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DIVISA FLORIANÓPOLIS/SÃO JOSÉ

TERRA DE NINGUÉM

No território que limita os dois municípios, rios poluídos, lixões, esgoto,
cracolândia, construções abandonadas e violência. A divisa é uma espécie
de região maldita, filha rejeitada pelas duas cidades. Páginas 4 e 5
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HUDSON, “LORD LONSDALE” e o
fotógrafo Ronaldo Azambuja

HUDSON VIU “LORD LONSDALE”
no jornal Bom Dia

NO JORNAL BOM DIA,
A FORÇA DA IMAGEM

A

Ronaldo Azambuja

viagem que fiz a
Patagônia Chilena em
março de 2014
resultou em um rico material
fotográfico. Ainda naquele
ano, publiquei no facebook a
fotografia da fragata inglesa
“Lord Lonsdale”,
parcialmente naufragada. A
imagem passou a integrar a
exposição “Orla”, que estreou
no Varal da Trajano em
novembro de 2017.
Uma sequência desta
exposição foi publicada na

Abandono

edição 42 do Bom Dia.
Foi através do jornal que
Hudson Ponciano viu a foto
da fragata. Ele pesquisou e me
encontrou. Perguntou se
poderia tatuar a imagem em
seu corpo. Passei a resposta
mas fiquei em dúvida sobre o
destino final da situação.

Dias depois, através de meu
filho, recebi a notícia de que
uma imagem minha havia sido
tatuada em uma pessoa. Falei
com o Hudson via facebook e
ele confirmou: “Lord
Lonsdale” estava tatuado em

Historiador e museólogo Peninha Gelci
Coelho, um atento observador da cena urbana,
sempre capta fotos que mostram o descaso com
o patrimônio histórico e cultural do litoral. Esta
estação elevatória da Casan, que fica ao lado do
Terminal Cidade de Florianópolis, no centro, é
um exemplo. Construída há 101 anos, em 1916,
fazia parte do primeiro sistema de esgotos de
Florianópolis.
Abrigou uma
estação
elevatória, já foi
banheiro
público, virou
um museu do
saneamento
sem expressão
e, agora, como
diz Peninha, é
um
“patrimônio
abandonado a
própria sorte”.

A PANTURRILHA TATUADA

seu corpo.
Para mim, como fotógrafo,
o caso era inédito e insólito.
Mas aceitei a realidade dos
tempos modernos. Uma
imagem capturada a 5.000 km
de distância sensibiliza uma
pessoa que resolve reproduzila em seu corpo, como
tatuagem.
Marquei para ele conhecer
o original da fotografia e ter
uma visão mais próxima da
força da imagem. No sábado
(16/12), “Lord Lonsdale” foi
oficialmente apresentado ao
Hudson.

Desembargador
problema

Eduardo Gallo, o
“desembargador
problema”, foi afastado
por 140 dias pelo Órgão
Especial do Tribunal de
Justiça. Será submetido a
processo administrativo
disciplinar, que vai apurar
três denúncias: influência na compra de uma
casa comercial em Florianópolis, assessoria
jurídica a servidor público, e sobre o vídeo em
que o magistrado aparece nu (foto reprodução),
mostrando marcas de agressões que teria sofrido
da ex-mulher. O TJ também investiga denúncia
do advogado Felisberto Córdova, que acusou o
desembargador agora afastado de ter pedido
propina, e ainda chamou-o de “vagabundo” e
“safado” em audiência no Tribunal. O
afastamento de Eduardo Gallo, por 16 votos a
sete, é um fato incomum e inédito na história do
TJSC.

Mais carro
que gente

Em 2007 Florianópolis tinha uma
população de 396.723 habitantes e frota
de 223.442 veículos. Em 2017, dez anos
depois, a frota aumentou para 343.597
veículos e os moradores pularam para
485.838. Fazendo as contas: a cidade
ganhou 89.115 novos habitantes e 120.155
veículos. A diferença comparativa, em 10
anos, é de 31.040 veículos a mais que
pessoas em Floripa. Está ai uma
explicação porque vivemos engarrafados.

A ponte fica

A ponte do canal da Barra da Lagoa
não vai mais pro fundo d’água. A decisão
de manter a obra em pé foi do
desembargador federal Luís Alberto
d'Azevedo Aurvalle, do Tribunal Regional
Federal da 4ª Região (TRF4), dia 15/12.
Ele teve bom senso e entendeu que botar
abaixo uma ponte que já está pela metade,
é “prejuízo irreparável”. Não foi o que
pensou o juiz do Marcelo Kras Borges,
que determinou a demolição. Não dá para
entender que só descubram obra irregular
quando já está quase pronta. Aí querem
derrubar.
Mofas com a pomba na balaia.
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DIVISA

TERRA DE NINGUÉM

F

A divisa de Florianópolis com São José é uma espécie de área maldita,
terra desprezada, filha enjeitada pelas duas cidades.

lorianópolis tem uma única
divisa por terra. São os
limites com o município de
São José. Mas ao longo da linha
que separa o território das duas
cidades, traçada por ruas, rios
poluídos, cracolândias, esgotos,
lixões e áreas desabitadas e baldias,
a situação de abandono é tão
evidente que parece que os dois
municípios não querem ser bons
vizinhos.
Na divisa entre as duas cidades
está um dos rios mais poluídos da
região, o Araújo, que recebe
detritos e despejo de esgoto dos
dois lados. O rio nasce límpido em
São José, mergulha sob a BR 101,
começa a receber esgotos na Ceasa
e corre sendo sufocado e em
agonia até desaguar sem vida na
Baía Sul. Ao longo desse penoso
percurso é uma vítima indefesa:
lixo, óleo, despejos de casas,
comércio, empresas, do Fórum e
até da antiga prefeitura josefense.
A divisa de Florianópolis com
São José é uma espécie de terra
maldita, área desprezada, filha
enjeitada pelas duas cidades. Em
boa parte dessa linha divisória, que
vai da Baía Sul, na foz do rio
Araujo até a Baía Norte, onde se
encontram as avenidas Max
Schram (Florianópolis) e Leoberto
Leal (São José) muita gente não
sabe de que lado está, pois as duas
cidades fundiram seus territórios e
as vidas, e junto as suas mazelas.

“Maldição da divisa”
não é apenas uma
crendice, mas “que las
hay, las hay”
Uma coisa é certa: a linha que
separa Florianópolis e São José é
uma espécie de marco de
maldição, que espalha mau agouro
por toda a sua extensão. Na divisa,
é comum encontrar negócios
falidos, empreendimentos
inacabados, obras abandonadas. O
terminal urbano de Capoeiras, que
custou uma fortuna, nunca

Divulgação/BD

O terminal de Capoeiras, na divisa, nunca viu ônibus. Só cachorros e drogados
recebeu um passageiro. Só pisaram
lá cachorros e marginalizados.
Outro exemplo de que a linha
divisória é um espaço confuso, é o
símbolo efêmero enfincado ali,
aquele pórtico em forma de V ao
contrário construído pela
prefeitura de São José, mas que
teve as suas bases fincadas em
território de Florianópolis, do
outro lado da ponte sobre o rio
Araújo. Foi como construir a
melhor parte da casa, a mais
nobre, no terreno do vizinho. O
pórtico seguiu a tradição da divisa:
foi atingido pela maldição e não
durou cinco anos. Construído no
meio da gestão do ex-prefeito
Djalma Berger, teve que ser
derrubado pela prefeita seguinte,
Adeliana Dal Pont, porque a
estrutura, com placas de metal,
começou a desintegrar-se.
A 100 metros da divisa, no
aterro da Beira Mar, nem a grande
imagem do santo padroeiro, São
José, levantada na gestão do exprefeito Fernando Elias, ficou em
pé. A estrutura de mais de cinco
metros caiu derrubada por fortes

ventos, que ali parecem soprar
com maior intensidade. Restou
apenas o pedestal do santo.
Ainda do lado de São José,

Jovens vivem na linha
tênue entre a vida, a
loucura e a morte pelo
consumo de crack
pertinho da divisa, também está o
Centro Multiuso, uma mega
construção que foi levantada com
verbas do Estado e entregue ao
município mas hoje definha por
falta de estrutura e manutenção.
Um multiuso quase sem uso.
Do lado de Florianópolis, no
final da Av. Governador Ivo
Silveira e a 100 metros da divisa,
um posto Petrobras fechou e o
prédio de um futuro shopping,
quase pronto, está abandonado.
Sua estrutura jaz suja e
envelhecida, como para
comprovar que a “maldição da

divisa” não é apenas uma crendice,
mas “que las hay, las hay”.
Esgoto e crack – É também na
divisa que está uma das maiores
cracolândias da Região
Metropolitana. Sob o viaduto da
Via Expressa (BR 282), no final da
rua Josué Di Bernardi (São José),
esquina com a rua São Bento
(Florianópolis), área que muitos
jornalistas inapropriadamente
chamam de “faixa de gaza”,
catadores e craqueiros dividem
espaço com o lixo e esgoto a céu
aberto. Ali, perambulando às vezes
do lado de Florianópolis outras de
São José, grupos de jovens vivem
na linha tênue entre a vida, a
loucura e a morte pelo consumo
de crack.
A visão nesse espaço desumano
é trágica, porque os viciados se
misturam a monturos de lixo,
ratos, e esgoto. Parece uma
continuação da história: na divisa,
na década de 70, surgiu uma das
primeiras grandes favelas de
Florianópolis, o Pasto do Gado
(hoje comunidades do Monte
Cristo e Chico Mendes). Foi uma
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DIVISA

Rua São Bento, em Florianópolis, é um depósito de lixo a céu aberto

diáspora, expurgo de gente que
não teve espaço na Ilha. A
ocupação cresceu, consolidou-se,
recebeu melhorias mas a pobreza,
a violência e as drogas continuam
a escravizar o local. É
emblemático, também, que nessa
região da Josué Di Bernardi/Pasto
do Gado/Viaduto da Via Expressa
haja uma concentração de ferrosvelhos e catadores de material
reciclável. Essas atividades
parecem um estigma dali, porque a
visão que cristaliza em qualquer
um que anda na região das ruas
Josué Di Bernardi (São José) e São
Bento (Florianópolis), é a dos
consumidores de crack, do lixo e a
de uma garganta escura que surge
por baixo da Via Expressa e jorra
esgoto direto no rio Araújo. Nesse
ambiente lúgrube, drogados
escondem-se para consumir e
viajar no crack.
Comerciantes, tanto da rua
Josué Di Bernardi quanto da São
Bento, já não sabem mais a quem
reclamar. A sensação de
degradação humana é cruel:
hordas de drogados e moradores
de rua emoldurados pela violência,
pelo esgoto e pelo lixo que se
acumulada nas ruas, calçadas e
terrenos baldios. As prefeituras
dos dois lados recolhem a sujeira
de tempo em tempo. Mas a sujeira
é maior que o tempo do Poder
Público.

Atravessando por baixo do
viaduto da Via Expressa em
direção à rua Edelberto de
Oliveira, outro marco da divisa,
ruas próximas como a Juscelino
Kubistchek e a Gerôncio Thives,
do lado de São José, também são
tradicionais depósitos de lixo. A
sujeira ocupa as calçadas. Do lado
de Florianópolis, bem na divisa,
está a Chico Mendes, cortada pela
rua Joaquim Nabuco. (Joaquim
Aurélio Barreto Nabuco de Araújo

Jovens vivem na linha
tênue entre a vida, a
loucura e a morte pelo
consumo de crack
foi político, diplomata, historiador,
jurista, orador e jornalista. Nasceu
no Recife em 1849 e faleceu em
Washington, em 1910). Apesar de
asfaltada e urbanizada, a Joaquim
Nabuco não mudou muito a vida
da comunidade. A violência faz
parte do cotidiano da população,
de maioria negra. A libertação
social ainda não chegou por ali.
Uma afronta até com Joaquim
Nabuco, que foi o mais importante
e o mais popular dos
abolicionistas.
Pobres moradores da linha de
divisa.
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A Capital também tem várias monumentos, mas só um deles
perpetua a memória de uma mulher. É o tímido busto de
Anita Garibaldi, na Praça Getúlio Vargas

A

desigualdade com as
mulheres não está somente
nas poucas cadeiras que
elas ocupam nos parlamentos, nos
raros cargos de direção nas
empresas, nos salários mais baixos
que os dos homens e nas várias
jornadas de trabalho que elas são
obrigadas a desempenhar. As
mulheres também são
discriminadas no reconhecimento
público e institucional.
Em Florianópolis, um exemplo
corriqueiro do domínio e da
supremacia dos homens está nos
logradouros públicos. A Capital
tem quase 100 praças e somente
cinco homenageiam mulheres.
Essas denominações são
definidas através de projetos de lei
votados na Câmara de Vereadores.
Mas no caso de Florianópolis,
apenas uma mulher foi eleita
vereadora na última eleição, em
2016: Maria da Graça Dutra é
minoria entre 24 colegas homens.
Mais gritante ainda: a Capital
está salpicada de estátuas e bustos
de personalidades, mas só um
perpetua a memória de uma
mulher, a pedra com a pequena
estátua de Anita Garibaldi instalada
na Praça Getúlio Vargas (também
conhecida como praça dos
Bombeiros).
Rita Maria, filha de escravos e
benzedeira que morava nos
arredores do Forte de Santana,
ganhou uma escultura construída
com sucata de ferro em frente ao

terminal rodoviário.
E Antonieta de Barros, primeira
mulher negra a ocupar uma cadeira
de deputada em Santa Catarina e
no Brasil, ganhou um busto em
bronze que deveria ter sido
colocado na Praça XV, à época em
que foram restituídos os bustos do
poeta Cruz e Sousa, do pintor
Victor Meirelles e dos jornalistas
José Boiteux e Jerônimo Coelho,
furtados em agosto de 2013. Mas
não se tem notícia de que o busto
de Antonieta foi colocado lá.
As praças - Os cinco
logradouros com nome de mulher
em Florianópolis são a Praça
Etelvina Luz (primeira esposa do
ex-governador Hercílio Luz), no
local mais conhecido como banco
redondo; Dalva Cardoso, no Saco
dos Limões; N.S. de Fátima, no
Estreito; Irmã Maria Teresa Kock,
no Santa Mônica; Edith Gama
Ramos, em Canasvieiras; e Clara
Eulina de Abreu Soares, no Rio
Vermelho.

Na história, só
uma prefeita

Na história política da Capital as
mulheres sempre estiveram em
segundo plano. Desde o Estado
Novo, regime ditatorial instituído
por Getúlio Vargas em novembro
de 1937, há 80 anos, Florianópolis
teve apenas uma prefeita, Angela
Amin. E só 12 vereadoras foram

EM ROMA, majestoso monumento em homenagem à memória
de Anita Garibaldi, no Monte Gianícolo

eleitas no mesmo
período. Quanto aos
homens, 152 já
ocuparam a cadeira de
prefeito, e 392
vereadores foram eleitos
nas 18 Legislaturas
desde o Estado Novo.
Clair Castilhos
Coelho foi a primeira
mulher eleita vereadora,
em 1983. Mas a primeira
Em Florianópolis, uma tímida
mulher a assumir uma
cadeira na Câmara
estátua de Anita Garibaldi,
Municipal foi Olga
quase escondida no bloco de
Brasil da Luz. Tinha 36
anos e era suplente pelo
pedra colocado na Praça
antigo PSD (Partido
Getúlio Vargas
Social Democrático).
Foi em 1960, na 4ª
Legislatura (1959- 1963).
de Barros. Não era preciso muito
Olga dirigia a Escola Alferes
esforço para também colocar nesta
Tiradentes. Até a eleição de Clair
lista Zilda Arns, ou Albertina
Castilhos como titular do mandato,
Krummel Maciel, vereadora em
a Capital ficou 23 anos sem uma
São José de 1963 a 1967 e primeira
vereadora. Clair também quebrou
mulher a presidir uma Câmara de
um tabu: foi a primeira mulher
Vereadores em Santa Catarina.
eleita em 256 anos de história do
Florianópolis parece preferir
município (ou 290, com a nova
esconder o passado das grandes
idade da Capital, instituída em
mulheres. Antonieta de Barros
2016). Castilhos tinha 38 anos
virou nome de um túnel úmido e
quando foi eleita pelo PMDB, na
escuro; e à grande heroína
10ª Legislatura (1983-1988).
catarinense, Anita Garibaldi, foi
Preconceito – Além do
colocado um busto quase
machismo, há preconceito contra
escondido em pedestal de pedra na
as mulheres. Um exemplo. Em uma
Praça Getúlio Vargas. Bem
matéria da finada RBS/SC sobre os
diferente da Itália, onde a heroína
20 catarinenses que marcaram o
morreu e ganhou um monumentoSéculo 20, só três mulheres: Santa
túmulo no alto da maior colina de
Paulina, Vera Fischer e Antonieta
Roma, o Monte Gianícolo.

PRAÇA HERCÍLIO LUZ: vultos históricos homens, grandes pedestais
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ESTAMOS DE OLHO

FLORAM EMBARGA
MURALHA. AGORA
FALTA DEMOLIR

Fotos: Redes Sociais/Divulgação/BD

Está em área de preservação e vai até o mar.
Terreno é da família Toniolo, e o rio Rafael, que
passa por ali, também foi canalizado

M

ais um crime ambiental
no Campeche. O caso foi
denunciado pela
Amocam (associação de
moradores do bairro) e teve uma
resposta da Floram – Fundação
Municipal do Meio Ambiente, que
embargou a obra.
É um muro de concreto
construído em Área de
Preservação Permanente (APP),
bem na beira da praia, em terreno
que pertence ao empresário Paulo
Toniolo, da DVA Veículos,
distribuidora da marca MercedesBenz na Região Metropolitana.
A Amocam (Associação dos
Moradores do Campeche) acionou
a Floram, Polícia Ambiental,
Ministério Público Estadual e
Federal e, na quinta-feira (14/12),
o órgão ambiental do município
embargou a construção. O auto de
infração lavrado pela Floram tem o
número 16070 e indica multa,
embargo e demolição do muro.
O presidente da Amocam,
Alencar Deck Vigano, alertou
pelas redes sociais: “Pessoal! Auto
de infração 16070 da Floram indica
multa, embargo e demolição do
muro do Toniolo. Agora é ficar
atento e cobrar as ações da
prefeitura. Se tem união, e
engajamento, a gente consegue!

Parabéns à uma comunidade que
se fortalece a cada dia! Mas a
fiscalização não para! MP federal e
estadual já foram acionados”.
Liderança no bairro e expresidente da, Ataíde Silva também
questiona: “Como um muro desses
é feito em cima de APP, em terra
de marinha ou da União, na cara
dos moradores e só agora chega a
nós?”.
Ataíde lembra que no terreno
de Paulo Toniolo passava o rio
Rafael, que foi canalizado, e agora
o empresário constrói um extenso
muro sobre APP. “Pedimos a todas
as pessoas para que denunciem a
obra. Todos têm que fazer a sua
parte. Com a palavra a Floram e
Fatma. Onde vocês estão?”, cobra.
Segundo relato de lideranças
comunitárias e antigos moradores,
o muro é “a cereja do bolo” de
uma agressão ambiental que vem
ocorrendo desde os anos 80. No
terreno havia uma das maiores
dunas do Campeche, que
praticamente desapareceu, e
também foi canalizado o rio
Rafael, hoje totalmente poluído e
sem vida. “Acabaram com uma
duna gigante, canalizaram um rio,
se apropriaram de uma boa parte
de espaço público e de
preservação, e agora decidiram

construir um muro até a beira do
mar, com a conivência da
prefeitura”. Essa é a síntese da
história relatada pelos moradores.
Parque – Com o crescimento
rápido e contínuo do Campeche,
que é o balneário de mar aberto
mais próximo do Centro (20 km) e
perto do aeroporto (11 km),
grandes áreas sem uso, à beira-mar,
como terreno do empresário Paulo
Toniolo e outras propriedades na
região do rio do Noca (Riozinho),
deveriam ser desapropriadas e
transformadas em parques
públicos.
Qualquer cidade que leva a sério
o turismo e tem a atividade como
fonte geradora de negócios,
emprego e renda, já teria um Plano
Diretor da orla marítima e
implantaria equipamentos urbanos
de uso público, para atrair e bem
atender quem busca lazer à beiramar, seja turista ou morador.
Mas em Florianópolis o
conceito é o da especulação,
depredação do meio ambiente,
poluição das águas. A prefeitura e a
Câmara de Vereadores não têm a
mínima capacidade de fiscalizar e
impedir o crescimento
desordenado, quanto mais pensar e
planejar o município de forma
sustentável.
A Ilha de Santa Catarina, onde
está grande parte do território da
cidade de Florianópolis, caminha
para uma tragédia anunciada: a
degradação sem volta de seus
recursos naturais. Por isso, é
fundamental apoiar as ações de

entidades e associações
comunitárias, que lutam contra
absurdos ambientais e o
desrespeito à Lei.
Mas o melhor mesmo é
escolher políticos e governantes
que sejam comprometidos com o
futuro da cidade. E não os que se
aproveitam dela.

Moeda Verde

O proprietário do terreno com
obra embargada no Campeche,
Paulo Toniolo, é pai do também
empresário Paulo Toniolo Júnior,
foi preso na Operação Moeda
Verde. À época, o advogado
Gilbran Soncine sustentou que não
havia provas contra ele ou sua
família.
Paulo Toniolo Júnior foi solto
em seguida pela Justiça, a pedido
da Polícia Federal e do Ministério
Público. No curso do processo,
Paulo Toniolo Júnior foi absolvido
com fundamento no Art. 386,
inciso IV, do Código de Processo
Penal, que diz: “O juiz absolverá o
réu, mencionando a causa na parte
dispositiva, desde que reconheça:
estar provado (inciso IV) que o réu
não concorreu para a infração
penal”.
A Operação Moeda Verde foi
deflagrada em Florianópolis e
Porto Alegre em maio de 2007,
contra funcionários públicos,
políticos e empresários acusados
de negociar licenças ambientais.
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REGIÃO METROPOLITANA

2017 FECHA COM 648 MIL VEÍCULOS

P

Relação é de 1,5 habitante/veículo. Mas as quatro principais cidades
só têm 1.931 ônibus, o que dá 495 pessoas por ônibus

ara quem passou o ano
engarrafado no trânsito das
cidades da Região
Metropolitana da Capital, uma má
notícia: Florianópolis, São José,
Palhoça e Biguaçu vão fechar 2017
com um acréscimo de mais 18 mil
veículos nas ruas.
O tamanho da frota nas quatro
cidades atingirá quase 648 mil
veículos, para uma população
estimada de 957 mil habitantes,
segundo estimativa do IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística). Isso dá uma média de
quase 1,5 habitante por veículo, ou
seja: das 957 mil pessoas que vivem
nas quatro cidades, 648 mil têm
automóvel (ou moto, etc.) e 309 mil
não têm.
Para se ter ideia do caos de
mobilidade na Região
Metropolitana, pesquisa do Plamus

(Plano de Mobilidade Urbana
Sustentável da Grande
Florianópolis) mostra que 172.200
veículos e 25.500 motocicletas
cruzam as pontes todos os dias. No
horário de pico, 75% dos veículos
na ponte Colombo Salles são
carros. Eles ocupam 90% da
capacidade da ponte e transportam
cerca de 11 mil pessoas, enquanto
os ônibus representam apenas 3%
dos veículos, ocupam 1% da
capacidade da via e transportam
quase o mesmo número de pessoas:
10 mil passageiros. Se os ônibus
fossem priorizados nesse horário,
levariam até 18 mil pessoas — o
que significaria 6,2 mil carros a
menos neste tráfego.
Números - Nas frotas das
cidades, o maior volume de veículos
é automóvel. Na soma, até
novembro, eram 404.204 unidades:

9

Até novembro de 2017, segundo
estatística do Detran/SC, a composição da
frota nas quatro principais cidades da Região
Metropolitana estava assim:

224.388 em Floripa; 94.656
Cidade
Frota População
Média
em São José; 61.925 em
veículos
hab/veíc
Palhoça; e 23.235 em
Florianópolis 343.597
485.838
1,41
Biguaçu.
A segunda maior frota é
São José
155.033
239.718
1,54
a de motocicletas: 101.041.
Palhoça
105.853
164.926
1,55
Somadas à motonetas, que
Biguaçu
41.664
66.558
1,59
são 24.057, o total de
veículos com duas rodas
era, até novembro, de
Dividindo pelo número de
125.098 unidades. As cidades com
habitantes (485.838), a relação é de
mais motos/motonetas:
cerca 251 hab/ônibus. São José, até
Florianópolis: 54.149; São José:
novembro, tinha minguados 217
34.002; Palhoça: 25.956; Biguaçu:
ônibus que, confrontados com a
10.991.
população de 239.718 pessoas, dão
Sufoco - Já a frota de ônibus,
1.104 habitantes para cada ônibus.
que faz o transporte de um grande
Em Palhoça já melhora um pouco:
contingente de pessoas, é
a frota é de 344 ônibus para 164.926
insignificante em relação aos outros
moradores, com uma relação de
tipos de veículos que trafegam nas
479 habitantes por ônibus. Biguaçu
ruas da área metropolitana: são só
tem 147 ônibus para 66.558
2.639. Um sufoco total.
pessoas, com uma relação de 452
Florianópolis tem 1.931 ônibus.
habitantes por ônibus.
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POLICLÍNICA FORQUILHINHA

QUASE 7 ANOS PARA ATENDER O 1º PACIENTE

A

Obra custou R$ 11 milhões e foi inaugurada (8/12) pela prefeita Adeliana Dal Pont.
Teve povo, governador, políticos e foguetório

inauguração da Policlínica da
Forquilhinha, em São José
(8/12), pôs fim a uma penosa
espera de uma das mais conturbadas
obras que a cidade já viu. Foram seis
anos, oito meses e mais alguns dias
que a população esperou pelo
complexo de saúde.
As fundações foram fincadas
ainda pelo ex-prefeito Djalma Berger,
em março de 2011. Mas obra foi
paralisada duas vezes e o não saiu do
chão. Quando a prefeita Adeliana Dal
Pont assumiu, em janeiro de 2013,
estava tudo parado: prestação de
contas da Caixa Econômica,
pagamento da construtora e
problemas no projeto.
Na primeira visita a obra, Adeliana
encontrou uma lagoa: a fundação
coberta pela água tinha uma placa que
ironizava a incompetência do gestor
público: “Pesque e pague”.
Com fama de boa gestora na área
da Saúde (foi secretária da área no
governo do ex-prefeito Dário
Berger), Adeliana disse que aquela
obra alagada era prioridade de sua
gestão.
Regularizou as contas na Caixa,
negociou com o Ministério da Saúde,
colocou em dia o pagamento da
construtora e secou “o pesque e
pague”. Dois meses depois, o local já
estava diferente: fundação finalizada
e começava a concretagem para a
primeira laje.

PMSJ/Secom/Divulgação/BD

Mas ainda havia uma “cabeça de
burro” enterrada. No projeto
aprovado pela gestão do ex-prefeito
na Caixa e no Ministério, a área
construída era maior que o terreno.
Fez-se novo projeto, a prefeitura
devolveu à Caixa recursos já
repassados e tocou a obra com verba
própria. Quase cinco anos depois, já
no segundo mandato, Adeliana Dal
Pont pode, finalmente, soltar
foguetes na inauguração da obra.
O investimento total foi de R$ 11
milhões, sendo R$ 9 milhões de
recursos próprios e R$ 2 milhões do
Governo do Estado. A estrutura terá
a Policlínica e o Pronto Atendimento
24 Horas – que atenderá pacientes de
todo o município. “Trata-se de uma

partir dos encaminhamentos feitos
pelas Unidades Básicas de Saúde
(UBSs). O horário é das 7h às 19h, de
segunda a sexta. Tem um Centro de
Referência para a Saúde da Mulher e
da Criança. Mulheres podem realizar
consultas ambulatoriais em
mastologia e pré-natal de alto risco, e
tem um Centro de Incentivo ao
Aleitamento Materno, exames como
o preventivo, colposcopia, e
ultrassonografia, fisioterapia e Centro
de Testagem e Aconselhamento.

Na Saúde da Criança o
atendimento será nas áreas de
cardiologia, neonatologia, ortopedia,
endocrinologia, gastroenterologia e
grande obra que fará a diferença na
fonoaudiologia; fisioterapia
Saúde em São José”, disse a prefeita.
pediátrica; além de Serviço de
Combate a Carência Nutricional e
Distúrbios Alimentares na Infância;
A ESTRUTURA
Serviço de Apoio às Crianças e
Adolescentes às Situações de
No térreo funcionará o Pronto
Violência Sexual, além do Centro de
Atendimento 24 Horas para casos de Testagem e Aconselhamento Infantil.
emergência. Terá atendimento clínico,
O Centro de Especialidades
pediátrico e odontológico, com
Odontológicas atenderá endodontia,
suporte de diagnóstico de exames
periodontia, cirurgia e bucomaxilo
como eletrocardiograma, raio-X e
facial. A Policlínica tem ainda Serviço
laboratoriais. A previsão é atender,
de Exames e Diagnóstico, com
em média, cerca de 450 pessoas por
Radiologia Médica, Radiologia
dia, todos os dias da semana.
Odontológica, Ultrasonografia, e
A Policlínica funciona a partir do
Audiometria. No local, também
primeiro piso, com atendimento de
funciona um Laboratório Municipal
especialidades médicas. Só serão
para dar suporte diagnóstico à rede
atendidos pacientes agendados, a
de saúde pública do município.

Lagoa Pequena
Campeche - 33
338-2227
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VICENTE ORIGE

VENCEDOR NAS PISTAS E NOS NEGÓCIOS

Piloto de Florianópolis, executivo do Grupo Santa Fé, é o campeão da Copa Petrobras de Marcas 2017
Com o título “Vencedor nos negócios e
nas pistas”, o jornal Bom Dia publicou, na
sua primeira edição, em outubro de 2013, um
perfil do piloto e empresário Vicente Orige,
diretor do Grupo Santa Fé, de Florianópolis.
À época, ele tinha acabado de vencer a 5ª
fase da Copa Petrobras de Marcas e o jornal
vaticinou: “O empresário Vicente Orige Silva
é um profissional vencedor. Nos negócios e
nas pistas”.
Quatro anos depois, Vicente Orige acaba
de conquistar (09/12) o Campeonato
Petrobras de Marcas 2017, a bordo e um
Chevrolet Cruze.
“Tem quatro anos que estou beliscando
esse título e sempre fico entre os cinco
primeiros. Sempre sofri com problemas, ou
quebras. No começo desse ano não foi
diferente. Tive azar no início da temporada,
mas no sábado a sorte chegou”, disse ele
depois da prova.
O piloto de Florianópolis teve sorte
mesmo. Na primeira corrida (sábado, 9/12),
aproveitou a quebra do carro de Nonô
Figueiredo para assumir a liderança e, com
um 3º lugar na segunda corrida (domingo,

10/12) sagrou-se campeão da temporada
2017 em Interlagos.
“Hoje estou competindo com pilotos
renomados, como o Nonô (Figueiredo) e o
Thiago (Marques). Isso é uma honra pra
mim”.
Também deve ser um honra para Nonô
(vice-campeão) e para Thiago (terceiro lugar)
disputar provas com um piloto tão dedicado
como Vicente Orige.
O desempenho nas pistas não depende
apenas de sorte. A rotina de Orige exige
condicionamento físico três vezes por
semana, treinos com kart na pista de Ingleses
e treino com carro sempre um dia antes da
corrida. Vicente diz que corre por hobby,
mas é um hobby que exige muita dedicação,
esforço, e concentração. É treinamento de
piloto de provas.
Fora das pistas, o piloto é o empresário
Vicente Orige Silva, que dirige o Grupo
Santa Fé. Com a conquista da Copa
Petrobras de Marcas 2017, o empresáriopiloto carimba definitivamente sua marca
como profissional vencedor nos negócios e
nas pistas.

RECEITA PARA VENCER: APERFEIÇOAR QUALIDADES

Uma frase escrita num pequeno
quadro pendurado na parede atrás
da mesa de trabalho de Vicente
Orige, na Santa Fé, permite
entender o perfil do empresário e
piloto: “Não avalie pessoas, e sim
desempenhos”.
Na vida, Orige sempre foi
submetido a esse padrão de
comportamento. Filho de um
empresário de sucesso, que atua
em vários segmentos de negócios,
desde de pequeno ele conviveu
com expressões como dedicação,
visão, eficiência, esforço,
competitividade, respeito,
coragem. Descobriu que para ter
um bom desempenho, nos
negócios ou numa pista de corrida,
era preciso aperfeiçoar cada uma
dessas qualidades.
Como empresário, já subiu ao
alto do pódio: com pouco mais de
30 anos já era o principal executivo
do Grupo Santa Fé. E, como
piloto, acaba de vencer a Copa
Petrobras de Marcas 2017.
O campeão tem gasolina no
sangue desde pequeno, da
convivência nas concessionárias de
veículos do pai, com direito a visão
diária de pátios repletos de carros e

a opção de ter as oficinas como
playground. Desse ambiente, ir
para as pistas foi só uma questão
de tempo.
Começou a correr em pista de
kart, quando ainda era criança. Aos
12 anos, em 1988, já era campeão
de kart em Florianópolis, e vicecampeão catarinense em 90 e 91.
Em 2007, conquistou o catarinense
na categoria sênior.

Estava nascendo um campeão?
Não, um futuro executivo. Apesar
das vitórias nas pistas, Vicente
Orige optou por correr atrás de
outra máquina. “Quando eu tinha
17 anos meu pai perguntou: quer
correr ou trabalhar na empresa?
Optei por trabalhar”, lembrou ele
em entrevista ao jornal Bom Dia,
na edição nº 1. Frequentar as pistas
virou apenas um hobby. E foi

como hobby que Orige, em 1997,
entrou para o automobilismo na
categoria arrancada. Foi
bicampeão catarinense, bicampeão
brasileiro e 10 vezes campeão
paranaense. E cada vez mais o
executivo Vicente Orige Silva foi
praticando o tal hobby: em 2008, já
estava disputando Rally de
Velocidade e, depois de três anos
na categoria, foi campeão
brasileiro em 2009 e ficou com o
terceiro lugar em 2010. No ano
seguinte, foi para a categoria Mini
Challenge. De um total de oito
etapas, disputou apenas quatro
corridas e ganhou uma. Em 2012,
correu o Campeonato
Metropolitano de Curitiba de
Marcas e Pilotos, com um Gol 1.6.
Foi campeão. Em 2013, foi parar
numa categoria profissional, a
Copa Petrobras de Marcas, uma
das mais importantes do
automobilismo brasileiro. Entrou
na equipe JLM Racing e foi
campeão agora pela mesma equipe.
Mesmo campeão, Vicente Orige
não se considera um piloto
profissional. “Quero manter o
automobilismo como hobby.
Quero correr”, diz.
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CHEGOU A CONTA

6.700 MORTES VIOLENTAS EM 7 ANOS

O
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A violência cresceu no mandato do governador Raimundo
Colombo. Média é de 950 mortes violentas por ano
governador Raimundo
Colombo, que tira licença
em fevereiro de 2018 e
fica fora do cargo até abril, quando
renuncia para disputar uma vaga ao
Senado, vai deixar um legado
assustador na área de Segurança
Pública. Nos seus sete anos no
comando do governo (janeiro de
2011 a fevereiro de 2018), Santa
Catarina terá contabilizado mais de
6.700 mortes violentas. A média é
de 957 mortos todo ano por
homicídio doloso, latrocínio, lesão
corporal seguida de morte, e
homicídios em decorrência de ação
das Polícias Civil e Militar. Nesta
conta estão incluídas mais de 1.000
mortes de mulheres, a maioria
casos de homicídio doloso e
feminicídio.
Colombo, como Chefe de
Governo, é o responsável por

todas as políticas públicas e ações
implantadas pelo Estado, e pelas
consequências do seu sucesso ou
fracasso.
Na área de segurança o segundo
mandato de Colombo, que
começou em janeiro de 2015, é o
mais crítico. O número de mortes
violentas só cresceu. Foram 975
em 2015, pularam para 1.038 em
2016 e já são 942 até outubro de
2017, segundo dados da Gerência
de Estatística e Análise
Criminal/Diretoria de Informação
e Inteligência/SSP/SC. Como o
mês de novembro foi bastante
violento e ainda vem dezembro, as
mortes podem passar de 1.000 até
o final do ano. Isto porque, nos 10
meses (janeiro a outubro) de 2017
cobertos pela estatística da SSP, a
média de mortes violentas em
Santa Catarina foi de 94,2 por mês

e, se mantida, os
casos podem pular
para mais de 1.100
em 2017.
Para ver como
essa projeção é real, a
estatística da
Segurança Pública contabiliza 138
mortes violentas em Florianópolis
em 2017. Mas os dados só vão até
outubro, e as vítimas já tinham
passado de 167 até o dia 13 de
dezembro. São 29 a mais que a
estatística da SSP e 75 superiores
que em todo o ano de 2016.
O prefeito Gean Loureiro disse
que a sensação é que as
autoridades da área “não se
preocupam com as mortes que
estão batendo à nossa porta".
Crescimento – Desde 2012,
segundo ano do governo de
Raimundo Colombo, outros tipos

de crime também cresceram. Os
roubos, por exemplo, aumentaram
51,4% em cinco anos.
Mas enquanto a criminalidade
aumenta, diminui o número de
policiais. Há cinco anos eram
10.911 PMs, e em outubro de 2017
10.871 (já contando os 918
formados agora).
O cenário atual em SC é este:
jovens de baixa renda sendo
cooptados por facções criminosas,
que dominam o tráfico e agem
com crueldade cada vez maior,
divulgando suas execuções nas
redes sociais. Vivemos um período
de barbárie em SC.
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as próximas páginas, imagens de alguns dos milhares
de amigos e leitores do Bom Dia, fundamentais para
o sucesso do jornal. A todos, desejamos um ótimo
Natal e um Ano Novo melhor ainda.

Coisas incrív
críveis acontecem
quando u
usamos o nosso
tempo para
a realizar sonhos.
Desejos lo
ogo se transformam
em motivvação, muito
trabalho e inspiração para
mais gente.
te.
Que 2018
8 seja assim: tempo
de realiza
ar sonhos!

Felizz Natal

e um anno novo incrível!
Marlene Fengler
M
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Roupa Masculina

Roupa Feminina

Boutique

Lanchonete
Orgânicos

Vinhos

Pães e Biscoitos Caseiros
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Fiambreria

Açougue

Alimentos Integrais

AVENIDA WALDEMAR VIEIRA
(ESTACIONAMENTO PRÓPRIO)
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NATAL É TEMPO...
Natal é o nascimento de JESUS!
Natal é tempo de perdoar, amar, abraçar, cuidar,
lembrar, zelar e ajustar os relacionamentos!
Natal é tempo de ganhar os maiores presentes que são
as pessoas que amamos, presentes ao nosso lado,
Não há nada maismaravilhoso que estamos
com nossos familiares.
Natal é tempo de perdoar, de amar e receber a
bênçãos do criador, o nosso grande Pai. É tempo
de deixar se guiar pelas luzes divinas e ser
conduzido para o caminho do bem, da paz e
da felicidade. O Natal é amor o Natal é família!
Pr. Francisco Fernandes

23

24

DEZEMBRO DE 2017

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

DEZEMBRO DE 2017

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

25

26

DEZEMBRO DE 2017

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

DEZEMBRO DE 2017

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

27

28

DEZEMBRO DE 2017

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

DEZEMBRO DE 2017

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

29

30

DEZEMBRO DE 2017

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

DEZEMBRO DE 2017

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

31

DEZEMBRO DE 2017

OS OLHOS, A VIDA E O TEMPO

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

Estranhos olhos da menina que
olha pra nada. Baços, embaçados
como um olhar velho. A vida anda
rápida demais. Um turbilhão, um
vórtice que despeja novas modas,
rodas, linhas, tendências obrigatórias
a cada hora. O corpo resiste sob as
influências dos novos medicamentos,
técnicas cirúrgicas, tratamentos
rejuvenescedores.
A pele estica, as linhas suavizam,
as rugas somem, peitos se avolumam.
Mas a vida é rápida demais. Em dez
minutos a espera do ônibus é possível
que se passem 10 anos ou mais. E os
olhos traem. Porque nada pode
esconder as revelações da retina, da
íris. E o tempo se estampa lá,
improrrogável, rígido, prussiano,
implacável.
Baços os olhos da menina de pele
reluzente e sem máculas. O olhar,
como um olhar velho, estampa os 10
anos que se passaram desde os 10
minutos atrás, que foi o tempo que
demorou o ônibus a passar. E nesse
tempo fora do mundo, mudou muito,
mudou tudo, mudou a estética e o
inflexível contexto global. A diva de
ontem caiu no esquecimento hoje
pela manhã.

A banda, o ídolo, durou os 10
minutos que podem ser anos, mas
mais parecem segundos. O livro, o
carro, o trajeto ficou antigo em pouco
mais do que o espaço de tempo de
tomar um café.
A confusão desaba sobre o
cérebro: há uma inconciliável relação
tortuosa entre a mente velha e o
corpo novo. Que os olhos sem brilho
denunciam. Baços, embaçados como
um olhar velho no corpo novo da
menina nova, de pele nova, sem rugas
ou linhas, sem imperfeições físicas.
Só os olhos. Os olhos baços,
empanados, sem nenhum brilho
novo. Porque tudo já foi ontem.
Pouco se espera de amanhã, que pode
ser tudo ou um novo século.
E o tempo não se engana. É
improrrogável, implacável, inevitável.
O O O O O

O susto veio não quando pensou:
“Que vidinha mais ou menos, essa.
Acordar todo dia, fazer o mesmo
trajeto, o mesmo horário, voltar para
o mesmo lugar e esperar para
começar tudo outra vez”. O susto
veio quando pensou, conformado:
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CRÔNICA
Carlos Moura

“Paciência. Isso deve ser a vida”. A
conformidade é que assustou. A
conformidade, a aceitação passiva de
uma realidade inexistente, sem brilho,
emoção, riscos, possibilidades de
qualquer coisa de inesperada, diversa,
surpreendente.
E quando a emoção desaparece,
desaparece a vida e a razão de viver. E
quando não se tem razão para viver,
então não sobrou nada. Sem a
surpresa e com essa terrível pretensão
de que se controla a vida, é
impossível estar aberto para emoções
novas.
Não estamos no controle, não
controlamos nada. Talvez por isso,
em situações em que temos a
consciência de que não temos o
controle, o que sobrevem é o medo.

E talvez por isso também se criem
tantas formas – ou tentativas – de
resgatar o medo. Mas um medo
pasteurizado, sem riscos, no filme, no
videogame, no software.
É que falta emoção, surpresas, o
inesperado, o antídoto do programa
que nos faz repetir para sempre os
mesmos procedimentos. E os
mesmos procedimentos vão sempre
dar os mesmos resultados, como os
mesmos caminhos, inapelavelmente,
vão dar sempre nos mesmos lugares.
E então a vida fica baça,
embaçada. Como o olhar velho da
menina nova, de pele nova e sem
rugas, irretocável.
A não ser pelos olhos.
Porque os olhos não enganam
nem ao tempo.

O Porto do Contrato recebeu o Certificado de
Qualidade Gastronômica Guia Garfo de Ouro 2017.
Os consultores do Programa Guia Garfo de Ouro de São Paulo, que apresenta
reportagens dos melhores endereços gastronômicos do Brasil, vieram a
Florianópolis com o objetivo de avaliar algumas especialidades
nos principais restaur4antes da Capital.
A apreciação da receita de camarão-pistola grelhado, guarnecido de arroz,
pirão, legumes cozidos, batata recheada e salada se desdobrou em sete
quesitos, com pesos diferentes: apresentação, temperatura, qualidade
dos igredientes, cozimento, harmonia (o equjilíbrio dos elementos em
uma receita), tempero e sensação final, que concensa impressões
acerca dos quesitos anteriores.
FOI ESTE O PRATO QUE DEU O PRÊMIO AO PORTO DO CONTRATO

“Desejamos um Feliz Natal e ótimo
Ano Novo a clientes, amigos e fornecedores”
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PEDRO RAIMUNDO

O CATARINENSE-GAÚCHO
QUE CONQUISTOU O BRASIL

A

Fotos: Divulgação/BD

Músico nasceu em Imarui (SC), foi para Porto Alegre e virou um dos
principais criadores de xotes e músicas gauchescas alegres.
velha rivalidade entre
catarinenses e gaúchos, que
já teve momentos difíceis,
tem um lado artístico que fortalece
a relação entre os dois vizinhos do
extremo Sul. Uns dos maiores
artistas típicos gaúcho a fazer
sucesso nacional, nasceu em Santa
Catarina.
Foi Pedro Raimundo, nascido
em Imarui e considerado um dos
principais criadores de xotes e
músicas gauchescas alegres. Assim,
se você ver algum catarinense
torcendo para o Grêmio ou
Internacional, relaxe. Afinal,
durante décadas, os maiores
sucessos da música gaúcha sairam
da sanfona de um catarinense.
A história, aliás, conspira a favor
da boa amizade entre gaúchos e
catarinenses. Há 175 anos, em
pleno Império, Santa Catarina e o
Rio Grande do Sul chegaram a ser
estados confederados durante a
República Juliana (1839), uma
espécie de prosseguimento da
Revolução Farroupilha (18351845). Giuseppe Garibaldi, o

italiano que levou a nossa Anita,
proclamou a República RioGrandense com Davi Canabarro e,
depois, voltou à Laguna para
proclamar a República Juliana. Foi
um regime efêmero, de pouco mais
de três meses, logo sufocado pelo
Império. Mas, de lá para cá, os
gaúchos nunca mais esqueceram o
caminho das praias de Santa
Catarina.
No final da década de 20,
porém, um Catarina saiu de
Laguna e foi para Porto Alegre em
busca do sonho artístico. Lá,
transformou-se no mais famoso e
amado catarinense-gaúcho que a
história já conheceu. Pedro
Raimundo, cantor e compositor
que nasceu na praia da Casa
Grande, em Imaruí, em julho de
1906, mudou-se para Laguna e
ainda jovem foi para o Rio Grande.
Barriga Verde mas pilchado, saiu
de Porto Alegre para conquistar o
Brasil com a sua safona e as suas
músicas.
“Gaúcho Alegre do Rádio” foi o
título que o catarinense recebeu em
1945. Mais que isso:
Pedro Raimundo foi
um dos maiores
criadores de xotes e
de músicas
gauchescas alegres, e
tornou-se o primeiro
artista do Sul do país
a fazer sucesso
nacional. Quem diz
isso é o musicólogo
Ricardo Cravo Albin,
um dos maiores
pesquisadores da
Música Popular
Brasileira.
Catarinense,
Pedro Raimundo
apresentava-se nos
palcos e emissoras de
rádio do País
vestindo traje típico
gaúcho, a pilcha.
Segundo o
Dicionário Cravo
Albin da Música
Popular Brasileira,
que tem cerca de 12
mil verbetes, o
talento de Pedro

Raimundo era completo:
compositor, cantor,
instrumentista e
sanfoneiro, sua grande
arma musical.
Começou a tocar
sanfona aos 8 anos, em
Imaruí, cidade onde
participava da Banda Amor e
Ordem, que se apresentava em
festinhas. Até os 17 anos,
trabalhou como pescador junto
com o pai João Felisberto, um
comerciante que tinha barcos de
pesca e também era sanfoneiro.
Trabalhou na Estrada de Ferro
Esplanada-Rio Deserto e foi
chaveiro da Estrada de Ferro
D.Teresa Cristina, emprego onde
sofreu um acidente que deixou-lhe
com um defeito na mão. Mesmo
assim, tornou-se um dos mais
brilhantes sanfoneiros do Brasil.
O catarinense Pedro Raimundo
mudou-se para Porto Alegre em
1929. Trabalhou como condutor
de bondes, inspetor de tráfego,
guarda-freios, maquinista de usina,
balconista e oleiro. Também tocava
sanfona e fazia apresentações em
bares e cafés do Mercado. Em
1939, foi trabalhar na Rádio
Farroupilha e organizou o
Quarteto dos Tauras. Em 1942, fez
com o grupo uma turnê pelo
interior do Rio Grande do Sul. À
época, o Quarteto dos Tauras se
dedicava à divulgação do gênero
campeiro. Em 1943, organizou um
“livro de ouro” para conseguir
dinheiro e ir para ao Rio de Janeiro
tentar melhor sorte na carreira.
No Rio, tocou no Show
Muraro, na Rádio Mayrink Veiga, e
apresentou-se em programas na
Rádio Tupi e rádios Tamoio,
Guanabara e Globo. O radialista e
cantor Almirante apostou no
talento de Pedro Raimundo e
indicou-o para a Rádio Nacional.
Foi contratado e mudou-se
definitivamente para o Rio de
Janeiro. Logo gravou o primeiro
disco, pela gravadora Columbia,
interpretando duas músicas de sua
autoria, o choro “Tico-tico no
terreiro” e o xote “Adeus,
Mariana”, que virou um tremendo
sucesso em todo o Brasil. (“Adeus

Mariana” foi imortalizada para os
catarinenses pelo Grupo
Engenho).
O Rio mudou a vida de Pedro
Raimundo. No mesmo ano, gravou
pela Continental a valsa “Saudade
de Laguna” e o xote “Se Deus
quiser”, também de sua autoria.
Dois anos depois, em 1945,
recebeu o título de “Gaúcho
Alegre do Rádio”. Pedro
Raimundo gravou mais de 50
discos em 78 rpm (rotações por
minuto).
O catarinense que conquistou o
Brasil como o “Gaúcho Alegre”
morreu de câncer em 1973, no
Hospital da Lagoa, no Rio de
Janeiro.

REGIONALISMO E
NACIONALISMO

O sucesso do catarinensegaúcho atraiu gente poderosa.
Pedro Raimundo e Getúlio Vargas
tiveram uma relação bem próxima.
Getúlio queria voltar ao poder pelo
voto direto (foi eleito presidente
em 1950) e usou a figura artística
de Pedro Raimundo para aumentar
a popularidade.
Em 1949, na sua fazenda Itu,
em São Borja, surpreendeu
jornalistas ao dizer que era fã
incondicional do cantor. Diante da
vitrola - os repórteres imaginavam
que ouviriam música clássica,
Getúlio pegou um disco e teria
perguntado: “Conhecem o Pedro
Raimundo?”.
Raimundo e Getúlio
encontraram-se várias vezes em
São Borja. Vargas viu no “Gaúcho
Alegre”, que fazia sucesso em todo
o Brasil, a fórmula para
transformar regionalismo em
nacionalismo. O resto da história
todos sabem.
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O GRANDE SUCESSO

D

e suas mais de 100
composições, a música
“Adeus Mariana”, xote
lançado por Pedro Raimundo no
Rio de Janeiro, em 1944, foi o
maior sucesso da sua carreira. O
xote virou um dos ritmos mais
populares da história da música
brasileira e projetou Pedro
Raimundo com o novo fenômeno
musical . Chamado de o “ Gaúcho
Alegre”, Pedro Raimundo fez do
Folclore Gaúcho a sua identidade e
ao mesmo tempo identificou o Rio
Grande com suas canções . Nos
anos que passou em Porto Alegre,
Raimundo foi-se agauchando e,
depois de 10 anos, já era “ mais
gaúcho que catarinense” . O
sanfoneiro de Imarui que buscou
inspiração no folclore gaúcho foi
um dos principais criadores de
xotes e músicas gauchescas alegres .
Mesmo sendo catarinense, é
considerado o primeiro “ artista

típico gaúcho” a fazer sucesso
nacional . Usava bombacha, lenço
no pescoço , botas, esporas, chapéu
e guaiaca . O traje regional de
Pedro Raimundo teria inspirado o
cantor e compositor Luiz Gonzaga
a apresentar-se vestido com roupa
de sertanejo nordestino.

CINEMA

Da música para o cinema, a
trajetória artística de Pedro
Raimundo foi um pulo . Em 1949,
atuou no filme “Uma luz na
estrada”, de Alberto Pieralise. Em
1958, participou do filme
“Natureza gaúcha”, de Rafael
Mancini.
Engenho – No final da década
de 70, “Adeus Mariana”, música de
maior sucesso de Pedro Raimundo
foi, também, o grande sucesso do
Grupo Engenho, de Florianópolis,

um dos poucos que pesquisou a
vida desse importante compositor,
instrumentista, cantor e sanfoneiro
catarinense que conquistou o Brasil
como músico gaúcho.
Em 1984, o cantor Sérgio Reis
regravou “Adeus Mariana” e, em
2003, o selo Revivendo lançou o
CD “Saudade de Laguna” com
composições de Pedro Raimundo

entre as quais “Tico-tico no
terreiro”, “De galho em galho”,
“Manhoso”, “Lamentos”,
“Contigo no pensamento”, “O
carreteiro”, “Flor brasileira”, “Se
Deus quiser”, “Meu cavalo
parelheiro”, “Morena faceira”,
“Gauchinha”, “Gaúcho largado”,
“Adeus moçada”, além da clássica
“Adeus Mariana”.
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Fernanda

fernandafelixdamasio@hotmail.com.br

Formas

Ana Cecilia Coelho, proprietária da marca Forma de
Mãe, em click da fotógrafa Silvana Tres. A sessão de
fotos foi no Conexão Pandora, com peças da marca que
tem como filosofia do design roupas que se adaptam a
mudança do corpo e do estilo de vida. Mulheres que
amamentam são bem vindas. A loja é itinerante e virtual.

Niver

Juliana Orige Damásio comemorou seu aniversário em uma festa
reservada à família e alguns amigos, em Jurerê Internacional.

Relax

Advogado Rodrigo
Cantú aproveita as
horas vagas para
relaxar. Desta vez,
escolheu a cidade
do Rio de Janeiro
como destino.

Curtindo

A turma do 5º ano do Colégio Dom Rafael
despediu-se em grande estilo das atividades da
escola. Fez uma viagem maravilhosa e
inesquecível ao Fazzenda Park Hotel.

Na terra

Larissa Puerta e
Guilherme Staub
voltaram à cidade
natal, Chapecó,
para o casamento
dos amigos
Caroline Ritter e
André Davi
Stival.
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Mais um verão

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

O que mudou de um verão para outro?
Nada. As filas e os engarrafamentos são
os mesmos, o comercio continua
despreparado, vários restaurantes estão
caindo aos pedaços, as rodovias e ruas
estão cheias de buracos, o aeroporto
continua velho, falta estrutura pra tudo.
Enfim, nada mudou. A não ser as praias,
que desapareceram com as ressacas.

Casal simpatia

Vice-prefeito Neri Amaral e a esposa Maura
Regina, sempre se destacam em suas aparições
em público. Ele com sua humildade e ela com
seu companheirismo ao marido. O casal é pura
alegria. Na festa da inauguração da Policlínica de
Forquilhinha, Neri foi o mais cumprimentado.

Campeão

Vicente Orige, do grupo Santa Fé Veículos,
foi o campeão da Copa Petrobras de Marcas
2017, na corrida final, em Interlagos. Ele chegou
em terceiro lugar nessa última etapa,
classificação que foi suficiente para garantir o
campeonato. Piloto de Florianópolis, que foi
destaque na primeira edição deste jornal,
Vicente (ao lado da esposa Graziela) volta agora
a estas páginas como o grande campeão da
categoria. Parabéns.

Bomba

O ano de 2017 foi todo salpicado de
escândalos, falcatruas, prisões de políticos,
malas de dinheiro pra cá e pra lá,
apartamentos abarrotados de fortunas
desviadas dos cofres públicos. Se a coisa
continuar no mesmo ritmo e não
mudarem as regras para proteger os cofres
do Estado dos ladrões, em 2018 deve
faltar cadeia.

Prestando contas

Vereador Nardi Arruda divulgou relatório de
suas atividades como vereador em 2017,
primeiro ano do seu mandato. Munido de
documentos e de um programa de computação
de fácil entendimento, o vereador mostrou que é
um político diferenciado quando mostra o que
faz. Nardi é um exemplo a ser seguido.

Academia top

A academia Fitnes,
do empresário Vitor,
vai mudar para novas
instalações à rua José
Brognoli, no bairro
Saco dos Limões.
Com equipamentos
de última geração, o
local deve tornar-se
uma referência em
estética e saúde. Este
colunista conheceu as
novas instalações, que
tem bom gosto e
profissionalismo.
Parabéns.
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Indo embora

Depois de 10 anos empilhados e sem
utilização, a não ser como esconderijo de
malandros, craqueiros e marginais, os
grandes tubos deixados no aterro da Via
Expressa Sul, próximo ao túnel
Antonieta de Barros, estão mudando de
lugar. Serão levados para Criciuma, pela
Casan. Esta coluna denunciou várias
vezes o abandono e o descaso com o
dinheiro público, e agora avisa à
população do Maciço da Costeira: a obra
aí não sai mais. Os tubos serão usados na
região do vice-governador Eduardo
Pinho Moreira. Se quiserem obra,
procurem um padrinho. Ou protestem.

Depósito de índios

Riscos

Terminal urbano do Saco dos limões, que nunca funcionou, mais
uma vez vai alojar os índios que vivem em Florianópolis. Sem
qualquer política efetiva de proteção ao índio, e talvez para escondêlos dos turistas que chegam para nas praias no verão, o grupo de
guaranis vai ser ali entocado ali. A comunidade do bairro não
aprovou a decisão da prefeitura, e vai reagir.

População de moradores de rua em Florianópolis e São José cresce
assustadoramente a cada dia. Parece que as autoridades não dão muita
atenção ao problema, pois várias áreas das duas cidades já foram
literalmente tomadas e por ali ninguém passa. Vai chegar a hora que
circular sem risco, durante o dia, também será impossível, o que já acontece
depois do anoitecer.

Alô, ministro!

Confraternização

Prefeita Adeliana Dal Pont, na hora em que discursava na
inauguração da policlínica de Forquilhinha, foi interrompida
para atender um telefonema do ministro da Saúde, Ricardo
Barros. Emocionada, ela agradeceu e não perdeu tempo: pediu
que Ministério da Saúde garanta os repasses para que possa
manter a Policlínica aberta 24 horas.

Empresário Zeca Furtado, da Jota's Empreendimentos Imobiliários,
reuniu em sua residência jornalistas dos veículos semanais e mensais na
Grande Florianópolis. A intenção foi reconhecer a importância desses
jornais, que lutam com muita dificuldade para divulgar as questões
comunitárias. Um belo exemplo, pois em 2017 muito pouca gente
reconheceu o valor da imprensa regional. Usam e descartam.

Foto by Paulo Goeth

