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É difícil um bairro de Florianópolis que não tenha uma obra (municipal, estadual ou federal)
abandonada e/ou inacabada. É muito dinheiro público jogado fora PÁGINAS 8 e 9

MEIO BILHÃO

James Tavares/Secom/Divulgação/BD

DE REAIS

Este é o valor que a Casan
anunciou que investirá em
obras de saneamento básico e
rede de água em Florianópolis
e São José PÁGINAS 8 e 9

FLORIPA, 344 ANOS. SÃO JOSÉ, 267 ANOS
Até 2020 as duas cidades vizinhas terão 750 mil habitantes
PÁGINAS 3 e 4

MARLENE FENGLER

UMA MULHER
NO COMANDO
DA ESCOLA DO
LEGISLATIVO
PÁGINA 11

CONVERSA DE ESQUINA
FERNANDO DAMÁSIO MOSTRA QUEM É
A VOZ OFICIAL DO PREFEITO GEAN
PÁGINAS 22 e 23
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LUZES DE FLORIPA

Foto: Pedrão - Sufoco’s/Divulgação/BD

Pedrão, um dos proprietários do Bar e Restaurante Sufoco’s, não é
mestre só na gastronomia. Também tem sensibilidade fotográfica.
Esta imagem foi captada no caminho da Caiera da Barra do Sul.

De pai pra filho

O ex-prefeito Cesar Souza Junior deixou um
buraco de mais de R$ 1 bilhão nas contas da
prefeitura, segundo seu sucessor, o prefeito
Gean Loureiro. Mesmo assim vai ganhar um
cargo do governador Raimundo Colombo.
Junior será o novo secretário de Assuntos
Estratégicos do Governo do Estado. Vai
substituir o pai, Cezar Souza, que é o atual
secretário e volta para Brasília, onde reassume
como deputado federal. A política catarinense
continua bem familiar, sempre de pai pra filho.

Fé no FGTS

O bispo da Igreja Mundial do Poder de Deus
Valdemiro Santiago, que recentemente foi
esfaqueado, dois dias depois já tentava
“esfaquear” os fiéis pedindo ajuda de R$ 8
milhões por mês para bancar o seu canal de TV.
Esta fotomontagem que circula na internet
mostra que o pastor tem muita fé no milagre da
multiplicação. Mas as redes sociais não perdoam
vigaristas.

DIRETORES

Fernando Damásio e Jurandir Camargo

ERA MUITO MAIS FÁCIL administrar a pequena Farmácia Santa Catarina, em Santo André (SP),
nos anos 1950, que tocar um grupo de comunicação deficitário. Nenhum laboratório
ainda conseguiu remédio para essa dor de cabeça.

NC é igual a RBS

O Grupo NC, do empresário Carlos Sanchez,
que comprou os jornais e as emissoras de rádio e
tv da extinta RBS Santa Catarina, parece que
incorporou a política de RH da família Sirotsky.
O novo patrão não para de demitir jornalistas em
todos os veículos. Foi gente pra rua em
Florianópolis, Joinville, Blumenau e Chapecó.

Ironicamente, o Grupo NC começou em 1950
com uma pequena farmácia chamada Santa
Catarina e, hoje, é o maior fabricante de
medicamentos do País. É sintomático, assim, que
seu único remédio para enfrentar a crise seja o de
uso contínuo, em doses cada vez maiores e
sempre amargo: a demissão.
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FLORIANÓPOLIS 344 ANOS

ANIVERSÁRIO com crises financeira e de violência

F

lorianópolis vai completar
344 anos no próximo dia 23
de março mas a cidade, pelo
menos nesse aniversário, tem muito
pouco a comemorar. A violência na
Capital ganhou números
assustadores. Somente em dois
meses e meio de 2017, 44 pessoas
foram assassinadas.
A crise financeira da prefeitura
também pode comprometer o
futuro da cidade. O prefeito Gean
Loureiro assumiu o mandato em
janeiro e anunciou que o município
tem uma dívida de R$ 1 bilhão.
Não tem dinheiro para investir.
E Florianópolis ainda enfrentou
a uma greve de servidores que
paralisou todos os serviços
públicos durante mais de 30 dias.
A cidade, fundada em 23 de
março de 1673, vem acumulando
problemas crônicos nas últimas
décadas: o trânsito é caótico, a
poluição compromete a
balneabilidade de mais e mais
praias, a cidade continua de costas

para o mar, e o seu maior símbolo
– a Ponte Hercílio Luz, ainda está à
espera do dia do milagre.
Florianópolis mantém um
frenético ritmo de crescimento
populacional. Segundo as
estimativas do IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística), o município saltou de
421.240 moradores em 2010 para
477.798 em 2016. Nesses seis anos,
ganhou 56.558 novos habitantes,
uma média de quase 10 mil
pessoas/ano (9.426). Nessa
caminhada, no final de 2019 a
Capital chegará aos 500 mil
habitantes.

Velha por decreto – Para quem
não se lembra, este ano é a segunda
vez que a cidade comemora a nova
data de fundação. Em 2016,
Florianópolis ficou 53 anos mais
velha. Pulou de 290 anos para 343,
como num passe de mágica. Uma
lei aprovada pela Câmara, em junho
de 2015, vetada pelo ex-prefeito

César Souza Junior, foi sancionada
pelo Legislativo por unanimidade e
mudou a data de fundação de
Florianópolis de 23 de março de
1726 para 23 de março de 1673.
Como a lei só entrou em vigor em
setembro de 2015, o ano passado
(2016), foi a primeira vez que a
Florianópolis comemorou a idade
nova. Este ano é a segunda vez.
O projeto de mudança da idade
foi do vereador Afrânio Boppré
(PSOL) que é professor e
economista e não é dado a gestos
de populismo. O projeto foi
fundamentado em estudos e provas
do Instituto Histórico e Geográfico
de Santa Catarina, que concluiu que
o ano de 1726 é a data de
emancipação de Florianópolis de
Laguna, e que a fundação da cidade
foi em 1673, data que há 344 anos a
esquadra do bandeirante Francisco
Dias Velho chegou chegou à Ilha
de Santa Catarina com a mulher e
mais 100 famílias com a missão de
povoar a região.

A questão só virou projeto de lei
depois que Boppré recebeu
documentos da família do exdesembargador e escritor Norberto
Ulysséa Ungaretti, indicando o
caminho das pedras. Falecido em
2014, Ungaretti foi vereador e
presidente da Câmara a partir de
1964.

Foi criada uma comissão do
Instituto Histórico e Geográfico de
Santa Catarina (IHG/SC), ntegrada
por Nereu do Vale Pereira, Sérgio
Schmitz e Evaldo Pauli, que deu
parecer favorável à mudança. A
troca de datas ainda causa
confusão, mas a cidade terá que se
adaptar. Afinal, em 2015,
Florianópolis comemorou 289
anos e agora completa 344.
Passou a ser a Capital mais
antiga do Sul do Brasil: foi fundada
em 1673, enquanto que Curitiba foi
em 1693 e Porto Alegre em 1772.
Todas as três capitais comemoram
aniversário em março.
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SÃO JOSÉ 267 ANOS

CIDADE CAMINHA para os 250 mil habitantes
São José, que comemora 267
anos (17 de março) com uma
população de mais de 236 mil
habitantes, caminha rápido para
alcançar os 250 mil moradores.
Será no fim desta década, em 2019,
quando o município completará
270 anos.
Essa previsão é baseada nas
estimativas populacionais do IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística). Em 2016, segundo o
IBGE, a cidade tinha uma
população de 236.029 pessoas. Em
2010, a população era de 209.804
moradores. O município ganhou,
em seis anos, 26.225 novos
habitantes, o que dá uma média de
4.370 pessoas a mais todo ano.
Com esse ritmo de crescimento
a densidade populacional de São
José, que é o quarto maior
município de Santa Catarina,
continuará sendo elevada. Hoje, o
município tem uma densidade
demográfica de 1.376,78 habitantes
por km2. Sua área territorial é de
150.453 km2.

Para comparar: Florianópolis, o
vizinho, tem área territorial de
675.409 km2 e densidade
demográfica de 623,68 habitantes
por km2. É mais que o dobro da
densidade de São José.
Diferenças – Outra diferença
com o vizinho é que São José
soube adaptar-se à crise financeira

e, com as contas em dia, pode
anunciar obras no mês de
aniversário. A prefeita Adeliana Dal
Pont assinou as ordens de serviço
para obras de terraplanagem,
drenagem, pavimentação urbana,
calçadas e sinalização viária em sete
ruas, em um investimento de cerca
de R$ 6 milhões. Os recursos são

de convênio assinado com o
Badesc (valor total de R$
5.605.444,80), e vão beneficiar as
rua Adulina Silva Schutz e a estrada
antiga do bairro Colônia Santana; a
rua Luiz Emídio Silveira
(Loteamento Ceniro Martins); as
ruas Zenaide Santos de Souza
(Loteamento Dona Zenaide) e
Joana D’arc (no Real Parque); e
João Paulo Gaspar e Francisco
Napi (no bairro Ipiranga).
A Prefeitura de São José
também investiu cerca de R$ 4,5
milhões em pavimentação e
calçamento de mais quatro ruas dos
bairros Colônia Santana e Sertão
do Maruim. A rua Francisco
Pereira da Silva, chamada de “rua
da Mariquita”, e a rua Adelino
Joaquim dos Santos, conhecida
como “rua do Cemitério”, na
Colônia Santana, serão inauguradas
nas próximas semanas junto com a
rua Espírito Santo e a estrada geral
do Loteamento Botinha, no Sertão
do Maruim. Os trabalhos iniciaram
em junho do ano passado.
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CASAN anuncia quase meio bilhão em obras
É maior investimento em saneamento na história
das duas cidades, um verdadeiro presente de
aniversário (São José dia 17 e Floripa dia 23)

A

Casan, que nos últimos
tempos enfrenta uma
pesada bateria de críticas e
protestos pela falta de
investimentos em tratamento de
esgotos e o consequente aumento
da poluição em praias, mangues e
rios, principalmente em
Florianópolis e São José, saiu das
cordas e reagiu.
O presidente da empresa, Valter
Gallina, anunciou um pacotaço de
investimentos de quase meio bilhão
de reais nas duas cidades. Serão R$
350 milhões para várias obras de
saneamento em Florianópolis e R$
88,6 milhões para investimento em
obras de água e esgoto em São José.
É o melhor presente de
aniversário (São José completa 267
anos dia 17 e Florianópolis 344
anos dia 23) que os dois municípios
poderiam receber.
O anúncio dos investimentos em
Florianópolis foi feito no dia 8, no
gabinete do prefeito Gean Loureiro,
com a presença do governador em
exercício Eduardo Pinho Moreira.
Gallina foi um estrategista: deu
oportunidade para o vice anunciar
um grande pacote de obras (o
governador Raimundo Colombo
estava no Japão) e mostrou que
prefeito Gean, que teve dois meses
críticos no início da gestão, não está
abandonado.

R$ 88,6 milhões
para São José

A boa notícia da Casan para São
José: foi emitida a licença ambiental
que permite retomar as obras do
Sistema de Esgotamento Sanitário e
concluída a licitação do último
trecho da macroadutora 1.200, que
ampliará o abastecimento de água à
população.
O presidente da empresa, Valter
Gallina, disse que é o maior volume
de investimento que a Casan já fez
no município: R$ 88,6 milhões para
melhorar o abastecimento de água e
os sistemas de esgoto
A continuidade das obras de
dois projetos de ampliação dos
sistemas de esgoto, que somam

mais de R$ 19 milhões, aguardava a
emissão de nova licença ambiental.
“Projetamos entregar esses sistemas
à cidade até março do próximo
ano”, prevê o engenheiro Fábio
Krieger, gerente de construção da
companhia.
Já foram implantados 60% de
rede, mas os trabalhos tiveram de
ser interrompidos porque venceu a
vigência da licença ambiental que
havia sido emitida pelo órgão
ambiental do município. Como a lei
mudou, a renovação teve de ser
solicitada à Fatma.
Com a conclusão da licitação do
último trecho da macroadutora
1.200 mm, no próximo verão São
José já terá mais água. A empresa
paulista Stemag tem até dezembro
para concluir os 1.270 metros de
tubulação de grande porte, que liga
o trevo da BR-101 (em
Forquilhinha) ao trevo da Ivo
Silveira com a Via Expressa. Será
reforçado o abastecimento dos
bairros Serraria, Barreiros e a
própria região da Forquilhinhas.
Em dezembro passado foi
concluído o reservatório da Rua
Irineu Comelli, com mais 1 milhão
de litros de água. Outros dois
reservatórios serão entregues até
2018, ampliando em 140% a
capacidade de reserva do município.
“Somente em reservatórios
estamos investindo quase R$ 10
milhões para aumentar em 14
milhões de litros a capacidade
técnica da cidade”, explicou o
engenheiro Rodrigo Maestri,
gerente de Operação da Casan.
Tratamento de esgoto - Outro
investimento importante é a obra
de modernização da Estação de
Tratamento de Esgoto (ETE) de
Potecas. Gallina liberou, via
licitação, R$ 3 milhões para
redimensionar o sistema de chegada
do esgoto coletado, recuperar os
canais de distribuição do efluente,
trocar toda a lona de cobertura dos
reatores e construir um prédio para
abrigar a nova centrífuga, com
capacidade de desidratar 70 metros
cúbicos de lodo por hora.
“Essa modernização já prepara a
estação para ampliar a coleta na
cidade e, especialmente, eliminar o

odor produzido pela estação,
atendendo reivindicação dos
moradores próximos e um pleito da
Prefeitura”, disse Gallina, que
acrescentou: “E já iniciamos projeto
para transformá-la na maior e mais
moderna estação de tratamento de
esgoto de Santa Catarina.”

R$ 350 milhões
para Florianópolis

A Casan anunciou um pacote de
saneamento de R$ 350 milhões para
Florianópolis. "É o maior
investimento em sistemas de
esgotamento sanitário de uma só
cidade do país", disse o diretorpresidente da empresa, engenheiro
Valter Gallina.
O anuncio foi na prefeitura,
resgatando a autoestima do prefeito
Gean Loureiro, que viveu um
período crítico no início da gestão.
Gean disse que conjunto de obras
vai mudar o cenário ambiental da
cidade.
A cerimônia na prefeitura teve
cinco atos: 1 -inauguração das obras
de ampliação do sistema de
esgotamento sanitário da área
continental (bairros Capoeiras e
Abraão), área da cidade que passa a
contar com 98% de cobertura de
esgoto; 2 - ordem de serviço para o
início das obras da estação de
tratamento de esgoto do
Campeche; 3 - anúncio das obras
do SES de Ingleses e Santinho,
previstas para começar em abril; 4 -

anúncio da implantação do sistema
de esgotamento sanitário dos
bairros Saco Grande, João Paulo e
Monte Verde, com estação de
tratamento para receber também o
esgoto coletado das redes já
implantadas em Cacupé, Santo
Antônio de Lisboa e Sambaqui; 5 lançamento do edital de licitação
para as obras de ampliação da
estação de tratamento de esgoto
insular, implantação de rede
coletora dos bairros José Mendes e
Morro da Lagoa e implantação de
emissários que irão transportar o
esgoto coletado nos bairros
Itacorubi, Parque São Jorge, Jardim
Anchieta, Córrego Grande,
Pantanal e Carvoeira.
Todas as unidades de esgoto da
cidade passam a receber tratamento
do tipo terciário, que é considerado
o mais eficiente do ponto de vista
ambiental, pois remove inclusive
fósforo e nitrogênio (além de
coliformes) no processo de
depuração do efluente.
As cinco obras, associadas aos
recentes investimentos em
saneamento em Canasvieiras (nova
estação de tratamento), praia da
Lagoinha (rede de coleta e
tratamento) e Jurerê tradicional
farão com que nos próximos dois
anos Florianópolis salte dos atuais
56% de cobertura de esgoto tratado
para 72%. Quando isso ocorrer,
segundo a Casan, a cidade sairá da
11ª posição entre as capitais do país
em rede de coleta e tratamento e
deverá ocupar a quinta melhor
posição.

8

MARÇO DE 2017

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

CEMITÉRIO DE OBRAS

Fotos: F. Damásio/Divulgação/BD

DINHEIRO PÚBLICO
JOGADO FORA

Em qualquer lugar de Florianópolis tem obra
paralisada ou abandonada. Você já viu alguém
ser responsabilizado por isso?

F

lorianópolis virou um
cemitério de obras municipais,
estaduais e federais paralisadas
ou abandonadas. Algumas delas já
estão praticamente irrecuperáveis.
Um exemplo acabado de como se
joga fora o dinheiro público é o que
restou do que seria a sede do
Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade
(ICMBio), no final da Via Expressa
Sul. Sem alvará de construção, a
obra foi embargada pela prefeitura
em 2011 e, hoje, é um monte de
entulhos. O prédio estava sendo
construído pelo Deinfra
(Departamento Estadual de
Infraestrutura), como medida
compensatória dos impactos
ambientais causados pela
implantação da Via Expressa Sul. As
paredes do primeiro andar chegaram
a ser levantadas, mas nesses seis anos
de abandono tudo ruiu. O custo
desse desperdício é de quase R$ 1
milhão, e ninguém foi

Na beira da
SC 405, a obra da
unidade do Corpo
de Bombeiros
do Sul da Ilha é
apenas miragem

responsabilizado.
Outra obra abandonada é a da
unidade dos Bombeiros do Sul da
Ilha, na SC 405, próximo ao trevo
do Campeche. Foi paralisada pela
prefeitura quando estavam sendo
levantadas as paredes do segundo
andar do prédio. O último dia de
trabalho foi na véspera da eleição (14
novembro de 2016). Situação atual:
as paredes do segundo piso já caíram
e muito material foi roubado.
A 1 Km dali, uma construção
praticamente pronta está sendo
depredada. É o prédio do novo
centro de saúde do Campeche, na
rua da Capela. A prefeitura gastou
R$ 1 milhão na construção (R$
997.353,58, como anuncia a placa
jogada no chão) e largou mão da
obra. O prédio está todo pichado,
janelas foram danificadas e a
construção entrou em rápido
processo de deterioração antes
mesmo de funcionar. Para atender a
população, a estrutura terá que ser

ACREDITEM: elevado do Rio Tavares era para ficar pronto em 2016

recuperada (mais gastos) e ainda será
preciso comprar mobiliário,
materiais e contratar médicos e
enfermeiros. O “centro de saúde” é
um retrato acabado da falta de
planejamento.
A nova ponte sobre o canal da
Barra da Lagoa, na SC 406, é mais
um exemplo do descaso com os
recursos públicos. O Deinfra
(Departamento Estadual de
Infraestrutura), órgão do Governo
do Estado, já gastou ali R$ 3 milhões
mas a obra parou no final de 2015.
Ficou pela metade. Hoje é um
monumento à falta de respeito com
a cidadania: o projeto não previa
acesso seguro para a comunidade da
Fortaleza da Barra, e também existe
um processo na Justiça por falta de
estudo de impacto ambiental, mas
tudo corre em “segredo de justiça”.
O elevado do Rio Tavares, obra
que o ex-prefeito César Souza Junior
prometeu e jurou que entregaria no
final de 2016, não está nem com

30% do projeto executado. A
construção foi orçada em R$ 33
milhões (metade para
desapropriação e metade para a
estrutura física), mas ninguém sabe
quanto já foi gasto e quanto dinheiro
ainda será necessário para que o
elevado fique pronto.
A obra começou sem um estudo
de solo apropriado (a área é um
grande bolsão de lodo) e a
construtora teve que fazer, a toque
de caixa, uma solução emergencial
chamada cimbramento (escoras),
para garantir a sustentação dos
pilares. É inacreditável, porque bem
perto dali a Casan já tinha
enfrentado o mesmo problema, na
obra da estação de tratamento de
esgotos do Rio Tavares. Depois que
a base do prédio estava pronta, a
empreiteira constatou que a
estrutura adernava. A obra está
sobre o mesmo bolsão de lodo. Se
Casan e prefeitura dialogassem, o
erro de uma obra não teria sido
repetido na outra.
No Saco dos Limões, próximo ao
túnel Antonieta de Barros, centenas
de grandes tubos de ferro estão há
anos espalhados em uma área de
milhares de metros e já se
incorporaram à paisagem do bairro.
O material, que seria utilizado na
ampliação do sistema integrado de
abastecimento de água de
Florianópolis, hoje serve de abrigo
para moradores de rua. Uma velha
placa anuncia que é obra com

CEMITÉRIO DE OBRAS
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Fotos: F. Damásio/Divulgação/BD

Será que o ICMbio ainda vai ocupar este prédio,
que seria sua sede às margens da Baía Sul,
na Costeira do Pirajubaé?
“recursos próprios”, no valor de
R$ 6,146 milhões, com gestão
associada entre a prefeitura e a
Casan. Tem até slogan: “Parceria
líquida e certa”.
No Continente a revitalização
da avenida Ivo Silveira que seria
entregue no final de 2015, também
não chegou ao fim. E a duplicação
da rua Antonio Edu Vieira, da
Ufsc até o antigo Armazém Vieira,
começou no ano passado, garantiu
fotografias mas parou dias depois.
Pelo andar da carruagem, a
duplicação de 7,4 km ainda está
longe porque a maioria das
desapropriações, no valor
estimado de R$ 17 milhões, ainda
não foram pagas.
Na Avenida Jorge Lacerda, na
Costeira do Pirajubaé a obra de
revitalização também ficou pela
metade. Foi feito o recapeamento
asfáltico mas faltam as calçadas. A
obra parou por falta de pagamento
da empreiteira. Outra obra que foi
abandonada por falta de
pagamento foi a da rua Bento
Manoel Ferreira, em Ratones.
Existem obras inacabadas em
praticamente todos os bairros de
Florianópolis. Com a grave crise da
prefeitura, que tem um buraco
financeiro de R$ 1 bilhão, será
preciso muita capacidade
administrativa para concluir o que
foi paralisado e salvar as obras
praticamente prontas e
abandonadas.
O Tribunal de Contas e o
Ministério Público devem à
população de Florinópolis uma
auditoria em todas as obras
públicas que estão se deteriorando,
para apurar responsabilidades.
Dinheiro público não é para ser
jogado fora.

OS TUBOS custaram os tubos mas ninguém sabe quando terão utilidade. Nas placas da obra sobrou espaço para o “Fora Temer”

O PRÉDIO do novo Centro de Saúde do Campeche nem foi usado e já
está assim. A placa jogada no chão diz: “Prefeitura Trabalhando”.

PONTE sob o canal da Barra da Lagoa ficou pela
metade e ninguém vai nem vem

10
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Ex-prefeito César Junior desprezou os
equipamentos. O novo prefeito, Gean
Loureiro, promete que a Comcap vai
assumir a manutenção.

As questões que dizem respeito ao dia a dia do cidadão
comum são as mais desprezadas em Florianópolis. Um
exemplo de que a cidadania está longe de ser respeitada são
os abrigos de ônibus. Esses equipamentos são os mais
simples do sistema urbano, seu custo é pequeno mas sua
utilidade é básica e fundamental para os milhares de usuários
do transporte coletivo. Por isso, não dá para aceitar que os
abrigos que existem estejam transformados em verdadeiros
entulhos.
O prefeito que saiu, César Souza Junior, nunca deve ter
andado de ônibus porque abandonou esses equipamentos. O
novo prefeito, Gean Loureiro, disse que mais de 700 deles
estão sem manutenção há quatro anos e anunciou que a
Comcap faria a manutenção a partir de março, porque a
terceirização do serviço custa caro para o município. Mas já
estamos na segunda quinzena do mês e os abrigos
continuam do mesmo jeito que estão nessas fotos, feitas ao
longo da SC 405.
Prefeito: o caminho cidadania precisa urgentemente de
abrigos de ônibus decentes.
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MARLENE FENGLER
25 anos na política

Sempre nos bastidores, agora vai ganhar
visibilidade no comando da Escola do
Legislativo da Assembleia

Marlene Fengler é um nome
muito conhecido nos bastidores da
política catarinense. Já assumiu
cargos importantes na Câmara
Federal, no Senado e também na
Assembleia Legislativa. Foi a
primeira mulher a ocupar a cadeira
de chefe de gabinete da presidência
da Assembleia, um cargo muito
cobiçado pois quem senta ali é
chamado de 41º deputado.
Mas isso não impressiona
Marlene. Discreta, ela gosta de
cultivar as origens na pequena
cidade de Itapiranga, extremo-oeste
de Santa Catarina, onde as lições de
vida vieram dos pais agricultores.
Uma delas: “A crítica pela crítica é
inútil”. Aprendeu isso com pai,
quando era menina. “Quem não
quer se envolver, dar a cara a tapa,
perder um final de semana de praia
por uma questão comunitária, dar
seu tempo para a sociedade, faz
uma crítica vazia. Os jovens estão
indo às ruas em busca de seus
direitos”.
É esse um pequeno perfil da
mulher que há 25 anos circula pelos
bastidores da política catarinense e,
agora, tem muitos planos para a
Escola do Legislativo “Deputado
Lício Mauro da Silveira”, onde
acaba de assumir o cargo de

coordenadora. A instituição é
reconhecida pela contribuição que
há 15 anos presta à formação
política e o exercício da cidadania
de crianças e jovens catarinenses do
ensino fundamental e médio.
A meta de Marlene é estender a
ação da Escola do Legislativo para
as universidades, disseminando a
importância da política e abrindo
caminho para o surgimento de
novos líderes e de gestores
preparados para Executivo e o
Legislativo. “A gestão de
municípios e estados depende cada
vez mais da formação de seus
titulares”.
Marlene pretende incentivar
ainda o “Projeto Qualifica –
Gestão de Excelência”,
desenvolvido pelo Tribunal
Regional Eleitoral/SC em parceria
com diversas instituições, entre elas
a Assembleia Legislativa. A
iniciativa, lançada no em 2016,
pretende aprimorar a gestão
municipal, prevenir as
irregularidades e desenvolver uma
visão ampla e integrada da
administração. “O principal
objetivo é fomentar o debate
favorecendo a reflexão sobre ética
pública, transparência, eficiência e
responsabilidade dos gestores e

Marlene: meta da Escola do Legislativo é buscar
novos líderes nas universidades
legisladores municipais”.
Como a maioria das mulheres
Marlene também se desdobra para
estar presente em casa e cuidar do
filho Antonio, de oito anos.

“Muitas vezes acho que não vou
dar conta de tudo, mas aí me
concentro e mergulho no trabalho.
É só trabalhar direito que as coisas
andam”.
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Boutique

Lanchonete

SACO DOS LIMÕES

AVENIDA WALDEMAR VIE
(ESTACIONAMENTO PRÓPRIO)

Bebidas

Aviamentos

Orgânicos
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Açougue

Floricultura

S TEM

EIRA

Fiambreria

Pães e Biscoitos Caseiros

Alimentos Integrais
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REGIÃO METROPOLITANA

PALHOÇA lidera geração de empregos

O

Foram 251 novas vagas em janeiro. São José perdeu 135 empregos
e Florianópolis e Biguaçu tiveram crescimento inexpressivo
mercado de trabalho nos
quatro maiores municípios
da Região Metropolitana
de Florianópolis, que no ano
passado sofreu um baque com
quase 8 mil vagas fechadas, mudou
um pouco o perfil no início deste
ano. Em janeiro de 2017, segundo
dados do Caged (Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados) do
Ministério do Trabalho, Palhoça,
Biguaçu e Florianópolis abriram
novas vagas com carteira assinada, e
só São José não conseguiu
recuperar postos de trabalho.
Palhoça gerou 251 empregos
com carteira assinada em janeiro
deste ano (em 2016 fechou 1.120
vagas). O que aqueceu o mercado
de trabalho na cidade foi o setor da
Construção Civil, com 158 novas
vagas. Comércio com 30 empregos,
Serviços com 33 e a Indústria de
Transformação com 23 vagas
contribuíram para o resultado
positivo.
Em Florianópolis a reação foi
tímida: 38 vagas criadas em janeiro
(no ano passado perdeu 4.564
empregos). O setor de Serviços,
com um número surpreendente de
545 vagas geradas foi o que
equilibrou o mercado de trabalho,
tirando a Capital do incômodo
vermelho que ostentou em 2015 e
2016. Os demais setores da
economia na Capital fecharam
vagas: -2 empregos na Extração
Mineral, -89 na Indústria, -11 no
setor de Serviços Industriais de
Utilidade Pública, -53 na
Construção Civil, -357 no
Comércio, e -2 na Agricultura. Só a
Administração Pública gerou 7
vagas.
Do outro lado da ponte, em São
José, foram fechadas 135 vagas em

janeiro (o município, no ano
passado, já teve saldo negativo de
1.958 postos de trabalho). A
Indústria gerou 81 empregos e a
Construção Civil mais 50 vagas,
mas os setores de Comércio e
Serviços tiveram forte queda no
nível de emprego: -207 e -112 vagas,
respectivamente, derrubando o
saldo geral.
Biguaçu gerou 37 novos
empregos em janeiro. Foram 9
vagas na Construção Civil, 18 no
Comércio e 29 no setor de Serviços,
mas o saldo ficou em 37 postos de
trabalho com carteira assinada
porque a Indústria fechou 16 vagas,
e outros três setores também
perderam uma vaga cada.

Entre os 10 maiores, só
São José e Criciuma
tiveram saldo negativo

Nos 10 maiores municípios de
Santa Catarina, apenas São José e
Criciuma tiveram saldo negativo no
mercado de emprego em janeiro de
2017. Joinville foi a cidade que teve
o melhor desempenho, seguido de
Itajaí, Chapecó e Blumenau.
Nas 10 cidades mais populosas
de Santa Catarina o emprego na
Construção Civil reagiu em sete
(fecharam vagas Florianópolis,
Jaraguá do Sul e Lage); o Comércio
só gerou empregos em dois
(Palhoça e Jaraguá); a Indústria de
Transformação só não gerou vagas
em um (Florianópolis); e o
segmento de Serviços também não
criou novos empregos em apenas
dois (São José e Jaraguá do Sul).
Itajaí foi o paraíso do emprego
público: 108 vagas foram geradas.

VEJA O RANKING DO PRIMEIRO MÊS DESTE ANO NO SALDO DE ADMISSÕES E DEMISSÕES

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

Saldo Empregos
1.002
38
330
-135
325
-122
397
94
251
12

Melhor Setor
Indústria (491 vagas)
Serviços (545 vagas)
Indústria (453 vagas)
Indústria (81vagas)
Indústria (253 vagas)
Serviços (40 vagas)
Serviços (156 vagas)
Indústria (114 vagas)
Const. Civil (158 vagas)
Indústria (121 vagas)

BRASIL - ADMITIDOS, DESLIGADOS E SALDO DE JANEIRO DE 2017 - SEM AJUSTE POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

RANKING

NÍVEL GEOGRÁFICO

ADMITIDOS

DESLIGADOS

SALDO

VARIAÇÃO
RELATIVA (%)

SC lidera emprego em janeiro

Santa Catarina, com a criação de
11.284 vagas formais, foi o estado
que mais gerou empregos no País
em janeiro de 2016, segundo dados
do Caged (Cadastro Geral de
Empregados e Desempregos) do
Ministério do Trabalho divulgados
no início de março. Os setores de
Indústria da Transformação,
Serviços e a Construção Civil
foram o que mais criaram vagas.
O número de empregos em
Santa Catarina em janeiro
representa praticamente a metade
dos empregos gerados na região
Sul, que liderou no País a criação
de postos de trabalho em janeiro

de 2017, com 24.391 vagas abertas.
Em seguida vem o Centro-Oeste,
com 12.771 novos postos formais.
A região Nordeste liderou as
demissões com extinção de 40.803
postos de trabalho em janeiro,
seguido das regiões Sudeste (30.388 vagas) e Norte (-6.835).
Depois de Santa Catarina, o
estado que mais gerou postos de
trabalho foi o Mato Grosso, com
acréscimo de 10.010 vagas,
concentradas na Agropecuária e no
setor de Serviços. Os estados que
mais fecharam postos formais de
trabalho foram o Rio de Janeiro (26.472) e Pernambuco (-13.910).

Há 22 meses (desde março de
2015) o mercado de trabalho no
Brasil está no vermelho: as
demissões são maiores que as a
contratações. Em janeiro de 2017,
segundo o Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados
(Caged), o País fechou 40.864
postos formais de trabalho. Apesar
do desempenho negativo, o saldo
foi melhor que no mesmos meses
de 2015 e 2016, quando haviam
sido extintas 99.694 e 81.744 vagas,
respectivamente.
Nos 12 meses encerrados em
janeiro, o país acumula o
fechamento de 1,28 milhão de
postos formais de trabalho. Em
2016, o Brasil extinguiu 1,32
milhão de vagas com carteira

assinada, com pequena melhora
em relação a 2015, quando 1,54
milhão de empregos haviam sido
extintos.
Setores - Em todo o país o
Comércio foi o setor que mais
demitiu trabalhadores em janeiro,
com 60.075 vagas encerradas. É
acompanhado pelo setor de
Serviços, com 9.525 postos
extintos, e a Construção Civil, com
775 empregos a menos.
Segundo analistas, há sinais de
recuperação no emprego em
setores como a Indústria de
Transformação, que vinha
demitindo nos últimos anos e abriu
17.501 vagas em janeiro, e na
Agricultura, que também gerou
10.663 postos de trabalho.

Brasil: 1,28 milhão de vagas fechadas
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Fotos: Milton Ostetto/Divulgação/BD

CIDADE
INVISÍVEL

T
“

odo artista tem de ir aonde o povo está.” O
trecho da canção Nos Bailes da Vida, de
Fernando Brant e Milton Nascimento,
exprime com precisão o projeto fotográfico
apresentado por Milton Ostetto e Alexandre Freitas.
Fotógrafos experientes e com longa trajetória no
ofício, reúnem-se para mostrar duas visões sobre
Florianópolis: um com seus personagens anônimos;
outro com recortes que passariam desapercebidos à
maioria das pessoas.
Esmeram-se no fazer do fotógrafo: revelar o que
se esconde por trás da “cidade invisível”. Em tempos
de arte tão abstrata, a fotografia tem a missão de falar
de vida, isto é, nos conectar com mundo real.
Dever cumprido com méritos pela dupla.
Cláudio Brandão
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Alexandre Freitas/Divulgação/BD
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ESPECIAL

CIDADES CATARINENSES FAZEM ANIVERSÁRIO
COM DESTAQUE PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA

E

m 2017, a Prefeitura de São José
se prepara para repetir o
sucesso do último ano em relação às obras de iluminação
pública. Com um planejamento organizado e eficaz, mais de 700 obras
de iluminação foram executadas em
São José, em 2016. O trabalho realizado pelo município e pelo Consórcio SQE LUZ faz a manutenção da
iluminação dos pontos públicos,
trazendo mais conforto e segurança
à população.
No ano que passou, cerca de 710
ruas e cinco praças receberam melhorias na iluminação, beneficiando a
região central e bairros como Areias,
Barreiros, Bela Vista, Campinas, Colônia Santana, Forquilhas, Kobrasol,
Ponte de Baixo, Potecas, Praia Comprida, Sertão do Maruim, Serraria e
Roçado.
Nessas e em outras localidades, as
equipes instalaram 244 luminárias de
alto rendimento com lâmpadas

vapor de sódio de 100 watts e 1.996
de 150 watts; 123 luminárias com
lâmpadas multivapor metálico de
150 watts, 3.550 de 250 watts e 1.172
de 400 watts; além de 48 luminárias
LED, somando 7.133 luminárias de
alto rendimento.
Como previsto, nesse início de
2017, o Jardim Botânico de Potecas
e a orla marítima do bairro Ponta de
Baixo receberão atenção da
prefeitura, e consequentemente do
Consórcio SQE LUZ.
No entanto, bons frutos já podem
ser vistos em um período muito importante para São José: o seu aniversário
de 267 anos. Em breve, o novo sistema de iluminação da Praça de Esportes e da Cultura será inaugurado.
No local, foi feita a instalação de 23
postes metálicos, 23 luminárias e 12
projetores de alto rendimento, além
de toda a fiação elétrica subterrânea.
A praça, construída no bairro Ipiranga, é uma parceria da Prefeitura

de São José com o Governo Federal,
que vem realizando esse trabalho em
várias cidades do território brasileiro. O
objetivo principal é a integração de
um mesmo espaço físico para implementar programas sociais, culturais,
esportivos e também de lazer.
Em Florianópolis, mais uma cidade
aniversariante de março, cerca de
nove mil pontos de iluminação foram
modernizados ou ampliados no último ano, totalizando 923 obras,
sendo que 25 em praias, parques e
praças, e outras 898 em avenidas e
ruas. As melhorias beneficiaram 8.420
pontos em 34 bairros, já as ampliações ocorreram em 38 localidades,
resultando em 734 pontos. Todo o trabalho foi realizado pela prefeitura do
município, por meio do Consórcio
SQE LUZ, formado pelas empresas
SADENCO Engenharia, QUANTUM Engenharia e ARCADIS, e dirigido pelos
engenheiros eletricistas Pedro de Miranda Santos e Gilberto Vieira Filho.
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É uma grande alegria celebrar junto com essas duas cidades
todos estes anos de tantas histórias e realizações.
A Escritolândia tem muito orgulho de ser daqui e continuar
trabalhando para as pessoas daqui.

Parabéns Florianópolis e São José. Ano após ano
cidades amadas por cada vez mais pessoas.
19 de Março - São José
23 de Março - Florianópolis

(48) 3203.2000
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Fernanda

fernandafelixdamasio@hotmail.com.br

Com amigos

Casal Juliana e Gilberto
(centro) aproveitou o
último dia de Carnaval na
famosa Peixada do Gui.

Família

Casal Eliane Louzeiro e
Frederico Kellers curtindo
a Festa do Magistrado, na
Cachoeira do Bom Jesus.

Animação

A sex coach Anaí Valentina em mais um workshop e,
desta vez, com uma turma super animada.

Poderosas

Juliana Prats e Carla Santos marcaram presença no
Café de La Music, badalada casa da Ilha.

LIGUE E ANUNCIE

(48) 3209-2057 / 98477-1499
www.bomdiafloripa.com.br

Redondo

Bruna Garcia
curtiu o Carnaval
acompanhada dos
amigos na
disputada área do
camarote Skol
Florianópolis.
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Gratidão

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

Chama a atenção dos jornalistas que
cobrem a prefeitura de Florianópolis o
papel cada vez maior do secretário da Casa
Civil, Felipe Mello, como a voz oficial do
município. Ele fala pela prefeitura da Capital
mais que o prefeito Gean Loureiro. Não é
segredo para ninguém que o objetivo dessa
grande visibilidade é político. No ano que
vem, o prefeito deve apoiar Felipe como
candidato a deputado estadual. É um
compromisso de honra de Gean com o pai
do secretário, o deputado federal Jorginho
Mello, presidente estadual do PR. O que
ninguém entende é o motivo dessa gratidão
toda do prefeito com o deputado Jorginho.

Destaque

Pescador

Nilson Fraga, figura tradicional do Ribeirão
da Ilha, quase que diariamente está com a sua
tarrafa na mão. Nesta foto exibe o resultado de
mais uma pescaria. Desfrutar das delicias do
mar, sem intermediários, é para quem conhece.

Portobello

Sidnei Machado é o arquiteto parceiro da
nova loja da Portobello Shop em São José, que
será reinaugurada dia 22 de março. A estrutura,
mais moderna e espaçosa, agrega conceito à Av.
Presidente Kennedy, rua que tem se destacado
pela melhoria na qualidade da prestação de
serviços. Sidnei, além de boas ideias na
arquitetura, também é uma boa praça.

Matson Cé tem trabalhado com afinco na
Susp e já se destaca como um dos eficientes
secretários do colegiado da prefeita Adeliana
Dal Pont, de São José. O perfil dele é casatrabalho-casa. Seu objetivo principal depois da
correria diária na prefeitura é curtir a esposa e a
família.

Assessor

Jornalista Fabiano Lemos é o novo assessor
de imprensa do deputado Natalino Lazare.
Aqui, ao lado da sua namorada Juliane, mostra
que está feliz na nova função.

Bom de festa

Luciano Heck aproveita o embalo do
Carnaval e diz que seu próximo passo será em
direção à Câmara de São José. Ele e sua bela
esposa Kelly estão sempre presentes nas festas
que reúnem multidões. Estão afinadíssimos. É
um bom começo para quem chegar lá.

Bar eclético

O empresário Bidu e sua esposa felizes em
ver que o seu negócio, o Bar do Bidu, na divisa
de Campinas e Kobrasol, está a todo vapor. O
Bidu tornou-se um lugar especial porque é
democrático. Ali as ideologias, os cargos, a conta
bancária, etc. dão lugar à amizade, ao respeito e
à boa convivência. Os fregueses são todos
pessoas de bom gosto, e o casal trata a todos
com muito carinho.
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Mulheres

Adriana,
Sandra e Cátia
emolduradas por
lindas flores
brancas no Dia da
Mulher. Elas
merecem esse
carinho todos os
dias.

Bem com a vida

Sufoco’s

O ex-vereador Antonio Battisti, de São José,
está dando um descanso do dia a dia da política
e agora só quer curtir a vida ao lado da família.
O sorriso que exibe é uma demonstração de
quem tem a consciência tranquila e cumpriu
bem o seu papel. Battisti é uma grande e
honrada figura.

Saco sem fundo

Mais um recorde negativo. A Câmara de
Vereadores de Florianópolis é a terceira mais
cara entre as capitais, apesar do município
ocupar o 22º lugar em população entre as 27
capitais brasileiras. Para este ano, o orçamento
da Câmara é de R$ 63,9 milhões – R$ 9,2
milhões a mais que em 2016. O salário dos
vereadores foi fixado R$ 15.334,85 (mas pode
aumentar, porque a lei permite reajuste quando
os deputados estaduais aumentarem os seus
salários). A verdade é a seguinte: se os
vereadores trabalhassem tanto quanto gastam, a
cidade estaria bem melhor.

Caneta indecisa

O prefeito Gean Loureiro parece que
não é muito bom de escolha. O que ele já
nomeou e desnomeou de assessores vai
entrar no Guinness Records. Uma dica
para facilitar: todo decreto para nomear já
deveria vir acompanhado do respectivo
ato de desnomear.
O sujeito já entra saído. Sacaram?

LIGUE E ANUNCIE

(48) 3209-2057 / 98477-1499
www.bomdiafloripa.com.br

Festa da gastronomia

No domingo, dia 26 de março, siga o seu
paladar e participe da 11ª edição do Concurso
Gastronômico Sopa de Siri, a partir das 10 horas,
na Praça Arnoldo de Souza, no Centro Histórico,
em São José. O tradicional evento é organizado
pela Associação do Centro Histórico de São José
da Terra Firme em parceria com a prefeitura.
Além da competição que escolherá a melhor sopa
de siri, haverá shows, exposições, artesanato e
antiguidades. Na Praça Arnoldo de Souza, que
fica em frente à Câmara de Vereadores, terá uma
área coberta de 800 metros com mesas e cadeiras.

Às margens plácidas da
Lagoinha Pequena, no
Campeche, o Sufoco’s Bar
e Restaurante além de ter
um cardápio que ao
mesmo tempo é simples,
eclético e sofisticado,
também só tem gente fina
no atendimento. Gleycon
e Rafa são dois desses
exemplares especiais.
Aqui, abraçados com o
editor deste jornal, o
jornalista Jurandir
Camargo.
A entrada é gratuita.
Os competidores do concurso gastronômico
devem se apresentar no local até as 12 horas,
munidos de uma panela com no mínimo 18 litros
de sopa, que será doada para a Associação do
Centro Histórico, responsável pela
comercialização. Parte do valor arrecadado com o
evento é direcionado para entidades filantrópicas:
Lar de Zulma, Orionópolis São José, Grupo
Escoteiro Nhandé Rovai. Na edição deste ano a
Orionópolis São José será homenageada pelos
seus 30 anos de atividade filantrópica.

ESCADARIA DO ROSÁRIO

Tá lá o corpo estendido no chão!
Em vez de reza, uma praga
de alguém... E um silêncio
servindo de amém!
(João Bosco)

Foto by Paulo Goeth

