a população já questiona
é que, com esse valor de R$ 200
milhões a Casan poderia construir
sistemas descentralizados, mais
rápidos de implantar, fáceis de
operar, e com menos risco
ambiental. 

O Sistema de Disposição
Oceânica planejado para O
Campeche seria construído por um
método chamado de “Pipe
Jacking”, que teria menor impacto
socioambiental. Na faixa inicial,
entre as dunas e a zona de
arrebentação, seria tubulação de
concreto, e após a zona de
arrebentação, tubulação de
polietileno de alta densidade,
ancorada no fundo do mar com
blocos de concreto. O diâmetro da
tubulação é de 90 cm, e o
comprimento do emissário cerca
de 5 Km. 

Segundo o Estudo de Impacto
Ambiental os benefícios do SDO
Campeche, apesar dos bilhões de
litros de efluentes de esgoto
jogados diariamente no mar,
seriam a “diminuição das doenças
transmitidas por água doce
contaminada; melhoria da
qualidade de vida da população;
melhoria no tratamento de esgoto
e nas condições de balneabilidade;
ampliação do tratamento de esgoto
a localidades não atendidas;
melhoria da qualidade das bacias
hidrográficas do Sul da Ilha; e
melhoria da qualidade das baías e
enseadas do Sul“.

“O oceano tem grande
capacidade de diluição de cargas
externas, sendo muito baixa a
probabilidade de ocorrência de
alterações e efeitos negativos para

o ecossistema marinho,
organismos aquáticos e para o
contato primário. O lançamento
ocorre longe da praia, diminuindo
o potencial de causar desconforto
para as pessoas e alterações na
balneabilidade“, diz o EIA. 

A Casan sustenta que o
emissário submarino “é um
equipamento estrutural para a
cidade, uma alternativa de grande
importância para solucionar a
disposição final de efluentes
tratados em uma cidade como
Florianópolis − uma ilha que
possui rios, em sua maioria, de
pequeno porte e vazão limitada.
Os emissários são equipamentos
utilizados em diversas cidades do
mundo e quando adequadamente
planejados e construídos protegem
as áreas litorâneas com ambientes
frágeis como manguezais e praias,
como é o caso de Florianópolis“. 

Onde será? - A Casan já fez
estudos sobre o lugar por onde
passaria o emissário. Será  “num
eixo perpendicular à linha da costa
localizado ao norte da Ilha de
Campeche e distante 5.300 metros
da mesma“. De acordo com os
mapas, pode ser na região entre a
Lagoinha Pequena e Novo
Campeche. É a localização mais
próxima da estação de tratamento,
que fica perto da cachoeira, no Rio
Tavares. O ponto facilitaria a
conexão com a rede que virá com
os efluentes da ETE da Lagoa.
(Veja o mapa).

No último dia 24/6 houve uma
discussão com a comunidade
dentro da Frente Parlamentar de
Meio Ambiente, no Rio Tavares.  

Quatro fases
A implantação do projeto do

Sistema de Disposição Oceânica
(SDO) do Sistema de
Esgotamento Sanitário Sul da Ilha
(SES) será em quatro fases. 

A primeira é a ETE (Estação de
Tratamento) no Rio Tavares,
aquela que as  obras já começaram
e pararam várias vezes. Receberia
esgoto da rede coletora do
Campeche, Ribeirão da Ilha e
Tapera (parte da rede do
Campeche está implantada e nos

outros dois bairros ainda tem que
implantar). A ETE faria
“tratamento primário
quimicamente assistido, reator
MBBR anóxico, filtro biológico
anaeróbio e tratamento UV, tendo
seu efluente tratado lançado no
Rio Tavares“, segundo o EIA. 

Na fase SDO, que é o emissário,
teria que ser construído o Sistema
de Disposição Oceânica para o
lançamento dos efluentes de
esgoto tratados no mar. O
emissário teria aproximadamente
5.000 metros. Isso quer dizer que
os efluentes de esgoto (79 milhões
de litros por dia) serão lançados a
uns 3.000 metros de distância de
uma linha além da Ilha do
Campeche. Muita gente sustenta
que a distância da boca do
emissário seria muito próximo da
praia. 

Nesta fase do SDO, segundo o

estudo, a ETE Campeche mudaria
a sua configuração em virtude do
aumento da vazão estipulado para
o projeto SES Sul da Ilha. Assim, a
ETE deverá ter minimamente
tratamento primário avançado,
com previsão de desinfecção como
medida de segurança. 

Seria, então, implantada a rede
coletora nos bairros Morro das
Pedras, Armação e Pântano do Sul.
Nessa fase, os efluentes da ETE
Campeche e da ETE Lagoa seriam
unidos em emissário terrestre, para
então serem lançados no oceano. 

A última fase é o Setor Centro
Oeste da Ilha, que deverá ter a
ampliação de toda a rede coletora,
para atender  Sambaqui, Santo
Antônio de Lisboa, Cacupé, Monte
Verde, João Paulo, Saco Grande,
Trindade, Pantanal, Saco dos
Limões e Costeira. 

EMISSÁRIO SUBMARINO

CUSTO PASSARÁ DE

R$ 200 MILHÕES

A CASAN já fez estudos sobre o lugar por onde passará o emissário.
Será  “num eixo perpendicular à linha da costa localizado ao norte da
Ilha de Campeche e distante 5.300 metros da mesma“. De acordo com os
mapas, pode ser na região entre a  Lagoinha Pequena e Novo Campeche.
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Em 1840, quando
Florianópolis ainda era
Desterro, as “Posturas

Municipais” já determinavam: “As
imundícies e águas sujas que
possam exalar “miasmas” e
infectar o ar, não sejam lançados à
rua, mas, juntamente com os
detritos dos curtumes (sejam)
jogados ao mar”. 

Este relato, extraído do livro
Nossa Senhora do Desterro, de
Osvaldo Rodrigues Cabral (1979),
pelos engenheiros sanitaristas
Elsom Bertoldo dos Passos e
Flávia Vieira Guimarães Orofino e
reproduzido no seu trabalho “O
Saneamento Básico na Ilha”,
mostra que Florianópolis faz do
mar a sua latrina há séculos. 

Em 1862 chegaram a ser
construídos três trapiches para o
lançamento de esgoto e lixo ao
mar. Um ficava próximo ao Forte
Santa Bárbara, na cabeceira insular
da ponte Hercílio Luz; outro junto
ao Mercado Público e o terceiro
nas proximidades da Praça XV.
Mas a população insistia com a
rotina de lançar seus detritos em
local já consagrado: o meio da rua. 

Em 1877 foi realizada a
primeira concessão para remoção
de lixo e esgotos, que deveriam ser
transportados à noite em barris ou
cubos, para serem lançados ao mar
dos trapiches. No ano de 1886,
foram contratados lanchões para
transportar os dejetos e lançá-los
ao mar em pontos mais afastados,
para evitar que a imundície voltasse
às praias. 

Naquela época, as praias eram
tidas como os locais mais
adequados para receber os dejetos,
influenciando, inclusive, no modo
como eram dispostas as
construções: a parte dos fundos
das casas era voltada para o mar

justamente para permitir o
lançamento dos despejos. E, por
incrível que pareça, essa condição
valorizava o imóvel. Um anúncio
classificado do jornal O Dia,
edição de 10 de agosto de 1905,
estampava: “Vende-se uma casa e
chácara à rua Bocayuva, com
acomodações para grande família,
com água, esgotos para o mar,
onde faz fundos... (Os esgotos
sanitários em Florianópolis, de
Dalton Silva, 1989)”. 

A cidade tinha péssimas
condições de salubridade e a
população sofria com inúmeras
doenças. A situação só melhorava
um pouco quando chovia muito e
as grandes enxurradas e fortes
ventos davam a impressão de uma
cidade mais limpa e arejada. 

O tempo passou e a situação
não mudou muito. A praia de
Canasvieiras virou um mar de
merda no verão de 2016, as praias
sem balneabilidade aumentaram e

a população, castigada por viroses
e diarreias, entupiu os serviços de
saúde.

Estamos em 2019, quase 2
séculos depois do aviso contra as
imundícies.  Ninguém mais joga
merda na rua, pela janela. Áreas da
cidade já têm rede coletora de

esgoto e estação de tratamento,
mas o mar continua sendo um
grande lixão, destino inevitável dos
dejetos urbanos. O rio do Brás e a
tragédia sanitária de Canasvieiras; o
rio do Noca, que polui a praia do
Campeche, e nossas praias e baías
apodrecendo só comprovam que
evoluímos muito pouco.

HÁ 200 ANOS JOGAMOS ESGOTO NO MAR
A poluição das praias, que explodiu depois da tragédia fecal no rio do Brás, em Canasvieiras,
foi só mais um aviso de que a degradação sanitária na Ilha de Santa Catarina chegou ao limite

CASTELINHOS
O primeiro sistema de esgotos de Florianópolis só começou a ser

implantado em fevereiro de 1913, no governo de Vidal Ramos, e
abrangia apenas a área central da Ilha. A obra foi paralisada em 1914,
pela 1ª Guerra Mundial e a falta de verbas. Foi concluída em
setembro de 1916, no governo de Felipe Schmidt. A Capital tinha
cerca de 15 mil habitantes.  Os “Castelinhos”, marcos dessa época,
foram construídos em 1916 (existem três) para abrigar o sistema de
bombas elevatórias. Têm 103 anos.

Fotos: Divulgação/BD





8 JUNHO DE 2019
Florianópolis - São José - Palhoça - Biguaçu - Sto Amaro da Imperatriz

Em Florianópolis, passamos
vergonha. O Parque Dias
Velho, jardim construído

por Roberto Burle Marx no aterro
da Baía Sul há exatos 40 anos, em
1979, e que poderia ser uma
referência mundial de paisagismo,
foi vítima da falta de planejamento,
conhecimento cultural e histórico,
e da omissão de vários prefeitos da
Capital. A cidade tinha nas mãos
um tesouro, criação do mais
importante paisagista do Século
XX, e destruiu. 

Aqui nós destruímos sua obra.
Mas, lá fora, o paisagista brasileiro
Burle Marx (1909-1994) recebe
uma magnífica homenagem
póstuma no Jardim Botânico de
Nova York, a maior da história do
Jardim, que levou três anos para
ser organizada, foi aberta dia 22/6
e encanta gente de todo o mundo. 

Burle Marx, que é classificado
como gênio pelo curador da
exposição, Edward Sullivan,
morreu há 25 anos e executou mais
de 3 mil projetos em vários lugares
do Brasil e do mundo. A
urbanização do Aterro do
Flamengo, no Rio, é uma obra sua
imortalizada. Como as ondas do

calçadão de Copacabana. 
A exposição do Jardim

Botânico de Nova York que
homenageia este grande brasileiro,
maior paisagista do Século XX, vai
até setembro e deveríamos sentir
orgulho disso.

Parque - O projeto do Parque
Dias Velho, que ia das cercanias do
Terminal Rita Maria até a divisa
com a Praça Tancredo, incluindo
toda a orla, além dos jardins que
foram construídos, previa três
passarelas para unir a área central
com a orla da Baía Sul. Foi
construída apenas uma. Sem a
relação da população com o mar, o
parque virou um grande vazio
urbano e a falta de manutenção
nos chafarizes, nos pisos, na
iluminação, no banheiro público e
no paisagismo foi o começo do seu
fim. 

Abandonada, a obra de Burle
Marx começou a ser degradada.
Carros sob a grama e os pisos de
pedra portuguesa, estacionamento
de ônibus, camelódromo, terminal
urbano. Ocupações provisórias
viraram definitivas, como a
Passarela Nego Quirido e o Centro
de Convenções. Também ganhou

uma estação de tratamento de
esgoto. Restaram algumas grandes
palmeiras que teimam em manter
viva a história do maior parque
urbano que a cidade já teve. 

Há quem atribua esse descaso
com o jardim de Burle Marx à
reação do corpo de urbanistas do
Ipuf, que à época preparava o
plano diretor da Capital e não foi
consultado pelo governo, que foi
quem executou a obra. 

O parque de Burle Marx,
inaugurado em 1979, nunca foi
integrado à cidade. A maior e mais
nobre área pública da Capital,
depois de transformar-se em um
jardim, foi ocupada por
construções e puxadinhos de todo
tipo. E, depois de 40 anos,
ninguém sabe o que vai acontecer
com esta grande área.

Os últimos vestígios da
insensatez com a obra de Burle
Marx ficaram ali até pouco tempo,
amontoados, como que para dar
um ar definitivo de ruína ao que já
foi uma bela obra do maior
paisagista do Século XX: os
entulhos da demolição do
camelódromo que ficava ao lado
terminal Cidade de Florianópolis. 

Uma justa homenagem –
Agências de notícias
internacionais, como a francesa
Reuters, tratam a exposição do
Jardim Botânico de Nova York em
homenagem ao brasileiro como
um grande acontecimento. “É um
paraíso tropical de exuberantes
palmeiras e bromélias inspirado em
uma força da natureza, Roberto
Burle Marx“.  E reforça que a
exposição aguarda neste verão
milhares de nova-iorquinos e
turistas.

O brasileiro é classificado como
o “audaz arquiteto paisagista, ícone
do modernismo, artista,
explorador, cientista, pioneiro da
ecologia“.

Descobriu dezenas de novas
espécies, desenhou mais de 3.000
parques e jardins públicos e
privados no Brasil e, também, na
Venezuela, nos Estados Unidos e
sudeste asiático. 

Na exposição, além de imensos
jardins, também poderão ser vistas
várias das pinturas, desenhos e
tecidos feitos por Burle Marx nos
últimos 30 anos. Um grande
acontecimento.

PARQUE DIAS VELHO

A OBRA DE BURLE MARX QUE
FLORIPA DESTRÓI HÁ 40 ANOS
Nos EUA, arquiteto, considerado o grande paisagista do
Século XX é homenageado com a maior exposição já
feita pelo Jardim Botânico de Nova York

ROBERTO

BURLE

MARX
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G
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JARDIM feito por um ex aluno de-Burle Marx para a exposição em Nova York Jardim de Burle Marx no aterro da Baía Sul, em Florianópolis
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Rua Joâo Motta Espezim,860
Saco dos Limões - Florianópolis/SC

(48) 999316262
odonto_especil

odontologiaespecializada

Oprefeito de Florianópolis,
Gean Loureiro, voltou ao
trabalho depois uma

semana negra. O desembargador
federal, Leandro Paulsen, do
Tribunal Regional Federal da 4ª
Região (TRF-4), de Porto Alegre,
que determinou que fosse preso e
levado à sede da Polícia Federal, no
dia 18 de junho, e ainda expediu
mandado de busca e apreensão na
casa e no gabinete do prefeito,
determinou sua volta ao cargo no
dia 24/6. 

Na noite segunda (24), já na
prefeitura, Gean disse que se sentia
absolvido: "Foi eliminada qualquer
restrição contra a minha pessoa".  

Ele negou a existência de sala
de contraespionagem na prefeitura
e que tivesse contato com os
outros envolvidos na Operação
Chabu. Disse que a prisão e o
afastamento foram os episódios
mais tristes de sua vida, mas que
toda essa situação deu mais

vontade de ser prefeito, de
trabalhar pela cidade.

O desembargador, na decisão,
considerou que não havia fato
novo depois da busca e apreensão
e, por isso, determinou que o
prefeito retornasse imediatamente
ao cargo. O MPF já havia se
manifestado favorável que Gean
reassumisse a prefeitura, mas a
Polícia Federal foi contra.

A Operação Chabu investiga o
vazamento de informações sobre
operações policiais. Seis pessoas
foram presas temporariamente
(todas já em liberdade) e
cumpridos 23 mandados de busca
e apreensão. Além do prefeito, são
investigados empresários, delegado
federal e servidor da Polícia
Rodoviária Federal (PRF).

Reações - Duas questões
observadas na Operação Chabu: a)
As emissoras de TV e os jornais
diários, colunistas e vários blogs,

que escracharam o prefeito depois
de sua prisão pela PF, agora abrem
amplos espaços na tentativa de
redimir-se pelo julgamento
apressado de Gean; b) A Polícia
Federal, aos olhos de alguns
segmentos de Florianópolis,
também só dá tiro na água. A
rápida liberação de Gean Loureiro
e dos outros envolvidos seria
uma prova do açodamento
das operações da PF, que
prende sem provas e
destrói reputações. Ao
caso do reitor da UFSC,
Luiz Carlos Cancellier
de Olivo, que se jogou
do vão do Shopping
Beira Mar e morreu,
depois de ser preso
na Operação
Ouvidos Moucos,
juntam-se agora
os perseguidos
da Operação
Chabu.  

GEAN ESTÁ DE VOLTA

OPERAÇÃO CHABU

Miriam Zomer/Agência AL/Divulgação/BD
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Em agosto próximo o
Centro Histórico de São
José ganha de volta o seu

trapiche. A estrutura está em fase
final de implantação pela
prefeitura, na orla que fica atrás do
prédio da Câmara de Vereadores.
O investimento é de R$ 2,9
milhões, valor proveniente da
devolução de recursos feita pela
Câmara ao município.

O novo trapiche será uma volta
ao tempo em que São José , uma
pequena comunidade, tinha
profunda ligação com o mar. Ao
longo da história, quando a atual

Praça Arnoldo de Souza ainda era
um descampado de terra, havia na
orla um trapiche que serviu de
porto de embarque de pessoas e
mercadorias, e permitia a ligação
entre São José e a Ilha de Santa
Catarina (Florianópolis). Nos seus
longos anos de uso, o trapiche foi
reconstruído diversas vezes, até
que na década de 1950 a estrutura
não resistiu mais. Depois de quase
70 anos, só restou a base de alguns
pilares.

O novo trapiche terá cerca de
80 metros de comprimento, com
3,6 metros de largura, e uma

estrutura fixa e outra flutuante. Vai
permitir que os moradores do
Centro Histórico, o distrito sede,
retomem sua convivência com o
mar.

Na obras de reurbanização, um
novo calçamento já está
praticamente pronto,  na orla e no
entorno da quadra de futebol de
grama sintética. A quadra
poliesportiva também está em fase
final. E estão avançadas as obras
da nova praça, com o plantio de
árvores adultas; e já ficou pronta a
escadaria de contemplação do mar.
O espaço terá ainda academia,

jardim de acesso ao trapiche e o
novo jardim da Câmara. A
revitalização prevê também a
construção de um bicicletário,
parede de escalada para crianças, e
colocação de mobiliário e sistema
de iluminação com lâmpadas LED

“Neste momento, trabalhamos
na pavimentação e no paisagismo
da praça. Está em finalização toda
a estrutura do trapiche e a
colocação da grama sintética da
quadra de futebol”, explica o
secretário de Planejamento de
Assuntos Estratégicos, Rodrigo de
Andrade. 

Para a prefeita Adeliana Dal
Pont, a construção do trapiche e a
revitalização do Centro Histórico
será um marco para a cidade, pois
vai possibilitar a prática de esportes
náuticos, viabilizar o transporte
marítimo, e valorizar a cultura e o
desenvolvimento da economia.   

As obras do trapiche e a
reurbanização da orla do Centro
Histórico e começaram em
dezembro de 2018. Na assinatura
da ordem de serviço,  o prazo
fixado para a execução foi  de oito
meses. Com a entrega da
reurbanização prevista para agosto,
o prazo deve ser cumprido. 

CENTRO HISTÓRICO

TRAPICHE E ORLA URBANIZADA,
REENCONTRO DE SÃO JOSÉ
COM MAR
Depois de quase 70 anos, distrito sede volta a ter um trapiche no
mesmo lugar onde ficava o velho atracadouro, que caiu em 1950. ANTIGO TRAPICHE do Centro Histórico funcionou até 1950

NOVO TRAPICHE, que tem 80 metros, vai ser inaugurado em agosto

Secom/PMSJ/Divulgação/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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VISÕES DA CIDADE
Abri meu baú eletrônico e lá estavam algumas fotos
feitas ao longo dos anos sobre tendas espalhadas
pela cidade. É uma memória interessante. Às vezes,
assim do nada, Floripa se enche de tendas.  E
quando isso acontece, a Ilha, que é da magia,
aumenta seu estoque de lendas. (Jurandir Camargo)

Na tenda do Vostok tem palhaço e trapezista.
A lona do circo é azul. Protege da chuva o
espetáculo e o riso.

A tenda do Natal é mágica. Tem torres de Catedral.

Na beira da
estrada, a tenda

da reza tinha lona
de circo. Prometia

vida abundante
pra gente de

boa fé.

Na feirinha de
artesanato, as
tendas são
para todas as
tribos. Parece
uma aldeia.

Branca e
misteriosa,
essa tenda
não há quem
entenda. É a
própria lenda.
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06
JULHO

FESTIVAL 
DA TAINHA
UMAS  E  OSTRAS

PRATO 
Tainha Escalada +Arroz + Salada + Pirão 

PERÍODO
Almoço e jantar 11:00 às 23:00

VALOR
R$ 95,00  - serve até 3 pessoas 
(acompanha uma capirinha da casa) 

EXPERIMENTE TAMBÉM
Ova Frita
Risoto de Ova 
Moela Frita

VAGAS LIMITADAS
Faça sua reserva!
(48) 3269-9270

Rodovia Baldicero Filomeno, 7680 - Via Gastronômica Ribeirão da Ilha - Florianópolis/SC
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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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Foi um verdadeiro presente
de aniversário. O restaurante
Sufoco´s, que este ano

completa 30 anos, sagrou-se
campeão da edição do  Comida di
Buteco de 2019, em Florianópolis,
no dia 4/6, com o petisco
Arancini de Siri, um delicioso
bolinho de risoto recheado com
siri e catupiry, frito na farinha
panko. Agora vai disputar o
concurso nacional em busca do
título de melhor comida de boteco
do Brasil. 

Mas não foi só uma vitória.
Antes, o bar ganhou um  cheque
de mil reais pela conquista do
Prêmio Perdigão no Comida Di
Buteco, com uma Focaccia com
Linguiça, classificada pelos jurados
como o melhor petisco da marca.

O bar e restaurante é
comandado pelos sócios e
cunhados Pedro Luís Prando da
Silva, o Pedrão, e Édison Adriano
Daniel, o famoso Edinho, e fica na
Av. Campeche, em frente a
Lagoinha Pequena, uma das vistas
mais privilegiadas para quem gosta
de ver a lua nascer comendo
excelente comida, com bebidas
sempre geladas e ótima música ao
vivo.

No "Comida di Buteco ", o
Sufoco´s enfrentou iguarias de 15
bares concorrentes. E a disputa
nacional começou logo em
seguida. Jurados já visitam os
campeões de cada cidade para
avaliar os mesmos critérios e

escolher a melhor comida de
boteco do Brasil. A premiação será
em julho.

História - O Sufoco´s Bar e
Restaurante existe desde 1989. Era
uma pequena choupana à beira da
praia do Campeche. O nome, dado
pelo proprietário Edinho Daniel,
veio da dificuldade para
transportar (muitas vezes nas
costas) engradados de cerveja,

botijões de gás e sacos de batata da
estrada até a praia, pelas dunas.

Desde aquela época, na década
de 90, o Sufoco´s é uma referência
cultural. Muitos músicos e bandas
pisaram na areia do Campeche
para tocar. Os luaus eram muito
concorridos. No sábado de
Carnaval, ainda acontece o
tradicional campeonato de surfe
do bairro, o Surfocos, que também

já tem quase 30 anos e é um dos
mais antigos do país. 

O restaurante mudou para o
atual endereço, a Av. Campeche,
em frente à Lagoinha Pequena, em
2001. A estrutura tocada por
Edinho cresceu, com a entrada do
sócio Pedrão. Hoje, o Sufoco´s é
um dos lugares mais tradicionais
da Ilha. Mas, para conhecer em
detalhes, precisa ir até lá. 

UM BRINDE AO NOSSO BAR DE CADA DIA
Sufoco’s Restaurante, do Campeche, foi campeão do Comida di Buteco com o
Arancini de Siri, e ainda levou o Prêmio Perdigão, com a Focaccia com Liguiça  

EDINHO E PEDRÃO (nas pontas da foto), sócios do restaurante vencedor 

Roberto Pacheco/Divulgação/BD
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Arancini de Siri, o prato vencedor Restaurante fica em frente a Lagoinha Pequena
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fernandafelixdamasio@hotmail.com.br

DESTAQUE
Fernanda

Pipoca
Arraiá da Escola Aloha, do Campeche

Passarela
Laura e Marina clicadas para a coleção de inverno da
Elefante Baby e Kids, pela fotógrafa Caroline Lima

Feijão
Nata, professor da academia Aftiness, tem feito o maior
sucesso junto aos seus alunos. E já começa a preparar sua
grande feijoada para o mês de Julho.

Niver
Cristiane Rosa
comemorou seu
aniversário junto a
família, em Alfredo
Wagner, na Serra
Catarinense.

Batismo
A família Moreira batizou, num final de semana, a pequena Rafaela.
Na foto a vovó Regina e os pais Rodolfo e Fernanda.
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Fernando Damásio

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

Bela família
Zenaide, Raul, Karoliny e Eduarda sempre

unidos e felizes, valorizando a vida em família.

Entrevista imperdível
O ex-Prefeito Fernando Elias concedeu

uma ótima entrevista ao programa O Povo
no Rádio, na Mais Alegria, emissora onde
este radialista e colunista completou um
ano no ar, de segunda a sexta. 

Tietagem
Empresário Telmo Petry, acostumado com

com o mundo das celebridades, não resistiu a
oportunidade de tietar o grande ídolo
Marquinho, do Avaí.

Sempre
juntos

Grupo de
jornalistas e analistas
que se reúne todas as

quintas-feiras no
restaurante Sufoco's,
em frente à Lagoinha

Pequena, na Av.
Campeche, para

colocar o papo em
dia e atualizar os

assuntos.

Pica-Pau
Gilberto Luz, o

popular Pica-Pau, foi
convidado especial
do requintado jantar
com a família do
doutor Marco
Aurélio Moreira, na
cidade de Balneário
de Camboriú.

Dupla dinâmica
Valdemar Bornhausen, curtindo férias,

encontrou o boa praça Maikon em Daytona,
na Flórida. Maikon mora nos EUA e
aproveitou para colocar o papo em dia sobre
os assuntos de Santa Catarina.
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Mulheres na política
Vereadoras Cristina, Giomara, Aline,

Sandra Martins e Meri Hang (fileira de
trás) formam o atuante bloco feminino na
Câmara de São José. Poucas cidades
catarinenses têm tantas mulheres com
participação efetiva na política. Faz parte
da história do município. É de São José a
primeira mulher eleita para Presidente de
uma Câmara de Vereadores em Santa
Catarina. Foi Albertina Krummel Maciel,
que comandou a Câmara na Legislatura
1963-1964. Nascida na cidade no dia 24
de fevereiro de 1911, foi a primeira
mulher a ocupar uma cadeira no
legislativo josefense (1963-1967).

Grande piloto
Vicente Orige, do grupo Santa Fé

(camiseta cinza), ao lado da sua super-
máquina e da qualificada equipe. O piloto
catarinense é destaque a nível nacional,
figurando sempre no posto mais alto do
pódio. Parabéns.

Equipe do vice
Ademir, Gisele, Amanda e Vanilton

formam um grupo unido que atua no
gabinete do vice-prefeito de São José,
Neri Amaral.

Niver do Cesinha
Dalva, Marcia, Ferreira (Zé Bagrinho), Cesinha e Mario

curtiram uma bela noite entre irmãos.

CONVITE
EXPOSIÇÃO E LANÇAMENTO DO LIVRO

“Cleber saiu da linha”
Local: Território Invisível

Travessa Jorge Bráz, 64, Campeche.
Data: 6 de julho Hora: 15h

Omar Rosario e Elvira Nardone.
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- O sr. está então convencido
que a terra é plana, capitão?

- Para os europeus sempre foi,
disse Jack o Marujo. Até que
descobriram o outro lado do mar.
Se jogaram no abismo e viram
que dava pé.

- Onde está o sr., capitão? 
- Estou calado, portanto

invisível, disse Jack o Marujo.

- Qual seu patrimônio,
capitão?

- O respeito dos camaradas e o
temor que me dedica a bandalha,
disse Jack o Marujo.

- Como a Terra poderia ser
plana se aparece nas fotos como
um globo?

- Ela se encolhe, como o tatu
bola, disse Jack o Marujo.

- O sr jogou sua biografia no
lixo ao abraçar a teoria da terra
plana, capitão.

- A teoria é uma bobagem.
Serve apenas para peitar a
soberba heliocentrista. Balançar o
paradigma abre portas, disse Jack
o Marujo.

Se continuar criticando a
esquerda será acusado de fascista,
capitão. 

-Sou também acusado de
comunista quando critico a
direita. É o divertimento deles.
Somos o play-ground dessa
canalha, disse Jack o Marujo.

- Ficar em cima do muro é
também ter lado, não dá para

escapar, disse o ideólogo. 
- Tenho o mar, que não

compactua, disse Jack o Marujo.

- Sempre achei que homem
não ama, disse a Sereia.

- E é verdade, disse Jack o
Marujo. Eu apenas me perdi no
teu olhar.

- O sr. se repete muito, capitão. 
- O mar é sempre o mesmo,

disse Jack o Marujo. As palavras
que valem permanecem. E os
novos precisam escutar pela
primeira vez o que os veteranos já
sabem.

- Quando o seu navio se
afasta, some primeiro o casco,
depois as velas e finalmente a
gávea. Isso prova a curvatura da
terra, capitão. 

- Pode ser. Mas o horizonte
permanece em linha reta, disse
Jack o Marujo.

- Não sou melhor do que
ninguém, capitão. 

- Não há controvérsias, disse
Jack o Marujo

Se a gravidade não existe,
como sustentam os terraplanistas,
o que provoca o peso nas
pessoas, capitão?

- Churrasco, massa e cerveja,
disse Jack o Marujo.

- Existe globalização na teoria
da terra plana, capitão? 

- Sim. Chama-se
terraplanagem, disse Jack o
Marujo.

- A Terra se move, o homem é
uma evolução das bactérias, as
placas tectônicas boiam no
magma, o universo surgiu do big
bang e está em expansão, e a
gravidade é resultado da
curvatura do espaço, capitão. 

- Estava discutindo isso ontem
com o Papai Noel, disse Jack o
Marujo.

- O sr. nunca circunavegou o
globo, capitão? 

- Só fiz viagens de bate e volta,
igual a Colombo, disse Jack o
Marujo.

- Deus fez todos os planetas
redondos, menos a Terra, que é
plana. Como foi isso, capitão? 

- Ele deixou cair no chão e
resolveu aproveitar o material,
disse Jack o Marujo.

- Situação está perigosa,
precisamos emigrar, capitão.

- Moro no horizonte, onde
ninguém pode chegar, disse Jack
o Marujo.

- Homem sabe amar, capitão? 
- Não, mas pode aprender,

disse Jack o Marujo.

- Estamos todos no mesmo
barco, capitão. 

- Só o mar que é outro, disse
Jack o Marujo.

- O sr se acha, não é mesmo?
- Eu sou o que me acho. Só

quem não é fica procurando,
disse Jack o Marujo.

O TERRAPLANISTA
DO MAR

NEI DUCLÓS

Para o capitão Jack o Marujo a teoria da terra
plana é uma boa oportunidade para continuar

chutando o balde das perguntas.

JACK NUM
TEMPO MAU

Jack, o Marujo, nunca disse
"bem vindo a bordo". E quando
alguém diz, vai para a prancha.

O que é estibordo? perguntou
a madame. É o oposto de
bombordo, disse Jack o Marujo.

E como está o velame?
perguntou o folgado. Posso te
amarrar nele junto com o
cordame, disse Jack o Marujo. Aí
tu me diz como está.

Vamos sair em passeata contra
a corrupção, disse a estudante.
Quanto vão pagar? perguntou
Jack o Marujo.

O senhor é um
desavergonhado pessimista, disse
a televisiva. Eu apenas mudo de
canal, disse Jack o Marujo.

O senhor voltou muito
engraçadinho, disse a madame.
Melhor assim, se eu perder o
humor vou jogá-la aos tubarões,
disse Jack o Marujo.

Vou inspecionar a gávea, disse
o fiscal. Não faça isso, disse Jack o
Marujo. O encarregado do lugar
morreu a semana passada e ainda
não conseguimos tirá-lo de lá.

O senhor acha que existe clima
para personagens como o senhor,
tão obsoleto? disse o
vanguardista. Claro que não, disse
Jack o Marujo. Sou apenas a má
notícia quando anunciam tempo
bom. 

Vai ser emocionante esta
viagem, não vai? disse a
deslumbrada. Vai, disse Jack o
Marujo. Vou amarrá-la no mastro
para descobrir a sensação.

Pensei que o senhor tinha
amaciado com a Sereia, disse o
Imediato. Se fosse assim ela teria
me jogado fora do barco, disse
Jack o Marujo.


