IS
T
Á
R
G
R
A
L
P
EXEM
FLORIPA - SÃO JOSÉ - PALHOÇA - BIGUAÇU - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

A HORA DO VOTO

SETEMBRO DE 2016 - ANO III

A PEDIDO

-

Nº 31

Quase 5 milhões de catarinenses vão às urnas no dia 2 de outubro.
O voto vale para 4 anos. Você está preparado para
este desafio? PÁGINAS 8, 9, 10, 11 E 12.

Em 343 anos
Floripa só elegeu
11 vereadoras
PÁGINA 13

MULHERES NA POLÍTICA
SÃO JOSÉ TEVE A
1ª PRESIDENTE DE
CÂMARA EM SC
PÁGINA 14

Uma jurista disputa
a prefeitura de São
Pedro de Alcântara
PÁGINA 14

EM 2 ANOS, FLORIPA TERÁ 500 MIL MORADORES
A PEDIDO

PÁGINA 2

A PEDIDO

CNPJ DO JORNAL 80.945.561/0001-00. VALOR R$ 4.000,00
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Floripa terá 500
mil moradores
em 2019

LOTAÇÃO MÁXIMA

1 MILHÃO DE HABITANTES
EM 3 ANOS E MEIO
Pelo ritmo atual de
crescimento Florianópolis,
São José, Palhoça e
Biguaçu podem atingir
essa população no
início de 2020

Fotos: Divulgação/BD

A

última estimativa populacional
divulgada pelo IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística), mostra que falta pouco
para que Florianópolis, São José,
Palhoça e Biguaçu atinjam, juntos, a
marca de 1 milhão de habitantes. Os
quatro maiores municípios da Grande
Florianópolis são conturbados e já têm,
hoje, 940.750 habitantes. Faltam,
portanto, 59.250 pessoas para que a
soma da população das quatro cidades
atinja 1 milhão de moradores.
A média de crescimento nos quatro
municípios nos últimos 10 anos (2006 a
2015) foi de 13.011,6 habitantes/ano.
Assim, Florianópolis, São José, Palhoça
e Biguaçu chegariam ao 1 milhão de
moradores em 4 anos e 5 meses.
Mas a barreira do milhão pode ser
rompida antes. A estimativa do IBGE
(de julho a julho, todos os anos),
mostra que a média de crescimento
populacional na região subiu nos
últimos dois anos: 16.551 habitantes de
2014 para 2015, e 16.430 moradores de
2015 para 2016. Por isso, as quatro
cidades do núcleo metropolitano da
Capital podem chegar a 1 milhão de
habitantes daqui a 3 anos e 6 meses, já
no início de 2020.

Palhoça

Biguaçu
População: 65.528

População: 161.395

Pela última estimativa populacional do
IBGE, em julho de 2016 Florianópolis tinha
477.798 habitantes. Para chegar aos 500 mil,
faltariam 22.202 moradores. Como nos
últimos dois anos (julho de 2014 a julho
2015; e julho de 2015 a julho de 2016) a
Capital ganhou, em média, 8.137 novos
habitantes por ano, em fevereiro de 2019 (2
anos e 7 meses) Floripa chegaria à população
de 500 mil moradores.
São José, o vizinho mais próximo, com
população de 236.029 habitantes pode atingir
o patamar de 250 mil moradores em 3 anos e
7 meses, fevereiro de 2020.
Multiplicando a média de crescimento dos
últimos dois anos (3.734 novos
moradores/ano) por 3,7 anos, chega-se ao
número de moradores que faltam para a
população pular de 236.029 para 250 mil
habitantes: 13.971 pessoas.
Palhoça, segundo a estimativa, tem
161.395 habitantes. A média de crescimento
do município em 2015 e 2016 foi de 3.575
moradores/ano, índice bem próximo ao de
São José.
Em Biguaçu, a menor cidade da
conurbação, a vida é mais lenta, embora a
média de crescimento dos últimos dois anos
tenha subido para 1.044 moradores/ano
contra 605 nos últimos 10 anos (2006 a
2015). A população de Biguaçu, segundo o
IBGE, hoje é de 65.528 habitantes.
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Grandes cidades, problemas maiores

S

O rápido crescimento populacional só piora a condição de vida nas
cidades catarinenses. Os grandes problemas não têm solução
e com a população atual as
principais cidades de Santa
Catarina já não conseguem
resolver a avalanche de problemas
urbanos, com índice de
crescimento maior e o rápido
aumento da população a situação
deve piorar.
Joinville, o município mais
populoso de Santa Catarina, com
569.645 moradores residentes,
hoje bate recordes de violência.
Florianópolis, o segundo maior,
com 477.798 habitantes, não trata
seu esgoto e tem um trânsito cada
vez mais caótico. Blumenau, com
343.715 moradores, o terceiro, vive
o mesmo drama. São José, com
236.029, o quarto em população,
também tem graves problemas de
mobilidade, esgoto e violência. E
assim é com todos os outros:
Chapecó, com 209.553 habitantes;

SÃO JOSÉ, no tempo em que não havia problemas de mobilidade

Criciuma, com 209.153; Itajaí, com
208.958 moradores; Jaraguá do Sul,
com 167.330; Palhoça, com
161.395; e Lages, o décimo
município em população, com
158.620 habitantes.
Entre as maiores cidade de SC

Divulgação/BD

Florianópolis foi a que mais
cresceu, com 8.108 novos
moradores, segundo a última
estimativa populacional do IBGE
(julho de 2015 a julho de 2016). É
seguida por Joinville (7.494
habitantes em 1 ano), Blumenau

(4.839), Chapecó (3.758), São José
(3.720), Itajaí (3.687), Jaraguá do
Sul (3.565) e Palhoça (3.562 novos
moradores). Lages reduziu a
população: tinha 158.732
moradores em 2015 e passou para
158.727 em 2016. Menos 112
pessoas.
Nas estimativas populacionais o
IBGE leva em conta natalidade,
mortalidade e migração, além de
questões como o desenvolvimento.
Quando necessário, faz correção
de rumo. Em 2006, por exemplo, o
IBGE aplicou um peso
considerado “fora da realidade” ao
item migração, e fez uma correção
em 2007. Assim, a estimativa de
população residente em
Florianópolis em 2006, que era de
406.564 habitantes, caiu para
396.723 pessoas em 2007 (9.841
habitantes a menos).
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FROTA DE CARROS
CRESCE MAIS QUE A
POPULAÇÃO

Divulgação/BD

Em 1 ano, as quatro maiores cidades da região
metropolitana ganharam 19.361 veículos e
16.500 novos moradores

A

s maiores cidades da
Grande Florianópolis
seguem aceleradamente
por um caminho sem volta: a frota
de carros cresce mais que a
população.
Comparando o crescimento
populacional de Florianópolis, São
José, Palhoça e Biguaçu em 1 ano
(estimativa do IBGE, de julho de
2015 a julho de 2016), com o
aumento da frota de veículos no
mesmo período, as máquinas
ganham dos homens. A frota
aumentou em 19.361 veículos nas
quatro cidades, enquanto que a
população teve um crescimento de
16.500 moradores. A diferença:
2.861 carros a mais que novos
habitantes.
Hoje, as quatro maiores cidades
do núcleo metropolitano têm uma
população conjunta de 940.750
habitantes, para uma frota de
623.086 veículos. A proporção já é
de um veículo para cada 1,5
habitante.
A isso, devem ser acrescentados
os 40 mil veículos que cruzam
todos os dias o sinistro corredor da
BR 101 no trecho PalhoçaBiguaçu.
A situação de cada uma das
cidades: de julho de 2015 a julho
de 2016 Florianópolis ganhou
8.125 novos habitantes e 8.108
veículos; em São José a população
aumentou em 3.720 moradores e o
número de veículos cresceu 4.911;
Palhoça ganhou 3.562 habitantes e
mais 4.656 veículos na frota; e
Biguaçu: 1.040 novos habitantes
para 1.669 veículos.
Hoje a situação está assim:
Florianópolis tem 477.798
habitantes e frota de 335.170
veículos (média de 1 veículo para
cada 1,42 habitante); São José tem
236.029 moradores e frota de
148.673 veículos (1 veículo por

1,58 habitante); Palhoça:
população de 161.395 pessoas e
frota de 99.184 veículos
(proporção de 1 veículo por 1,62
habitante); e Biguaçu: 65.528
moradores e 40.059 veículos (1
veículo por 1,63 habitante).
Isso significa mais tempo
perdido, riscos, acidentes, vítimas,
gastos.

Projeção

Se a tendência do crescimento
populacional e da frota continuar a
mesma do último ano (julho de
2015 a julho de 2016), em cinco
anos Florianópolis terá 40.540
novos moradores e mais 40.625
veículos; São José, mais 24.555
veículos e 18.600 novos habitantes;
Palhoça, mais 23.280 veículos e
17.810 novos moradores; e
Biguaçu, mais 8.345 veículos e
5.200 novos habitantes.
Somando tudo: em cinco anos a
região pode ganhar mais 96.805
veículos e 82.150 moradores. Serão
14.655 veículos a mais que pessoas.

Sem saída

A curto prazo (5 anos)
pouquíssimas obras de
infraestrutura devem ficar prontas
na região a tempo de minimizar o
impacto do crescimento da frota.
O problema é metropolitano, com
a malha viária intrincada e
saturada, mistura de vias públicas
com rodovias estaduais e federais
em zona urbana, além da trágica
BR 101, que tira cada vez mais
vidas e divide em dois, com seu
muro, São José, Palhoça e Biguaçu.
Ninguém ainda teve capacidade
para enfrentar o problema.

LIGUE E ANUNCIE: (48) 3209-2057 / 8477-1499

Região Metropolitana já tem
1 veículo para cada 1,5 habitante

Floripa e São José, as
piores cidades para se
andar no trânsito

Com a frota de veículos quase do tamanho da população,
Florianópolis e São José estão entre as piores cidades do país para se
andar no trânsito, segundo o Waze Global Driver Satisfaction Index
2016, um ranking com as melhores e piores cidades e países para se
dirigir. São José só não está na frente porque Maceió é o pior lugar
do Brasil para se dirigir. Florianópolis tem o quarto pior nível de
satisfação entre os motoristas.
Os resultados foram divulgados em setembro pelo aplicativo
Waze. O Waze Global Driver Satisfaction Index 2016 é um ranking
que que incluiu 38 países e 186 cidades, e analisa a realidade no
trânsito com base na experiência dos usuários.
Itajaí, na 13ª posição, e Blumenau, 14ª colocada, são as cidades
catarinenses melhor posicionadas. O Brasil ocupa a 3ª posição na
América Latina (atrás de Porto Rico e Argentina) e a 20ª posição no
mundo.
A pesquisa leva em conta fatores como congestionamento,
segurança, qualidade das ruas e infraestrutura, serviços disponíveis
(postos de gasolina e estacionamento) e até fatores econômico e
social, como acesso a carros e o preço do combustível.
O ranking é feito em cidades que tenham mais de 20 mil usuários
do aplicativo Waze. Só na Grande São Paulo, por exemplo, são cerca
de 3 milhões de usuários ativos mensalmente, e que dirigem mais de
400 milhões de quilômetros com o aplicativo todo mês.
No Brasil, a melhor cidade para se dirigir é Volta Redonda (RJ), e
entre as 10 melhores estão Sorocaba, Atibaia, Taubaté, Jacareí,
Campinas e Piracicaba, todas no interior de São Paulo.
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ALÇA DE CONTORNO RECEBE ASFALTO

Q

Depois de 20 anos de espera, começa a pavimentação no trecho intermediário
da rodovia, no município de São José.

uando vai ficar pronto
ninguém sabe. Mas o
Contorno Viário de
Florianópolis começou a receber
asfalto em vários pontos do
chamado trecho intermediário, em
São José. Também foi aberta uma
nova frente de obras, com trabalhos
de terraplenagem e drenagem,
segundo a empresa Autopista
Litoral Sul, a concessionária.
As obras do Contorno (terá
extensão de 50km, com pista dupla,
de Biguaçu a Palhoça), estão sendo
tocadas em várias frentes ao longo
de 16 quilômetros nos trechos
norte (Biguaçu) e intermediário
(São José). Terraplenagem,
drenagem, pavimentação e
construção de obras de arte
(viadutos para realocação de
estradas, pontes e passagens
superiores e inferiores que ligam as

ASFALTO na Alça de Contorno, próximo ao frigorífico JBS Foods Macedo, em São José

comunidades cortadas pela rodovia)
já ocupam espaço na paisagem.
“Estamos em fase de colocação
da última camada de pavimentação,
o asfalto, em diversos trechos das
proximidades de onde está sendo
construído o trevo da SC-281
9/21/16
2:56 PM
(rodovia que liga São José a São

Pedro de Alcântara) que fará
interligação com o Contorno”, diz
o superintendente de investimentos
Marcelo Modolo.
Ele garante que as obras estão
“dentro da programação esperada”,
e que a Autopista Litoral Sul vai
iniciar importantes frentes de

Divulgação/BD

trabalho nos próximos meses, com
a liberação de novas áreas. A
empresa espanhola concessionária
da Alça de Contorno não fixa prazo
para terminar as obras.
Quando ficar pronta vai
desviar 20% do tráfego de longa
distância da BR 101 na região.
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MERCADO DE TRABALHO

FLORIANÓPOLIS volta a gerar empregos

O

Foram 769 empregos em agosto. Desde janeiro a Capital não cria novas vagas.
Em São José, Palhoça e Biguaçu a reação foi pequena
mercado de emprego reagiu nas quatro
principais cidades da Grande
Florianópolis e criou a expectativa de
que a economia regional possa estar reagindo.
Florianópolis, que desde o início do ano só teve
saldos negativos, gerou 769 vagas em agosto.
São José e Palhoça também estacaram a
tendência de queda, apesar de a reação ter sido
muito tímida. São José gerou 44 vagas em
agosto (em julho, fechou 599 postos de
trabalho) e Palhoça teve saldo positivo de 28
vagas (em julho, perdeu 327). Biguaçu criou 21
novas vagas (em julho, gerou 33 postos de
trabalho).
Mas a vida continua difícil para os
trabalhadores da região metropolitana da
Capital. No acumulado do ano (janeiro a
agosto), Florianópolis ainda permanece com
saldo negativo de -6.533 empregos. Palhoça, em
oito meses de 2016, também fechou 1.118 vagas
com carteira assinada. São José perdeu menos
empregos, mas ainda mantém saldo negativo de
-197 postos de trabalho no acumulado ano.
Biguaçu fechou 98 vagas de janeiro a agosto.
RETRATO DO MERCADO

CIDADE

PERFIL DAS VAGAS NOS PRINCIPAIS
SETORES, DE JANEIRO A AGOSTO

Florianópolis
São José
Palhoça

-145

+631
-245

Biguaçu

CIDADE

INDÚSTRIA

-37

CONST.CIVIL COMÉRCIO SERVIÇOS

-333

-1892

-4.205

-103

-120

-665

-615
-10

-475

+ 270

-109

+5

EMPREGO NAS MAIORES
CIDADES DE SC

Joinville

Florianópolis
Blumenau
São José

Chapecó

JAN/JULHO

JAN/AGOSTO

-7.409

-6.533

-599

-197

-693

+622

-244

+599

+100

+291

Itajaí

-1.305

-1.388

Palhoça

-1.145

-1.118

Criciuma

Jaraguá do Sul
Biguaçu

-675

-1.831
-138

-630

-2.029

SC criou 3.014 vagas

-98

A geração de empregos em agosto foi
positiva em Santa Catarina, com saldo de 3.014
novas vagas com carteira assinada, segundo o
Caged (Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados), do Ministério do Trabalho.

Em julho, o Estado havia
fechado 5.819 postos de
trabalho.
Com o bom resultado SC
interrompe uma sequência
de cinco meses com dados
negativos no mercado de
emprego. Em agosto, ficou
em quarto lugar entre os
cinco estados do Brasil que
mais geraram empregos.
Fora SC, todos são da região
Nordeste: Pernambuco
gerou 9.035 empregos;
Paraíba, 5.905; Alagoas,
4.099; e Maranhão, 2.246.
Setores - Em Santa Catarina
os resultados positivos vieram dos setores de
Serviço (1.959 vagas) e Indústria (1.702 postos
de trabalho). O tradicional ramo têxtil gerou
1.021 vagas em agosto, e a indústria de produtos
alimentícios, bebidas e álcool etílico 510 novas
vagas. Os piores desempenhos ficaram por
conta do fechamento de 327 postos de trabalho
no subsetor da Indústria do material de
transporte, e de mais 108 na indústria da
madeira e do mobiliário.
No Governo do Estado, o secretário Geraldo
Althoff, de Assistência Social, Trabalho e
Habitação disse que a reação do mercado de
trabalho já estava previsto. “Santa Catarina foi o
último estado a entrar na crise e está sendo o
primeiro no Sul país a sair dela com estes
indicadores positivos”.
Ele acredita que, com as festas de outubro e a
temporada de verão, os indicadores dos
próximos meses serão mais positivos.
Glauco Côrte, presidente da Fiesc (Federação
das Indústrias do Estado de Santa Catarina),
também acha que o período mais difícil já
passou. Ele diz que o fundamental é que dos 12
setores da indústria pesquisados, sete tiveram
reação positiva.

Brasil reduz perda,
mas ainda tem
1.656 milhão de
desempregados

No Brasil houve perda de 33.953 vagas em
agosto, contra um total de 94.724 postos
fechados em julho. O resultado também é
melhor se comparado a agosto de 2015, quando
houve perda de 86.543 vagas.
No acumulado do ano, o nível de emprego
formal apresentou declínio de 1,64%,
correspondendo à perda de 651.288 postos de
trabalho. Nos últimos 12 meses, o recuo foi da

RAMO TÊXTIL GEROU 1021 VAGAS

ordem de 1.656.144 empregos, retração de
4,07%.
Três setores de atividade econômica
apresentaram saldo positivo de geração de
empregos no mês de agosto. A indústria de
transformação registrou a maior alta, com a
criação de 6.294 vagas, invertendo a tendência
registrada em agosto de 2015. Dos doze ramos
que compõem a indústria de transformação, o
destaque foi a produção de alimentos, com
geração de 8.687 vagas, e o setor de calçados,
com 2.684 novas vagas.
O setor do Comércio também apresentou

“Santa Catarina foi o último
estado a entrar na crise e está
sendo o primeiro no Sul país
a sair dela”
Geraldo Althoff

saldo positivo, com geração de 888 postos,
seguido do setor Extrativo Mineral, com um
crescimento de 0,18% e a geração de 366 vagas
de trabalho. Os setores que registraram maiores
perdas de emprego foram a Construção Civil (22.113 postos), Agricultura (-15.436 postos) e
Serviços (-3.014 postos).
A maior queda no nível de emprego formal
foi registrada no Rio de Janeiro, com o
fechamento de 28.321 vagas, impactado pelo
ramo Comércio e Administração de Imóveis (8.395) e Serviços de Alojamento e Alimentação
(-4.452). Também houve perda significativa de
vagas em Minas Gerais (-13.121) devido ao fim
do ciclo da colheita de café, e no Espírito Santo
(-4.862).
Treze dos 26 estados brasileiros tiveram
resultado positivo na geração de emprego, com
destaque para Pernambuco (9.035), pelo
desempenho positivo da indústria de produtos
alimentícios, Paraíba com 5.905 postos de
trabalho, Alagoas, 4.099 e Santa Catarina com
3.014 novas vagas.
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ELEIÇÕES 2016

A HORA DO VOTO

O prefeito e o vereador que você votar agora vale para 4 anos.
Pense se o seu candidato está preparado para esse desafio

Neste dia 2 de outubro
(domingo), quase 5 milhões
(4.985.048) de eleitores
catarinenses devem ir às urnas para
escolher 295 prefeitos, 295 vices e
2.898 vereadores. São essas
pessoas que vão cuidar do destino
das cidades catarinenses a partir do
dia 1º de janeiro de 2017, durante
quatro anos.
Em Santa Catarina, só haverá
segundo turno em três cidades:
Joinville, Florianópolis e
Blumenau, se o eleitor não decidir
no primeiro. A nova eleição será
no dia 30 de outubro.
Em todo o Estado, são 15.590
candidatos a vereador, 739
candidatos a prefeito e 739
candidatos a vice-prefeito num
total de 17.068 pessoas. A
população catarinense é de 7,727
milhões de habitantes.
Os 10 maiores colégios
A PEDIDO

eleitorais de SC têm 1.851.405
eleitores, que representam 37,13%
do total de eleitores dos 295
municípios. Três dessas cidades são
da região metropolitana da Capital:
Florianópolis, São José e Palhoça.
Joinville ainda é o maior colégio
eleitoral de Santa Catarina (veja
gráfico).
MAIORES COLÉGIOS

Cidade
Joinville
Florianópolis
Blumenau
São José
Itajaí
Criciuma
Chapecó
Lages
Jaraguá do Sul
Palhoça

Nº Eleitores
372.551
316.261
230.167
156.617
143.131
141.667
140.526
122.076
114.349
114.060

ELEITORES E CANDIDATOS
Cidade

Eleitor

Prefeito

Vice

Vereador

156.617

6

6

215

Florianópolis

316.261

Palhoça

114.060

São José
Biguaçu

CNPJ DO JORNAL 80.945.561/0001-00. VALOR R$ 1.000,00

Divulgação/BD

45.568

632 mil eleitores
na região
metropolitana

Florianópolis, São José, Palhoça
e Biguaçu, os quatro maiores
municípios da região
metropolitana, têm, juntos,
632.506 eleitores, o que equivale a
12,68% do eleitorado catarinense.

Brasil tem 144
milhões de
eleitores

São 245 mil a mais que em
2012. Segundo os últimos dados
do TSE (Tribunal Superior
Eleitoral), o número de eleitores
no Brasil já chegou a 144.088.912.
Eles vão votar em 5.568
municípios.
Do total de eleitores brasileiros,
4,85% é analfabeto e 10,74%
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6

3

7

314

6

245

3

159

apenas lê e escreve. Só 6,61% têm
curso superior completo. Veja a
escolaridade do eleitor brasileiro:

6,61%
curso superior completo
4,13% curso superior incompleto
19,01% ensino médio completo
19%
ensino médio incompleto
7,2%
fundamental completo
28%
fundamental incompleto
10%
lê e escreve
4,85%
analfabetos

Maioria é casado

Dos 490 mil candidatos a
vereador, prefeito e vice em todo o
Brasil a maioria é casado. Veja:

ESTADO CIVIL DOS CANDIDATOS

Casados
Solteiros
Divorciados
Separados
Viúvos

271.101
170.545
35.245
6.773
9.916
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ELEIÇÕES 2016

SÃO JOSÉ,
UMA DISPUTA FEROZ

Não há um prognóstico pois só existem pesquisas
não oficiais e, nelas, todos os candidatos já estão
eleitos. É a hora da verdade

S

ão José vai ter uma das
eleições mais disputadas e
difíceis da sua história
recente. Além de poucos recursos,
com a mudança na lei eleitoral (só
pessoas físicas podem fazer
doação), o município tem seis
candidatos a prefeito, seis a vice e
215 candidatos a vereador
disputando o voto de 156.617
eleitores aptos a votar.
Na eleição deste ano, as vagas

na Câmara Municipal passaram de
13 para 19, o que aumentou a
disputa pelo voto.
Todos os seis candidatos a
prefeito de São José têm curso
superior, quatro já foram vereador
e um suplente (assumiu durante 30
dias). Um é deputado estadual e
outro assumiu mandato na
condição de suplente. A atual
prefeita é candidata a reeleição.
Veja os candidatos:

Fotos: Divulgação/CSC

Antonio Battisti

Concorre em chapa pura pelo PT (Partido dos Trabalhadores). Já foi
vereador por três mandatos. É servidor público do Tribunal de Contas do
Estado. Foi líder sindical de grande influência. Sua vice é D. Ivone.

Fotos: Divulgação/CSC

É candidata pelo PSD e concorre a reeleição pela Coligação São José em
Boas Mãos (PSD/PSB/PR/PTdoB/PSC/PROS/PHS/PEN/PV). Foi
vereadora por dois mandatos e Secretária de Desenvolvimento Regional. É
engenheira sanitarista. Seu vice é o vereador Neri Amaral.

CNPJ DO JORNAL 80.945.561/0001-00. VALOR R$ 1.000,00

A PEDIDO

Adeliana Dal Pont
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Mário Marcondes

É candidato pelo PSDB, na Coligação Para Renovar São José
(PSDB/PRP). Foi vereador em São João Batista em 1986 e 2000.
Advogado, foi eleito deputado estadual na eleição de 2014. Seu vice é
Ademir do Hospital.

Fernando Anselmo

Disputa a eleição pelo PDT, na Coligação São José Pode Mais
(PDT/PPS/PCdoB/PTC). Advogado, já foi procurador-adjunto da
Prefeitura de São José. Na eleição de 2012, foi suplente de vereador e
assumiu o mandato por 30 dias. Seu vice é Francisco Medeiros.

José Natal

Candidato pelo PMDB, na Coligação Nossa Força é Nossa Gente
(PP/PRB/PTB/DEM/SD), é formado em Administração. Foi vereador
por cinco mandatos. Suplente de deputado, assumiu o mandato por 2 anos.
Também foi secretário estadual de Turismo. Na eleição de 2012, foi eleito
vice-prefeito de São José. Seu vice é o vereador Amauri dos Projetos.

Rafael Melo

É candidato pelo PSOL
(Partido Socialismo e
Liberdade). Professor de
ensino fundamental, é a
segunda vez que disputa
eleição para prefeito em
São José. Casado, Rafael
tem 36 anos e faz uma
campanha mais ideológica.
Uma característica: usa
bicicleta, junto com
partidários, para fazer
campanha pelas ruas da
cidade.

SETEMBRO DE 2016

Florianópolis - São José - Palhoça - Biguaçu - Sto Amaro da Imperatriz

ELEIÇÕES 2016

11

FLORIANÓPOLIS repete candidatos à prefeitura

A

Dos seis postulantes a administrar a Capital, três já disputaram o cargo e um foi prefeito

sensação dos eleitores de
Florianópolis é que a
eleição de 2016 repete o
passado. Dos seis candidatos, três
já disputaram a prefeitura, e um
foi prefeito durante oito anos.
Novamente a disputa está
polarizada entre o PP e o PMDB.
Só há uma certeza: a Capital terá
2º turno, dia 30 de outubro.

A curiosidade este ano é que a
Floripa tem duas candidatas com
o nome de Angela. Se isso é um
problema, ninguém sabe.
Florianópolis tem 316.261
eleitores aptos a votar e seis
candidatos a prefeito, seis a vice e
374 candidatos a vereador. Veja o
perfil dos candidatos a prefeito.

Angela Albino

É candidata pelo PC do B, na
Coligação União Pela Democracia
(PC do B/PT). Servidora da
Justiça do Trabalho, foi vereadora

(2004), deputada estadual e
secretária estadual de Assistência
Social no atual governo. Como
suplente, também exerceu
mandato de deputado federal.

Angela Amin

Já foi prefeita da Capital por
dois mandatos (1997 e 2004). É
candidata pelo PP, na Coligação
Pelo Bem de Florianópolis
(PP/PSD). Foi a vereadora mais
votada de Florianópolis em 1990,
deputada federal por dois
mandatos (1991/95 e 2007/2011),
e disputou duas eleições ao
Governo do Estado.

Elson Pereira

É candidato pelo PSOL
(Partido Socialismo e Liberdade).
Disputou a eleição de prefeito
da Capital em 2012. Tem 53 anos,
é formado em engenharia civil e
tem mestrado em administração

pública pela UFSC. Também tem
doutorado e pós-doutorado em
urbanismo pela Universidade
Pierre Mendes France, da França.

Gabriela Santetti

Candidata pelo PSTU. Tem 26
anos e é a mais jovem postulante a
prefeitura da Capital. É formada
em História pela Ufsc e mestre em
Educação. Sua iniciação política
foi no movimento estudantil, em
Porto Alegre. Em 2014, foi
candidata a deputada federal.

Gean Loureiro

Candidato do PMDB, pela
Coligação Um Novo Olhar para
Florianópolis
(PMDB/PSDB/DEM/PDT/PR
B/PRTB/PSC/PTB/PTN/SD/P
R/ PRP/PPS/PPL/PTC).
Advogado, já foi cinco vezes
vereador e eleito deputado federal
em 2011. Foi presidente da Fatma

e candidato a prefeito na eleição
de 2012 é deputado estadual.

Maurício Leal

Candidato pelo PEN (Partido
Ecológico Nacional), é o único
que nunca disputou eleição. Tem
36 anos e foi assessor na Câmara
de Vereadores de Florianópolis de
1997 a 2000. Era assessor na
prefeitura da Capital até março.

Murilo Flores

Candidato pelo PSB, na
Coligação Florianópolis Com
Inteligência
(PSL/PSB/PHS/PROS/ PMB, é
servidor público federal.
Engenheiro agrônomo com
mestrado em economia, já foi
presidente da Embrapa, da Epagri
e da Fatma, e também secretário
estadual de Planejamento do atual
Governo.
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ELAS NA ELEIÇÃO

MAIORIA, mulheres não têm espaço na política

T

De cada 10 candidatos, apenas três são mulheres. No Brasil são 6,7 milhões de eleitoras a mais

odo ano de eleição o
TSE (Tribunal Superior
Eleitoral) divulga nas
emissoras de rádio e televisão
mensagens institucionais aos
eleitores. Este ano, a
propaganda do TSE foi
exclusivamente voltada para as
mulheres, mostrando a baixa
participação delas na política e
alertando para a importância de
sua participação.
Apesar de ser maioria entre
os eleitores (nestas eleições, as
mulheres são 52% dos
eleitores) a proporção de
participação feminina no
processo eleitoral é muito
pequena: de cada 10
candidatos, só três são
mulheres.
No Brasil, há 76,5 milhões
de mulheres cadastradas na
Justiça Eleitoral – 6,7 milhões a

mais que os homens. O país
tem, hoje, 146,4 milhões de
eleitores e, pela 1ª vez, o
eleitorado feminino será maior
que o masculino em todos os
27 estados.
Mas a proporção de
mulheres na política não
evoluiu desde as eleições
municipais de 2012 - quando
31,5% dos candidatos eram
mulheres. Continua bem
abaixo da média da população.
No Brasil, a cada 10 pessoas, 5
são do sexo feminino.
O partido que tem o maior
percentual feminino nesta
eleição é o Partido da Mulher
Brasileira (PMB), com 43% dos
candidatos mulheres – ou
1.923 das 4.477 pessoas. É
seguido pelo PSTU (39,4%),
PT (33,4%) e Partido Novo
(32,6%).
O que tem o pior percentual

de representação feminina é o
PCO, com 28% – ou 23 dos 82
candidatos. O PCB (29,1%) e o
PDT (30,1%) vêm em seguida
com os índices mais baixos.
Desde 1997 a Lei Eleitoral
exige que os partidos e as
coligações respeitem a cota
mínima de 30% de mulheres na
lista de candidatos.

A PEDIDO

Homens dominam

Na Câmara Federal, de 513
deputados só 51 são mulheres.
No Senado, de 81 senadores 13
são mulheres. Na Câmara de
Florianópolis, são 24
vereadores e nenhuma mulher.
São José tem 13 vereadores e
duas mulheres. Em Palhoça, de
11 vereadores, só uma mulher.
Na AL, dos 40 deputados,
apenas quatro mulheres eleitas.

CNPJ DO JORNAL 80.945.561/0001-00. VALOR R$ 400,00
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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, Presidente do Chile)

COM 343 ANOS, FLORIANÓPOLIS TEVE
APENAS UMA PREFEITA E 11 VEREADORAS

E

m Florianópolis, a
participação da mulher nas
esferas de poder ao longo
da história é pequena. Nos 127
anos de República, 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.
Ela é candidata novamente, mas
não está sozinha. A eleição da
Capital terá mais uma Angela, a

Albino, e uma jovem candidata do
PSTU, Gabriela Santetti. É uma
evolução.
Mas a Câmara de Florianópolis,
com 24 vereadores, não tem
nenhuma mulher. Isso é histórico.
Desde a 1ª Legislatura em 1936 até
hoje, passaram pelo Legislativo 379
vereadores (entre eleitos e
suplentes que assumiram o
mandato) e somente 11 mulheres
entre eles.
Apenas na 11ª Legislatura (1989
– 1992), as mulheres tiveram
participação mais expressiva na
Câmara da Capital, quando
ocuparam 13,63% das cadeiras: de
22 eleitos, três eram mulheres.
Clair Castilhos foi a primeira
mulher eleita vereadora em
Florianópolis, em 1983. Mas a

primeira mulher a assumir uma
cadeira na Câmara foi Olga Brasil
da Luz. Foi em 1960. Tinha 36
anos e era suplente pelo antigo
PSD (Partido Social Democrático).
Depois disso, até a eleição de Clair
como titular do mandato, a
Câmara da Capital ficou 23 anos
sem mulheres. Clair Castilhos
enfrentou questões surrealmachistas como a inexistência, no
prédio, de banheiro exclusivo para
mulheres.
A 11ª Legislatura foi fértil para
as mulheres de Florianópolis. Além
de Clair, foram eleitas Angela
Amin e Jalila El Achkar. pelo PV.
Na 12ª Legislatura (1993-1996),
apenas Zuleika Mussi Lenzi foi
eleita. Na eleição seguinte, em
1996, foi eleita a primeira

vereadora comunista de
Florianópolis, a nutricionista
Liacarmen Klein, do PCdoB
(Partido Comunista do Brasil). É
dela a autoria da lei que criou a
Medalha Antonieta de Barros para
homenagear mulheres que
dedicam-se a causas coletivas. Na
14ª legislatura (2001- 2004), mais
uma comunista eleita: Angela
Albino, também do PCdoB.
Depois dela, as mulheres só
voltaram a ocupar espaço após sete
anos, novamente com uma
comunista, Janete Teixeira, do
PCdoB, que exerceu 61 dias de
mandato.
Mais duas suplentes assumiram
mandato: Beatriz Kauduinski
Cardoso, também do PC do B, e
Roseli Pereira.

14

SETEMBRO DE 2016

SÃO JOSÉ ELEGEU UMA PREFEITA
E 1ª PRESIDENTE DE CÂMARA
s mulheres ficaram alijadas da participação
no poder político de São José por muitos
anos. A pioneira foi Albertina Krummel
Maciel eleitas vereadora em 1962. Ela foi, também,
a primeira mulher a assumir a presidência de uma
Câmara Municipal em Santa Catarina, na gestão
1963/1964.
Em 1976, mais duas mulheres foram eleitas
vereadoras: Maria Iracema Martins de Andrade e
Zulma da Rosa. No mesmo ano, Maria Iracema foi
nomeada secretária de Educação, pelo então
prefeito Geci Thives, sendo a primeira mulher a
participar do colegiado.
Depois disso, mais de 200 mulheres disputaram
cargo eletivo em São José, e 12 delas foram eleitas.
Marli Marçal chegou a vice-prefeita de Germano
Vieira, e também disputou eleição contra ele e
perdeu por apenas 285 votos. Mais duas mulheres
tentaram a prefeitura. Esther Macedo, na eleição
contra Dario Berger em 2000, e Adeliana Dal
Pont, em 2008. Nenhuma se elegeu.
Só em 2012 uma mulher ocupou o mais alto
cargo em São José: Adeliana Dal Pont foi eleita
com mais de 60% dos votos, contra Djalma
Berger.
Ela é candidata a reeleição, contra cinco
candidatos homens.

A PEDIDO

Elas enfrentam
as urnas

Apesar de participação ser pequena, em outros
municípios da Grande Florianópolis mulheres
também enfrentam as urnas. O caso mais
interessante é o de Rancho Queimado: lá, só tem
mulher disputando a prefeitura: Cleici Aparecida
Veronezi (PMDB) e Viviane Davoglio (PSD).
Em São Pedro de Alcântara, com 4.704
habitantes, uma jurista, pedagoga e professora
universitária, com pós-doutorado pela
Universidade de Alicante, na Espanha, decidiu
disputar a prefeitura.
É Elizete Lanzoni Alves, que há 11 anos mora
na Boa Parada. Ela sempre acompanhou política,
mais pelo lado da ciência, mas agora sentiu-se
incentivada pelas campanhas do TSE a participar
desta eleição. É a primeira vez que São Pedro de
Alcântara tem três candidatos a prefeito e uma
mulher na disputa.
Elizete diz que as mulheres estão
reconquistando o seu lugar na sociedade. “É uma
situação histórica, antropológica. Desde os tempos
tribais as sociedades são matriarcais”, analisa.

JUNTOS POR SÃO JOSÉ - PSD / PR / PV - CNPJ DA CANDIDATA 25.473.072/0001-87 CNPJ DO JORNAL 80.945.561/0001-00. VALOR R$ 1.000,00
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Em 190 anos, 13 deputadas
e 1.389 deputados

A Assembleia já teve 1.389
deputados e apenas 13 mulheres . Das
deputadas, 9 titulares, 4 reeleitas, e 6
assumiram como suplentes. Antonieta
de Barros foi a 1ª a vencer preconceito.
Mulher e negra, era suplente e assumiu
o mandato. Atuou na Constituinte de
1935/38 . Em 1947, novamente foi
convocada e ficou até 1951. A AL só
veria mulher em plenário 8 anos depois,
com Ingeborg Colin Barbosa Lima, em
1958. Depois dela, SC esperou 24 anos
para ter uma mulher deputada. Na 11ª
Legislatura, Luci Choinacki assumiu.
Em 1995, Ideli Salvatti foi eleita.
Reeleita, com ela também assumiu
Odete de Jesus, reeleita em 2002 com
Ana Paula Lima e Simone Schramm,
suplente pelo PMDB. Alba Schlichting
foi deputada por um mês. Na 16ª
Legislatura, quatro mulheres: Odete de
Jesus, Ana Paula, Ada de Lucca e a
suplente Angela Albino.
Na 17ª, cinco: Ada, Ana Paula,
Angela Albino, Carminatti, e a suplente
Dirce Heiderscheidt. Nesta
Legislatura,4 eleitas: Ada , Ana Paula,
Carminatti e Dirce.
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29 ANOS DO “VERÃO DA LATA”

P

Para muita gente, o 11 de setembro tem um significado bem diferente: foi o dia
em que o mar jogou milhares de latas com maconha na praia

ara uma geração, a data nunca vai passar
despercebida. O 11 de setembro tem
outro significado em praias do sul e do
sudeste do Brasil: foi o dia que marcou o início
do “verão da lata”.
Era finalzinho do inverno de 1987, 11 de
setembro, quando milhares de latas vieram
boiando e começaram a bater nas praias de
Santa Catarina, São Paulo, Rio e Rio Grande do
Sul. Estavam cheias de maconha de ótima
qualidade. Esse mágico carregamento abasteceu
muita gente durante vários meses, e batizou o
verão de 1988 como o “verão da lata”.
A história começou na Tailândia, quando o
atuneiro Solana Star partiu rumo aos EUA. O
navio levava 22 toneladas de maconha,
embalada a vácuo, prensada em latas de 1,5 kg
semelhantes as de leite em pó. Na viagem,
tormentas obrigaram a embarcação a aportar no
Brasil para reparos.
Mas o barco já estava sendo monitorado pela
DEA, agência norte-americana de combate às
drogas. O governo brasileiro foi avisado e a
Polícia Federal e a Marinha saíram atrás do
Solana Star.
Nas buscas, os tripulantes do barco avistaram
um contratorpedeiro brasileiro e, com medo de
serem presos, jogaram ao mar cerca de 15 mil
latas com maconha, que vieram bater nas praias.
Começou então uma verdadeira ‘caça a lata’,
como se fosse o pokemon daquela época.
A PM, a Federal e a Marinha conseguiram
apreender 3.292 latas, das 15 mil jogadas no mar.
A maioria - mais de 11.700 latas – foi recuperada
por banhistas e barcos “caça-latas”.
Depois disso, o navio foi localizado no porto
do Rio mas os tripulantes já tinham fugido do
Brasil. Só um deles ficou, Stephen Skelton,
cozinheiro do Solana Star. Ele se apaixonou por
uma brasileira. Foi preso e condenado a 20 anos,

mas cumpriu apenas um.
O Solana Star acabou leiloado, mudou de
nome para Charles Henri e, depois, Tunamar.
Com bandeira japonesa, teve um final trágico:
naufragou em outubro de 1994, matando 11
tripulantes.
A lata ganhou música, filme e virou até gíria:
tudo que era bom passou a ser “da lata”. Sua
fama foi eternizada na música “Veneno da
Lata”, da cantora e compositora Fernanda
Abreu; no documentário o Verão da Lata, de
Tocha Alves e Haná Vaisman; e no livro do
escritor Wilson Aquino, “O Verão da Lata: Um
verão que ninguém esqueceu“.
Tudo isso por causa daquele 11 de setembro.
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Boutique

Lanchonete

SACO DOS LIMÕES

AVENIDA WALDEMAR VIE
(ESTACIONAMENTO PRÓPRIO)

Bebidas

Aviamentos

Açougue
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Orgânicos

Floricultura

S TEM

EIRA

Fiambreria

Pães e Biscoitos Caseiros

Alimentos Integrais
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A SUA EMPRESA É ÚNICA.
E É ASSIM QUE ELA PRECISA SER VISTA.
Escritolândia.
Aqui o seu ambiente de trabalho fica verdadeiramente completo.

ELEGÂNCIA

BELEZA

FUNCIONALIDADE

SOFISTICAÇÃO

CONFORTO

PROJETOS
PERSONALIZADOS

48 3203.2000

FLORIANÓPOLIS | Av. Rio Branco, 817
SÃO JOSÉ | Av. Presidente Kennedy, 1200
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CONTESTADO: A Guerra Desconhecida
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O

Na AL, apresentação especial do documentário sobre o conflito que sacudiu SC entre
1912 a 1916, e que causou mais de 20 mil mortes na região do Contestado

Plenarinho da Assembleia
Legislativa recebeu (19/9)
um público privilegiado
para assistir o documentário
Contestado: A Guerra
Desconhecida. Foi a primeira
apresentação depois de o vídeo ter
sido escolhido entre os 18 trabalhos
que agora integram a Memória
Inapagável do Acervo Vídeobrasil,
o mais importante e duradouro
festival de vídeo brasileiro, com
mais de 30 anos e precioso acervo
de 1.300 com produções de artistas
de diversas partes do mundo.
A escolha foi durante a 31ª
Bienal de São Paulo, pelo curador
internacional Agustin Pérez Rubio,
historiador e crítico de arte, que
reside em Nova Iorque e é diretor
artístico do Malba - Museu de Arte
Latinoamericana de Buenos Aires.
Rubio, depois de uma longa
investigação no acervo Videobrasil,
selecionou 18 obras, entre elas o
documentário catarinense.

Contestado: A Guerra
Desconhecida, é um dos mais
importantes resgates históricos
sobre o sangrento conflito que
sacudiu o sul do Brasil entre 1912 a
1916, e que causou mais de 20 mil
mortes na região do Contestado,
em Santa Catarina.
O documentário foi produzido
em 1984 e 1985 pela Irani
Produções Ltda., produtora dos
jornalistas Sérgio Rubim, Jurandir

Camargo e Dario Almeida Prado,
equipe que foi acrescida de Enio
Staub e Augusto Maria Sisson,
experientes em cinema e vídeo.
Foram dois anos de pesquisa na
região do Contestado, onde a
equipe localizou e gravou
depoimentos de sobreviventes da
guerra. A produção também incluiu
pesquisas em acervos particulares,
fundações culturais, jornais da
época, em bibliotecas do Paraná,
Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro;
e na sede da antiga Lumber, em
Três Barras, onde foram resgatados
documentos originais da maior
madeireira da América Latina e
principal estopim da Guerra do
Contestado.
A apresentação na Assembleia
foi uma iniciativa da Academia
Catarinense de Letras, Associação
Catarinense de Imprensa, Instituto
Histórico e Geográfico de Santa
Catarina e da Comissão de
Educação da AL, presidida pelo
deputado Antônio Aguiar, da região
de Canoinhas e um apaixonado
pelo tema. Também assistiu à
apresentação o deputado federal
Esperidião Amin, profundo
conhecedor da história Contestado
e que, quando governador,
incentivou o resgate da memória do
conflito. O documentário A Guerra
Desconhecida foi produzido nesse
período.
Também estiveram na
apresentação o presidente do

DARIO ALMEIDA PRADO e o livro de “Millenarian Vision, Capitalist Reality. Brazil’s
Contestado Rebellion, do norteamericano Todd A. Diacon, da Universidade
do Tennessee, que Esperidião Amin não conhecia.

Fotos: Luis Gustavo Debiasi/Divulgação/BD

DEBATE: produtores Dario Almeida Prado (E) e Jurandir Camargo; Salomão Ribas,
deputados Esperidião Amin e Antônio Aguiar, jornalista Moacir Pereira e o
produtor Sérgio Rubim.

Instituto Histórico e Geográfico de
SC, Augusto César Zeferino, o
presidente da Academia
Catarinense de Letras Salomão
Ribas Junior e o jornalista Moacir
Pereira, representando a Casa do
Jornalista.
Preservação – No debate após o
vídeo, o deputado Esperidião Amin
destacou a importância do
documentário como acervo
histórico, pelas várias entrevistas
com sobreviventes do conflito,
talvez os últimos à época das
filmagens.
É a mesma a impressão do
jornalista Moacir Pereira, que já

assistiu quatro vezes o
documentário e sempre elogia o
trabalho pelo seu valor histórico. O
presidente do Instituto Histórico e
Geográfico, Augusto César
Zeferino, reconheceu que o acervo
sobre a Guerra do Contestado é
pequeno pela importância do
conflito na história catarinense e
brasileira.
A trilha sonora do trabalho
também é especial. Foi produzida
por músicos catarinenses
consagrados, como Luiz Meira,
Jorge Ataíde, Masquinha e Kaw
Régis.

PRODUTOR Sérgio Rubim, deputado Esperidião Amin
jornalista Moacir Pereira
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1º FLIC, O
FESTIVAL LITERÁRIO
INTERNACIONAL
CATARINENSE
NA PEDRA BRANCA

Evento reunirá, de 12 a 16 de outubro, oito
escritores estrangeiros e mais de 50 nacionais.
Programação também terá shows

P

egue uma boa ideia, junte um
empresário de sucesso que
queira vincular seu
empreendimento a um ativo
cultural, agregue uma universidade e
um curador com experiência,
coloque tudo isso na mão de um
publicitário ousado e disposto a
grandes desafios.
Foi assim que surgiu o 1º Festival
Literário Internacional Catarinense,
evento que será realizado entre os
dias 12 e 16 de outubro na Pedra
Branca, em Palhoça.
O empresário é Valério Gomes,
da Portobelo, e o empreendimento
é a Cidade Criativa Pedra Branca,
que será a sede do festival. O
publicitário é Roberto Costa, da
Propague. O curador é o editor
Nelson Rolim de Moura, da Insular,
com mais de 1 mil obras no
catálogo. E a universidade é a
Unisul.
A primeira edição do Flic terá a
participação de oito escritores
estrangeiros e mais de 50 nacionais.
Ruy Castro, Mário Prata, Heloisa
Seixas, Paulo Markun e nomes da
terra como Amilcar Neves, Flavio
José Cardozo, Moacir Pereira.
Argentinos e uruguaios como
Carlos Ríos, Ana Porrúa, Gustavo
Espínosa, Fabián Severo; o
holandês Harrie Lemmens e
portugueses como Ana Carvalho e
Nuno Camarneiro.
A programação do Flic,
apresentada dia 23/9 na Academia
Catarinense de Letras, fará

CURADOR do Flic,
o editor Nelson
Rolim de Moura
(D), Rodrigo de
Haro, pintor e
poeta, e a
jornalista Estela
Benetti

homenagens a Rodrigo de Haro,
pintor, poeta e mosaicista; ao poeta
Salim Miguel e Júlio Queiroz in
memorian, ao IHGSC (Instituto
Histórico Geográfico de Santa
Catarina, que completou 120 anos)
e ao projeto Barca dos Livros. O
escritor e professor universitário
Celestino Sachet é o patrono do
festival, que acontecerá de dois em
dois anos.
“O objetivo é ser anual, mas a
construção da programação é
complicada, precisamos de
aprovação pela Lei Rouanet e a
captação de recursos”, diz o
publicitário Roberto Costa, diretor
geral do Flic.
O Flic começa em 12 de
outubro, uma quarta-feira, Dia da
Criança, e a programação será
voltada para o público infantil. À
noite, show de Arnaldo Antunes,
que também fará uma sessão de
autógrafos do livro Agora Aqui
Ninguém Precisa de Si.
No dia 13, quinta, a pauta é
sobre Arquitetura, Sustentabilidade
e Urbanismo, com debates e
participação de profissionais da
área.
Dia 14, sexta, a programação é
bem ao perfil do curador Nelson
Rolim de Moura, da Editora Insular,
que tem grande vivência das
questões da América Latina. O
debate será sobre a Irreverência na
literatura latinoamericana, com os
escritores uruguaios Fabián Severo
e Gustavo Espinosa e os argentinos
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O DIRETOR-GERAL do Flic é o publicitário Roberto Costa (2º à direita),
no lançamento do Flic

Carlos Ríos e Ana Porrúa, poetas e
especialistas em literatura.
No sábado,15, literatura nacional
e catarinense. Os jornalistas Ruy
Castro e Heloisa Seixas conversam
sobre ficção e não ficção. Rodrigo
Faour, jornalista e crítico musical,
fala sobre amor e sexo na canção
brasileira. No debate, o cronista
Mario Prata, o jornalista Paulo
Markun e o escritor Carlos
Henrique Schroeder discutem sobre
a Ousadia nas páginas e na tela.
No dia 16 de outubro, domingo,
último dia do Festival a
programação será sobre
gastronomia. As atividades serão
divididas entre a Praça Central e
Auditório do Atrium, na Cidade
Criativa Pedra Branca.
Durante os quatro dias do
festival, haverá shows como da
Orquestra Camerata de
Florianópolis, do músico Luiz

Meira, do Coral Universitário
Unisul, e da Super Banda, da
Companhia AtrapaTrupe de Teatro.

A Cidade Criativa Pedra Branca
é um bairro de Palhoça, que surgiu
na antiga fazenda da família Gomes,
da Portobelo. É um espaço
projetado para “viver, trabalhar e se
divertir em um só lugar”, segundo

os empreendedores. O conceito do
empreendimento é a
sustentabilidade, integrando praças,
parques e calçadas a prédios
residenciais, comerciais e à
universidade.

Bairro conceito

PEDRA BRANCA

Ficha do Flic

Promoção: Unisul, Academia
Catarinense de Letras, Propague,
Ministério da Cultura, Governo
Federal.
Patrocínio: Lei de Incentivo a
Cultura, Engie, Weg, MultiLog,
Intelbras, Pedra Branca Cidade
Criativa
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OLHARES
URBANOS

P

aulo Goeth é jornalista e trabalha na
assessoria de comunicação da Secretaria
estadual de Saúde. Morador do
Campeche, o mar é seu quintal e cenário de
belas fotos que ele produz em série, como uma
perfeita sequência de ondas.
Mas seu olhar está atento também às cenas
da cidade, instantâneas, que surgem apenas para
um click e não se repetem mais. Imagens de
gente quase invisível, que só um olho mágico
consegue captar.
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LIGUE E ANUNCIE

(48) 3209-2057 / 8477-1499
www.bomdiafloripa.com.br

redacao@bomdiafloripa.com.br / comercial@bomdiafloripa.com.br
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UMA RADIOGRAFIA
NO SETOR DE SAÚDE
DE SÃO JOSÉ
Florianópolis - São José - Palhoça - Biguaçu - Sto Amaro da Imperatriz

D

iante do intenso debate
sobre a qualidade do
sistema municipal de
Saúde em São José, que ganhou a
campanha eleitoral e as redes
sociais com críticas e argumentos a
favor, gerando grande conflito de
informações, a secretária de Saúde
do município Sinara Regina
Simioni, enviou nota de
esclarecimento sobre o assunto.
Segundo ela, a Prefeitura vem
implementando uma série de ações
para melhorar o acesso do cidadão
ao serviço, “tornando a rede básica
de saúde mais humana e eficiente”.
Cita que uma das novidades foi a
compra e a implantação de
computadores para as unidades de
saúde, “hoje 100%
informatizadas”. Diz ainda que foi
a implantado o e-SUS, sistema do
Governo Federal, em todas as
unidades de saúde e policlínicas do
município para qualificar a gestão
da informação e apoiar os
profissionais e gestores da saúde
“Esse sistema auxilia, controla e
integra diversos setores da saúde,
além de permitir o
acompanhamento de
atendimentos, entrega de
medicamentos e exames, emitindo

comprovantes para facilitar o
controle pela Unidade e pelo
próprio cidadão”, diz Sinara.
A ferramenta, segundo ela,
permite o acesso à história clínica
do paciente em qualquer ponto da
rede, garantindo a continuidade
efetiva da assistência prestada. “O
e-SUS ainda conta com requisições
de exames e receituários
informatizados que facilitam a
gestão de procedimentos e
insumos farmacêuticos,
permitindo o controle dos
estoques e a aplicação adequada de
recursos”.
O sistema também permite o
monitoramento em tempo real do
fluxo de usuários na unidade,
facilitando o controle do tempo de
espera para atendimento, o
número de atendimentos
realizados por cada profissional,
além do registro de faltas em
consultas agendadas.
De acordo com a nota, para
completar a informatização o
município “está contratando um
Sistema de Gestão em Saúde que
fará a gestão de todo serviço
farmacêutico, de insumos,
laboratórios e atendimentos
realizados, tudo integrado com o e-

UNIDADE DO CENIRO MARTINS está sendo equipada

Fotos Daniel Oliveira/Secom/PMSJ/Divulgação/BD

POLICLÍNICA DE FORQUILINHAS funciona ainda este ano, segundo a secretária da
Saúde Sinara Simioni

SUS. O processo está em fase de
licitação”.
Outro ponto que a secretária de
Saúde destaca é a implantação do
Protocolo de Acolhimento com
classificação de risco, organizando
as demandas espontâneas e
programadas de São José, para
garantir atendimento às
necessidades imediatas dos
usuários na Atenção Básica.
“Baseada na proposta de
acolhimento do Ministério da
Saúde, a ferramenta viabiliza o
acesso dos usuários às unidades de
saúde e garante a humanização no
atendimento. Dentro deste modelo
de gestão o cidadão tem garantia
de acesso contínuo durante todo o
período de funcionamento da

unidade de saúde. De acordo com
a gravidade de cada caso, o cidadão
tem acesso à atendimento médico
no mesmo dia ou o agendamento
de consulta em até uma semana”,
diz.
Sinara Simioni faz um perfil do
setor. Segundo ela, em três anos e
meio foram entregues as unidades
dos bairros Potecas e São Luiz, a
Policlínica de Barreiros e o Caps i,
que acolhe crianças e adolescentes
com transtornos mentais e
dependência química. “As
unidades do Loteamento Ceniro
Martins, em Forquilhas, e do Vista
Bela, em Areias, já estão sendo
equipadas para iniciar o
atendimento à população”.
A Policlínica de Forquilhinha
também estaria em fase final de
obras, para ser inaugurada ainda
neste ano. Com 4 mil metros de
área, a estrutura abrigará farmácia,
Pronto Atendimento, clínica de
imagem e laboratórios, clínica da
mulher e da criança e centro de
especialidades odontológicas. A
obra representa um investimento
total de R$ 8.149.822,36, custeado
em maior parte pela prefeitura de
São José, com contrapartida de R$
999.984,14 de convênio com o
Governo do Estado.

“A Secretaria de Saúde já
assinou a ordem de serviço para a
construção de mais três unidades: a
UBS do bairro Real Parque, a UBS
do Vila Formosa, em Forquilhas, e
a nova UBS Serraria, no
Loteamento Araucária. O
município também investiu na
reforma e ampliação dos postos de
saúde Barreiros, Procasa, Jardim
Zanellato, Morar Bem, Forquilhas,
Sertão do Maruim e Centro
Histórico”, relata.
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Fernanda

Divulgação/BD

redacao@bomdiafloripa.com.br
Divulgação/BD

Paixão

Rodrigo Martins
aproveita as horas
vagas para curtir uma
de suas paixões. Na
foto, posa para as
lentes do fotógrafo
Leo Kairos.

Alianças

Lucas Roschel e Daniella Ávila trocaram alianças em uma
cerimônia maravilhosa na igreja Adventista do Sétimo Dia.
A coluna parabeniza o casal pela união.

Divulgação/BD

Divulgação/BD

Novo point

Os inseparáveis Fabiana e Luciano curtindo juntos o novo
espaço Moto Pub, feito especialmente para os
amantes das duas rodas.

Original

Emanuella Sônia Jorge sempre bem acompanhada, no Empório Original,
uma das casas mais badaladas da grande Floripa.

Divulgação/BD

Divulgação/BD

Amizade

Sempre unidas,
as amigas da
turma 1972 do
Colégio
Coração de
Jesus se reúnem
frequentemente
para manter os
laços de
amizade.

Niver

Ana Mara Vidal comemorou seu aniversário junto
com familiares e amigos na super bem
frequentada Original Place.
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Fernando Damásio
e-mail: fvdamasio@gmail.com
(48) 8477-1499

Saudade

Luciana foi uma das mulheres mais lindas dos
anos 90, no Ribeirão da Ilha. Belo sorriso,
simples, corpo escultural e com um coração que
não cabia no peito. Foi vítima, há 21 anos, de
uma doença rara que a levou do nosso meio.
Mas sua luz ainda está em nossos corações. Uma
homenagem deste colunista e primo.

Cartão postal

Várias pessoas voltaram a entrar em contato com este jornal para questionar o motivo de a
prefeitura deixar que um verdadeiro projeto de lixão ganhe espaço no centro da Capital. Já
fizemos o registro em outra edição, mas como a coisa continua crescendo a cada dia,
repetimos a cobrança. Será que se trata de um novo “cartão postal” da cidade?

Pedalar com
conceito

Confortável e
charmosa, um nova
bicicleta está sendo
lançada pela empresa
Graferro, do nosso amigo
Marcos. Convidado pela
Graferro para
experimentar a bike, este
grupo rodou com o novo
modelo pelas ruas de
Florianópolis e aprovou.
Destaque para o conforto
e a facilidade de pedalar.

Verão

A previsão é de que mais de 1 milhão de
pessoas virão para a temporada de verão. Mas
as obras prometidas ficaram só na promessa,
obrigado. Será tudo igual: rios poluídos no norte
da Ilha, elevado do Rio Tavares só nas estacas,
estação de tratamento de esgoto só papel, e por
aí vai. Parece que ninguém está preocupado em
receber os turistas com qualidade. Mas nesta
campanha eleitoral as promessas se repetem.
Acham que o povo é palhaço.

Desgovernado

Uma pérola

A apresentação do documentário Contestado: A Guerra
Desconhecida, de autoria dos jornalistas Sergio Rubim (o
Canga), Jurandir Camargo (editor deste jornal) e Dario
Almeida Prado, dia 19/9, na Assembleia Legislativa,
transformou-se em um acontecimento cultural. A sessão,
iniciativa da Academia Catarinense de Letras, Associação
Catarinense de Imprensa, Instituto Histórico e Geográfico de
Santa Catarina e Comissão de Educação da Assembleia
reuniu apaixonados pelo tema como o deputado federal
Esperidião Amim, o presidente da Comissão de Educação da
AL, deputado Antônio Aguiar, o jornalista Moacir Pereira,
historiadores e uma plateia atenta. Produzido há 32 anos e
premiado, o trabalho volta ao circuito depois de
transformado em Memória Inapagável do Acervo Vídeo
Brasil. É um importante resgate da história.

O sistema de transporte coletivo da Grande
Florianópolis está desgovernado. Virou
brincadeira nas mãos dos que deveriam
comandá-lo. De um lado, empresários que não
estão nem ai para melhorar os serviços e, do
outro, o Sintraturb, sindicato aparelhado que faz
gato e sapato dos usuários, parando o serviço na
hora que bem entende. É uma verdadeira terra
sem lei. E a prefeitura assiste a tudo calada,
porque também deve e não paga.
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Enquanto o de Florianópolis
acaba de abrir as portas, o
Jardim Botânico de São José
já é uma realidade há anos. O
diretor da instituição, Sérgio
Stähelin, um entusiasmado
com o projeto, recebe
pessoalmente todos os
grupos que visitam o Jardim
Botânico. A área, que foi
doada ao município pela
empresa J.A.
Empreendimentos, está
tornando-se uma das
grandes atrações da cidade.
Tem agenda de visitas
praticamente cheia durante o
ano. Parabéns.

Grande campeão

O lutador Emerson foi destaque no evento
Curitiba Winter, no Paraná, e já chama a atenção
de Dana White, do MMA/UFC internacional.
Em breve, estaremos assistindo suas lutas pela
TV. Mas quem quiser conhecê-lo pessoalmente
pode ir ao Café Paris da Rua Koesa, em São
José, onde é mestre em bem atender.

Dominando o dominó

Osvaldo, Paulo, Rafa e Maicon foram campeões do Festival de Dominó na praia
da Pinheira, onde rolou um grande churrasco após o termino das partidas.

Com o senador

Este colunista teve privilégio de passar horas
de boa conversa com o senador Dario Berger. O
assunto não foi exclusivamente as candidaturas a
prefeito em São José e Florianópolis, mas a
eleição ocupou boa parte do tempo. Afinal, o
homem respira política.

Pachamay Campeche

Este colunista e os jornalistas Sergio Rubim (Cangablog) e Jurandir Camargo foram conhecer o
Pachamay, novo resto-bar no Campeche. O lugar é de extremo bom gosto, agradável, e recebe cada
vez mais gente bonita e descolada.
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A PEDIDO

CNPJ DO JORNAL 80.945.561/0001-00. VALOR R$ 3.000,00

Foto by Paulo Goeth

