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Mais um milionário está
colocando o pé na
política. É o empresário

Antonio Hillesheim, da AM
Construções, que está decidido a
ser candidato a prefeito de São
José nas eleições do ano que vem.
Sua empresa é líder no negócio de
imóveis no município.
Se entrar mesmo na disputa,

Hillesheim vai repetir a trajetória
de um colega do ramo, o
empresário da construção e
também milionário José Castelo
Deschamps, que foi prefeito de
Biguaçu durante quase seis anos,
renunciou no meio do segundo
mandato e voltou  a construir
prédios.
Na cena internacional outro

empresário do setor imobiliário
provoca furor e reviravoltas na
cena política. É o magnata Donald
Trump, que está decidido a fazer
de tudo para sentar na principal
cadeira da Casa Branca. 
Com estilo agressivo, Trump

tem conquistado espaço entre os
eleitores e já supera, com 27% das

intenções de voto, os 16 outros
candidatos republicanos na corrida
presidencial, segundo pesquisa
divulgada no final de julho pela
universidade de Quinnipiac. Deixa
para trás até a senadora Hillary
Clinton, mulher do ex-presidente
Bill Clinton e favorita entre os
democratas. 
Voltando para São José: o

empresário Antonio Hillesheim,
para ser prefeito, também terá que
enfrentar uma mulher, a prefeita
Adeliana Dal Pont, que deve
concorrer à reeleição, e os outros
nomes que disputarem a eleição. 
Conversas - Antonio vem sendo

picado pela mosca azul da política
aos poucos, mas foi nos últimos
meses que consolidou o desejo de
enfrentar as urnas. A decisão
amadureceu nas conversas de toda
segunda-feira na Padaria Juliana,
no bairro Campinas, onde toma
café da manhã com um grupo de
amigos empresários, entre eles José
Nitro, da Casas da Água, e Odílio
Guarezi, da União Guarezi, que já
foi presidente da Aemflo

(Associação Empresarial da Região
Metropolitana de Florianópolis).
Todos estão dispostos a apoiar
Antonio e montar uma rede de
sustentação política no setor
empresarial.
Antonio Hillesheim ainda não é

filiado a partido político (o prazo
para filiação termina agora em
setembro), mas vem buscando
costurar um arco de alianças.
Sonha ser candidato pelo PMDB,
com o apoio de vários partidos.

QUEM É

De operário a patrão
Até chegar ao topo da

construção civil com a AM
Construções, Antonio Hillesheim
trabalhou duro. Nascido em Águas
Mornas, descendente de
imigrantes alemães, veio para São
José com 17 anos e foi ser servente
de obras. 
Aprendeu a profissão de

pedreiro e começou a fazer

pequenas empreitadas. Sete anos
depois, fundou a AM. Aos 29 anos,
construiu o primeiro prédio. Essa
história, hoje, tem 37 anos. A
empresa já construiu mais de 4 mil
apartamentos e tem 250 mil m2 de
obras em andamento. Antonio
Hillesheim diz que gosta de
desafios. 

ELEIÇÕES 2016

O MILIONÁRIO que sonha ser prefeito
Antonio Hillesheim, empresário da construção civil  e um dos homens mais ricos da
cidade, quer entrar na disputa para a prefeitura de São José

O vice-prefeito José Natal Pereira é cortejado
por vários grupos políticos que querem tê-lo
como candidato a prefeito. Natal tem
reconhecimento público, conhece a cidade, é
respeitado pela maioria dos vereadores, mas vive
um dilema.
Seu partido, o PSDB, que quer ter candidatos a

prefeito em 200 municípios, parece desprezar o
nome com mais chances, José Natal Pereira. Ele é
um vice-prefeito popular da quarta maior cidade
de Santa Catarina, com 232 mil habitantes,
vizinha da Capital. A executiva estadual do
partido vacila em bater o martelo e fortalecer a
candidatura de Natal. 
Enquanto isso, o vice acumula convites para

mudar de partido. Foi convidado pelo PMDB,
mas sabe haveria risco para o seu futuro político.
Também foi cortejado pelo DEM, pelo PSB, e
várias outras legendas. Sem contar o apelo diário
da prefeita e companheira de trabalho Adeliana

Dal Pont, para renovar a dobradinha vitoriosa.
José Natal Pereira é uma espécie de “noiva” da

política josefense, com quem todos querem casar.
A dúvida dele é que muitos dos pretendentes que
propõem casamento, podem deixá-lo sozinho no
altar. 

O dilema de Natal

NEM O SENADOR José Serra entende porque o
PSDB catarinense faz desdém do potencial
político do vice-prefeito José Natal

ANTONIO HILLESHEIM vai descobrir que
engenharia de uma candidatura
a prefeito é mais difícil que
construir prédios

Divulgação/BD

Jurandir Camargo/BD
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ELEIÇÕES 2016

Averdadeira teia de
indefinição que é a política
de São José e o custo

financeiro de uma disputa eleitoral
para a prefeitura, são aliados de
Adeliana Dal Pont. No cargo, a
prefeita tem a vantagem de navegar
na frente da flotilha de candidatos,
que precisam remar muito para
conquistar os eleitores.   
Mas a prefeita Adeliana ainda

tem dúvidas se disputa ou não a
reeleição, apesar de nas últimas
semanas ter recebido uma
avalanche de estímulos de caciques
da política estadual como o
governador Raimundo Colombo, o
deputado federal Esperidião Amin,
o presidente estadual do PSB
Paulinho Bornhausen e,
principalmente, do presidente da
Assembleia, Gelson Merísio, que é
uma espécie de padrinho político
da prefeita.
A costura deles é para que São

José caminhe para uma eleição
plebiscitária.  O plano político é
derrotar o candidato a prefeito
apoiado pelo senador Dário Berger
no seu próprio reduto. Isso
“mancharia” seu currículo eleitoral
e poderia influir nas eleições de
2018, que Dario pretende disputar
como candidato a governador.
Assegurada a candidatura de

Adeliana à reeleição, é preciso
convencer o seu vice-prefeito José
Natal Pereira a continuar como
aliado. Natal é instigado todos os
dias a sair candidato, e tem vários
motivos para isso: seu trabalho é
reconhecido pela população, tem

apoio de empresários importantes,
não é afetado pelos desgastes da
prefeita, e até o timing político diz
que este é o seu momento. 
Dias atrás, Adeliana e Natal

tiveram uma longa conversa.
Almoçaram em uma praia de
Florianópolis, longe dos olhos de
todos. A conversa foi franca e
sincera, e teve como um mediador
político influente.  Natal balançou,
ficou de pensar bastante e vai
decidir este mês. Pode até mudar
de partido, mas continuar vice na
chapa à reeleição.
Apoios - Na última semana de

agosto o presidente do PP,
deputado federal Esperidão Amin,
seu filho João Amin, deputado
estadual, e a ex-vereadora Elenita
Koerich também visitaram
Adeliana. 

O clima estava estranho no
meio dos progressistas de São José.
O presidente do diretório
municipal, Pedro Francisco da
Silva Rosa, ex-secretário da
prefeita, não participou do
encontro, como seria natural. Dias
antes, Paulo Salomão, ex-dirigente
do PP e velho aliado de Esperidião,
também foi exonerado da
Ouvidoria do município.  Mas a
visita dos Amin serviu como pré-
costura do apoio que Adeliana terá
nas eleições de 2016. Tanto que o
tesoureiro do diretório estadual do
PP, Antonio Carlos Vieira, o
Vieirão, agora ocupa duas
secretarias na prefeitura, a da
Receita e a de Finanças.

Na última eleição municipal em
São José, a aliança de partidos que
apoiou o candidato do PMDB a
prefeito, Djalma Berger, fez 53.706
votos, mas Djalma só recebeu
36.934. Adeliana Dal Pont foi
eleita com 66.602 votos. 
O PMDB elegeu uma bancada

de seis vereadores (Amauri dos
Projetos, Túlio Maciel, Sanderson
de Jesus, Clonny Capistrano, Neri
Amaral e Michel Schlemper) – os
mais votados -, e a coligação elegeu
mais dois, Wallace Tetê (PDT) e
Adriano de Brito (PR). 
Com 13 vagas no Legislativo, a

coligação capitaneada pelo PMDB
tinha maioria e poderia eleger o
presidente da Câmara. Mas não
aconteceu nem uma coisa nem
outra. O presidente é Orvino
Coelho de Ávila, do PSD, partido
da prefeita, que é quem tem a
maioria no Legislativo.
A explicação para isso é a eterna

desunião no PMDB. O partido
entrou rachado não eleição de
2012, saiu rachado e continua com
interesses conflitantes. Cada um
rema para um lado.
Todos os seis vereadores são

pré-candidatos a prefeito, e há o
risco daquele que não for o
escolhido apoiar Adeliana (como
aconteceu em 2012). 
O presidente do diretório

municipal, Moacir da Silva,
confirma que o partido terá

candidato a prefeito, que o PMDB
tem ótimos nomes (cita ao jornal
Correio todos os vereadores e ele
mesmo é postulante) e ainda inclui
na lista o ex-deputado Renato
Hinnig, além do empresário
Antonio Hillesheim e até o vice-
prefeito José Natal Pereira, do
PSDB, convidado a filiar-se ao
PMDB. O ex-prefeito de Palhoça,
Ronério Heiderscheidt, também é
lembrado por muita gente. É um
verdadeiro balaio de candidatos.
É nesse cenário que Dario

Berger, principal liderança de São
José, senador da República e pré-
candidato a governador em 2018
tenta montar uma candidatura
viável do PMDB à prefeitura da
sua principal base eleitoral. 

Essa névoa parece não
incomodar o empresário Antonio
Hillisheim, que vê a oportunidade
de ser um pacificador. Sonha em
ser o candidato do PMDB com o
apoio de Dário, dos vereadores, do
deputado do PR Mário Marcondes
e coligado a vários partidos.
Hillisheim parece confiar na sua
experiência de construtor, que
coloca tijolo por tijolo até levantar
um edifício. 
Resta saber se o senador Dário

Berger e o partido vão confiar a ele
as chaves da casa peemedebista, e
apresentá-lo como a novidade do
PMDB nas próximas eleições.

PREFEITA ADELIANA
vive um momento
shakespeariano:
ser ou não, eis a

questão

Adeliana ganha apoios 

Pelo menos nos últimos 30
anos, os eleitores de São José têm
mantido uma tradição: eleger
prefeitos que não nasceram no
município. A atual prefeita,
Adeliana Dal Pont, por exemplo, é
natural de Timbé do Sul, no
extremo sul catarinense.  Seu

antecessor, Djalma Berger, nasceu
em Bom Retiro, terra também dos
ex-prefeitos Fernando Elias e
Dário Berger. Gervásio Silva,
prefeito anterior a Dário, nasceu
em São Pedro de Alcântara. E
Germano Vieira, que veio um
pouco antes, é natural de Angelina.

Tradição?

QUEM É O CANDIDATO
DE DÁRIO?



4
Florianópolis, agosto de 2015

OInstituto Paraná Pesquisas,
que ganhou conceito por
suas projeções na eleição

presidencial do ano passado, fez um
levantamento em agosto de 2015
sobre as intenções de voto para a
prefeitura de Florianópolis. A ex-
prefeita Angela Amin aparece na
liderança.
Segundo o instituto, na pesquisa

estimulada Angela Amin (PP) tem
23,2% das intenções de voto; o
prefeito César Souza Junior (PSD)
aparece com 19,8%; o deputado
estadual Gean Loureiro (PMDB)
tem 17,3%; e Angela Albino, atual
secretária estadual de Assistência
Social (PC do B), 10,6%.  Como a
margem de erro é de 3,5% para
mais ou menos, existe empate
técnico entre Angela e César e entre
César e Gean.
Também foram citados os

nomes do vereador Tiago Silva

(PDT) com 6,2%; Elson Pereira
(PSOL), 3,7%; Edison Andrino
(PMDB) com 3,5%; Ricardo
Baratieri (PT) com 1,9%.
A pesquisa foi realizada entre os

dias 12 e 15 de agosto e ouviu 824
eleitores. Os que não sabem somam
6,5% e aqueles que não votariam
em nenhum dos nomes
apresentados são 7,3%.
Na pesquisa espontânea, quando

os nomes não são apresentados ao
entrevistado, 64,7% disseram que
ainda não sabem em quem votar em
2016 e outros 6,4% afirmam que
irão anular o voto. Neste
levantamento nenhum dos nomes
chegou a 10% de intenção de voto.
O prefeito Cesar Junior tem 8,7% e
Angela Amin e Gean Loureiro
aparecem com 5,4% cada um.

Os cenários - A pesquisa
temporã do Instituto Paraná agitou
os políticos e correligionários dos

candidatos. Mas o levantamento
mostra uma visão do eleitor a mais
de 1 ano do pleito.  Muita água
ainda vai passar por baixo das
pontes Hercílio Luz, Colombo
Salles e Pedro Ivo.

Por enquanto, o que existe é
bastante espaço para especulações.
Por exemplo: se o PSD romper a
coligação com o PMDB e aliar-se
ao PP, Angela Amin não deve
concorrer e apoiaria Cesar Junior. A
contrapartida seria um provável
apoio à candidatura de Esperidião
Amin ao governo em 2018. 
Sem Angela, a eleição em 2016

repetiria o embate de 2012, quando
César Junior venceu o candidato
Gean Loureiro (PMDB) no
segundo turno por pouco mais de
11 mil votos (117.834 a 106.013).
Mas se Angela concorrer, como

querem 10 entre 10 de seus

partidários, a disputa seria entre ela,
o prefeito César Junior e Gean
Loureiro, que é o presidente do
diretório municipal do PMDB e
não deve ficar de fora da eleição. 
Mesmo porque, esse cenário

seria favorável a Gean. No 1º turno
da eleição de 2012, César Junior,
que teve como vice João Amin, fez
76.024 votos (31,68%); e Gean,
65.678 (27,37%). Com Angela no
páreo, a tendência é que muitos
votos de César Junior migrem para
ela, pois atuam na mesma faixa
eleitoral. O embate de segundo
turno seria entre Angela/Gean.
Mas se a outra Angela, a Albino

(PC do B), também disputar a
eleição, o quadro fica mais
complicado. Albino fez 60.073
votos no primeiro turno em 2012,
exatos 15.951 menos que César
Junior e 5.605 votos abaixo de
Gean.

QUEM VAI PARA O TRONO?

PESQUISA ESQUENTA o debate em Florianópolis
Na estimulada, Angela Amin está na frente. Na espontânea, César Junior lidera. Mas o eleitor 
também aposta em Gean Loureiro. Estamos a um ano das eleições
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Aúltima estimativa de
população divulgado pelo
IBGE (Instituto Brasileiro

de Geografia e Estatística), mostra
que os quatro municípios da área
conurbada da Grande
Florianópolis (São José, Palhoça,
Biguaçu e Florianópolis) já estão
perto de atingir 1 milhão de
habitantes. Segundo o IBGE, a
soma da população das quatro
cidades chega a 946.240 habitantes.
Pela estimativa populacional,

em julho de 2015 Florianópolis
tinha 469.690 habitantes; São José,
232.309; Palhoça, 157.833; e
Biguaçu, 64.488.
O município mais populoso de

Santa Catarina continua sendo
Joinville, agora com 562.151
moradores residentes;
Florianópolis é o segundo;
Blumenau, com 338.876, é o
terceiro; São José o quarto;
Criciuma, com 206.918, o quinto;
Chapecó, com 205.795, o sexto; e
Itajaí, com 205.271, o sétimo.

Palhoça é o décimo município em
população.
Segundo o IBGE, o Brasil tem

hoje 204.450.649 habitantes, e
Santa Catarina 6.819.190. São
Paulo é o Estado mais populoso,
com 44.396.484 pessoas; seguido
de Minas Gerais, com 20.869.101;
Rio de Janeiro, 16.550.024; Bahia,
com 15.203.934; Rio Grande do
Sul, 11.247.972 e Paraná,
11.163.018, com populações quase
idênticas.
As capitais mais populosas: São

Paulo, 11.967.825 moradores; Rio
de Janeiro, 6.476.631; Salvador,
2.921.087; Brasília, 2.914.830; e
Fortaleza, 2.591.188. As menos
populosas são: Boa Vista, 320.714;
Vitória, 355.875; Rio Branco,
370.550; Macapá, 456.171; e
Florianópolis, 469.690.  
Apenas Santa Catarina e o

Espírito Santo têm cidades no
interior com mais habitantes que
as capitais. Joinville é o maior
município catarinense, com

562.151 pessoas (a Capital,
469.690); e no Espírito Santo o
município de Serra tem 485.376
habitantes e o de Vila Velha,
472.762 (Vitória, a capital,
355.875). Coincidentemente, as
capitais catarinense e capixaba têm
a maior parte do seu território em
ilhas, a Ilha de Santa Catarina e a
Ilha de Vitória.
Pelos cálculos do IBGE, São

Paulo é o estado com o menor
tempo médio para o aumento
populacional: ganha um habitante
a cada 19 segundos. Depois vem

Minas Gerais, com um novo
habitante a cada 4 minutos e 1
segundo; e em terceiro Santa
Catarina, com mais um habitante a
cada 5 minutos e 43 segundos. 
Usando o cálculo de tempo do

IBGE, Santa Catarina ganha 11
habitantes por hora; 264 por dia;
7.948 por mês; e 96.710 por ano.

AS 10 MAIORES DE SC

Joinville 562.151

Florianópolis 469.690

Blumenau 338.876

São José 232.309

Criciuma 206.918

Chapecó 205.795

Itajaí 205.271

Jaraguá do Sul 163.735

Lages 158.732

Palhoça 157.833

CADA VEZ MAIS GENTE
Florianópolis já tem 469 mil habitantes; São José, 232 mil; Palhoça, 157 mil; e Biguaçu, 64 mil
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OTheatro Adolpho Mello,
no Centro Histórico de
São José, é a casa de

espetáculos mais antiga de Santa
Catarina e a terceira do Brasil. Foi
fundado em 21 de junho de 1856,
50 dias depois de São José ter sido
elevado ao status de cidade, pela
Lei Provincial nº 415, promulgada
pelo então presidente da Província
de Santa Catarina  Feliciano Nunes
Pires.
Em seus quase 160 anos de vida

(vai completar em 2016) o
Adolpho Mello encantou plateias
com peças, recitais, shows e até
com a projeção de filmes, pois
nesse século e meio a serviço da
cultura o antigo teatro chegou a ser
transformado em cinema. 
Mas os períodos de glória

acabaram. Hoje o Theatro
Adolpho Mello é um espetáculo
deprimente para a sua importância
histórica. As portas estão fechadas
desde o início de 2013, por decisão
da prefeita Adeliana Dal Pont com
base em um laudo da Defesa Civil,
que alertou para os riscos do
excesso de infiltração, do
madeiramento podre e da rede
elétrica danificada.  Na porta de
entrada ainda está afixado o aviso:
o teatro está fechado para uma
ampla restauração, com recursos
do município, governos do estado
e federal, e apoio da Udesc, que
ficou responsável pelo projeto de
reconstituição e levantamento
histórico. Só a Udesc cumpriu o
compromisso e entregou o projeto
de restauração.
Depois disso, o teatro virou

palco de uma peça de ficção: “A
arte de enrolar”.  É um monólogo
que tem como protagonista e dono
do roteiro o secretário Filipe Mello,
da Secretaria de Estado do
Turismo, Cultura e Esporte.
Em 2014, ano de eleições, o

secretário da SOL deveria ter
autorizado um depósito de  R$ 294
mil  na conta da prefeitura, até
junho, antes de iniciar o período
eleitoral,  para que a primeira etapa
das obras - a recuperação do
telhado - fosse iniciada.  A
contrapartida do município seria
de R$ 80 mil. 
A Fundação Municipal de

Cultura de São José seguiu os
trâmites corretos e cadastrou o

projeto no Governo do Estado,
mas o dinheiro não foi liberado
por Filipe Mello. Veio o período
eleitoral e tudo parou. 
O dinheiro só foi depositado na

conta da prefeitura no dia 12 de
dezembro de 2014. Só que nesse
roteiro havia um detalhe: a SOL
não mandou o contrato. Novo
entrave e mais tempo perdido. A
consequência: a Secretaria de
Cultura do Estado pediu o
dinheiro de volta, alegando que o
plano de trabalho tinha vencido. A
partir daí, o tal “sistema” do
governo estadual nunca mais foi
aberto para que a prefeitura de São
José pudesse atualizar o plano de
trabalho para a recuperação do
teatro.
Como o monólogo “A arte de

enrolar” já dura mais de 2 anos e
cansou a plateia josefense, a
prefeita Adeliana Dal Pont decidiu
subir no palco: está negociando
direto com o governador
Raimundo Colombo para que ele
garanta a restauração do Theatro
Adolpho Mello.  
A expectativa na área cultural de

São José é que Colombo assuma,
de fato, o papel principal nessa
história e libere os recursos. A
prefeita esteve com o governador e
diz que a solução será breve. A
negociação, agora, é para restaurar
toda a estrutura física do prédio. O
projeto está avaliado em R$ 2,950
milhões. Se for mesmo breve,
bravo!
São José espera que o

governador entenda a importância
histórica do Adolpho Mello e
reabra as portas do mais antigo
teatro de Santa Catarina para o seu
público. 
Sem isso, não haverá aplausos. 

Atrás da
cortina 

Além do valor
histórico  do teatro, as
paredes do Adolpho
Mello ainda abrigam
outro tesouro: vários
painéis do pintor
catarinense Martinho de Haro.
Mas as pinturas estão danificadas e
necessitam de cuidado. 
O prédio do teatro também não

é tombado como patrimônio
histórico. A Fundação de Cultura e
Turismo de São José entrou com o
pedido de tombamento no Estado,
mas ainda não há uma decisão.
Outro problema do velho

teatro: o prédio do Adolpho Mello
não está nos livros de registro de

imóveis e, por isso, não existe
oficialmente. Uma saída é buscar
provas de que a área foi repassada
ao município e entrar na Justiça
com pedido de usocapião. 

O Theatro Adolpho Mello, que
num desses seus “piores
momentos” quase foi trocado por
dois caminhões, ainda promete
grandes emoções. Sua história é
um grande espetáculo.

TEATRO DE SÃO JOSÉ

A ARTE DE ENROLAR
Restauração do Theatro Adolpho Mello, um dos mais antigos do
Brasil, virou peça de ficção. Prédio está fechado desde 2013 

O SECRETÁRIO FILIPE MELLO (E) encenou mas não
resolveu a reforma do teatro. A aposta é que o
governador Raimundo Colombo seja um
ator melhor. 

Divulgação/BD
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TV POPULAR

CÉSAR SOUZA VEM AÍ
Comunicador e deputado federal, que já foi líder de audiência
com o Boa Tarde SC, volta ao ar aos sábados na Ric Record

Depois de quase seis anos
fora do ar, o Programa
César Souza volta à TV

com novo formato e em outro
canal. César pai, que é deputado
federal, deve fazer a sua reestreia
nas telas da Ric Record dia 12 de
setembro. O programa será ao vivo
e terá duração de 1 hora e meia, das
13 às 14,30h, todos os sábados.
O novo programa César Souza

deve repetir a fórmula popular-
comunitário que ele encenava na
TV Barriga Verde, onde ficou
durante 18 anos com o “Boa Tarde
Santa Catarina”, até sair do ar em 29
de janeiro de 2010. 
O deputado-comunicador e um

staff  da Ric Record já fizeram uma
apresentação de como será o novo
programa, em almoço com
convidados na churrascaria Meu
Cantinho, no Kobrasol, em São
José, no início de agosto. Foram lá

empresários, prefeitos e dirigentes
de entidade empresariais, a quem a
área comercial da emissora deve
visitar para vender espaços
comerciais e de merchandising. 
O jornalista Cláudio Prisco

Paraíso, que já foi comentarista de
TV, diz em seu blog que a sensação
nos bastidores é a de que “o
pessedista voltará à TV para, entre
outras coisas, ajudar o filho-
prefeito, porque Cesar Junior
enfrentou muitas dificuldades nos
dois anos e meio de mandato à
frente da prefeitura de Florianópolis
e toda ajuda que vier no sentido de
buscar reeleição no ano que vem
será muito bem vinda”.
Os detalhes das negociações do

deputado César Souza com o
empresário Marcelo Petrelli, da Ric,
não são conhecidos. Mas é provável
que o acordo seja o mais tradicional:
o comunicador compra o horário

do seu programa, remunera a
emissora e tem ganhos com a
veiculação de propaganda. 

Líder - Atração na TV Barriga
Verde todas as tardes, o antigo
Programa César Souza marcou
época em Santa Catarina. Ficou 18
anos no ar. Era imbatível em seu
horário, sempre a partir das 13
horas. 
O perfil do programa era

popular. Foi ali, por exemplo, que
surgiu o repórter policial Hélio
Costa, hoje com programa diário na
Ric Record.

A voz do sonoplasta

O comunicador e deputado
federal César Souza entrou nas
ondas do rádio no final dos anos 70.
Começou na rádio A Verdade, em
Florianópolis. Ali era sonoplasta,

mas tinha boa voz. O diretor de
programação, Caion Gadia, gostou
de algumas participações que ele fez
como locutor, e César ganhou o
horário que pertencia a Miguel
Livramento e, aos 22 anos, virou
líder de audiência. 
Em 1980 foi para a TV Cultura.

Mudou para a TV Barriga Verde em
1983, onde estreou o programa
“Boa Tarde Santa Catarina.” 
O sucesso no rádio e na televisão

foi um caminho natural para a
política. Na primeira eleição, César
Souza foi o 3º vereador mais votado
de Florianópolis. Foi deputado
estadual em 4 legislaturas, e é
deputado federal pela 2ª vez.

CESAR SOUZA

Divulgação/BD
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APrefeitura de São José
apresentou (11/8) para
cerca de 50 moradores da

Ponta de Baixo, o anteprojeto de
revitalização da Praia do
Guararema. 
De acordo com a proposta, na

orla da praia será construído um
deck de madeira com 2 metros de
largura e 150 metros de
comprimento. O deck vai fundir-se
com a calçada, que receberá piso
novo e o espaço ficará mais largo.
As árvores plantadas no local serão
preservadas, mas serão
implantados bancos, bicicletários,
academia ao ar livre e nova
iluminação, segundo Rodrigo de
Andrade, secretário de Projetos
Especiais.
Também será construído um

trapiche de madeira com 55 metros
de comprimento e mais uma parte
flutuante, porque tem menos
impacto ambiental e é mais fácil
para instalar. O trapiche vai

permitir a atracação de
embarcações de pequeno e médio
porte, além de facilitar a vida dos
pescadores, que ainda ganharão
um espaço para garagem dos
barcos. Também será construída
uma rampa para embarcações.
A comunidade da Ponta de

Baixo pediu que a prefeitura
também recupere uma quadra de
areia para partidas de vôlei de praia
e futevôlei. “Esta é uma área muito
nobre, de frente para o mar.
Queremos valorizar para que as
pessoas e as famílias possam
aproveitar bem”, disse o secretário
Andrade. 
Ele acredita que, com a obra,

será possível ampliar a economia
local através do turismo e da
gastronomia. Com a aprovação do
pré-projeto pelos moradores, agora
será finalizado em até 45 dias, para
a prefeitura dar entrada nas
licenças ambientais e abrir o
processo de licitação para a escolha

da empresa que executará o
serviço. A expectativa é que até
janeiro de 2016 a obra comece.  

Comunidade aprova

“Moro aqui há quase 30 anos e
não vi nada ser feito pela nossa
comunidade neste sentido. Agora,
com esse projeto, estou muito feliz
e sei como será importante para
todos nós”, afirmou Leandro Melo
Menghini.
A prefeita Adeliana Dal Pont

participou da reunião e disse que o
diálogo é o melhor caminho para

que a obra atenda as necessidades
da comunidade. “Queremos ouvir
a sociedade e decidir os pontos do
projeto. Trabalhando juntos vamos
conseguir devolver para a cidade
este belo cartão postal, que estava
esquecido”, disse
O vice-prefeito e secretário de

Infraestrutura, José Natal Pereira,
também participou do encontro.
A presidente da Associação de

Moradores, Rosana Machado,
afirmou que a revitalização da
Praia da Guararema é um sonho
antigo da comunidade, que agora
está feliz com a perspectiva do
projeto ser implantado.

URBANIZAÇÃO muda a cara da Ponta de Baixo 
Praia do Guararema vai ganhar deck
e atracadouro molhado



ACasan, que demora uma
eternidade para concluir
suas obras na Grande

Florianópolis, acabou criando um
novo sistema habitacional. É o
“Meu tubo, minha vida”.  A
companhia de água e esgoto tem
grandes tubulações espalhadas em
dois canteiros de obras , na Av.
Beira Mar, em São José e no bairro
Saco dos Limões, em
Florianópolis.
Em São José os tubos estão

próximo à loja Cassol e a
cerca de 500 metros da
sede da prefeitura e foram
ocupados por moradores
de rua, que transformaram
as peças no “Meu tubo,
minha vida”. 
Dezenas de pessoas já

moram ali, de frente para o
mar e no local mais
valorizado de São José. Os
tubos tem cortinas e janelas
improvisadas para a
avenida, e na parte dos
fundos estacionam seus
carrinhos de
supermercado. Garis que
fazem manutenção na área
da Beira Mar alertam que
“eles são muitos violentos”
e, como ninguém mais
passa por ali, o local está se
transformando em um
verdadeiro gueto.
O vereador Telmo

Vieira foi ao local, verificou
a situação e cobrou uma
política municipal para
atender os moradores de
rua. A prefeita Adeliana
Dal Pont diz que o
município faz os
atendimentos possíveis,
mas que só pode

encaminhar as pessoas para o
abrigo se elas concordarem. A
Justiça de São José não permite
(está na lei) que as pessoas que
vivem nas ruas sejam retiradas de
qualquer lugar sem o
consentimento delas.  Adeliana diz
que tem cobrado  Casan celeridade
nas obras , para que os tubos sejam
retirados da Beira Mar. No Saco
dos Limões, Florianópolis,
centenas de tubos estão
depositados na área do aterro há

mais de dois anos, sem que
ninguém explique a razão de ainda
não terem sido implantados. Os de
São José terão o mesmo destino? 

Sem solução -Os moradores
de rua se transformaram num
grave problema em Florianópolis e
São José. É grande o consumo de
crack, muitos são violentos e já
dominaram  áreas da cidade que
ninguém chega, como a região da
Av. Josué Di Bernardi, embaixo do
viaduto da Via Expressa na divida

com Florianópolis e em áreas
próximas;  em vários pontos do
centro da Capital; no túnel
Antonieta de Barros; na região
próxima à Assembleia e Tribunal
de Justiça e, agora, na Av. Beira
Mar de São José onde criaram o
“Meu tubo, minha vida”. 
São José e Florianópolis não

têm um número exato de seus
moradores de rua. Estima-se que
sejam 500 na Capital e 300 em São
José.
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Publicação Legal

MEU TUBO, MINHA VIDA
Moradores de rua ocupam tubos da Casan na Av. Beira Mar de São José. 
Transformaram a área mais valorizada da cidade num verdadeiro complexo habitacional 

Fotos: Jurandir Camargo/BD
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em até 4 x

A loja inteira
com

 4 x

A loja inteira

em até 4 xm até

A loja inteiraA
comcom

 loja inteira

em até 4 xm até

É muita
ousadia!

escritolandia.com.br

ESTACIONAMENTO
PRÓPRIO

Valor para pagamento à vista ou em até 4x no cartão de crédito. O valor de tabela poderá ser parcelado em até 12x no cartão de crédito.
Promoção válida para produtos em estoque ou até 25/09/2015. Figuras meramente ilustrativas.

01

02

01 Balcão aparador
          75cm X 160cm X 50cm
          Dimensões (AxLxP)
          Cód. 4012037242

      R$ 1.034,00
     R$ 827,00

02 Mesa de reunião
      (pé duplo)
         75cm X 200cm X 120cm
         Dimensões (AxLxP)
         Cód. 4012017242

      R$ 1.359,00
    R$ 1.087,00

01 Balcão aparadorBalcão aparador

Cadeira Diretor
Cód: 3060523039

De R$ 819,00
Por
R$  655,00

Poltrona Presidente
Cód: 4024007

De R$ 999,00
Por
R$  799,00

Poltrona Presidente
Cód: 3060341

De R$ 1.899,00
Por
R$  1.519,00

Poltrona Presidente
Cód: 3060352

De R$ 2.764,00
Por
R$  2.211,00

Valor para pagamento à vista ou em até 4x no cartão de crédito. O valor de tabela poderá ser parcelado em até 12x no cartão de crédito.

Florianópolis: Av. Rio Branco, 817
São José: Av. Presidente Kennedy, 1.200

(48) 3203 2000
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Todas as principais cidades
catarinenses tiveram uma
forte retração no mercado de

trabalho em julho, segundo dados do
cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged) do
Ministério do Trabalho.
Na Grande Florianópolis,

nenhum município escapou da maré
do desemprego. Florianópolis
demitiu 1.127 trabalhadores em
julho; São José, 931; Palhoça, 363; e
Biguaçu, 97. Houve um aumento no
número de demissões em relação a
junho e maio . Veja o quadro:

Demissões Maio Junho Julho
Florianópolis 732 783 1.127
São José 4 292 931
Palhoça 121 205 363
Biguaçu 110 81 97

O que se observa é que, nos
meses de maio, junho e julho houve
uma escalada no desemprego em
Palhoça, São José e Florianópolis, e
fechamento de vagas quase de forma
linear em Biguaçu.
No acumulado do ano (janeiro a

julho) apenas São José escapa: ainda

mantém um saldo positivo de 430
vagas geradas, enquanto que
Florianópolis teve -2.202 empregos;
Palhoça, -435; e Biguaçu, -439.
Crise – Em Joinville, a maior

cidade catarinense, o nível de
emprego derrete. Em julho,
fecharam 1.986 vagas (-3.012
empregos no acumulado de janeiro a
julho). Blumenau também perdeu
1.624 empregos em julho (-1.106
vagas de janeiro a julho); Chapecó, -
1.224 vagas (-654 de janeiro a julho);
Itajaí, menos 778 vagas em julho (-
491 no acumulado do ano); Lages, -
285 vagas (-302 de janeiro a julho); e
Balneário Camboriú, -778 em julho (-
1.245 no acumulado de janeiro a
julho). Criciuma perdeu 230
empregos em julho mas ainda
mantém saldo positivo no
acumulado de janeiro a julho, com
+269 vagas.

SC demite 14.770 trabalhadores

O resultado no mercado de
emprego, em julho, foi bem diferente
da propaganda do Governo do
Estado, onde tudo é maravilhoso: SC
eliminou 14.770 postos de trabalho

com carteira assinada, quase
comprometendo o saldo positivo
do ano (janeiro a julho), com 1.533
empregos gerados. No resultado
dos últimos 12 meses, Santa
Catarina teve uma retração de
0,53% no mercado de trabalho, com
a perda de 10.744 empregos.
Segundo o Caged, a Indústria de

Transformação foi o setor que mais
desempregou em julho: -7.091 vagas.
Depois estão os setores de Serviços
(-3.188), Comércio (-2.839), e
Construção Civil (-1.048). Em 11 dos
12 ramos de atividade o desempenho
do emprego foi negativo. 
Dos 41 municípios catarinenses

com mais de 30 mil habitantes,
apenas quatro tiveram saldo positivo
de emprego. Mesmo assim, a soma
foi de apenas 101 vagas geradas
(Curitibanos, + 32; Imbituba, +30;
Itapema, +25, e São Francisco do
Sul, + 14). 

Quase 500 mil já perderam
o emprego no País 

O saldo em 7 meses de 2015 é de
494.386 vagas fechadas. Só em julho,
157.905 pessoas foram demitidas.  

Em
julho de
2015, o Brasil
perdeu 157.905

postos de trabalho;
em sete meses deste ano, quase

500 mil trabalhadores (494.386)
foram colocados na rua; em 12
meses, o quadro é ainda mais
assustador: 778.731 trabalhadores
perderam o emprego.
A Agricultura foi o único setor,

em julho, que registrou acréscimo de
24.465 vagas com carteira assinada, o
que corresponde a um crescimento
de 1,51% no emprego. 
A Indústria de Transformação foi

a mais atingida: fechou 64.312 postos
de trabalho; Serviços -58.010
empregos; Comércio -34.545; e
Construção Civil -21.996 postos de
trabalho.

Por ramo de atividade, as maiores
quedas foram na Indústria Têxtil (-
8.567 postos), Mecânica (-7.762),
Metalúrgica (-7.046), Material de
Transporte (-6.326 ); e Produtos
Alimentícios (-6.159). 

CRISE BATE A PORTA

DESEMPREGO CRESCE
em São José, Florianópolis e Palhoça
Junto com as demissões de Biguaçu, as quatro cidades perderam
mais de 2.500 postos de trabalho só em julho
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São José entra para a história como a
primeira cidade de Santa Catarina a ter um
Jardim Botânico.  A área, com 160 mil

metros quadrados de Mata Atlântica preservada,
fica no bairro Potecas e foi uma doação da
empresa J.A. Urbanismo ao município.
A J.A. investiu R$ 2 milhões  em

infraestrutura. No terreno da sede, com 2.321
m2, foi construído um prédio com 600m2, 20
salas e dois salões, e espaço para museu e
exposições.  Faz parte do complexo uma estufa
de plantas com 50m2 e um anfiteatro ao ar livre.
O Jardim Botânico de São José é a 36ª

unidade no Brasil, foi reconhecido pelo
Ministério do Meio Ambiente e integra o
Sistema nacional de Jardins Botânicos (SNJB).
Toda essa estrutura pode colocar São José na
linha de frente da pesquisa ambiental. O Jardim
Botânico terá papel importante na pesquisa e
conservação de espécies. 
Para São José, cidade que ao longo dos anos

perdeu território e transformou-se numa das
maiores aglomerações urbanas do estado, com
poucas áreas preservadas, o Jardim Botânico
passa a ser fundamental para investimento em
biodiversidade.  São José, agora, tem a
ferramenta para se transformar e uma cidade
verde.
Toda essa estrutura foi entregue pelo

presidente da J.A. Urbanismo à prefeita Adeliana
Dal Pont no dia 14 de agosto. O município de
São José  passa a ser o proprietário e gestor,
responsável pelo desenvolvimento de pesquisas
ambientais e pela preservação dos 160 mil m2 de
Mata Atlântica. 
O Jardim Botânico de São José é um exemplo

de parceria de sucesso entre a iniciativa privada e
o poder público. 

MUDANDO DE MÃOS

São José tem o 1º Jardim
Botânico de Santa Catarina

PLANTIO DE UMA MUDA de carvalho foi o embrião do Jardim Botânico.  Na foto, os precursores da ideia: empresário
Davi de Souza; João Neves, da SNJB; Fernando Damásio, ex-superintendente da Fundação do Meio Ambiente; e o
biólogo Sérgio Stähelin, diretor de Unidades de Conservação e administrador do JB

PREFEITA ADELIANA DAL PONT marca o início da gestão do município no Jardim Botânico com o plantio de muda, ao
lado do vice-prefeito José Natal, do presidente da Fundação Meio Ambiente Moacir da Silva, do empresário Davi de
Souza e o biólogo Sérgio Stählin

Daniel Pereira/Divulgação/BD

Daniel Pereira/Divulgação/BD

PREFEITA Adeliana Dal Pont e empresário Davi de Souza
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Jardim Botânico construído pela
iniciativa privada é entregue
para a prefeitura, que assume a
responsabilidade de preservar a
área e desenvolver pesquisas
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Se tiver investimentos,
a instituição po  de
transformar São José
em um polo verde,
colocando a ci dade
no restrito mercado da
pesquisa ci entífica
ambiental 

Apartir da estrutura do
Jardim Botânico, que
coloca São José no fechado

clube de apenas 36 cidades que
têm empreendimento semelhante,
o munícipio pode começar a
posicionar-se no fechadíssimo
universo da pesquisa científica
ambiental. Só vai depender de
como a prefeitura posicionará o
Jardim Botânico na sua política de
desenvolvimento. 
São José, nos últimos anos,

perdeu o bonde das cidades que
investiram no mercado
tecnológico.  Florianópolis largou
na frente nesse segmento, com o
Tecnópolis, polo tecnológico que
multiplicou empresas e abriu
mercados. Palhoça segue pelo
mesmo caminho.

Mas São José agora tem uma
trilha que, em Santa Catarina, só o
município tem condições de
percorrer: a pesquisa científica
ambiental. Cabe aos gestores
municipais entender essa
oportunidade e investir no Jardim
Botânico para que a cidade seja um
pólo verde de ciência.
Os europeus já sabiam da

importância desse instrumento
gerador de conhecimento desde o
século XVI, quando implantaram
os primeiros jardins botânicos,
criados para cultivo e estudo de
plantas medicinais. Na Europa, as
primeiras dessas instituições foram
estabelecidas em Pisa (1543),
Pádua (1545) e Montpellier (1598).
Na medida em que aumentava a
exploração de novos territórios
pelos europeus, crescia também o
número de espécies vegetais
conhecidas. Neste contexto, os
jardins botânicos ganham ainda
mais importância, pois reúnem no
mesmo local plantas de diversas
partes do mundo, contribuindo
para os estudos sobre estrutura,
morfologia e fisiologia, além da
botânica econômica. 
No Brasil, o primeiro jardim

botânico foi implantado em Recife,
no período da dominação
holandesa (1630- 1654), e reunia

espécimes da flora coletadas
durante as expedições ao sertão
nordestino. Em 1808, Dom João
VI implanta o jardim de
aclimatação do Rio de Janeiro, que
tranasformou-se no atual Instituto
de Pesquisas Jardim Botânico do
Rio de Janeiro, referência
internacional que junto aos demais
35 jardins brasileiros constituem a
Rede Brasileira de Jardins
Botânicos.

O Jardim Botânico de São José
está classificado como nível C,
pelaAssociação Nacional de
Jardins Botânicos. Para manter
esse status ou evoluir para níveis B
e A, terá que implementar
pesquisas científicas.  Seu
funcionamento segue a resolução
339 do Conama, que define o
modelo que a estrutura deve ter. 
Basicamente, tem que ser uma

área protegida, com coleções de
plantas vivas cientificamente
reconhecidas, organizadas,
documentadas e identificadas com
a finalidade de estudo, pesquisa e
documentação do patrimônio
florístico do país, acessível ao
público e para servir à educação, à
cultura, ao lazer e à conservação
do meio ambiente.  
Os objetivos do Jardim

Botânico de São José segundo a
resolução Conama 339, devem ser:
I - promover a pesquisa, a
conservação, a preservação, a
educação ambiental e o lazer
compatível com a finalidade de
difundir o valor multicultural das
plantas e sua utilização sustentável;
II - proteger, inclusive por meio de
tecnologia apropriada de cultivos,
espécies silvestres, ou raras, ou
ameaçadas de extinção,
especialmente no âmbito local e
regional, bem como resguardar
espécies econômica e
ecologicamente importantes para a
restauração ou reabilitação de
ecossistemas; III -manter bancos
de germoplasma ex situ e reservas
genéticas in situ; IV - realizar, de
forma sistemática e organizada,
registros e documentação de
plantas, referentes ao acervo
vegetal, visando plena utilização
para conservação e preservação da
natureza, para pesquisa científica e
educação; V - promover
intercâmbio científico, técnico e
cultural com entidades e órgãos
nacionais e estrangeiros; e VI -
estimular e promover a capacitação
de recursos humanos. 
Este é o grande desafio que o

Jardim Botânico Municipal de São
José vai enfrentar.

A IMPORTÂNCIA de um Jardim Botânico
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ABanda da Polícia Militar
interpretou alguns temas que as
antigas orquestras tocavam nos

grandes acontecimentos. O dia era de
festa. E também um momento
importante para o futuro da cidade,
pelas perspectivas que o Jardim Botânico
pode trazer para São José. Por isso a
banda da PM também executou o Hino
Nacional e o Hino do Município.
Ao receber  a estrutura do primeiro

Jardim Botânico de Santa Catarina das
mãos do empresário Davi de Souza, da
J.A. Urbanismo, a prefeita Adeliana Dal
Pont  afirmou: “Não tenho dúvida que é
uma semente que estamos plantando
para as futuras gerações. A inauguração
deste espaço é um compromisso com o
futuro da cidade e a preservação das
espécies regionais”.
O empresário Davi de Souza, da J.A.

Urbanismo, lembrou do desafio que foi
concretizar a ideia de dar à cidade um
Jardim Botânico. Levou oito anos: dois
para a execução da infraestrutura e seis
para vencer a burocracia. 
“O emaranhado burocrático não

ajuda a gerar empregos e
desenvolvimento. É importante que
tenhamos um ambiente mais fácil para
trabalhar.  Acredito que o Jardim
Botânico pode trazer uma grande
contribuição para inserir São José em
nível nacional como uma cidade que
discute e pesquisa as questões
ambientais. Espero que o Jardim
Botânico continue num processo de
crescimento”, disse Davi.
O comando do Jardim Botânico de

São José ficará nas mãos do biólogo
Sérgio Stähelin, diretor de Unidades de
Conservação e um dos responsáveis pela
implantação do projeto. A Fundação
Municipal do Meio Ambiente vai
transferir sua estrutura para a área,
juntamente com a Guarda Ambiental.
O corte de uma fita, pela prefeita,

simbolizou a entrega e a inauguração da
primeira estrutura do gênero construída
pela iniciativa privada e entregue a um
município de Santa Catarina. Agora, o
Jardim Botânico de São José está sob os
cuidados da prefeitura.

UM DIA
HISTÓRICO
A cidade ganhou o seu
Jardim Botânico num dia
de sol, com banda de
música e a percepção de
que São José tem nas
mãos um valioso
instrumento de
desenvolvimento
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“O Jardim Botânico é um símbolo da possibilidade de união entre
a iniciativa privada e o setor público (...). Espero que São José
aproveite a inserção em âmbito nacional e o selo de
reconhecimento do Ministério do Meio Ambiente”.  

Empresário Davi de Souza, da J.A. Urbanismo

“Esse é um dos eventos mais importantes de Santa Catarina.
A Assembleia dará uma moção de aplauso pelo caráter
empreendedor e o desprendimento do empresário Davi de Souza.
Empresários de Florianópolis deveriam ter a mesma visão.
São José, com seu Jardim Botânico, causa uma inveja sadia 
em muitos municípios por este projeto inovador”.

Deputado Gean Loureiro, presidente da Comissão
de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa.

“Hoje é um dia importante para São José e para Santa Catarina.
As gerações futuras virão aqui e não imaginarão com o
Jardim Botânico foi lançado, mas terão uma profunda gratidão
àqueles que, com coragem, ousadia, vontade política e
técnica fizeram este espaço estar sendo da população josefense.
É um profundo orgulho o município de São José ter o primeiro
Jardim Botânico de Santa Catarina”.

Moacir da Silva, superintendente da
Fundação Municipal do Meio Ambiente

“A lei (que instituiu o Jardim Botânico) foi aprovada pelos
vereadores. Faço um reconhecimento ao Davi de Souza pelo
entusiasmo, a luta e a angustia, mas venceu. É o primeiro de
Santa Catarina. É um marco. Espero que não só os políticos
cuidem bem, mas que a população também contribua.
A Câmara é parceira nesse recomeço para a
preservação da Mata Atlântica”.

Presidente da Câmara de São José,
Orvino Coelho de Ávila

“Neste momento, com tantos problemas no país, é uma ousadia
São José ter um Jardim Botânico. Foi uma situação de
aprendizado, que durou tempo. As novidades são sempre
difíceis.  Mas, como engenheira sanitarista, não podia deixar
que não acontecesse no meu governo. É uma semente
que vai germinar”.

Prefeita de São José, Adeliana Dal Pont
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OJardim Botânico de São José foi
construído dentro das normas
estabelecidas pelas resoluções do

Conama. É reconhecido pelo Ministério do
Meio Ambiente e faz parte da Rede Brasileira de
Jardins Botânicos . Também foi catalogado no
Sistema Nacional de Registro de Jardins
Botânicos, categoria C, o que permite, a partir
deste estágio, que a instituição capte recursos
federais e internacionais para desenvolver
pesquisa e projetos de conservação ambiental.
São José é o único município de Santa

Catarina a ter o privilégio de estar entre as 36
cidades brasileiras que podem utilizar a ciência
para pesquisar, recuperar e proteger o
patrimônio ambiental.

Patrimônio
Área central 2.866,99 m2

Sede prédio com 600 m2

Salas 20

Salões 2

Espaço para museu e exposição

Estufa de plantas 50 m2

Anfiteatro ao ar livre

Investimento R$ 2 milhões

ESTRUTURA
TEM PADRÕES
OFICIAIS
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Desde as primeiras edições, o Bom Dia publica matérias
sobre as dificuldades para a implantação do Jardim
Botânico de São José. Com a manchete de capa “Um

Jardim Botânico Fantasma”, na edição de número 6 o jornal  já
alertava para os entraves que os empreendedores enfrentavam para
passar a estrutura para o município.

“São José tem uma estrutura pronta para abrigar o Jardim
Botânico. É um prédio de 600 m2 , novinho em folha, com mais de
20 salas, dois salões, 10 banheiros; um museu e espaço para
exposições; uma estufa de plantas com 50 m2 já com exemplares de
bromélias gigantes; e também um anfiteatro ao ar livre. Essas
estruturas pertencem ao patrimônio do município. Foram
construídas em um terreno de 2.300 m2 , em Potecas, que tem na
parte dos fundos uma área de Mata Atlântica com mais de 160 mil
m2 , que também pode ser incorporada ao Jardim Botânico. Mas até
hoje a prefeitura não assumiu o projeto. A criação do Jardim
Botânico faz parte de um termo de compromisso assinado em
Novembro de 2010, entre a Fundação Municipal do Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável e a J.A. Desenvolvimento Urbano
Ltda. Foi retificado por um protocolo de intenções. 

A Fundação do Meio Ambiente assinou embaixo e a J.A. investiu
cerca de R$ 2 milhões na futura sede do Jardim Botânico, mas a
prefeitura não cumpriu a sua parte. Com a mudança no comando da
administração municipal, em janeiro de 2013, a atual prefeita
Adeliana Dal Pont vem relutando em assumir o controle do Jardim
Botânico. As restrições têm origem na Fundação do Meio
Ambiente, a mesma que assinou o termos de 2010 e 2011. O
superintendente l, Eduardo Bastos Moreira Lima, entende que o
custo para assumir a operação do projeto será muito elevado”,
relatou o jornal.

O Bom Dia voltou tratar do assunto em várias vezes. Dois anos
depois, o jornal publica, nesta edição, um caderno especial com oito
páginas relatando o final feliz desta história: a prefeitura assumiu o
Jardim Botânico, que passou a ser um patrimônio de São José. 

BOM DIA
APOIOU O PROJETO 
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O futuro se constrói com parceria.
Davi de Souza e o filho Pedro nas trilhas do Jardim Botânico: um sonho que virou realidade
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Respeite: natureza trabalhando.
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Ofotógrafo Rony Costa tem 48 anos e 25
de profissão. Sua trajetória é de vida
vivida. Adolescente, trabalhou como

flanelinha na rua Nunes Machado, no centro de
Florianópolis. Queria juntar dinheiro para
realizar um sonho: ter uma máquina fotográfica.
Com 23 anos, comprou uma Prática MTL3,
alemã, e saiu a fotografar paisagens e flores,
como todo principiante. Evoluiu para uma
Nikon FM2, e foi fotografando aniversários,
casamentos e tudo que virasse trabalho.  
Aprimorou a retina em Oficinas de Walter

Firmo, ícone da fotografia e um dos primeiros a
valorizar a contribuição da cultura negra em seu
trabalho. Também aprendeu com a fotógrafa
Camila Butcher. Mas foi viajando pelo Brasil que
Rony Costa fez da fotografia uma profissão. 
No dia 3 de novembro, ela abre no Museu

Histórico de São José a exposição “Negros em
Evidência”. 
Neste Olho Mágico, uma amostra desse

trabalho. 

ATOR MARCIO GONZAGA

BARBA ISAQUE COSTA DONA MARIA DO PATO ( IN MEMORIAM)

TERCILIA DOS SANTOS - ARTISTA PLASTICA POETA ALZEMIRO VIEIRA ( IN MEMORIAM)
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DONA ALCINA

SEU GENTIL DO OROCONGO ( IN MEMORIAM)

QUILOMBO CALDAS DA IMPERATRIZ

UM OLHAR SORRISO - BRAÇO DO NORTE

TRABALHADORES DE OLARIA ELÉTRICA EM MORRO DA FUMAÇA

SEU ELPIDIO (96 ANOS) COM SUA NETINHA
DE DUAS SEMANAS (IN MEMORIAM)

JOÃO BATISTA E CRUZ E SOUZA SEU LIDINHO PASSISTA - FPOLIS
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Baby a caminho 
Scheila Amado registrando o
momento mais belo da vida de uma
mulher, a gestação. O segundo filho
está a caminho... Que venha com
muita saúde!

Marcando presença
Os sócios da agência Caslumi, Luiz
Carlos Morfim e Lucas Martins
prestigiando a inauguração do
Jardim Botânico de São José.

Motocando 
Casal Francieli e
Alexandre (D)
curtindo um belo
passeio com os
amigos na praia
do Mar Grosso,
em Laguna.

Como é bom ser criança
Mariah brincando e aproveitando todos os
momentos da sua festa de aniversário, fechada
somente para crianças. Tem coisa melhor?

Boudoir
Fotógrafo Alex
Ribeiro e turma, em
seu primeiro
Workshop de Boudoir
na cidade, que foi
realizado na
maravilhosa Casa
Conceito em Cacupé.
Parabéns aos alunos.

Mexicanas
Franciele, Jéssica e

Bianca comemorando
o aniversário de

Rafaela Costa em um
dos restaurantes mais
divertidos da Ilha,
Guacamole. Muita

felicidades às
"muchachas".
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Fernando Damásio

e-mail: fvdamasio@gmail.com
(48) 8477-1499

OAqua Bus,
projeto do
empresário

Nono Maciel, singra
sereno pela Baía Sul de
Florianópolis. A
embarcação de
passageiros, que já fez o
trajeto-teste Itajaí/Rio
Grande (RS), está
pronta para iniciar o
transporte marítimo na
região. Cumpriu todas
as exigências. Só falta
liberarem.  A grande
pergunta é: o que sai
primeiro, a restauração
da ponte Hercílio Luz
ou a licença do
transporte marítimo?

Cortes
Se a presidente Dilma Roussef  eliminar

mesmo 10 dos 39 ministérios, os prefeitos
da Grande Florianópolis, que também
andam na pindaíba vão cortar na carne para
enfrentar a crise?  Em São José, pelo menos
um secretário já foi enxugado. Agora, as
secretarias da Receita e a de Finanças têm
apenas um comandante, o supersecretário
Antonio Carlos Vieira, o Vieirão.

Virando lixão
Terreno ao lado do antigo Clube Ipiranga, no

Saco dos Limões, vai virar um lixão. O despejo
de entulho feito por alguns irresponsáveis está
gerando a maior bronca entre os moradores.
Vamos cuidar um pouco mais da nossa casa.
Depois não adianta reclamar dos políticos.

Prefeitura nos bairros
Chamou a atenção dos moradores do Saco

dos Limões o desempenho do prefeito Cesar
Junior na edição do Prefeitura nos Bairros.
Dedicado e atencioso, o jovem prefeito sentou
na cadeira às 10hs e só saiu às 13. No final,
depois de atender uma centena de cidadãos,
admitiu que o bairro precisa de mais atenção.
Uma liderança local disse ao prefeito que o Saco
dos Limões está neste estado lastimável porque
não tem representação política. 

Mentiroso quem?
Secretario de Comunicação da Prefeitura de

São José, Fabiano Marques, ex- RBS (ex?)
enviou mensagem por WhatsApp chamando
este colunista de “mentiroso”. Segundo sua
escrita, que está arquivada, não foi ele que
mandou recolher o jornal Bom Dia do hall da
prefeitura. Também disse a esse colunista, em
seu gabinete, que não foi ele que ordenou a
suspensão da propaganda no jornal. Mas no dia
seguinte confirmou que foi ele mesmo.
Quem é mesmo o mentiroso?

Aniversário
Festa para comemorar os 60 anos do

presidente da Câmara de São José, vereador
Orvino Coelho de Ávila (28/8) foi
superconcorrida. Amigos, familiares,
políticos, admiradores, muita gente foi até o
Clube Maré Alta dar um abraço no decano
das Câmaras catarinenses. Orvino fez
questão de receber cada um na porta de
entrada da festa. Como ele mesmo disse:
“Nem todos os meus amigos estão aqui,
mas todos que estão aqui são meus amigos”.
Tinha muita gente no Maré Alta.

Pé limpo
Esta coluna cobrou várias vezes que o

estacionamento da Prefeitura de São José era
pura lama em dias de chuva. Quem ia lá
precisava levar um sapato na sacola, para trocar,
senão entraria com o pé sujo de barro. Mas esses
problemas acabaram. O secretario Valdemar
Bornhausen prometeu e cumpriu: toda a área de
estacionamento foi calçada. Agora, com o pé
limpo, a gente sente até mais vontade de ir até lá.
Valeu a insistência da coluna. Parabéns.

E a bandeira?
Quem chega ao Aeroporto Hercílio Luz se

depara com as bandeiras do Brasil, de Santa
Catarina e da Infraero hasteadas num mastro.
Por quê será que a bandeira de Florianópolis não
está lá? Seria discriminação com a cidade? 

Elegância
Na festa de 90 anos do ex-prefeito Germano

Vieira, em São José, chamou a atenção de todo
mundo a elegância da prefeita Adeliana Dal
Pont. Pela foto, da pra ver ela caprichou no
modelito.

Salário mínimo
Uma roda eclética, no Empório Bocaiúva, em

Florianópolis, ensaiava uma campanha para
diminuir número de vereadores e, também,
baixar a remuneração dos edis para um salario
mínimo. A intenção do grupo era ver se as
pessoas têm, realmente, amor pela cidade. Um
gaiato, mais entusiasmado, falou: “Não vai
aparecer ninguém para ser candidato” Será? Não
acredito nisso.

Edu Vieira
Prefeito César Junior garante que a ordem de

serviço para a duplicação da Av. Deputado
Antonio Edu Vieira, da Universidade à Via
Expressa Sul, será assinada nos próximos dias.
Moradores da região perguntam: os
proprietários de imóveis no trajeto da via já
foram indenizados? Alguns que estão na lista
nem teriam sido consultados. Será?
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Finalmente
Vice-prefeito e secretário de Obras José

Natal desenterrou a caveira-de-burro. A rua
Menino Júlio César que passa em frente ao
Centro Administrativo dos Correios, em Picadas
do Sul, São José, próximo à BR 101, foi
finalmente asfaltada. O serviço ficou de primeira
qualidade. Agora, os Correios devem aproveitar
o embalo e agilizar a entrega de encomendas. 

Amigos do Cabeção
Orildo Silveira reuniu muita gente boa no

último encontro  Amigos do Cabeção, na
Casa Açoriana, em Palhoça. Estavam lá
Edilson Gevaerd, Marinho (assessor da
deputada Dirce Heiderscheidt), o ex-
prefeito Ronério Heiderscheidt, o colunista
Andrezinho  e o competente  Orildo.  Foi
uma  noite de muita confraternização

Clandestinas
Alguém sabe responder quantas

construções clandestinas surgem por dia
nos quatro maiores municípios da Grande
Florianópolis?

A mesinha vai voltar?
A mesinha no hall da prefeitura onde eram

colocados os jornais de distribuição gratuita de
São José foi retirada. Agora os leitores terão que
pegar os exemplares em outro lugar.  A prefeita
disse ao editor do Bom Dia que a decisão foi
dela, pois encontrou uma funcionária sentada ali
(como faz o contribuinte da foto) lendo jornal
em horário de expediente. Adeliana quebra uma
tradição de mais de 50 anos, que só prejudica
leitores e jornais. Seria uma boa atitude a
prefeita reconsiderar a decisão.

E então, prefeita?
Vence agora em outubro o contrato de

concessão do município com as empresas de
transporte coletivo de São José, mas a prefeitura
ainda não se mexeu para abrir uma nova
licitação. O Ministério Público já foi acionado
pelas empresas de ônibus, mas também não
tomou qualquer providência. A consequência
disso é que o sistema só piora, porque ninguém
investe num serviço que não tem segurança
jurídica.  E quem paga o pato é o usuário,
obrigado a andar em verdadeiros pau-velhos.
Uma licitação ampla, com prazos e
remunerações compatíveis, que atraia novos
empresários e motive os atuais, com mais
investimentos e novas linhas, é a melhor saída
para o sistema e para os usuários. Mãos a obra.

Pastéis
O Saco dos Limões ganhou uma excelente

opção gastronômica. Os empresários Fernando
e Bruna abriram uma pastelaria, que fica em
frente a pracinha do bairro. O cardápio tem
deliciosas opções e tomar uma cerveja ou chope
gelado no deck em frente da pastelaria, já virou
uma mania. Vá conferir. 

Boa ação
Grupo do Bem, formado por casais amigos

do Matson Cé, sempre se reúne para realizar
ações  em benefício de pessoas necessitadas.
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