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Militares abriram grandes valas, cercaram, derrubaram vegetação, interferiram no lençol freático,
e destruíram parte de campo de futebol. Área é tombada e o juiz da 6ª Vara Federal de Florianópolis,
Marcelo Krás Borges, embargou tudo. Antigo campo de aviação está sub judice e houve afronta à Lei.
Juiz mandou autuar militares e órgãos públicos. Páginas 7 a 9
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O

juiz Sérgio Moro veio a
SC para palestra (segunda,
25) no seminário
Desafios do Sistema de Justiça
frente ao Crime Organizado, no
TJ-SC, com direito a protesto de
duas dezenas de manifestantes do
“Lula Livre”. Mas antes, no
domingo, o homem da 13ª Vara
Federal de Curitiba foi ao Ribeirão
da Ilha, onde foi recebido por
Jaime Barcelos, do Ostradamus, na
própria casa do chef de cozinha.
Jaime postou foto com o
magistrado no Istagram, com a
seguinte legenda: “Hoje na minha
casa! Visita ilustre na Toca do
ThunderCats do Dr. Sérgio
Moro”.
ThunderCats é uma série
de animação desenvolvida
pela Hanna Barbera em 1983,

baseada nos personagens criados
por Tobin “Ted” Wolf e Leonard
Starr. A animação foi produzida
pela Pacific Animation
Corporation (PAC), estúdio
japonês, e mais tarde adquirido
pela Disney. A série narra
aventuras de um grupo de felinos
que fugiu do planeta Thundera,
que foi destruído. Mutantes
malvados perseguem os heróis em
busca da lendária Espada
Justiceira. A espada possui o Olho
Místico de Thundera, a fonte do
poder dos felinos, que chegam
com sua nave ao “Terceiro
Mundo”. Ali, com ajuda dos
nativos, constroem a “Toca dos
Gatos”.
Mas, na companhia de Jaime, o
juiz não carregava nenhuma
“espada justiceira”.

A pressão de vários segmentos
catarinenses não foi suficiente para
fazer com que os deputados
estaduais criem coragem para
barrar o projeto de lei
complementar 14/2018, do
Tribunal de Justiça de SC que cria
868 cargos (402 de assessor jurídico
para servidores efetivos, e outros
462 cargos de assessor de gabinete
para comissionados, de livre
nomeação). Esse trenzinho vai
sangrar vários milhões por mês do

erário catarinense. Os deputados
até jogaram para a torcida e
abandonaram a ideia de contratar
30 pessoas na própria Assembleia,
com gordos salários, via aditivo
com prestadora de serviço, com
custo mensal de cerca de R$ 3
milhões. Mas quando é jogo de
campeonato chutam a bola pro
mato e fazem cara de paisagem.
Será que ninguém tem coragem de
dizer aos desembargadores que o
Estado está quebrado?

A coisa anda feia lá no Pantanal,
em Floripa, bairro onde fica a sede
da Band Santa Catarina (ex-Barriga
Verde, que mudou de nome em
2012). Segundo comunicado
distribuído por colegas, os
telejornais Band Cidade e Meio dia
Catarina estão fora do ar desde o
dia 14 de março de
2018. Funcionários do jornalismo
e operacional estão em greve, com
quatro salários atrasados e há dois
anos sem o depósito do FGTS. A
direção da TV não se manifesta, e

muita gente está na pior.
Denunciam que a emissora não
deposita o seguro de vida dos
funcionários, mas que desconta na
folha. E para não ter dinheiro
retido, cobra de anunciantes em
dinheiro.
A Band SC tem vários
processos na justiça. Essa, aliás, é
uma história recorrente entre
alguns empresários de
comunicação de Santa Catarina. E
quem se ferra sempre é o
trabalhador.

E aí, deputados?

Divulgação/BD

Comprou ou não?

Quem clica no link para entrar na edição eletrônica do Diário
Catarinense, ainda encontra lá o velho e conhecido
dc.clicrbs.com.br/sc/. Se você colar isso no Google, também aparece
o DC no clickrbs e, de lambuja, ainda o dc.clicrbs.com.br/sc/esportes. Já faz mais de um ano que o grupo NC, do bilionário Carlos
Sanchez, o rei dos genéricos, anunciou a compra das operações da
RBS em Santa Catarina. Será que não sobrou uma graninha para
pagar um profissional que tire o Diário Catarinense do link da RBS?
Afinal, comprou ou não comprou o negócio?

Band SC na lona
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ESTUPRO, LIDERANÇA QUE ENVERGONHA

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
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Atlas da Violência 2018 registra que SC teve 3.084 estupros em 2016, o que significa 6,23%
dos casos em todo o Brasil. A taxa média nacional foi de 24 estupros a cada 100 mil
habitantes, mas em Santa Catarina é quase o dobro: 44,17
Ravena Rosa/Agência Brasil/Divulgação/BD

S

anta Catarina continua mantendo-se entre
os estados brasileiros com uma trágica
liderança. É um dos que ostenta o maior
número de estupros no país. A maioria das
vítimas são crianças e adolescentes. E não é de
hoje que SC ocupa essa posição junto aos
estados campeões nos índices de violência
sexual contra a mulher.
Em 2012, o relatório do Sétimo Anuário de
Segurança Pública, com a análise de dados do
Ministério da Justiça sobre a violência, já
colocava Santa Catarina entre os três estados do
Brasil com as maiores taxas de estupro por 100
mil habitantes. Os outros dois eram Roraima e
Rondônia. Enquanto o Brasil registrava uma
taxa de 26,1 estupros por grupo de 100 mil
habitantes naquele ano, em Santa Catarina a taxa
era quase o dobro: 45,8 casos para cada 100 mil
habitantes. Foram cometidos 2.925 estupros no
Estado em 2012.

Os números atuais aumentaram. O Atlas da
Violência 2018, divulgado agora em junho, com
dados de 2016, mostra que Santa Catarina teve
naquele ano 3.084 casos de estupro. No Brasil,
há uma média de 135 estupros por dia. Foram
49.497 casos levantados em 2016, número 4,3%
maior que no ano anterior. A pior taxa de
estupros proporcionais à população em 2016 foi
a do Mato Grosso do Sul, com 54,4 casos a cada
100 mil habitantes. Mato Grosso e Amapá
seguem na sequência, com 49,2 e 48,8 casos
respectivamente. A taxa média nacional é de 24
estupros para 100 mil habitantes.
Em total de casos, a violência sexual em SC
só é, segundo o Atlas elaborado pelo Ipea
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) e
pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública,
inferior ao de cinco estados brasileiros. Mas

todos eles têm população bem maior que a
catarinense. Assim, quando é feito o cálculo da
taxa de estupros para cada 100 mil habitantes,
Santa Catarina fica entre os estados com os
maiores índices de violência sexual contra a
mulher.

Compare no gráfico a taxa de estupros para
cada 100 mil habitantes em SC com a taxa dos
cinco estados com o maior número de casos em
2016:
UF

Hab/2016

Estupros

Taxa p/
100mil hab.

SC

6,9 milhões

3.084

44,17

MG

20,9 milhões

3.926

18,78

RS

10,6 milhões

4.144

39,09

PR

10,5 milhões

4.164

39,65

RJ

16 milhões

4.308

26,92

SP

43,3 milhões

10.055

23,22

Agora compare a taxa de estupros por 100 mil
habitantes de SC com a destes estados,
considerados os de maior violência contra a
mulher em 2016:
UF

Hab/2016

Estupros

Taxa p/
100mil hab.

SC

6,9 milhões

3.084

44,17

RO

1,8 milhão

790

43,88

MTS

2,7 milhões

1.458

54,4

AP

790 mil

385

48,8

MT

3,3 milhões

1.614

49,2

RR

514 mil

234

45,52

Na realidade, todos esses números podem ser
muito maiores, porque a taxa de notificação
brasileira é absurdamente inferior ao número de
casos registrados pelos organismos policiais e de
saúde. O Atlas da Violência 2018 compara que,
nos Estados Unidos, país dito desenvolvido,
apenas 15% do total de estupros são reportados
à polícia. “Caso a taxa de subnotificação do
Brasil fosse igual à americana, ou mais crível,
girasse em torno de 90%, estaríamos falando de
uma prevalência de estupro no Brasil entre 300
mil e 500 mil a cada ano”, estima o estudo.
Essa estimativa torna bem distante da realidade
o número oficial em 2016, de 49.497 casos.
Mesmo assim, já é 5,3% maior que o total de
2015, quando foram registrados 47 mil casos.

Falta de estrutura pode
esconder 1,350 milhão de
casos de violência

Além da subnotificação, no Brasil os dados
da polícia também são conflitantes com os do
Sinan (Sistema de Informação de Agravos de
Notificação), do Ministério da Saúde . Os
números do Sinan para alguns estados chegam a
ser até 10 vezes inferiores (SC, por exemplo, em
2016: 300 vítimas de estupro no Sinan, e 3.084
registrados pelo Atlas da Violência 2018
(elaborado pelo Ipea e pelo Fórum Brasileiro de
Segurança Pública). No Paraná, no mesmo ano,
o Sinan registra 917 estupros e o Atlas 4.164.
O país também é carente de estudos que
permitam avaliar mais corretamente a onda de
violência sexual contra a mulher. Uma pesquisa
de utilização abrangente sobre violência de
gênero foi feita em 2016 pela Universidade
Federal do Ceará em parceria com a
Universidade de Toulouse e o Instituto Maria da
Penha, em todas as capitais nordestinas. Foram
entrevistadas 11.141 mulheres entre 15 e 49
anos. A estimativa é que 2,42% das mulheres
foram vítimas de violência sexual nos últimos 12
meses. “Supondo-se que a prevalência de
violência sexual no Brasil fosse igual às das
capitais nordestinas, implicaria dizer que a cada
ano 1,350 milhão de mulheres sofrem de
violência sexual no país.

Essa estimativa é possível porque depois de
2009, com a mudança do Código Penal, estupro
não é mais só a conjunção carnal, mas também
ofensas sexuais como assédio e atos libidinosos.
Artigo 213 do Código Penal: “Constranger
alguém mediante violência ou grave ameaça a ter
conjunção carnal ou a praticar ou permitir que
com ele se pratique outro ato libidinoso. Pena de
reclusão de 6 a 10 anos”.
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o Brasil a violência é tanta que já
concorre entre si. A avalanche de
homicídios (foram 112.619 em 2015 e
2016, equivalente a dois anos de guerra na Síria),
choca mais que outra não menos cruel: quase
100 mil (95.137) estupros em 2015 e 2016. E o
que é mais estarrecedor: metade desses casos
(quase 48 mil) foram com crianças até 13 anos.
Segundo Atlas da Violência 2018, a
distribuição dos percentuais de vítimas de
estupro no Brasil nos anos de 2011 e 2016 foi
assim:
Vítimas

2011

2016

Crianças até 13 anos

50,7%

50,9%

Adolescente 14 a 17 anos

19,4%

17,0%

Maiores de idade

29,7%

32,1%

O Atlas da Violência identificou que está
aumentando o caso de estupros coletivos no
Brasil com mulheres maior de idade. Em 2016,
por exemplo, 17% de todos os casos de estupro
foram com adolescentes, e em 20% daquele
percentual a violência foi praticada
coletivamente. No caso das mulheres adultas,

contra quem foram praticados 32,1% de todos
os estupros em 2016, em 36,2% daquele
percentual os casos foram de violência coletiva.
Mais um dado assustador: 10,3% das vítimas de
estupro em 2016 possuíam alguma deficiência.
Desse percentual, 31,1% tinham deficiências
mental e 29,6% transtorno mental.
Outro crueldade: 12,2% do total dos casos de
estupro coletivo foram contra vítima com
alguma deficiência.
Nos quatro primeiros meses de 2018 (de
janeiro a abril) 1.116 casos de estupro já haviam
sido registrados em Santa Catarina, segundo
dados da Secretaria de Segurança Pública (a
estatística está disponível até abril). O número
mostra que houve um aumento de 20% nos
casos de estupro em relação ao mesmo período
de 2017 (janeiro a abril). Foram 186 casos a mais
do ano passado para este ano, na comparação
dos quatro primeiros meses.
Nas 10 maiores cidades catarinenses, a
violência sexual contra a mulher aumentou em
seis delas. Isso fez com que o número de
estupros passasse de 346 de janeiro a abril de
2017, para 355 no mesmo período de 2018, um
crescimento de 2,7%.
O número de estupros não consumados

também cresceu em cinco das dez cidades mais
populosas de SC. Foram 67 de janeiro a abril de
2017, e 355 no mesmo período de 2018.
São José – Os dados da Secretaria de
Segurança Pública mostram que São José quase
dobrou os casos de estupro de janeiro a abril de
2018, em relação ao mesmo período do ano
passado. Foram 43 estupros nos primeiros
quatro meses de 2018, contra 28 de janeiro a
abril de 2017.
Mas Florianópolis ainda lidera a violência
sexual em Santa Catarina, apesar de reduzir o
número de casos este ano, de janeiro a abril, em
relação ao mesmo período de 2017.
Na comparação de janeiro a abril do ano
passado com o mesmo período de 2018, mais
cinco cidades aumentaram a violência contra a
mulher. Veja:
Cidade

2017

2018

Itajaí

22

26

Jaraguá Sul

15

19

Blumenau

39

40

Chapecó

32

37

Palhoça

31

33
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MAIS DE 1 MIL MULHERES ASSASSINADAS
EM 10 ANOS EM SC
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Apesar dos homicídios de mulheres terem variação de 10,8% de 2015 para 2016, analistas da
violência avaliam que há uma “indicação de estabilidade” em Santa Catarina
ma média de 100 mulheres
são assassinadas por ano
em Santa Catarina. No
período de 10 anos, de 2006 a
2016, um total de 1.046 mulheres
catarinenses foram vítimas de
homicídio, segundo dados do Atlas
Violência 2018, divulgado agora
em junho. Em 2016, ano analisado
pelo Atlas, 107 mulheres foram
assassinadas em SC, uma variação
de 10,3% em relação a 2015.
Os analistas avaliam que apesar
do aumento de 3,5% nos
homicídios de mulheres em 2016
na relação com 2015, pode haver
“uma indicação de estabilidade,
dada a flutuação ao longo de 10
anos (2006 a 2016)”. Essa
percepção vem números
registrados ao longo de 10 anos,
conforme o gráfico:

aconteceu em sete das dez maiores
cidades catarinenses. Florianópolis
é a cidade mais violenta para as
mulheres: seis foram assassinadas
nos quatro primeiros meses do
ano. Chapecó, com três
homicídios de mulheres; São José,
Blumenau, e Itajaí com dois cada; e
Palhoça e Joinville, com um
homicídio de mulher cada,
completam um total de 17
assassinatos de mulheres, número
que é mais da metade do total
registrado em SC de janeiro a abril
de 2018 (33 mortes).
Segundo a estatística da
violência da SSP-SC, o homicídio
de mulheres parece ter estacionado
numa média acima de 100 por ano.
Que isso não seja uma tendência.
Veja os números dos últimos cinco
anos:

HOMICÍDIOS DE MULHERES SC

Ano Mulheres assassinadas
2017
110
2016
117
2015
96
2014
112
2013
103

2006 a 2016
Ano
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Mortes
92
70
86
93
110
74
104
102
111
97
107

De qualquer forma, a variação
da taxa de homicídios de mulheres
em SC cresceu muito de 2015 a
2016 (10,8%), comparada com a
variação de 2006 a 2016 (3,5%).

Floripa lidera
homicídio de
mulheres

Em 2018, de janeiro a abril, 33
mulheres já foram vítimas de
homicídio em Santa Catarina.
Metade desses assassinatos

No Brasil, por melhores que
sejam, os índices sempre são vistos
com suspeita pelo má qualidade
dos dados estatísticos. Tanto é
verdade que o Brasil já ocupou, em
2014, um vexatório 7º lugar no
ranking entre 84 países onde mais
se matam mulheres, por ter
chegado naquele ano a uma taxa de
4,4 assassinatos para cada 100 mil
mulheres. Pouca coisa mudou de
lá para cá, na escalada das mortes e
na qualidade da estatísticas.

Cresce homicídio
de negras

Santa Catarina registrou a maior
variação na taxa de homicídio de
mulheres negras no Brasil de 2015
para 2016, segundo dados do Atlas
da Violência 2018, que analisa os
números da violência em 2016. A
taxa catarinense de homicídios de
mulheres negras por 100 mil

Divulgação/BD

habitantes variou 27,7% de um ano
para outro.
Para perceber como esse
número é preocupante, 26 estados
do Brasil registraram índice
inferior ao de SC e quinze deles
tiveram redução nos números de
homicídios de mulheres negras de
2015 para 2016. Na década, de
2006 a 2016, a variação na taxa de
homicídios de mulheres negras foi
22,0%.

Comparando com a taxa de
homicídios de mulheres não
negras, é possível ver o fosso que
existe na questão da cor. De 2006 a
2016, a taxa nos homicídios de
mulheres não negras por 100 mil
habitantes foi de 4,4% (das negras,
no mesmo período, foi 22,0%); e
de 2015 para 2016 a variação na
taxa de assassinatos das mulheres
não negras foi de 2,8% (contra
27,7% das negras).
No Brasil, a taxa de homicídio
de mulheres negras foi 71%
superior à de mulheres não negras.
Na série de 10 anos pesquisada
(2006 a 2016) a taxa de homicídios
para cada 100 mil mulheres negras
aumentou 15,4%, enquanto que
com as não negras houve queda de
8%.
No mesmo período (2006 a
2016) a taxa de homicídios de
mulheres negras cresceu em 20
estados, sendo que em 12 deles foi
maior que 50%.
Entre os estados, Goiás teve a
pior taxa de homicídio de mulheres

negras, 8,5%; seguida de perto
pelo Pará, com taxa de 8,3%.
Roraima foi o único estado do
Brasil onde a taxa de homicídios de
mulheres não negras foi superior a
qualquer outras: 21,9%. Roraima,
no ano de 2017, segundo a ONG
Human Rights Watch, foi o estado
mais letal para mulheres e meninas.
Um novo dado para análise: de
2006 a 2016, foram assassinadas
em Roraima 98 indígenas. Só em
2016, foram 14. E o Cimi
(Conselho Indigenista Missionário)
diz que em 2017 houve por lá o
maior número de indígenas
assassinadas.

No Brasil, 4.645
vítimas só em
2016

A taxa de homicídio de
mulheres no Brasil em 2016 foi de
4,5 por cada 100 mil habitantes, o
que significa que 4.645 mulheres
foram assassinadas naquele ano, o
que dá uma média de 387 mortes
por violência sexual por mês,
segundo dados do Atlas da
Violência 2016. Em 10 anos, o
aumento foi de 6,4%.
Os estados com menores taxas
foram São Paulo (2,2%), Piauí
(3,0%) e Santa Catarina (3,1%).
Dos três estados, só São Paulo
teve queda na década de 2006 a
2016: 40,4%.

Playground

Pistas de caminhada

Esportes radicais

NOVO PAROUE
DO ARAUCARIA.
MAIS ESPORTE
E LAZER PARA
SAO JOSE.

Quadras esportivas

Para investir, para crescer, para viver:
todos os motivos estão em São José. E o
Novo Parque do Araucária, na Serraria, é
mais um deles. Afinal, são mais de 9.000 m2
com muito lazer e segurança para a nossa
gente. E segue o trabalho da Prefeitura de
São José por toda a cidade.

pela
Tudo
nossa gente.
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BASE AÉREA IGNORA DECISÕES DA JUSTIÇA E
TENTA TOMAR À FORÇA PARQUE DO CAMPECHE

TEMPOS OBSCUROS

S

em qualquer legitimidade,
porque a área está sub judice
e é patrimônio da União, o
comando da Base Aérea de
Florianópolis abriu grandes valas
no antigo Campo de Aviação do
Campeche (área já tombada pelo
município) derrubou vegetação,
interferiu no lençol freático e
destruiu parte de um campo de
futebol usado pela comunidade.
Alertado por moradores sobre a
presença de militares no espaço do
Parque Comunitário do Campeche
(Pacuca), na segunda-feira (18/6),
o presidente da Amocam associação de moradores do bairro,
Alencar Deck Vigano, foi ao local
e constatou que uma grande
restroescavadeira abria buracos de
até 1,50 metros de profundidade
para “delimitar” uma área que a
Base pretende ter sob seu controle.
A pretensão é, segundo
informações que circula entre
moradores do bairro, construir na

Jurandir Camargo/BD

área uma espécie de “vila militar”,
com residências para oficiais.
A Amocam fez o que devia. Em
ação coordenada entre a
Associação, a Horta Pedagógica e
Comunitária do Pacuca e
Ministério Público Federal (MPF)
acionou a Justiça Federal, que
deferiu pedido cautelar e
determinou à União, ao Município
de Florianópolis, IPUF e Floram
que “façam cessar qualquer tipo de

atividade que venha causar dano ao
patrimônio histórico, cultural,
paisagístico e natural do Campo da
Aviação”.

O juiz da 6ª Vara Federal de
Florianópolis, Marcelo Krás
Borges, concedeu na sexta-feira
(22/6) a liminar determinado o
embargo de qualquer atividade no
terreno de 353 mil m² e a
suspensão de qualquer autorização

emitida pelo poder público. Além
disso, o juiz determinou à União,
ao Município de Florianópolis, ao
IPUF e à Floram que autuem, em
até 24 horas, todas as pessoas
“envolvidas nas atividades
descritas, sobretudo as autoridades
militares e civis que planejaram e
vem executando essas atividades,
independente de estarem
licenciadas ou autorizadas por
algum ente público”
Também aplicou à União, ao
Município, ao IPUF e à Floram,
“nas pessoas físicas de suas
respectivas autoridades
responsáveis”, penas de multa, que
serão calculadas pelo Ministério
Público. No despacho/decisão o
juiz da 6ª Vara Federal, Marcelo
Krás Borges, determinou ainda
que os desembargadores do TRFs
onde tramitam duas Ações Civis
Públicas sobre a área, sejam
comunicados sobre as medidas que
vierem a ser adotadas.
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AÇÃO MILITAR FOI ILEGAL

TEMPOS OBSCUROS

A

verdadeira tomada de
assalto do antigo Campo de
Aviação do Campeche por
militares da Base Aérea de
Florianópolis, como se o espaço
comunitário fosse uma trincheira
inimiga, foi totalmente ilegal. O
comandante da Base é o tenentecoronel Luís dos Santos Alves, e ele
é o responsável pela atabalhoada e
autoritária ação.
Segundo o juiz federal Marcelo
Krás Borges na justificativa do seu
despacho/decisão, a abertura de
valas, colocação de marco divisório
e cerca pelos militares é “tudo
muito provavelmente ilegal por não
estar respaldado em licenças,
autorizações e outros documentos
legais”.
Ainda segundo o juiz federal “os
fatos são mais graves ainda pois as
intervenções, mesmo que
formalmente licenciadas vem
causando danos a bens sub judice”.

Além de possuir dupla tutela
judicial, segundo o magistrado
federal, a área também está
legalmente resguardada por suas
características, inclusive por decreto
de tombamento municipal.
A Lei – O que leva o
comandante de uma unidade
militar a desrespeitar a Lei? Em
nota oficial, a Base Aérea informou
que realizou atividades de
treinamento militar e segurança
patrimonial no Campo de Aviação,
de 18 a 21 e junho, e que retirou
oito toneladas de lixo do local.
“O objetivo das ações de
revitalização do controle
patrimonial da área foi levar
segurança à população que
frequenta o bairro. Cabe destacar
que a BAFL acompanha com
preocupação as tentativas reiteradas
de invasão para execução de delitos
na área que está sob jurisdição
federal. A base esclarece, ainda, que

Evory Schmitt/Divulgação/BD

Amocam/Divulgação/BD

a organização militar procura
diversos meios para inibir a entrada
ilegal de veículos e cercar o terreno
no intuito de evitar o mau uso da
área de responsabilidade da
União”.
O comando da base só esqueceu
de uma coisa. A área está sub
judice, e qualquer decisão ou ação
no espaço depende de decisão
judicial. E mais: o bairro do
Campeche, hoje, é densamente
povoado e não é mais local
apropriado para “manobras
militares”. Também não pode
cercar o terreno, que é da União e
não da Base Aérea. E,
principalmente, desrespeitar
decisões da Justiça.
O juiz da 6ª Vara Federal de
Florianópolis foi claro. Na Ação
Civil Pública nº 502759832/2014.407.7200 “há sentença de
13/12/2016 que, apesar de estar
com seus efeitos suspensos
enquanto não julgadas as apelações
pelo TRFs, condenou a União, o
Iphan, o Município de
Florianópolis e o Ipuf a
resguardarem toda essa área contra
quaisquer interferências até a

integral realização de estudo
multidisciplinar sob os aspectos do
Meio Ambiente (natural e cultural)
e do Patrimônio Público (dominial
e urbanístico).
E mais: na outra ação, a ACP
502556331.2016.404 “há decisão
liminar, em vigor desde
16/11/2016, mantida pelo TRF4,
que impõe à União, ao Município
de Florianópolis e ao Ipuf a adoção
de todas as medidas administrativas
necessárias para evitar quaisquer
intervenções sobre bens da União
localizados na Zona Costeira da
localidade do Campeche”.
Mais claro é impossível. Pela
decisão do TRF 4, nem o Iphan
nem a Base Aérea de Florianópolis
podem ter qualquer ingerência na
Campo de Aviação do Campeche.
A ação dos militares da
Aeronáutica, além de desrespeitar
duas decisões da Justiça Federal,
também implica o comando da
Base Aérea em crime ambiental
(destruição de vegetação e
interferência no lençol freático),
dano a bem público (abertura de
valas com trator), além de cercar
área sem autorização legal.
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PARQUE DO CAMPECHE, UMA LUTA ANTIGA

TEMPOS OBSCUROS

Jurandir Camargo/BD

A

comunidade do Campeche
está revoltada com a ação
ilegal da Base Aérea.
Ninguém consegue acreditar que
os militares cavaram valas com
trator para impedir o acessso da
população a uma das únicas áreas
de lazer do bairro. O campo da
SAC, por exemplo, foi quase
destruído. Ficou dificil até de
praticar parapente, esporte comum
no antigo Campo de Aviação.
O presidente da Amocam,
Alencar Vigano, disse aos jornais
que a ação dos militares foi
desastrosa. “Fizeram duas crateras
e, além de suprimir vegetação,
atingiram o lençol freático com os
buracos abertos a 1,5 metro de
profundidade. Já alertamos a
prefeitura sobre os entulhos, mas
nada foi feito. A solução foi
denunciar ao MPF”, disse.
A luta da comunidade é
implantar o Parque Cultural do
Campeche (Pacuca). É uma ação
de muitos anos. A decisão de ceder
a área para a comunidade foi do
próprio presidente da República (à
época, era Luiz Inácio Lula da
Silva). Ataide Silva, ex-presidente
da Amocam, que esteve em
Brasília várias vezes, com recursos
próprios, relembra que a decisão
de Lula foi para que o Iphan
passasse toda a área de 353 mil m2
para a comunidade, mas a diretora
do instituto à época reduziu para
180 mil m2, área que foi tombada.
História – Uma rápida narrativa
da história do Campo de Aviação
coloca as coisas no lugar. O
terreno foi adquirido pela Air

France na década de 20, para usar
como pista para os aviões do
correio aéreo da Société Latécoère,
na linha Paris - Buenos Aires Santiago. Um dos pilotos franceses
que descia no Campeche era
Antoine de Saint Exupéry, que
escreu o livro "O Pequeno
Príncipe". O serviço de correio
aéreo foi interrompido no início da
2ª Guerra. Em 1944, Getúlio
Vargas desapropriou a área e o
antigo prédio da estação de
passageiros, construído pela
empresa nas décadas de 20 e 30. O
terreno passou à União e, depois,
foi cedido ao Ministério da
Aeronáutica para pouso dos aviões
Panair do Brasil. Com a
construção do Aeroporto Hercílio
Luz, o Campo de Aviação voltou
ao domínio da União (nunca da
Base Aérea) e passou a ser
utilizado pela comunidade. Os
militares da Base até construíram
um clube, o Catalina, num
pequeno espaço cedido pela União.
No governo Lula a área foi cedida
à comunidade e tombada pelo
município. É um espaço público
dos moradores do Campeche.
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UM RARO EXEMPLO DA INFLUÊNCIA

VILA OPERÁRIA

DO MODERNISMO NA HABITAÇÃO POPULAR

A

Conjunto habitacional no Saco dos Limões ainda tem casas originais do primeiro
empreendimento da arquitetura popular doméstica getulista feito no Brasil
Vila Operária, no Saco dos
Limões, foi o primeiro
conjunto habitacional feito
no Brasil pelo extinto IAPI (Instituto
de Aposentadorias e Pensões dos
Industriários). Há 71 anos 100
unidades foram entregues, no dia 1º
de Maio de 1942. É um raro acervo
histórico que mostra a influência do
modernismo na arquitetura popular
doméstica getulista, nos primórdios
da habitação popular no Brasil, no
governo Getúlio Vargas.
Segundo pesquisa feita em 2002
pelo Grupo de Estudos da
Habitação da Ufsc, coordenado pela
professora e arquiteta Carolina
Palermo Szücs e com participação
de Luciana Monte Alegre Trivella e
Marina Ester Fialho de Souza, “ o
projeto, racional, de geometria
simplificada e concentração das áreas
molhadas, em tudo atende os
conceitos modernistas de economia
e funcionalidade”.

As casas da Vila Operária são
térreas e geminadas duas a duas. Os
lotes tinham aproximadamente
204,60m2, delimitados por cercas
vivas e de sarrafos. As habitações
possuíam, cada uma, dois quartos,
sala, cozinha e banheiro num total de
42m
A pesquisa , segundo o Grupo de
Estudos da Habitação, foi um
“esforço da arquitetura, desenho
urbano, antropologia e história para
resgatar a memória coletiva do
espaço da Vila Operária e preservar
esse importante conjunto
arquitetônico”.
Mostra o papel dos institutos de
aposentadorias e pensões (IAPs) na
criação da política habitacional
brasileira, a partir da Era Vargas
(Getúlio Vargas), com destaque para
a Vila Operária do Saco dos Limões,
por ter sido “o primeiro
2

Casas geminadas: à esquerda a residência foi reformada. À direita um exemplar autêntico do modernismo na habitação popular

empreendimento erguido no Brasil”.
À época da pesquisa (2002) a
maioria dos primeiros moradores
ainda vivia na Vila Operária, desde a
década de 40, o que, segundo as
arquitetas “torna singular esta
comunidade em relação à cidade”.
Também destacam o conjunto
arquitetônico como “de interesse
para a preservação de suas
características como exemplar
único”, em Florianópolis, da
“arquitetura popular doméstica
getulista, primórdios da política
habitacional brasileira”.

Proposta de
tombamento

Depois do levantamento foi
desenvolvida proposta de
recuperação arquitetônica da Vila e
uma fundamentação teórica para o
pedido de tombamento do conjunto
no IPHAN – Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional.
“Será o início de um processo de
conscientização por parte dos
moradores e do município, para que
a Vila Operária se torne um

referencial urbanístico-arquitetônico
para Florianópolis. Atualmente o
conjunto apresenta características
que se tornam peculiares e de caráter
histórico. Sua importância dentro do
contexto da cidade é marcada
principalmente pelo estado de
conservação em que se apresenta
grande parte das casas, possuindo
muitas vezes partes originais ou com
poucas modificações”, diz o estudo.

Características
originais

possui um pano cego na base e uma
bandeira móvel de vidro .

• A varanda original é um elemento
de transição para o interior da
unidade, demarcando a entrada
principal. É uma extensão da
cobertura principal.

• As paredes externas eram caiadas e
eventualmente coloridas com “pó
xadrez”. Apresentavam textura
praticamente lisa, pela aplicação do
reboco.

• A cobertura original utiliza telha
francesa sobre madeira, em duas
águas, com a linha da cumeeira
transversal ao lote, elemento único
• Gateiras na fachada lateral, sob a
para cada par de unidades geminadas. cumeeira, na forma de três aberturas
estreitas retangulares, dispostas em
• O pilar original é de alvenaria
triângulo marcam a volumetria e são
rebocada. Na parte superior, tem
elementos de ventilação do telhado.
forma arredondada e “abraça” a viga
de apoio do beiral. É elemento
• Na implantação original os lotes
marcante na fachada.
não possuíam muros. Na década de
50 foi autorizada a construção de
• As esquadrias originais (porta e
uma cerca de madeira e, a partir da
janela) são de madeira, alternando o
década de 60, começaram a surgir os
uso de vidro e veneziana, com
muros.
abertura para o exterior. A porta
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DIRETO DO CAMPO RIO TAVARES
DO CAMPO PARA SUA MESA.

PRODUTOS FRESCOS COM A QUALIDADE QUE VOCÊ MERECE.

RODOVIA SC 405, Nº 2.447 - RIO TAVARES - PRÓXIMO ÀS LOJAS KOERICH
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A QUALIDADE DOS NOSSOS
PRODUTOS É A QUALIDADE DE
VIDA QUE DESEJAMOS AOS
NOSSOS CLIENTES.

COMA FRUTAS
E VERDURAS.
SUA SAÚDE VAI
AGRADECER

ROUPA MASC
E FEMININA, BO
LANCHONETE,
ORGÂNICOS E A

PÃES E BISCOITOS
ALIMENTOS INTEGRAIS
FIAMBRERIA
CALDO DE CANA
ELETRÔNICOS
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CULINA
OUTIQUE
VINHOS,
AÇOUGUE
AQUI VOCÊ
ENCONTRA
PRODUTO DIRETO
DO PRODUTOR.

DIRETO DO CAMPO

SACO DOS LIMÕES
AVENIDA WALDEMAR VIEIRA
(ESTACIONAMENTO PRÓPRIO)
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stupidez é doença que não
tem cura. E, ainda pior,
tem um caráter endêmico.
Além disso, tem uma facilidade de
migração e de contágio que rivaliza
com o pior vírus conhecido, seja
ele o da varíola, HIV ou vírus
virtuais. E como eles tem um
poder de destruição assustador. Só
que é ainda mais terrível, porque
não aniquila imediatamente: deixa
rastros, conseqüências aparentes e
lentas, destrói aos poucos e de
forma visível, revestindo-se de um
grau de crueldade absurdo e
desumano. Sua principal arma é a
aparente invisibilidade. Ataca
primeiro os tacanhos, os néscios,
mas ninguém está livre dela
justamente por esta camaleônica
capacidade de passar despercebida.
É mortal. E cega.
A inoperância já é outra
questão, mas também é terrível.
No meio dessas e outras mazelas,
um campo fértil para a depressão e
infelicidade, que são as almas
vazias. Cegas elas também e os

invólucros que as comportam. E
negar a existência da alma não livra
ninguém nem da estupidez, nem
da inoperância. E nem de outros
males que sempre vem anexados.
Pergunto todos os dias onde
vamos parar, se teremos a
capacidade de frear antes do
abismo, mas o condutor da nave
louca, da qual somos passageiros
impossibilitados de interferir,
parece não estar preocupado com
a questão. E acelera,
distraidamente conversando com
os ocupantes, sem olhar para
frente, o que me faz pensar se isso
é intencional ou mera
incompetência mesmo.

De todo modo, alguns
conseguem ver para onde vamos, o
que nem sempre – e nesse caso
específico – é a melhor das
capacidades. Nessas horas é de se
questionar onde reside a felicidade,
no caso dela existir: na invalidez
mental e na alienação ou na
consciência e lucidez? É melhor

CRÔNICA
Carlos Moura

saber que se vai morrer ou
desconhecer o fato? Uma pergunta
que compreende respostas
diversas, variáveis de humor e
outras interferências. Ou um
provável curto circuito existencial
entre as duas coisas. Ainda prefiro
o sol e as alternativas daí e lembro
lubricamente, todos os dias, das
suas costas e das vertiginosas
curvas. Mais meia hora de sono
todas as manhãs podia ser um
paliativo.
Não que significasse a redenção,
mas ao menos mais meia hora de
silêncios e afastamento do gênero
que mais faz mal a si mesmo, o
nosso. E ainda que não contente

com as possibilidades, sobraria
sonhos, desses sobre os quais não
se tem nenhum controle. Porque
não há controle remoto para os
sonhos, não há ajustes de cor,
brilho ou volume. Sonhos, desses
que te obrigam a pensar, a
questionar sobre o que é real, o
que é imaginação. Mais meia hora,
só. Não é pedir muito para quem já
desperdiça a maior parte de seu
tempo na mais prosaica atividade, a
de sobreviver.
Viro pro lado, puxo a coberta.
Tá frio e chove chuva fina e gelada.
E eu não quero dividir o banco
úmido do ônibus com mais
ninguém.
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SÃO JOSÉ GERA 374 EMPREGOS E
FLORIPA FECHA 281 VAGAS

EM MAIO

N

avegando na maré
contrária à de Santa
Catarina, que fechou
4.484 postos de trabalho em maio,
depois de quatro meses de saldo
positivo, São José teve um
excelente desempenho com a
geração de quase 400 novas vagas.
O município abriu surpreendentes
374 postos de trabalho com
carteira assinada em maio, segundo
dados do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados
(Caged), do Ministério do
Trabalho.
Remando para trás,
Florianópolis fechou 281 vagas, e
Biguaçu e Palhoça tiveram
desempenhos modestos, com 69 e
53 novos postos de trabalho,
respectivamente. Entre as maiores
cidades catarinenses, apenas
Blumenau (69 vagas), Jaraguá (73)
e Joinville (47 empregos) não
tiveram resultado negativo no
mercado de trabalho em maio. Os
piores resultados foram os de
Balneário Camboriú (-534),
Tubarão (-419) e Itajaí (-294).
O desempenho de São José foi
comemorado na prefeitura, pois
em 2017 o município já havia
terminado o ano como a sexta
cidade que mais gerou empregos
no Brasil e a segunda que mais
abriu vagas no mercado de
trabalho em Santa Catarina.
“A geração de novos postos de
trabalho em São José é, fruto dos
esforços que a administração
municipal tem feito para estimular
o desenvolvimento da economia e
a valorização das pessoas, sempre
por meio da geração de
oportunidades, capacitação e
incentivo aos mais variados
segmentos da sociedade. Ficamos
muito felizes com o resultado
positivo deste levantamento, que
nos servirá, além de tudo, como
incentivo para continuar
trabalhando pela prosperidade da
nossa cidade e da nossa gente”,
disse a prefeita Adeliana Dal Pont.
Na mesma toada, o secretário
de Desenvolvimento Econômico e
Inovação, Waldemar Bornhausen
Neto, diz que é fundamental que o
poder público possa criar as
condições necessárias de
crescimento para a cidade, através

Divulgação/BD

São José teve um excelente desempenho com
a geração de quase 400 novas vagas.
da sustentabilidade. “Estamos
apostando constantemente em
projetos que desenvolvam a cultura
do ecossistema de inovação em
São José, e acredito que este
trabalho contribui com os
indicadores de desenvolvimento
econômico que observamos hoje”.
A prefeitura destaca que São
José está entre as 25 melhores
cidades para se morar no Brasil,
possui o 5º maior Produto Interno
Bruto (PIB) entre os municípios
catarinenses, e que a multiplicidade
econômica é uma das
características que potencializam o
desenvolvimento e atraem novos
investidores e empresas para a
cidade, com a geração de novas
ofertas de trabalho.
No ano – No resultado do ano,
porém, as posições se invertem.
Joinville continua ocupando
primeiro lugar, com saldo de 5.091
empregos; em segundo, Blumenau,
com 4.359 vagas; em terceiro está
Chapecó, com 2.356 empregos
gerados; Jaraguá do Sul vem em
quarto lugar, com 2.392 vagas; São
José ocupa a quinta posição no
ranking do ano, com 1.860
empregos; Itajaí em sexto, com um
saldo de 1.414 vagas; e Gaspar em
sétimo, com 1.352 empregos.
Florianópolis tem saldo
negativo: fechou 1.444 vagas de
janeiro a maio. É a única entre as
10 maiores cidades catarinenses

que registra déficit de emprego no
ano. Na Região Metropolitana,
Biguaçu gerou 412 postos de
trabalho com carteira assinada no
ano e Palhoça, 911.
No acumulado dos últimos 12
meses, as principais posições no
ranking catarinense são estas:
Cidade
Joinville
Blumenau
São José
Chapecó
Jaraguá do Sul
Itajaí
Indaial

SC fechou
4.480 postos
de trabalho

Vagas
7.340
3.035
2.994
2.664
1.596
1.410
1.274

Santa Catarina, que largou bem
nos primeiros quatro meses no
mercado de trabalho, teve
resultado negativo em maio
(fechou 4.484 vagas), mas a
geração de empregos no ano ainda
é positiva com 37,5 mil postos de
trabalho. No acumulado dos
últimos 12 meses o saldo também
continua positivo: 42.369
empregos.

Em maio, segundo boletim da
Diretoria de Trabalho e Emprego
da SST (Setor de Informação do
Mercado de Trabalho), cinco dos
oito setores de atividade
econômica fecharam negativos,
puxando o desempenho
catarinense para baixo. Entre os
setores com maior número de
demissões está o da indústria da
transformação, com 1,8 mil
desligamentos. Em seguida, os
segmentos com pior desempenho
foram a agropecuária (-1.555) e o
comércio (-1.291). Administração
pública (214), serviços (160) e
extrativa mineral (58) foram os
únicos segmentos com resultados
positivos no período.
No Brasil, o mercado de
trabalho registrou a criação de
33.659 vínculos de emprego. Em
termos relativos, uma variação de
0,09% sobre o estoque de
empregos. Entre as unidades da
federação, Santa Catarina obteve o
segundo pior resultado para o mês
de maio. Ficou apenas atrás do Rio
Grande do Sul, onde se registrou
um saldo de negativo de -10.727.
Em 2018, o acumulado é de
36.440 novos vínculos de emprego
formal. Considerando os ajustes de
declaração, o acumulado nos
primeiros cinco meses do ano
representa um crescimento de
1,92% sobre o estoque de
empregos existentes.
Nos últimos 12 meses,
contados entre abril de 2017 a
maio de 2018, o acumulado é de
40.491 novos vínculos de emprego.
Com ajustes de declaração, o saldo
significou um aumento de 2,17%
sobre o estoque de empregos
formais.

O POVO NO RÁDIO
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Um novo programa, com Fernando Damásio, movimenta o fim de tarde na Rádio Mais Alegria
om o título acima, a Rádio
Mais Alegria, de São José,
colocou no ar há duas
semanas o mais novo programa do
mercado radiofônico. A
movimentada apresentação está a
cargo do jornalista Fernando
Damásio, que tem experiência com
microfone desde os tempos do
antigo “programa César Souza”,
do qual participava.
Mas o que tem garantindo
mesmo bons índices de audiência e
movimentado os telefones da Mais
Alegria é o perfil desenvolto e
carismático de Fernando Damásio.
Florianopolitano nascido no
Ribeirão da Ilha, onde conhece
todas as pedras e mariscos da praia,
tem amigos em cada esquina da
Capital e conhece e cultiva
amizades pelas ruas e bares de São
José (do Bidu ao Foca ou Café
Paris) e na Palhoça, do Aririú ao
Brejaru, além das passadas por
Biguaçu e Santo Amaro.
Já foi diretor da Assembleia
Legislativa, secretário de Meio
Ambiente em São José, presidente
do Sindicato das Empresas de

carismáticas, políticos, líderes
comunitários e levantar e discutir
problemas no espaço de uma hora,
das 17 às 18 horas. Fica no ar de
segunda a sexta-feira e o telefone
está sempre aberto ao público, para
reclamações e questionamentos
dos ouvintes sobre os problemas
da Região Metropolitana. As
cobranças a quem de direito são
feitas pelo microfone e, também,
levadas pelo próprio Fernando
Damásio a secretários municipais e
vereadores.

Ônibus de Florianópolis, suplente
de vereador na Capital (diz que, à
época, fez mais votos que Gean
Loureiro, que também ficou como
suplente) e articulador de
campanhas políticas – elegeu
alguns vereadores -, e muitas
histórias mais.
Com esse pique, foi quase

natural a sua chegada ao rádio. Em
uma semana gravou as chamadas
do programa, e na primeira
sentada entrou no ar com o
primeiro “O povo no Rádio”
como se fosse um velho conhecido
da Mais Alegria e dos ouvintes.
Sua proposta é simples: fazer
entrevistas com pessoas

Transmitido ao vivo, com
imagens, pelo facebook O Povo no
Rádio já foi acompanhado até em
Dubai, nos Emirados Árabes, por
catarinenses que andavam por lá.
O horário, das 17 às 18, pega quem
está no trânsito. A boa conversa de
Fernando Damásio é uma
companhia para vencer a solidão
dos engarrafamentos. É só ligar o
dial no 1060 AM e utilizar os fones
(48) 32-09-4755 ou 3209-4766. A
boa conversa é garantida. “No o
Povo no Rádio, sua voz tem vez”,
diz o apresentador
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DESTAQUE
Fernanda

fernandafelixdamasio@hotmail.com.br

Balada

Sarah Vieira marcou
presença na Stage
Music Park, uma das
casas mais bem
frequentadas de
Floripa.

Todas lindas

Thais, Aline, Daniele, Ni e Giulia prestigiaram a inauguração da loja Toda
Linda, da empresária Bruna Rodrigues. Fica no calçadão da João Pinto, 30,
sobreloja 01, centro de Florianópolis. Vale a pena conferir.

Click

Evelyn Leifer
mostra toda a
sua sensualidade
para as lentes da
fotógrafa Vera
Rocha.

Sabor

Os amigos Fernando Cavallari, Débora Silva e Geovane Cozer
aproveitando buffet de sopas no Restinga Restaurante.

Em forma

Comandado por Fábio Karasiak, Treino Correto lançou seu novo portal de
treinos na segunda-feira (25/6). Confira em: www.treinocorreto.com
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Fernando Damásio
e-mail: fvdamasio@gmail.com
(48) 98477-1499

Na cozinha

Doutor Marco Aurélio Moreira, que reside
em frente à praia na Avenida Atlântica, em
Balneário Camboriú, faz uma canja quente para
esquentar o corpo e a alma nestes dias frios.

Encontro especial

Nei Garcia, diretor de Assuntos Públicos
da Igreja Mórmon no Brasil, esteve em
Florianópolis e veio até sede do jornal para
conhecer e agradecer os diretores deste
veículo pela publicação de matéria que conta a
história da Igreja em Santa Catarina. Disse que
exemplares do jornal foram enviados para a
sede mundial, nos Estados Unidos.

Comunicando

O boa praça e comunicador Valdeci Motta,
que comanda o programa Pão com Ovo na
Rádio Mais Alegria, recebeu seus amigos de fé
Paiakan, Ieda John e Ademir Martins,
presidente do Instituto Lions LD9 de Santa
Catarina, que fizeram questão de ir ao estúdio
dar um abraço e o apoio ao apresentador,
que deve disputar uma vaga de deputado nas
eleições de outubro.

Tem futuro

Vereador da Palhoça Jean Henrique Dias
Carneiro, o Jean Negão, como é conhecido e
carinhosamente chamado, anda diariamente
pelas ruas da cidade vendo as obras e inteirandose dos problemas. Exerce a verdadeira função de
um vereador, que é fiscalizar para cobrar
soluções. Parabéns.

Na Fazenda, não

Vereadores Tulio Maciel, Michel Schlemper,
Sandra Martins, Orvino Coelho de Ávila e
Moacir da Silva participaram da audiência na
Vara da Fazenda Pública de São José, na qual o
juiz Otávio Minato decidiu que o centro de
triagem (cadeião) não será construído na
Fazenda Santo Antônio, um tradicional bairro
residencial do município.
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Sucesso total
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Cerca de mil pessoas prestigiaram, desde às 12 até às 17 horas de
domingo, o 10º Festival da Tainha do Sufoco’s Restaurante, às margens
da Lagoinha Pequena no Campeche. O chefe Pedrão e o sócio Edinho
prepararam um cardápio que incluia tainha frita, grelhada, ensopada,
escalada, recheada, no feijão, a portuguesa, com leite de coco, além de
ovas fritas. Tudo isso harmonizado com vinhos da Serra catarinense e
chope e cerveja gelados. O ambiente foi de muita alegria e
descontração, pois os Sufoco’s é um dos mais tradicionais bares e
restaurantes do Campeche e que sempre atrai público selecionado
quando promove eventos. O final de tarde e noite teve música de
qualidade com o maestro Guinha Ramirez, o cantor Ricardo Graça
Mello e banda.

Saúde em 1º lugar

Willian, Daniel e Lucas participaram da inauguração da nova loja
Veritá (saudável. de verdade.) na Av. Rio Branco, em Florianópolis.
É a juventude se cuidando para um futuro melhor.

Destaque

Prefeita de São José, Adeliana Dal Pont, e o secretário Matson Cé, da
Susp, destacaram-se pela animação no lançamento da pré-candidatura do
deputado Gelson Merisio (PSD) ao governo do Estado, em Chapecó. O
homem não é fraco: reuniu milhares de apoiadores.

Cadê o
cantor?

Dalmir Ventura,
figura das mais
conhecidas e queridas
de São José, faz
questão de dizer que
como empresário da
cidade se realiza
totalmente quando
apresenta-se como
cantor. Ele diz que
canta por hobby e
que seu prazer é ver
as pessoas felizes.
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JACK O MARUJO, O SÁBIO DE ALTO MAR

J

NEI DUCLÓS

ack continua encantando
todo mundo. Quero
embarcar neste navio, diz
uma admiradora. Nesta edição,
as mais recentes tiradas do
mestre das palavras carregadas
de sal e uma despedida que está
no seu ebook. Mas Jack sempre
parte e volta para nos atualizar
sobre sua sabedoria. Jack diz
na lata.
- O senhor teme as
tempestades, capitão?
- Elas vem do outro mundo. O
mar é seu cavalo, disse Jack o
Marujo.

- Algum conselho, capitão?
- Não comece uma conversa se
não sabe como sair dela, disse Jack
o Marujo.
- Quem somos nós, capitão?
- Somos sobreviventes da
guerra, disse Jack o Marujo. A
guerra é o tempo.

- O que é um navio para o
senhor, capitão?
- É terra firme. Com a
vantagem que no balanço do mar
temos noção do perigo, disse Jack
o Marujo.

- Quando ela volta? perguntou
o Imediato.
- Numa outra vida, disse Jack o
Marujo. Uma em que ficaremos
juntos
- Seu tempo passou, capitão. O
senhor não passa de um velho.
- Tive sorte, disse Jack Marujo.
- O senhor não acha que
ultrapassou demais a data de
validade? disse a passageira.
- Não sou antigo, disse Jack o
Marujo. Nasci agora, quando me
viste.

- Vou-me embora então, disse a
Sereia.

- Concordo com o adeus e
todos os acordos. Só guardo teu
coração, que é meu, e não devolvo,
disse Jack o Marujo.

- Sente saudades dela, capitão?
- Quando ela foi embora, joguei
tudo no mar. Não mais serões no
convés. Apenas esse vento em
bandeiras rotas, disse Jack o
Marujo.

- Muito oficial marinheiro não
gosta das suas frases, capitão.
Acham poéticas. Preferem a
sabedoria empírica dos navegantes
e não as sacadas que deslumbram
as sereias.
- Não sabem que a técnica,
quando se apaixona, vira poema,
disse Jack o Marujo.

- A mudança foi feita, disse o
encarregado. Mas sobrou um navio
só de poesia. O que faço com ele,
capitão?
- Levante a âncora e solte no
horizonte, disse Jack o Marujo
Quanto custa o mar? perguntou
o investidor.
- Depende, disse Jack o Marujo.
Do horizonte para cá não vale
nada, mas tem que pagar propina.
- Qual será seu epitáfio?
perguntou a biógrafa.
-Era um homem honrado, disse
Jack o Marujo.

PARTIR
NUM DIA
QUALQUER

- Não estás mais conosco, disse
a viajante.
- O mar é imenso, disse Jack o
Marujo.
- Qual a mensagem que deixa
para quem te admira? perguntou a

amiga.
- Sou amor e tudo gira em torno
disso, disse Jack o Marujo.

- Adeus, disse o garoto. O
senhor me traga uma estrela do
mar.
- Vou colher a mais bela, disse
Jack o Marujo. E enviarei pelas
mãos da Sereia.

- O senhor não ditará mais suas
aventuras? perguntei.
- Já tens o suficiente, disse Jack
o Marujo. O resto vou soprar no
ouvido do Criador, a quem tudo
pertence.

- O senhor então vai partir,
disse o Almirante.
- Cumpri o dever, meu mestre,
disse Jack o Marujo. Agora faço
parte do mar.
- Quando o sol beijar o
horizonte, serei eu selando teus

lábios, disse Jack o Marujo.
- Troco tudo por um lugar no
teu barco, disse a viajante.

- Ele precisa sumir, disse a
Sereia. Não há mais lugar para um
bravo em terra firme.
- O capitão será nossa bandeira,
disse o novo grumete.

- Hora de partir! gritou o
corsário.
- Desçam todos e me deixem
com a Sereia, disse Jack o Marujo.
Esta viagem não comporta
coadjuvantes.

- Todos ficaram tristes, disse a
Sereia apontando o grupo solitário
no cais.
- Vão superar, disse Jack o
Marujo. Agora eles abraçaram a
bravura.

