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mulheres
Maioria no voto, minoria na política

PoPulAção ProtestA contra a greve de ônibus. Serviço essencial não pode parar e deixar milhares de pessoas sem meios para ir ao trabalho, à escola, ou voltar para casa

PÁGINA 8

Fotos do Campeche como
se fossem “praias mexicanas”

México tem um estado e uma capital
chamados Campeche. Tem pirâmides Maias,
belas paisagens, mas as fotos das praias no
site “Maps of México” são imagens daqui, da

nossa praia e da Ilha do Campeche. 

Bom de negócios. Vendeu sucata, comprou
parte boa da Eletrosul. Tractebel fatura

R$ 6 bi; Eletrosul está de pomboca na mão Com FerNANdo dAmásio

ilhA reAl

CoNversA de esQuiNA

PÁGINAS 22 e 23

PÁGINAS 9 e 24

A cidade sem truque nem magia

PÁGINAS 6 e 7

Petra Mafalda/Divulgação/BD

Em 125 de República Florianópolis teve 151 prefeitos mas só uma
mulher assumiu o poder. E desde 1824 até hoje,1.389 deputados
passaram pela Assembleia e apenas 13 eram mulheres .
Por quê elas não votam nelas?                                        PÁGINAS 4 e 5

Greve com novidade: usuários revoltados. Todo mundo de saco cheio de ficar no meio do caminho 

A revoltA dos usuários
PÁGINAS 16 e 17
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Tiragem: 6  mil exemplares

Bom dia, leitores
Já estávamos com saudades. Um mês

passa depressa, mas é um tempo curto para
encontrar assuntos que incentivem a leitura.
Nesta edição, um tema dedicado às
mulheres. Elas são maioria como eleitoras
mas poucas mulheres são eleitas. Por quê?
Mulher não vota em mulher? Descobrimos,
também, que os mexicanos usam fotos do
Campeche como se fossem  praias deles.
Outra boa: o homem que vendeu a refinaria
de Pasadena para a Petrobras também é
dono da Tractebel. Nesta edição também
mostramos a Ilha real, sem truque nem
magia. Boa leitura

A taça já é nossa

Antes de começar a Copa do Mundo no
Brasil, já temos um recorde. Morreram
nove operários nas obras dos estádios. A
última vítima sofreu uma descarga elétrica,
na Arena Pantanal, em Cuiabá. O operário
chamava-se Muhammad’Ali Maciel Afonso,
tinha 32 e morreu na quinta-feira, dia 8 de
maio. O choque provocou uma parada
cardíaca e ele morreu no local. Era
funcionário de empresa terceirizada,
contratada pelo consórcio responsável pela
obra. Nos estádios da Copa, já foram
quatro mortes na Arena da Amazônia
(Manaus), três no Itaquerão (São Paulo),
uma no Estádio Mané Garrincha (Brasília)
e, agora, mais uma na Arena Pantanal

todo mundo parado
Toda vez que chega a data-base dos servidores

municipais, vem junto a ameaça de greve por
tempo indeterminado. Os Sintrasems (Sindicato
dos Trabalhadores Serviço Municipal) de
Florianópolis e São José já se mobilizaram. Na
Capital, os servidores pararam.  As prefeituras
esperneiam, alertam para o impacto financeiro no
caixa público. A discussão se repete todo ano,
mas a população é quem sempre paga o pato.

Existe uma saída, mas exige coragem política:
eliminar 90% dos cargos comissionados, colocar
um freio nas contratações de ACTs
(trabalhadores temporários) e acabar com a
terceirização de serviços e mão-de-obra, sempre
com custos altíssimos para os municípios. Feito
isso, sobrarão recursos para dar um salário digno
aos funcionários. Já passou da hora de o serviço
púbico só ter trabalhador efetivo. Quem quiser
ser funcionário público, que preste concurso.

uma tucana prepara seu vôo

A vereadora Sandra
Martins, do PSDB de São
José, decidiu encarar o
desafio: vai disputar as
próximas eleições como
candidata a deputada
estadual. O martelo foi
batido em reunião com o
ex-governador Leonel
Pavan (candidato ao
Senado) e o vice-prefeito
José Natal Pereira.

Ficou acertado que o partido, no município,
deve acompanhar o vôo da única tucana com
mandato legislativo em São José. A expectativa é
que, depois de eleger uma mulher como prefeita,
Adeliana Dal Pont, os josefenses apostem no
nome de uma mulher para a Assembleia
Legislativa.

Com distribuição dirigida, o Bom Dia não tem encalhe. Da tiragem de 6 mil exemplares, 4 mil
jornais são distribuídos de porta em porta pela eficiente equipe que  aparece ai nas fotos.  Outros 2
mil exemplares são colocados em quase 200 pontos de distribuição. Como o exemplar é gratuito e a
leitura é boa, não sobra jornal. Então, não esqueça de levar um Bom Dia, se é que você já não está
recebendo o seu exemplar em casa. 

duPliCAção dA edu vieirA

Mais um passo 
O Conselho Universitário da Ufsc

aprovou, por 24 votos a favor e 14 contra, a
cessão de uma área de 900 metros para que a
prefeitura de Florianópolis possa executar a
obra de duplicação da Rua Deputado Antonio
Edu Vieira, trecho da universidade até o Saco
dos Limões. 

A prefeitura já tem liberados R$ 11 milhões
para tocar a obra, e corre o risco de perder os
recursos do governo federal se não usar o
dinheiro logo. O prazo está se esgotando. A
decisão da Ufsc era um dos grandes
obstáculos para o início da duplicação. A
partir de agora, a luta é para que o processo de
cessão da área ande rápido. O terreno onde
está a Universidade Federal, aliás, foi cedido
pelo município. Sem ele, a Ufsc não estaria em
uma região tão privilegiada e valorizada como
a Trindade. Por isso, já passou da hora de a
Ufsc dar sua contribuição para a cidade. 

sANdrA mArtiNs

De porta em porta
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“Quando uma mulher entra na política, muda a mulher.
Mas quando várias mulheres entram na política, muda a política”

(miChele BAChelet, soCiAlistA reeleitA PresideNte do Chile)

Com 288 ANos, Florianópolis teve apenas
uma prefeita e 11 vereadoras 
Nos 125 anos da República 151 homens já ocuparam a cadeira de prefeito e em 17 Legislaturas
na Câmara, desde o Estado Novo, 368 homens exerceram cargo de vereador 

Apresença da mulher na
política brasileira é tão
pequena que o Tribunal

Superior Eleitoral (TSE) está
veiculando a campanha “Mulheres
na Política”, com o objetivo de
aumentar a participação feminina,
estimulando que mais mulheres
sejam candidatas nas eleições de
outubro deste ano. 
Pesquisa do TSE mostra que apesar
serem maioria na população e terem
maior nível de escolaridade, a
presença da mulher 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.
Atualmente, dos 513 deputados
federais, apenas 45 são deputadas. E
entre os 81 senadores, somente 10
são mulheres.

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 César Souza Junior, que assumiu
em janeiro de 2013, Florianópolis
teve 152 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 número
praticamente 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 17ª Legislatura, passaram pelo
Legislativo 379 vereadores (entre

eleitos e suplentes que assumiram o
mandato) e somente 11 mulheres
figuram entre eles. Isso significa
que, em 78 anos, a representação
feminina na Câmara da Capital foi
de apenas 2,90%. 

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

Clair Castilhos, a
primeira vereadora 

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
AlferesTiradentes. 

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

256 ano 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 surreal-
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 de votos
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 dedicam-
se 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 Legislatura atual, a 17ª, os
eleitores de Florianópolis, cuja
maioria é mulher (quase 52%) 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 no dia 9
de março último. Beatriz 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.

ClAir CAstilhos Coelho

ANGelA AlBiNo
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Santa Catarina é um estado cada
vez mais feminino, conforme
estatísticas do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE). Nas últimas
eleições, em 2012, dos 4.739.345
eleitores aptos a votar 2.423.989
(51,15%) eram mulheres e
2.315.351 (48,85%) homens, uma
diferença de 108.638 votos.

Essa tendência também ocorreu
nas eleições de 2008, quando o
eleitorado feminino superou o
masculino, totalizando 50,86%, e de
2010, com 51%.
Em 2012, nos cinco maiores
eleitorados de SC a predominância
também foi feminina: Joinville
(51,56%); Florianópolis (52,95%);
Blumenau (52,29%); São José
(52,80%); e Criciúma (52,12%).
Florianópolis é a terceira cidade do
estado com maior percentual de
eleitoras (52,95%). Balneário
Camboriú lidera (54,37%), seguido

de Capivari de Baixo (52,96%); São
José (52,80%) e Lages (52,71%).

Nas Câmaras do Brasil,
60 mil homens e 6 mil
mulheres 

Dos cerca de 60 mil vereadores
em todo o país, apenas 6 mil são
mulheres, o que representa 9% das
cadeiras nas Câmaras dos 5.564
municípios brasileiros. Dividindo o
total de vereadoras pelo número de
municípios, o resultado é uma
média de 1,07 mulheres em cada
Legislativo do Brasil. 

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

10% das cadeiras ocupadas
atualmente, é menor que o
conquistado após a vigência da
primeira versão da lei de cotas no
Brasil, em1995, 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.

Como eleitoras, mulheres são maioria 

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 que iniciaram o atual
período, que está na 17ª Legislatura,
um total de 1.389 deputados
passaram pelo do Palácio Barriga
Verde. Desse número, apenas 13
mulheres fizeram parte do
parlamento. 

Isso significa que, na história, o
percentual de participação das
mulheres no Legislativo catarinense
foi de insignificantes 0,93%. Das
mulheres deputadas, nove foram
eleitas titulares, quatro reeleitas, e
seis assumiram o mandato como
suplentes. 

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
Assembléia 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 Legislatura atual, a 17ª,
novamente cinco mulheres 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.

histÓriA

Albertina Krummel
maciel

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 sempre
atuou em movimentos filantrópicos
e foi eleita vereadora em 1963
(Legislatura 1963-1967). Candidata
a reeleição, morreu dias antes da
eleição, vítima de isquemia cerebral,
enquanto visitava a casa de um
eleitor. Mesmo assim, seu nome foi
sufragado maciçamente nas urnas. 

voto mAChistA

em 190 anos, 13 deputadas e 1.389 deputados

9% Mulheres

Homens91%

AdA de luCA ANA PAulA limA dirCe heidersCheidt
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OCampeche, no Sul da Ilha,
praticamente todo mundo
conhece. É um bairro de

Florianópolis com área de 35,32
km², mais de 20 mil habitantes e que
tem uma longa faixa de praia com
mar aberto, de frente para Ilha do
Campeche. Além de muitos turistas,
é um dos balneários com maior
índice de crescimento imobiliário e
populacional da Capital , espécie de
praia da moda, a 15 km do centro e
a apenas 11 km do aeroporto.

Mas existe outro Campeche que
pouca gente ouviu falar.  É o
Campeche do México, um dos 31
estados do país, que faz limite com
Yucatán, Quintana Roo e Tabasco, e
também  com a Guatemala e o
Belize. Tem uma área bem maior,
de  50.812 km², e população de
quase 700 mil habitantes. Sua
capital, à beira-mar, também se
chama Campeche, foi fundada pelos
espanhóis em 1540 e declarada
Patrimônio Histórico da
Humanidade pela Uncesco, em
1997.

Mas além do nome, os dois
Campeches tem mais coisas em
comum: um grande site de turismo
de lá, o Maps of  México, que tem
mais de 4 mil páginas com mapas
do país e 2,5 mil fotos panorâmicas
do México, usa três fotos da praia
do (nosso) Campeche como se
fossem paisagens do litoral
mexicano. Veja ao lado o site.

o méxiCo tAmBém tem um CAmPeChe
Mas não precisava usar  fotos do nosso Campeche
e dizer que são “praias mexicanas” 

FoNte: http://www.maps-of-mexico.com/photos/campeche/campeche.shtml

ilhA do CAmPeChe, Florianópolis PrAiA do CAmPeChe, Florianópolis
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O estado de Campeche, que fica
na boca do Golfo do México, surgiu
a partir da cidade de Campeche,
fundada em 1540 quando os
espanhóis conquistaram a  Península
de Yucatán. No período colonial, era
um porto rico e importante, que
entrou em crise depois da
Independência do México. Voltou a
ganhar importância econômica na
década de 70, com a descoberta de
petróleo no Golfo do México. O
estado de Campeche tem
importantes sítios arqueológicos
Maias e coloniais.

Antepassados diretos dos Maias
viveram nas terras do Campeche
mexicano há cerca de 5.000 anos.
Grupos migratórios vindos da
Guatemala, honduras e Chiapas
também se fixaram no estado. Com
o colapaso do povo Maia, no Século
X, que abandonou a região por
motivos ainda desconhecidos, o
estado de Campeche ficou dividido
em pequenos centros, depois
conquistados pelos espanhóis.
Desde o período colonial o

Campeche do México teve lutas de
libertação, seja contra os espanhóis,
contra os piratas, e na guerra contra
a Inglaterra, em 1774. A cidade de
Campeche foi tomada e saqueada
várias vezes, apesar da resistência de
seus habitantes.

Em 1821, a câmara municipal de
Campeche proclamou a
independência da Espanha.  Ficou
independente inclusive do México,
até 1823.

Mas a região continuou tendo
rebeliões e enfrentou revoluções na
sua luta por autonomia e definição
do território. Em 1917, o estado do
Campeche ganhou a sua
Constitução Política.

Na história recente, dois
acontecimentos importantes que
marcaram o destino do Campeche
mexicano:  a descoberta de petróleo
em 1971 e a perfuração do primeiro
poço em 1975;  e a migração de 25
mil refugiados da Guatemala, que
entraram no território do Campeche
entre 1984 e 1986. 

um pouco da história do
Campeche mexicano

O Campeche de Florianópolis
tem duas versões para a origem de
seu nome. Uma delas é atribuída ao
escritor e aviador francês Antoine de
Saint-Exupéry, que na década de 20
descia no campo de pouso da atual
Av. Pequeno Príncipe, na escala da
rota Paris-Buenos Aires do correio
aéreo francês Sociêté Latécoère: ele
teria chamado o lugar de Champ et
Peche, ou Campo de Pesca.  
Mas a Ilha do Campeche, bem em
frente, já tinha este nome desde o
século XVIII, bem antes de Saint-
Exupéry. Para alguns historiadores, a
denominação Campeche provém de
um vegetal chamado pau-campeche
(hematoxylon campechianum) usado
como planta medicinal e para
tinturaria.

A denominação do Campeche
mexicano também é curiosa.  O
nome seria de origem Maia,
KaanPeech (do idioma Maia:
Kaan=serpente, Peech= carrapato,
que se traduz por lugar de serpentes
e carrapatos). Quando chegaram os
colonizadores espanhóis, a
pronúncia teria sido castelhanizada
para Campeche.

Interessante: até meados década
de 80, quando o Campeche de
Florianópolis ainda era pouco
povoado, o bairro também tinha

muitas cobras e carrapatos. Era um
verdadeiro KaanPeech.

Existem duas versões para o
nome Campeche. A primeira, mais
elegante, remete a um visitante
ilustre e frequente da região, o
escritor e aviador francês Antoine de
Saint-Exupéry. Durante a década de
20, o correio aéreo francês Sociêté
Latécoère instalou no Campeche um
campo de pouso que era utilizado
para o reabastecimento dos voos
entre Paris e Buenos Aires. O
comandante da rota, Saint-Exupéry,
aproveitava para descansar e fez
amizade com os moradores da
região. A lenda que ficou é que o
nome Campeche provém do apelido
francês que o visitante deu ao lugar:
Campo de Pesca, ou seja, Champ et
Pêche.

No entanto, como a Ilha em
frente à praia já tinha este nome
desde o século anterior,
historiadores afirmam que ele
provém de um vegetal chamado
pau-campeche (Hematoxylon
campechianum) da família das
Fabaceae utilizado como planta
medicinal e para tinturaria de mesmo
nome e que, a exemplo do pau-
brasil, foi muito procurado no início
da colonização.

origem dos nomes 

ilha do Campeche e riozinho
Quem entra no site leva um susto:

entre as imagens de relíquias de
pirâmides Maias e belas construções
da época da colonização espanhola,
existem três fotos bem conhecidas: a
Ilha do Campeche, o Riozinho (com
o costão da Joaquina ao fundo), e um
detalhe da praia do Campeche com o
morro da Armação distante. São as
fotos 17, 18 e 19, todas com a legenda
“Campeche-México”, além da marca
do site sobre elas, em vermelho, no
canto esquerdo: “Mapas of  México –
Interative & Panoramic”. 
Também está lá o endereço, para
quem quiser conferir: www.mpas-of-
mexico.com. É só procurar
“Campeche photo gallery”.
As fotos da Ilha do Campeche, do

Riozinho e da praia do Campeche
fazem parte do “acervo” do site
mexicano há alguns anos, e ninguém
sabe como foram parar lá e porque
ainda continuam lá . Uma explicação
provável: na montagem do banco de
fotos do “Maps of  México”, alguém
saiu buscando no Google fotos do
Campeche e nossas paisagens foram
capturadas, copiadas e agora são
divulgadas como se fossem “praias
mexicanas”.

Para o “Maps of  México”, no
entanto, que se vende como “a maior
coleção de interativos, panorâmicas e
IPIX fotos e mapas de todo o
México” é uma falha grosseira, para
dizer o mínimo. 

mAPA, Golfo do México
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eletrosul e trACteBel
Uma está de pomboca na mão, a outra
brilha na crise energética

Acrise energética do governo
Dilma Roussef  jogou luz
sobre duas empresas com

sede em Florianópolis, a Eletrosul e a
Tractebel Energia. A Eletrosul foi
atingida pela descarga elétrica da MP
579, que avariou a Eletrobras (nave
mãe do sistema da qual a Eletrosul faz
parte) e deixou todo o setor elétrico
capenga. A receita de R$ 19 bilhões
que a Eletrobras teria em 2013, virou
um prejuízo de R$ 6,8 bilhões por
conta da gestão desastrada do
governo, que adotou a estratégia do
fusível queimado: reduziu tarifas
quando o custo da energia
aumentava, incentivando o consumo
e arrastando o país para o risco de
racionamento.

Vítima do apagão gerencial, a
Eletrobras tem recorrido a
empréstimos para pagar salários dos
funcionários, e sua subsidiária

Eletrosul, se não vier socorro
urgente, terá que colocar à venda a
sua portentosa sede no bairro do
Pantanal para honrar compromissos
trabalhistas. Essa alternativa extrema
já é discutida na empresa.
Já a Tractebel, vai muito bem no
mercado de energia, mesmo
integrando o rol de algozes da
Petrobras. Um dos principais
acionistas da empresa de energia é o
megaempresário belga Albert Frère,

vice-presidente da GDF Suez, que
controla a Tractbel. Ele era o dono da
refinaria Pasadena (via Astra Transcor
Energy) quando a metade da sucata
foi comprada pela Petrobras, e onde a
empresa brasileira, depois, enterrou
U$ 1,12 bilhão. O belga da Tractebel
comprou Pasadena em 2005 por U$
42 milhões, e vendeu 50% para a
Petrobras por mais de U$ 300
milhões, em 2006.
Mas isso é só um detalhe, porque o

seu principal filão de Albert Frère no
Brasil é mesmo a Tractbel Energia,
empresa que fatura R$ 6 bilhões
anuais. 
Para quem não lembra, a Tractebel
comprou, anos atrás, a parte boa da
Eletrosul,  que incluía as usinas de
Machadinho e Itá, além de Estreito,
Jirau e mais uma penca de
hidrelétricas, termelétricas, eólicas. 
Como se vê, há muito tempo as
estatais brasileiras fazem negócio de
pai pra filho com empresas
estrangeiras.

AlBert Frère

eletrosul

Divulgação/BDF
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A ilhA reAl, sem truque nem magia

Florianópolis sempre atraiu
turistas e novos moradores
pelo impacto de suas belezas

naturais. Isso é incontestável. Mas,
nos últimos anos, virou moda
classificar a cidade como líder disso
e daquilo, “Capital do Mercosul”,
“Ilha da Magia”, “campeã em
qualidade de vida”, “líder no
consumo de frutas e hortaliças”,
etc. 

Só no site da prefeitura existem
quatro classificações: “Segunda
cidade do Brasil em maior
prevalência em Aleitamento
Materno Exclusivo (Fonte:
Secretaria Municipal da Saúde);
cidade número 1 no Brasil em
plantio de árvores, e entre as 10
mais do mundo (Fonte: C40 São
Paulo Summit);  terceira cidade
brasileira que mais recebe eventos
internacionais e o terceiro destino
de turismo de lazer”.

Ufanismo à parte, é bom lembrar
que temos um dos piores trânsitos
do país; que a cada ano temos cada
vez mais praias impróprias para
banho; que o turismo, sem
planejamento, já nos sufoca; que a
violência urbana assusta; que faltam
água, médico, etc.

Florianópolis continua bela, mas
já é impossível esconder a
degradação social que transforma
áreas da cidade em verdadeiros
guetos. O centro é um exemplo
disso. Largo da Alfândega, Praça
XV, Mercado Público que já foram
nossos cartões postais, hoje tem um
aspecto triste. Quem caminhar meia
hora por ali verá uma cruel
repetição de cenas assim.

Não há marketing ou
classificação ufanista que esconda
isso. É a realidade.
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No fim de maio, uma parte importante da
tradição e da cultura de Florianópolis,
aquela que tem um delicioso aroma das

coisas do mar, será congelada no tempo. A
prefeitura fecha as portas da ala sul do Mercado
Público para reformar este patrimônio histórico. 
Durante seis meses, a cidade vai ficar sem um de
seus bons e velhos costumes. 
Ir ao antigo prédio da Av. Paulo Fontes para
comprar peixe, saborear pastéis e empadas de
camarão, comer bolinhos de bacalhau, beber chope
ou uma gelada com os amigos, ou apenas para
colocar a conversa em dia, falar da vida e dar muitas
risadas, só será possível no final do ano. A
promessa é que a reforma fique pronta em
dezembro.  

Mas quando reabrir as portas muitos bares,

peixarias e outros comércios tradicionais não
estarão mais ali, porque os proprietários perderam
a licitação e o direito de continuar trabalhando no
Mercado. Uma parte desse cotidiano de
Florianópolis vai virar história.

O plano da prefeitura é fechar a ala sul no fim
de maio e entregar a ala norte, que ainda está em
obras, no começo de junho (a promessa é que será
dia 2). A ala norte, na Conselheiro Mafra, terá 75
comerciantes. No dia 30 de abril, o prefeito César
Júnior reuniu os novos concessionários para dar as
boas vindas. Muitos, no entanto, não poderão
montar os boxes porque não têm o alvará.
Também é grande a expectativa de como a cidade
receberá a “nova” ala norte, que terá um novo mix
de negócios idealizado pelo município.  

em 163 anos, dois mercados

O atual Mercado Público foi construído
1898, em substituição ao antigo mercado que
funcionou durante 45 anos onde é, hoje, a
Praça Fernando Machado. A antiga construção
foi demolida em 1896.  

Há mais de um século e meio, o Mercado já
era submetido às pressões políticas a todo tipo
de interesses. A construção do primeiro
mercado, em 1851, abriu uma luta política  que
durou quase 50 anos. Dois grupos, chamados
de “barraquistas” e “judeus”, ficaram de 1791 a
1848 disputando onde seria localizada a
construção. 

Os “barraquistas” queriam fosse em frente
à atual Praça Fernando Machado, em pequenas
barracas. Já os “judeus” defendiam que
funcionasse na área onde é, hoje, a Capitania
dos Portos. O tira-teima foi nas urnas. 

Em março de 1848, o Decreto nº 252
autorizou a edificação em frente à Igreja
Matriz, onde está a estátua do general
Fernando Machado. A planta era do tenente-
engenheiro João de Souza Melo e Alvim,
aprovada em substituição ao projeto de três
barracões, do vereador Antônio Francisco de
Faria. Depois de 45 anos, esse Mercado foi
demolido. 

O atual Mercado Público foi construído em
duas etapas: a primeira ala, a Norte, na rua
Conselheiro Mafra, em 1899; e a segunda ala, a
Sul, na atual Av. Paulo Fontes, em 1915,  junto
com as torres, as pontes que as interligam e o
vão central. 

merCAdo Público, os dois lados da moeda
Ala norte abre e ala sul fecha. Nem todos voltam depois das reformas

BDF
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Laboratório Unidos - Matriz
R. Padre Roma, 272
Fone: 3225.0925

Celso Ramos Medical Center
R. Dom Joaquim, 885 - sl. 201
Fone: 3229.0170

Hospital da Polícia Militar
R. Major Costa, 221
Fone: 3229.6536

Beiramar Shopping
Centro Médico Beiramar Shopping
R. Bocaiúva, 2464 - 6 piso
Fone: 3223.8852

CENTRO

Trindade Shopping
R. Lauro Linhares, 2123 - lj. 01
Fone: 3234.4925

Rod. SC 405, 531 - lj. 01
Fazenda do Rio Tavares
Fone: 3338.2247

R. Koesa, 100
Fone: 3357.5085

Rod. SC 403, 6101 - lj. 01
Fone: 3369.0280
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www.unidos.com.br
coleta em domicílio / empresa

"No mês de março, o pedacinho de
terra mais charmoso e encantador de
Santa Catarina comemora 288 anos
de história e cultura. Com mais de
430 mil habitantes e 42 praias
oficiais, Florianópolis enfeitiça quem
por aqui passa, principalmente devido
às suas belezas naturais. Considerada
uma das capitais brasileiras com o
mais alto índice de desenvolvimento
humano, a cidade oferece uma
diversidade de programas - da
gastronomia ao esporte - e acolhe a
todos os povos. É nesse ritmo de
festa e comemoração que o
Laboratório Unidos gostaria de
parabenizar a Ilha da Magia, um dos
destinos mais visitados do Brasil e
que tanto nos orgulha! "

É possível perceber atrás de
alguns balcões na ala sul do Mercado
Público, uma profunda tristeza, que
parece tomar conta de todo o prédio
de 116 anos. Ela parece vir da
angústia de tradicionais
comerciantes, terão que deixar o
mercado, o negócio mantido por
várias gerações e o ambiente onde
construíram suas vidas. São os
excluídos, que perderam a licitação
que definiu os novos proprietários
do Mercado.  Amigos e fregueses são
solidários, mas fazer o quê?  

Alvim Nelson Fernandez da Luz ,
que ocupa o box nº1 há 50 anos – o
espaço foi comprado por seu pai há
57 anos -, ficou de fora da licitação e
o seu tradicional Bar e Fiambreria
Alvim é um dos que vai desaparecer,
junto com a empada de camarão, o
bolinho de bacalhau, o chope gelado,
e parte da história da cidade vivida ali.

Outro ponto tradicional, o
Açougue Livramento, que vende
carne no Mercado Público há 68
anos, um negócio que foi passando
de pai para filho, também não abrirá

mais as portas.
A Agropecuária Carvalho,  no vão

central há 61 anos, vai mudar para
perto dali, na rua Francisco
Tolentino. A esperança é que o
fregueses continuem fiéis e novos
apareçam.

A Peixaria Santos,  que está há
mais de 40 anos na ala sul, também
não venceu a licitação e deixará  o
Mercado. Todos esses tradicionais

comerciantes obrigados a
interromper sua história no Mercado
Público têm uma qualidade em
comum: uma grande vontade de
seguir lutando. 

Nelson Santos, o proprietário da
peixaria, já planeja sair da Ilha e abrir
um novo negócio, quem sabe um
empório, onde também sirva ostras e
peixes já prontos, para o cliente levar
para casa.

Alvim, com mais de 70 anos,
promete dar a volta por cima com
um novo Alvim,  restaurante ou bar,
agora na Praça XV, para onde levará
todo o peso da experiência, da
tradição, da gastronomia premiada, e
a freguesia e os amigos que
conquistou em 50 anos de balcão no
Mercado Público.

Ricardinho Machado escreveu
que “fechar o Alvim é como
ficarmos, hoje, a chorar o Miramar”.
Mas com o carinho e o jeito com que
o Alvim está idealizando o novo
Alvim, logo, logo a cidade vai reviver
o prazer de freqüentar a Praça XV, o
novo endereço  do democrático Bar
nº 1 do Mercado.

Peixarias mudam para
o terminal Cidade de
Florianópolis

O acordo coma prefeitura é que
as peixarias do Mercado Público
sejam instaladas no Terminal
Cidade de Florianópolis.

Boxes tradicionais fecham as portas para sempre

PeixAriAs, como a do Chico, vão funcionar em estrutura temporária no
Terminal Cidade de Florianópolis

BDF
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moBilidAde urBANA

Em 10 anos, Florianópolis ganhou 120 mil veículos. Hoje a frota tem 315.852
unidades, aumenta 13 mil por ano, mais de 1 mil por mês  

Florianópolis quer R$ 1 bilhão
do PAC da Mobilidade
Urbana para obras que

priorizem o transporte coletivo,
como alternativa para melhorar a
mobilidade urbana na Capital.  Na
proposta que o prefeito Cesar
Junior entregou ao Ministério do
Planejamento, estão previstos a
construção de corredores
exclusivos, melhoria e ampliação de
terminais, novos pontos, dez
estações de embarque e
desembarque, corredores
preferenciais e utilização de binários
(vias de mão única).

Neste pacote, também estão
incluídos 85 km de ciclovias, 205
km de calçadas, 198 km de
qualificação de vias, implantação de
bonde via cabo para ruas com
escadarias e de difícil acesso, estudo

para atracadouros de transporte
marítimo, ampliação do sistema de
monitoramento de transporte e
trânsito e integração do transporte
coletivo com o sistema de teleférico,
além da continuidade da Avenida
Beira-mar Continental – via
corredor metropolitano – até a BR-
101.

Se o dinheiro sair, e no ritmo que
andam as obras do PAC pelo país,
quanto tempo levaria para a
prefeitura de Florianópolis
implantar essas obras? Ninguém
sabe prever. Mas a obrigação do
prefeito é correr atrás de soluções.

Mesmo assim, fica a grande
pergunta: como resolver o
problema de uma cidade onde a
maior parte do território fica em
uma ilha e que, a cada ano, recebe
mais de 13 mil veículos em suas

ruas? 
Em 10 anos, Florianópolis

ganhou mais de 120 mil veículos
(121.975). Em 2003, a frota da
cidade tinha 178.339 unidades, e
passou para 300 mil (300.314) em
janeiro de 2013.  Um ano depois,
em 2014, a frota já tinha saltado
para 313.505, que já viraram
315.852 veículos no mês passado,
dia 31 de abril. 

Nos últimos 10 anos, o
crescimento médio anual da frota
foi de 12 mil veículos/ano. Mas em
2013, a frota da Capital ganhou
mais de 13 mil veículos, mais de mil
por mês. Somando a frota de 2013
com os 4 meses de 2014 (janeiro a
abril), foram 15.538 veículos a mais.
Uma média de 1.109 por mês. 

Como Florianópolis é centro de
uma região conurbada, para cá

também convergem, todos os dias,
milhares de veículos de São José,
Palhoça e Biguaçu. E nessas três
cidades a frota já cresce mais que na
Capital. Nos três municípios
vizinhos, somando as frotas de 2013
com os 4 meses de 2014, houve um
aumento de 18.087 veículos , média
de 1.291 por mês. Hoje, nas ruas
das quatro cidades, circula uma
frota de mais de 572 mil veículos. 

PreFeito Quer R$1 bilhão para destravar a cidade
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120 mil veículos,
cinco obras

Nos últimos 10 anos,
embora a frota de veículos
tenha ganho mais de 120 mil
veículos, a únicas obras viárias
estruturais foram a construção
do elevado da Seta e de uma
terceira pista na SC 405(depois
de 2 anos, a rodovia já ficou
saturada); duplicação do
trecho da SC 401 de Ratones
ao trevo de Canasvieiras);
construção dos elevados
Itacorubi e do Rita Maria; e a
Beira-mar Continental. 

Em Florianópolis, as obras
de infraestrutura ou andam a
passo de tartaruga ou param
de vez. Duas obras recentes
que ninguém sabe quando
terminarão.  Na SC 403, a
empreiteira Espaço Aberto
teve o contrato rescindido
porque os trabalhos não
andavam; e a duplicação da
rodovia Diomício Freitas, para
o aeroporto, com confluência
para o Sul da Ilha também está
paralisada. A construtora é
mesma da SC 403, a Espaço
Aberto. Haja falta de sorte. 

Para uma cidade com 313
mil veículos, ruas saturadas ,
que tem vizinhos com uma
frota de 260 mil unidades, e
recebe pelo menos mais 300
mil carros com turistas nos
meses de janeiro e fevereiro,
não há para onde escapar.

um ônibus para
333 pessoas

Enquanto o total de
veículos individuais acelera, o
crescimento do número
ônibus está em marcha à ré.
Em 14 meses, de janeiro de
2013 a abril de 2014, a frota de
ônibus de em Florianópolis
ganhou 45 unidades (foi de
1.904 para 1.949), o que
representa três ônibus a mais
por mês. 

Para uma cidade com mais
de 453 mil habitantes , que
recebe mais de 10 mil novos
moradores por ano, quase 1
mil por mês, a proporção
entre o crescimento da frota e
o número de novos habitantes,
em  14 meses, foi de um
ônibus para cada 333 pessoas. 

moBilidAde urBANA

Os controladores eletrônicos
de velocidade que a
Autopista Litoral Sul

espalhou pela BR 101, no trecho
urbano entre Palhoça e Biguaçu,
pioraram a mobilidade nestes locais.
Em São José foram implantados
vários equipamentos e a velocidade
na BR 101 caiu de 80/100Km
horários para 50Km, e até para
20/30Km horários quando os
motoristas chegam próximo aos
controladores.

Instalados em uma espécie de
portal, os equipamentos permitem
trafegar até o limite de 80km, mas a
maioria dos motoristas reduz
drasticamente a velocidade com
receio de ser pego pelo radar. Como
a velocidade cai para 30/40km a
redução provoca filas onde o trânsito
fluía normalmente. Em São José, um

dos redutores foi colocado próximo
ao MundoCar, no Kobrasol, e outro
próximo ao Shopping Itaguaçu,
trecho onde o trânsito já era uma
verdadeira salada mista, com várias
confluências. Esses controladores de
velocidade foram colocados na 101
com autorização do Dnit e anuência
da Polícia Rodoviária Federal. 

Para os moradores da região, a
quem foi prometido e jurado que a

alça de Contorno seria entregue em
2012 (a obra nem foi iniciada), ficam
dúvidas: a) os radares vieram para
melhorar o trânsito ou para ampliar a
arrecadação com multas?; b) o
investimento nesse novo sistema é
uma meia-sola para justificar mais
atrasos na obra da alça de contorno?
c) com base em qual estudo os
radares foram implantandos, já que o
trânsito piorou?

rAdAres NA 101
Devagar, quase parando

AutoPistA iNstAlA radares na BR 101. E as obras da alça de contorno, quando começam?

BD



16
Florianópolis, abril e maio de 2014

Aconteceu o que já virou uma
rotina: Florianópolis viveu
novamente um caos com a

paralisação do transporte coletivo
(começou na quinta-feira, 8/5).  

Mas, desta vez, usuários
revoltados reagiram contra a
paralisação de motoristas e
cobradores, e o prejuízo que isso
causa para milhares de pessoas.
Como protesto por ficar sem
ônibus, um grupo de  pessoas
tentou fechar as pontes, mas foi
impedido pela polícia. 

A população voltou-se, então,
contra os grevistas. Houve
enfrentamento entre usuários e
trabalhadores do transporte. A
assembléia do sindicato, que era
realizada no Ticen,  chegou a ser
invadida por cerca de 200 pessoas.
Houve ameaças, mas a Polícia
Militar agiu e impediu o confronto.

Esta foi a grande novidade nas já
rotineiras greves de ônibus em
Florianópolis, onde apenas a

população sai prejudicada, pois o
Sintraturb, o sindicato de motoristas
e cobradores sempre conquista
ganhos para a categoria e,
historicamente, as conquistas dos
trabalhadores do transporte coletivo
são repassadas para o preço das
passagens. 

Na quinta-feira (8/5), os ônibus
começaram a parar às 7h30, sem
aviso prévio, e partir daí foram
várias horas de confusão. A
paralisação foi articulada pelo
Sindicato dos Trabalhadores do
Transporte Urbano (Sintraturb),
que tem influência do PCdoB
(Partido Comunista do Brasil).

Ricardo Freitas, assessor do
Sintraturb, e que não é motorista e
nem cobrador, estava novamente
por trás da greve. Antigo militante
do PT, investiu no sindicalismo e,
hoje, como quadro do PCdoB dá
suporte ideológico às ações do
Sindicato dos Trabalhadores do
Transporte Urbano. Freitas tem

perfil intransigente e, nas
negociações trabalhistas, sempre usa
a greve como instrumento de
pressão. Mas, desta vez, foi pego de
surpresa com a reação da
população. 

Quando os usuários revoltados
invadiram a assembléia de
motoristas e cobradores, Freitas
usou um microfone para tentar
acalmar os ânimos. O argumento
foi maniqueísta: grevistas e usuários
estavam do mesmo lado, a velha
história do bem (no caso,
trabalhadores e população sem
ônibus) e o mal (empresários e
prefeitura). Não colou. Deixou os
dogmas de lado e usou, então, uma
palavra de ordem que sempre
empolga: todos podiam entrar nos
ônibus sem pagar. Foi uma saída,
mas o que evitou mesmo o
confronto usuários-trabalhadores
foi a chegada de mais policiais.

Nas horas de confusão no
entorno do Ticen, houve até

atropelamentos. A Av. Paulo Fontes
foi fechada pela PM, mas um
automóvel entrou pela contramão e
atropelou duas mulheres, que
tiveram pequenos ferimentos. A
cena, e com a fuga do motorista,
aumentou a revolta dos usuários, já
cansados de ficar sem ônibus, faltar
ao trabalho, perder aula e, várias
vezes, ter que ir embora à pé.

Desta vez, a população reagiu
contra a greve. Mas também sobrou
palavras de ordem contra o prefeito
César Júnior. 

de sACo Cheio

PoPulAção revoltada com greve no transporte
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de sACo Cheio

O que gerou a greve de
motoristas e cobradores foi a
implantação do novo sistema de
transporte, pela prefeitura. O
movimento grevista é contra o
contrato de concessão assinado no
início de maio entre o município e o
vencedor da licitação do “novo
sistema”, o Consórcio Fênix.  O
Sintraturb acredita que pode haver
700 demissões, já que houve redução
de tarifa e, para compensar, as
empresas dispensariam
trabalhadores. 

A prefeitura argumenta que a
redução da tarifa é baseado em
“otimização administrativa”  e não
no desemprego de trabalhadores do
setor. “A redução do preço da
passagem, fato inédito na história de
Florianópolis, será possível com a
otimização do sistema, melhoria
operacional, unificação dos centros
de custo e gestão transparente em
relação às gratuidades”, diz prefeitura
em nota.

Para eliminar a desconfiança, o

prefeito Cesar Junior baixou um
decreto que veda qualquer forma de
desligamento de funcionários do
transporte, embora as relações de
trabalho nas empresas privadas sejam
regidas pela CLT. Os grevistas não
aceitaram a proposta.

Segundo a prefeitura, não há
aumento no preço das passagens
desde janeiro de 2013,  e a redução
do preço ocorrida agora “pode
parecer pouco para alguns em
situação econômica mais favorável,
no entanto, para centenas de
milhares de trabalhadores e suas
famílias, faz muita diferença”.

Diz ainda a nota que até a
licitação, no início de maio, o sistema
de transporte de Florianópolis estava
em decadência, com falta de
investimento, queda de 1 milhão de
passageiros/ano, interrupções por
causa de paralisações e baixos índices
de aprovação pelos usuários. “Esse
quadro precisava ser alterado e está
sendo”.

É o que se espera.

Novo sistema gerou a crise
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rÓtulA do Bistek: pública ou privada?

Até hoje os moradores da
Costeira do Pirajubaé
continuam intrigados com a

rótula construída bem em frente ao
supermercado Bistek, na Av. Jorge
Lacerda. A obra está em uma reta, e
a única explicação é de que foi feita
para induzir e facilitar a entrada de

veículos no supermercado. 
Se a rótula beneficia o Bistek,

prejudica muita gente. Primeiro a
empresa de ônibus, pois os coletivos
têm que fazer uma curva fechada,
com maior desgaste dos pneus.  Só
para calcular: são 270 horários, e
com o aumento do desgaste na

rótula a empresa passou a substituir
os pneus antes do tempo previsto.
Segundo: o gasto extra com os pneus
vai para o custo de tarifa,
penalizando os usuários.

Terceiro: moradores também
estão preocupados com risco de
acidente, tanto para quem sai do

supermercado como para quem
freqüenta o comércio próximo. No
Bar do Edu, um trilho foi colocado
junto à calçada como forma de
proteção.

A comunidade quer  o fim da
rótula, e que a Av. Jorge Lacerda
volta a ser como era antes. 

A ChAmAdA rÓtulA do BisteK obriga os ônibus a fazerem uma curva fechada. Além de maior desgaste dos pneus,
quem está na calçada ou no pequeno comércio e casas próximas corre risco constante
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Fábio Mallmann (primeiro à esquerda, na foto do alto
da página), um dos diretores da Auto Escola
Precisão, em São José, reuniu um grande grupo para

comemorar mais um aniversário.
Além da mesa farta, música e muita alegria. 
Como Fábio tem muitos amigos no meio político

estiveram na festa vereadores, suplentes, e o deputado
Maurício Eskudlark, que soltou a voz nas cantorias. 

O microfone democrático teve uma sequência de
cantores, transformando a noite de festa em uma
confraternização especial. 

esPeCiAl

eNCoNtro de
AmiGos
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ProvA de Amor

Em uma surpresa pra lá de emocionante, Raphael Vianna
demonstrou que deseja ter Tainã Goulart ao seu lado pelo resto

de suas vidas. O pedido foi em público no Boteco da Ilha,
acompanhado de muitos amigos. Felicidades aos noivos! 

FormANdA 

Enfim Pedagoga. Adina Isabel
comemora ao lado de seu
namorado, a tão esperada
formatura. Com certeza uma
noite de muitas emoções...
Haja coração!

duAs GerAções

No mês de maio

temos sobrinho e tio

completando

aniversário. Nosso

parabéns ao Vitor e

ao Roldan. Muitas

felicidades,

amor e paz.

esPeCiAis 

Ágatha Roldan ao lado de Fernando Damásio e
sua esposa Arlete, em uma recepção familiar

comemorando mais um ano de vida.

Bodas de
Porcelana 
E essa coluna é só
felicidade. Ás vésperas
de completar 25 anos
de casados, Tatiana e
Jair se mostram cada
dia mais apaixonados,
enfrentando juntos
todos os obstáculos.
Ainda existe amor
verdadeiro.

BoNeCAs do Bem 

Mais uma vez Adriana Piazza
obteve sucesso total com a

Barbie Esperança em prol da
APAE. Cada ano que passa

mais pessoas aderem ao
projeto e confeccionam

Barbie’s maravilhosas.
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Fernando Damásio

e-mail: fvdamasio@gmail.com
(48) 9909-7905

Ginásio do Csu
O ginásio de esportes do CSU (Centro

Social Urbano) no bairro Saco dos Limões
está em péssimo estado e sem condições de
uso. Moradores e usuários daquele
equipamento estão revoltados pois não
conseguem mais fazer atividades físicas e
nem jogar uma bolinha. Muita gente acha que
está na hora de haver mudança na
administração, e já tem morador se
prontificando.

Comércio a céu aberto   
O SPU (Serviço de Patrimônio da União),

que costuma proibir tudo na áreas de aterro,
parece que liberou o comércio de automóveis na
Costeira do Pirajubaé. Um grande espaço de
aterro foi ocupado e o SPU não fala e nem age.
É comércio livre, a céu aberto. Seria ali também
uma forma de invasão, baseado na tática dos
“Amarildos”,  que está tão em moda na Ilha?

unidos   
O bem sucedido empresário João Paulo, o Lua,

com a esposa Clarete e o irmão marcaram
presença no aniversário do Helinho (Bar do
Candinho), no dia 17/4, no Saco dos Limões. Lua
é uma grande figura, que está sempre presente nas
atividades do bairro.

velho mdB 
Vereador Neri Amaral, de São José, e o

deputado Edison Andrino, os dois do PMDB,
passaram horas caminhando pelo passado: o
assunto era o velho MDB de guerra. Todo
mundo era feliz e não sabia.

maré Alta 
Tio Cachopa e a filha Bianka de Liz, do Clube

Maré Alta, na Praia Comprida, em São José, são
os animadores dos eventos da casa. De pai pra
filha, a história continua, sempre sob o olhar
atento da Tia Chica, a matriarca.

dupla dinâmica 
Secretario de Desenvolvimento Regional da

Grande Florianópolis, Clonny Capistrano (E) e
o vereador Túlio Maciel, estão afinadíssimos
para 2017 em São José. É só ver o sorriso.

saco dos limões vai
desaparecer?

Vários moradores procuraram este
colunista para registrar a indignação com a
possibilidade de mudança no nome do
bairro, de Sacos Limões para Novo
Centro. Protestam contra a ideia, que seria
dos proprietários do empreendimento
(prédio) que está sendo construído em
frente ao Colégio Getúlio Vargas.
Comunidade promete reagir para
preservar o nome do bairro. É o tal
negócio: tem gente que chegou agora e já
quer mandar. Mas no Saco dos Limões os
moradores são conscientes e sabem que
povo que não preserva a sua história é
povo sem passado. Aqui não, tia Luiza!

sanduicheria do Kobrasol 
Empresário Braga Martins, o irreverente

Paulista e o figuraço Boabaide  degustando um
bom vinho e curtindo momentos de
descontração.

Jornalista Marília Maróstica, da Gazeta
Catarinense, de São Miguel do Oeste, participou
da festa de aniversário de Fábio Mallmann, da
Auto Escola Praticar, em São José, junto com o
companheiro. 
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vão aterrar o rio? 
O riozinho que corre dentro da Vila Operária,

no Saco dos Limoes, e passa ao lado do posto de
gasolina antes de desaguar na Baía Sul, está quase
sendo aterrado pelas obras do PAC na região, que
se arrastam há mais de 2 anos. Falta pouco para
os entulhos caírem no rio. Será que vão aterrar
mesmo? Para esconder o monte de entulhos,
colocaram um tapume.

um exemplo 
A menina Sophia Damásio Ferreira já está

escrevendo a sua história. Ela plantou uma linda
árvore, um ipê amarelo, e sonha que todas as
crianças façam o mesmo, para que a natureza seja
preservada e continue bela nos próximos anos.

Academia 
É assim que o Vitor, proprietário da

Academia Fitnes trata seus clientes: com
carinho, profissionalismo e muita atenção. Dá
pra entender porque a academia esta sempre
lotada.

Cópia fiel 
Vereador Neri Amaral e seu irmão Heitor

não são gêmeos, mas são cópia fiel um do outro.
É como diz o ditado: cara de um...

visita 
Rose Bartucheski e o vereador Tiago Silva, de

Florianópolis, durante visita à Câmara de São
José. Ela é pré candidata a deputada estadual e
ele acompanha os passos dela. Vem apoio ai?

lilás
André Francisco, o colunista Andrezinho, em

pose de galã com sua camisa lilás, recostado na
pilastra do prédio da Câmara de São José, em
frente à praça Arnold de Souza, lembra aquela
marchinha dos antigos carnavais: “...Será que ele
é Bossa Nova, será que ele é Maomé. Corte o
cabelo dele...”  Mas ele garante que seu refrão é o
da Morena Tropicana: (“...Eu sou é homem...”).

Conversas
PSB de São José, em reunião de planejamento,

discute a participação das lideranças de bairro nas
eleições de outubro. Na próxima reunião, com a
presença do deputado federal Paulinho
Bornhausen, será debatido com os líderes
comunitários a proposta do partido de valorizar o
papel igualitário entre homem e mulher no
processo político e social. Na foto, a partir da
esquerda, Torquato, Fernando Souza, Zenon, o
presidente do PSB de São José Waldemar
Bornhausen, Irineu e Rogério Braz.

sinuca
Erico Koenig, campeão do torneio de sinuca

no Bar do Foca’s, entre do segundo e terceiro
colocados, sob o olhar vigilante do secretário
Regional Clonny Capistrano.

dupla dinâmica
Alex e Rudnei são dois dos excelentes

profissionais que atendem a clientela do Divino
Gastro Club, no Centro Histórico de São José.
Atenciosos e educados, estão na linha de frente da
Casa, sempre prontos para servir, sugerindo
pratos e bebidas, pois eles conhecem o metier.
Por isso mesmo, os dois garçons fazem parte do
acervo do Divino.



ilhA. sem mAGiA

mercado Público, maio,
sem dia nem hora


