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O segundo pior saneamento básico 
do país é o de Santa Catarina, 
segundo pesquisa da Associação 

Brasileira de Engenharia Sanitária e Am-
biental (ABES). Quem na beira da Lagoa, 
na Avenida Januário da Silveira, tem que 
ligar o esgoto com recursos próprios e a 
Casan não tem como abrir exceção para 
ninguém.

O problema do não tratamento do 
esgoto atinge todo o bairro do Porto da 
Lagoa. O planejamento da Casan para o 
bairro é estender o saneamento que vem 
do Campeche, mas problemas atrasam 
uma solução ágil. A obra é estadual, o 
Morro do Badejo dificulta a continuidade 
do tratamento e os moradores do Porto da 
Lagoa não sabem onde despejar o esgoto. 
Segundo a Amola o bairro está no limite.

Hoje a cidade de Florianópolis possui 
40% da população atendida por rede de es-
goto e a meta é alcançar 90% até o fim do 
mandato do prefeito Dário Berger, segun-
do o vereador Renato Geske, mas ainda 
não tem como dizer que dia vão começar 
as obras. 

Não é somente o esgoto que causa 
problemas para a comunidade. A Lagoa 
da Conceição precisa de mais creches, uma 
escola e policlínica, mas desapropriar o 
terreno é a grande dificuldade. O prefeito 
Dário com sua base aliada na Câmara de 
Vereadores quer dar uma resposta rápida 
para a comunidade. O vereador Renato 
Geske afirma que nunca faltou a nenhu-
ma audiência pública e está trabalhando 
firme.

Porto da Lagoa 
sem tratamento

de esgoto
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Há 13 anos
na Lagoa

Venha fazer parte da Acif e
usufrua do que temos a lhe
oferecer:

Ligue agora e solicite uma visita

Planos médicos;
Odontológicos;
Cursos em diversas áreas;
Divulgação da sua empresa;
Assessoria jurídica;
Serasa;
Seguro patrimonial;
Consultorias;
Rede de vantagens;
Projeto re-óleo;

Moro há muitos anos no Beco e circulo pela Lagoa 
desde 1976. Sinto-me à vontade para comentar o edito-
rial “SOS Beco dos Surfistas”, publicado na edição pas-
sada (181) do Jornal da Lagoa, escrito pelo Sr. Andre 
Vasconcelos, proprietário do restaurante Bistrô Muito 
Além do Jardim, localizado no Beco dos Surfistas. 

O nome Beco dos Surfistas veio com os primeiros 
surfistas, moradores do local no início da década de 70. 
O termo passou a ser referência daquela servidão, pelos 
amigos que iam visitá-los a caminho da Joaquina. Mas 
saber se o ovo ou a galinha veio primeiro é irrelevante 
nesse caso.

O IPUF classifica o Beco dos Surfistas como área 
residencial exclusiva (AR4), restrita a residências unifa-
miliares. Isso significa ser vedada a edificações coletivas 
ou atividades comerciais. O motivo é compreensível por 
causa da sua rica fauna, dos seus córregos, do seu en-
torno de dunas e vegetação de restinga. Ainda mais nos 
dias de hoje, com o tema ambiental tão em voga.

Obviamente o texto do Sr. André Vasconcelos abor-
da o assunto com o olhar que lhe convém, mas deixa à 
mostra a realidade dos moradores de áreas residenciais 
da Ilha, como o Beco dos Surfistas, que acabam tendo 
seus imóveis desvalorizados e a sua tranqüilidade rou-
bada pelos abusos cometidos por estabelecimentos clan-
destinos.

A existência de restaurantes e de pousadas clandes-
tinas no Beco dos Surfistas pode até ser tolerada, como 
tem sido todos esses anos, mas deve ser criteriosamente 
monitorada pelos moradores e denunciada às autori-
dades, à medida que comprometa o bem estar e a segu-
rança de um ou mais moradores.

A Polícia Civil já prendeu ladrões, traficantes e até 
condenados por homicídio que se escondiam no anoni-
mato das pousadas do Beco dos Surfistas. Quem sabe “o 
barulho alegre das pessoas felizes em férias nas pousa-
das” a que o autor ironicamente faz referência em seu 
texto, poderia ecoar desta impunidade. Para nós mora-
dores, nada pior do que conviver com tal possibilidade.

O Santa Cruz não deveria mesmo estar envolvido 
neste contexto por não exercer atividade comercial e 
sim comunitária. Já houve pedido formal de desculpas 
e foram apresentados os devidos esclarecimentos ao Sr. 
Oscar (Presidente do Santa Cruz), ao Sr. Miguel (Res-
ponsável pela Paróquia) e ainda ao Sr. Carécio (Restau-
rante Maurílio), sobre o real objeto da reclamação dos 
moradores do Beco, interessados apenas em manter a 
ordem e a tranqüilidade do lugar.

O Santa Cruz é patrimônio do Beco dos Surfistas e 
de toda a Lagoa. A comunidade local tem feito bom uso 
da área, estimulando a integração e o convívio entre as 
famílias que residem nos arredores. As aulas de ginás-
tica, a missa dominical e os jogos de futebol fazem parte 
daquela paisagem há anos.

Constato que após as recentes denúncias investiga-
das pelo Ministério Público Estadual, já é sensível a di-
minuição nos níveis de barulho causados pelas pousadas 
do Beco, o que é uma grande conquista.

Esperamos que este episódio sirva de alerta aos que 
ainda seguem em dissonância com a Lei. Que passem a 
ter um pouco mais de zelo pelo sossego dos seus vizi-
nhos. Aí todos estarão em harmonia.

Roberto Perdigão

SOS Beco dos Surfistas – Um outro olhar

A construção da ciclovia na rua Osni Ortiga 
é uma reivindicação há mais de 12 anos 
da comunidade do Porto da Lagoa. A 
Ampola – Associação dos Moradores do 
Porto da Lagoa – realizou uma assembléia 

com a comunidade, com participação do vereador Renato 
Geske, da arquiteta do Ipuf, Vera Lúcia Gonçalves e o 
administrador da regional leste, Paulo Germano Alves, o 
Paulão. No dia 4 de abril, sábado, 15h, se dará a saída da 
bicicletada na sede da Ampola para lembrar às autoridades 
a necessidade da construção da ciclovia.

A prioridade da Ampola é melhorar as ruas do bair-
ro, ampliar a segurança, preservar o meio ambiente e a 
construção da tão sonhada ciclovia. A associação é uma 
grande incentivadora do projeto e está engajada na reali-
zação da obra. Todos querem dar um basta na demora.  

Estiveram presentes 30 moradores da comunidade. 
Renato da Farmácia citou como exemplo a reforma do 
calçamento da Avenida das Rendeiras. A obra já foi lici-
tada, mas nenhuma empresa quis assumir, justificando o 
baixo valor disponibilizado pela prefeitura. 

É preciso também haver um controle com câmeras, 
um muro de contenção e fazer um deque para pedestres. 
Nem tudo está orçado, mas é possível complementar. 
É no plano Plurianual que se definem os custos. Orça-
mento para fazer a obra a prefeitura tem, o que falta é 
vontade política. É preciso convidar o prefeito e o secre-
tário de obras para pedalar juntos e sentir o sufoco dos 
ciclistas.

A ciclovia ajudará o transporte do bairro, sendo in-
tegrado com o Terminal Urbano – Tilag – que já pos-
sui um bicicletário sob os cuidados da intendência. Os 
participantes da reunião afirmam que a geografiia de 
Florianópolis é de altos e baixos, o que não favorece 
a bicicleta. Mesmo assim, há bairros planos em que as 
ciclovias podem ser uma excelente opção de transporte 
e os ciclistas podem adaptar-se bem.

Para garantir a segurança do ciclista é necessária 
muita sinalização, com carros em velocidade baixa para 
conviverem em harmonia com as ciclovias. Na Avenida 
Osni Ortiga os carros trafegam com velocidade acima 
do permitido. O correto para um automóvel que divide 
a rua com o ciclista é ter velocidade máxima de 30km/h. 
Os motoristas não estão preocupados com o mais frágil, 
ou seja, o ciclista e o pedestre. A preferência é do ciclista 
sobre o automóvel na rua, se não tiver faixa de ciclovia, 
conforme a lei.

Não tem fiscalização e o fluxo de bicicletas na Aveni-
da Osni Ortiga é baixo para ter guardas. Falta educação 
e quem paga impostos quer ver os resultados. A Osni 
Ortiga deveria ter pardais para a segurança de ciclistas e 
pedestres.

 Somente o ativismo da comunidade, mostrando a 
importância da bicicleta poderá reverter a ineficácia de 
setores do poder público. Quando aumentar o fluxo de 
bicicletas a pressão popular aumentará. Não é somente 
Tapete Preto que a cidade precisa, há de ter ciclovias e 
calçadas para todos. 

Ciclovia para Osni Ortiga
Foto: Leo Tolomini

Ciclovia é uma necessidade urgente para a Lagoa. É um meio de transporte saudável

É incrível a alta veloci-
dade que motoristas pas-
sam em frente ao colégio 
da Lagoa, ultrapassam 
carros, não param na faixa 
de pedestre... resumindo: 
descaso total com as 600 
crianças que estudam no 
colégio da Lagoa! Eu já 
solicitei por e-mail, carta 
e fax o acompanhamento 

da guarda civil nos horários de entrada e saída das cri-
anças, mas não obtive sucesso algum. É uma vergonha! 
A falta de educação desses motoristas, muitas vezes pais 
de alunos. A prefeitura precisa colocar um quebra-molas 
ou radar, caso a guarda não possa ajudar. E a direção do 
Colégio deveria ter mais um ajudante no portão.

Luiz

Prezado diretor Marco,
Foi com prazer que, como assinante do Notícias do 

Dia, recebi encartado o valoroso Jornal da Lagoa. Lem-
bro quando, há quinze anos atrás, você adentrou na 
então pequena sala ocupada pela Editora Insular e me 
apresentou o primeiro número do jornal. Nesses anos 
todos vi muitos jornais nascerem e morrerem diante 
das dificuldades do mercado, mas o Jornal da Lagoa se 
manteve firme, dirigido com bravura por você, que hoje 
merece todos os parabéns e os melhores votos de mais 
sucesso ainda.

Abraços do Nelson Rolim de Moura/diretor da Edi-
tora Insular.

 
Editora Insular, Rodovia João Paulo, 226, João Paulo, Flo-

rianópolis, SC, Brasil, cep: 088030-300, Fone: 48 3232-9591, 
http;//www.insular.com.br, editora@insular.com.br 

Elogio pelo trabalho da equipe 
do Jornal da Lagoa

Perigo no trânsito
Foto: Leo Tolomini

Jovens senhoras professoras
Turma de professoras aposentadas reúne-se to-

das as segundas sextas-feiras do mês, isso há 15 anos. 
São ao todo 25 professoras que fazem excursões por 
Santa Catarina, visitando cafés coloniais, restaurantes e 
fazendo muita festa. É uma confraternização para não 
acabar a amizade e uma forma de sempre ajudar uma a 
outra.

eAgendaf
Festival de sorvetes veganos
Shiva Vege 
Em parceria com a UFSC, nesta segunda-feira, 

dia 23, às 15h, acontecerá o 2º festival Shiva Vege 
de sorvetes veganos. São mais de 20 sabores de sor-
vete, todos livres de lactose e colesterol. A entrada 
custa R$ 5,00 com sorvete liberado, sombra, água 
fresca e atrações.

O restaurante Shiva Vege é localizado no Espaço 
Cultural Sol da Terra, Av. Afonso Delambert Neto, 
885, Lagoa da Conceição. Garanta seu ingresso an-
tecipado no local, mais informações: 3232-2303.

Torneio de futebol infantil
Flanar
Dia 29, domingo, das 9h às 17h, torneiro de 

futebol infantil na Flanar. As inscrições podem ser 
feitas no bar da Flanar até o dia 27, caso faltem 
equipes, pode prorrogar até o dia da competição. 
Serão aceitas no máximo oito equipes. A idade dos 
jogadores é de oito à 12 anos.

Cada time poderá inscrever no máximo 10 
jogadores e é necessária a apresentação da iden-
tidade dos atletas. As 12h será feito intervalo para 
lanche aos jogadores. Cada time deverá ter o nome 
do responsável, com telefone fixo e celular.

O evento é uma realização da Fundação Mu-
nicipal dos Esportes, gabinete do vereador Renato 
Geske com apoio da Flanar.

A tendência da humanidade sempre foi idolatrar os aspec-
tos econômicos e financeiros, em detrimento das abordagens 
transcendentais, sociais e administrativas. Adam Smith (1723 
– 1790) com seu liberalismo econômico, defendeu a livre ini-
ciativa e a não interferência do Estado na economia. “A mão 
invisível regula o mercado.”

Na área tecnológica surge o motor a vapor (1712). Karl 
Marx (1818 – 1883), com o “manifesto comunista”, propalou 
que a saída seria o socialismo científico. Nesta época é inven-
tado o motor elétrico e à combustão interna (1850).

Keynes (1883 – 1946), teorista brilhante, para não perder 
o modismo, deu uma nova roupagem  ao capitalismo, com o 
papel regulatório do Estado na economia, visando mitigar os 
efeitos adversos dos ciclos econômicos.

Novamente o avanço da tecnologia, surge o automóvel 
(1890), eletricidade e iluminação com energia elétrica (1900). 
Visando contextualizar as teorias administrativas; somente no 
início do Século XX (1900 – 1920), surge a gestão científica 
(Taylor, Ford, Fayol). Cria-se um clima econômico e científico 
para uma nova capa do capitalismo, o início da racionalização 
do trabalho.

Entre 1920 e 1950, o trunfo das organizações (We-
ber), porém a gestão propriamente dita chega com Drucker 
e Maslow (1950 – 1960) e o advento da petroquímicas e da 
eletrônica (1950). Nesta década (1950 – 1960) o capitalismo 
reveste-se de alta performance, sendo que a atividade empre-
sarial e a produtividade estimulam a invenção do pós-industri-
al, na produção de bens imateriais (informação, criatividade).

Inicia-se a gestão estratégica (1960 – 1973), em seguida 
a qualidade nas organizações e questões ambientais (1973 – 
1980) com Deming e Juran,  rumo à reengenharia (1980 – 
1993) e finalmente a bolha tecnológica (1993 – atual).

Neste habitat globalizado, com o advento das redes digitais, 
softwares e novas mídias, o ser humano, destronado do auto-
conhecimento, volta às antigas (gestão científica) “o homem 
utilitário”. Sai de cena o líder e volta o “gestor pragmático”, 
o homem dos resultados, da execução, do valor econômico 
agregado.

O homem pós-moderno, criativo e evoluído no autocon-
hecimento, não poderá ficar subjugado à crise econômica e 
financeira atual. Um novo paradigma deverá ser encontrado, 
não da simples sobrevivência, amparado por um capitalismo 
especulador, do salve-se quem puder.

“Nenhuma riqueza de bens materiais pode fazer progredir 
o homem..., pode alguém imaginar Moisés, Jesus ou Gandhi 
armados de um saco de dinheiro?”. Albert Einstein.

Nossa origem é divina, não ao homem-motor, que se lu-
brifica do sangue, suor e lágrimas das conquistas das gerações 
passadas. A energia  positiva que nos move e nos une neste 
cosmo, deve convergir para um modelo hospitaleiro, solidário, 
participativo e democrático. A centralidade das abordagens 
econômicas, administrativas, tecnológicas e sociais, deverá ser 
o templo do Criador, o povo de Deus. “Que todos sejam um.” 
(Jo.17, 21). 

Gilberto dos Passos Aguiar
engenheiro eletricista

gilbertoaguiarpa@celesc.com.br
www.gilbertoaguiar.com.br 

48 3271 8010

Homem Utilitário
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Meio Ambiente
Biodiesel é a solução para a natureza
O Jornal da Lagoa
é praticante dos três "erres":

Reduza
Reutilize
Recicle

Além da beleza, o que mais 
atrai uma pessoa que põe os 
pés na Lagoa pela primeira 
vez é a mistureba de gente 
que vive e circula na região.

Basta uma voltinha pelo centrinho para 
você ouvir uma meia dúzia de idiomas difer-
entes, entre os quais, o cada vez menos di-
fundido manezês.

Fiz uma pesquisa rápida para descobrir o 
porquê desta multiculturalidade em um mi-
crosistema tão afastado dos grandes centros 
e localizado em um país com centenas de lu-
gares tão bonitos quanto.

A resposta não foi simples, mas, de certa 
forma, explica este fenômeno.

Tudo começou com um bafão na vila 
do Desterro entre duas tradicionais famí-
lias açorianas. Parece, os registros não dei-
xam claro, que encontraram o capitão mor 
do porto, na cama com o respeitável dono 
do primeiro Box 32, que ainda não vendia 
birita, só secos, em uma modorrenta tarde 
de verão. Os cavalheiros se sentiam seguros 
porque estava todo mundo tomando uma 
fresca na Prainha, mas a esposa do capitão, 
que já andava desconfiando da excessiva edu-
cação do marido, resolveu dar uma incerta e 
deu de cara com os bigodudos enroscados 
em sua alcova.

Para encurtar a novela, o cara vendeu a 
concessão do mercado e se mandou com a 
família para longe, muito longe, para um lu-
gar ermo, desabitado e sem acesso chamado 
Lagoa da Conceição.

Parte da modernidade da Lagoa vem daí: 
seu primeiro morador foi também o funda-
dor da primeira praia de nudismo do País, a 
Galheta, e dizem que até hoje é comum em 
noites de lua cheia ver a alma do bigodudo 
peladão correndo pela praia e gritando pelo 
seu amado:

“Capitão! Capitão! Capitão!”
Em seguida, alguns minutos depois, che-

garam, claro, os gaúchos, que rapidamente 
dividiram a Lagoa em duas partes: o canto 
esquerdo, a partir da descida do morro, foi 
declarado território do Rio Grande com lín-
gua, costumes, religião e trejeitos próprios. 
O lado direito, área que vai do Canto até o 
Porto da Lagoa, foi deixado como reserva 
técnica para ser vendido a peso de ouro 

no futuro para os paulistas, que certamente 
aportariam por aqui.

O centro, naturalmente, eles deixaram 
para os descendentes do fino comerciante 
para encher o local de lojinhas, barzinhos, 
cafezinhos e outros inhos que atrairiam os 
turistas, quando a mídia descobrisse os en-
cantos da Lagoa.

A chegada tardia porém inevitável, dos 
paulistas, foi uma grande festa. Os gaúchos 
soltaram mais fogos do que no grenal. Nunca 
o chimarrão foi tão farto quanto nesta época. 
Claro que, junto com a grana que encheu os 
bolsos dos pioneiros, houve um corre-corre 
dos bisnetos do comerciante que não enten-
diam porque esta paulistada não se conten-
tava com a deliciosa Sequência de Camarão 
e nem com Tainha Escalada. Eles gostam 
de café expresso? Vamos encher a Lagoa de 
cafés. Parece que adoram coisas exóticas. A 
Lagoa ganhou mais restaurantes asiáticos do 
que muitas cidades da Ásia. 

Na cola dos paulistas, chegou o resto do 
Brasil: cariocas, mineiros, capixabas, baianos 
do sul e do norte, goianos e até rondonenses. 
Eles vieram simplesmente porque pensam 
que onde tem paulista tem dinheiro. Parte 
deles já voltou para casa.

Os paulistas, que de bobo não têm nada, 
fizeram uma joint venture e compraram pá-
ginas e páginas da mídia internacional ven-
dendo a Lagoa como o point do momento 
no mundo.

Os americanos, ingleses, franceses e ita-
lianos, sensíveis a este tipo de apelo, chega-
ram com seus dólares e euros para encher 
os bolsos dos paulistas, deixando os gaúchos 
indignados com esta falta de escrúpulos.

A Lagoa ficou internacional, os restau-
rantes, barzinhos, cafés e que tais que já 
tinham adaptado seus cardápios ao gosto 
estranho dos paulistas, foram obrigados a 
servir coisas mais estranhas ainda como ba-
con com linguiça no café da manhã, cerveja 
morna e, pasmem, abóbora esburacada no 
tal do ralouim.

Com o fuzuê de culturas, línguas e manei-
rismos implantados, faltava a principal mis-
tura: a arte e os artistas para dar um tchan de 
modernidade no pedaço. Aí começa a segun-
da parte da história que, por falta de espaço, 
prometo contar nas próximas edições.

A história da povoação da Lagoa 
que a história não conta

Wander Cairo Levy é um historiador fajuto que mistura lendas, conversa 
fiada, fatos e invencionices para decupar o que a história oficial não 
registra, nem debaixo do pau-de-arara. levy.wander@gmail.com.br

Sou réu confessa da 
minha teimosia, quando 
declaro que essa coluna 
ainda não cedeu às no-
vas normas da Revisão 
Ortográfica. Ainda 
não consegui sacrificar 
meus acentos e hífens 
e dispensá-los feito es-
torvo ou quinquilharia 
desnecessária. Restou um 
amor ou apego, o mesmo 

dos meus bisavós aos PHs de “photos” e “pharmácia”. A mim parece que a Lín-
gua Portuguesa está ressecando. De perene à murcha flor do Lácio! 

Os Lingüistas defenderão a simplicidade da comunicação da escrita e é até 
um bom argumento! Talvez seja mesmo pirraça minha. Mas não é só a “lipoaspi-
ração” dos excessos da escrita que me incomoda. Temo o que acontece no âm-
bito do “conteúdo”. Nosso vocabulário ressecou igualmente, anda raso. 

Aí pergunto: Será que as palavras são apenas um acessório funcional na Vida? 
Ou também uma forma de expressão máxima, manifestação e celebração? Aque-
la que consegue dizer melhor aquilo que o olhar sente deleite? Desde quando o 
mundo tornou-se tão direto? Simplificamos mesmo ou será que apenas substi-
tuímos por outras palavras mais técnicas e metálicas? Cada vez menos se fala de 
nuvem, de pedra e de flor... Isso sim seria simplicidade aceitável! 

Final do ano, por fixação antiga, adquiri um Ilíada, de Homero, com bela capa 
dura e brochuras em vermelho. Achei árido de ler e fiquei perdida num planeta 
arcaico demais. Em contrapartida, ainda esses dias, um livro me provocava na 
estante, parecia até estar desalinhado dos outros, se oferecendo. Era Machado 
de Assis. Com um leve rebuscamento, pode desnortear no princípio, mas que 
prazer, que prazer quando já no terceiro capítulo se desembesta a nossa eco-
nomia e secura de palavras e nos enrolamos na Língua Portuguesa, ou ela em 
nós, feito jibóia sedutora. Brás cubas, personagem célebre de Machado, diz de 
Virgília, sua amante:

“Era o travesseiro do meu espírito, um travesseiro mole, tépido, aromático, 
enfronhado em cambraia e bruxelas”.

E agora você escuta ou propaga a elaboradíssima frase “gata/o, você é dez!”. 
Ou engasga pra dizer um simples “eu te amo”, seja pra quem for. 

Os escusos vão querer culpar a Educação fraca, mas ninguém melhor que 
o próprio Machado de Assis, sendo ele autodidata, para balançar essa crença 
deveras comodista.

Portanto, leia e veja o mundo melhor! Não tema se abrir em mais cores, 
sabores, em novas sensações e conseqüentemente em mais pa-
lavras. Há tanta coisa para se dizer...

Reforma ortográfica

Flávia Saut, é uma artista completa: poeta, decoradora, 
artista plástica e designer gráfica. Um luxo de mulher! 
flavia.saut@terra.com.br

Informações: marcos.bayer@gmail.com

Nascentes de água
na própria terra

de Campo Villa das Hortênsias

* No vale do Rio Cachimbo
no encontro com o Rio Canoas.

*

*

Distante 1 km da subida para
o Morro da Igreja e da
Cachoeira Véu de Noiva.
Entre o centro de Urubici e
a Serra do Corvo Branco.

9 unidades exclusivas
* Um novo conceito de
organização habitacional.

A partir de
no lançamento
R$ 33 mil

Localizado ao longo da Rodovia SC-439
em Santa Teresa, nos arredores de Urubici

* Com uma área de 9 hectares (90.000 m²)
em regime de condomínio residencial unifamiliar com área
privativa com 700m² para a construção da casa de campo.

Condomínio Residencial

Av. Afonso Delambert Neto,
nº 315 - fone: 3232 0953

O biodiesel veio para ficar, 
segundo o doutorando 
em engenharia química, 
Américo Cruz Junior, da 
UFSC – Universidade 

Federal de Santa Catarina. O Brasil tem uma 
bagagem em pesquisa, não “caiu do céu” a 
produção de um combustível re-novável e 
não poluente. A produção de álcool vem 
desde a década de 70 e o país foi o primeiro 
a fabricar etanol de cana de açúcar. O Bra-
sil é hoje é o segundo maior exportador de 
etanol no mundo. Os Estados Unidos fab-
ricam o álcool de milho, muito mais caro 
em comparação ao de cana de açúcar. Os 
brasileiros estão na vanguarda, com uma 
infra-estrutura consolidada de usinas e com 
uma demanda de etanol crescente.

O petróleo é um mineral fóssil e não 
é renovável, um dia vai acabar. A questão 
ambiental é muito importante, muitos 
combustíveis são poluentes como óleo die-
sel, gasolina e carvão mineral. O biodiesel 
não é uma invenção brasileira, começou na 
Bélgica, na década de 60. 

No Brasil há a legislação que regula-
menta a quantidade de 5% do biodiesel no 
diesel de automóveis e caminhões. O Bra-
sil é um grande produtor de gasolina, mas 
aqui se importa o diesel. A mistura ajuda a 
economia brasileira e diminui os efeitos da 
poluição.

A maior parte da malha viária do Brasil 
é utilizada por caminhões, conseqüência de 
uma política errada, já que encarece o trans-
porte e polui. O diesel produz enxofre, que 
em contato com a atmosfera e outros po-
luidores, como os compostos sulforosos, 
causa chuvas ácidas e destrói a camada de 
ozônio, aumentando o efeito estufa.

O biodiesel vem de óleos vegetais que 
são renováveis. Mas é perigoso substituir 
terras com plantação de alimentos para a 
produção de combustível, segundo o pes-
quisador da UFSC. Muitos latifundiários 
burlam as leis para favorecer a cultura da 
soja, não levando em conta a agricultura 
familiar. O governo federal incentiva para 
que o biocombustível não venha somente 
da soja, mas também de outros vegetais 
com a mamona ou óleos de fritura, para 
que os grandes produtores de soja não mo-
nopolizem a produção.

As grandes companhias de alimen-
tos controlam o mercado, oprimindo os 
pequenos produtores. Como a agricul-
tura familiar não tem o poder econômico 
para refinar o óleo, acaba vendendo em 
natura as sementes, não agregando valor 
ao produto final. As corporações possuem 
loby político o que reduz as possibilidades 
de uma real mudança nas diferenças sociais 
do campo.

O corte de cana de açúcar segue um 

modelo de mais de 500 anos, com a ex-
ploração da mão de obra até sua exaustão, 
sem os mínimos direitos humanos. A vo-
cação brasileira para o plantio da cana de 
açúcar na produção de etanol precisa de 
mudanças. Se houver seriedade política 
pode haver alimentos para todos e uma 
grande produção de biocombustíveis.

O álcool brasileiro é sobretaxado 
quando exportado para os Estados Uni-
dos. São muitos interesses econômicos 
que somente privilegiam o lucro e a 
concentração de bens, multiplicando as 

diferenças sociais e a opressão ao tra-
balhador. A produção de armas, guerras, 
altos juros e a competição econômica 
fazem com que as soluções sensatas se-
jam sobrepostas pela ganância e exclusão 
social.

A política brasileira está consoli-
dada e a Petrobras está investindo nos 
biocombustíveis. O álcool não polui e 
é mais barato do que a gasolina. Hoje 
a gasolina possui 25% de álcool em sua 
composição, produzindo menos gás car-
bônico e preservando a atmosfera.

Carro abastecido com álcool. Combustível não é poluente

Foto: Leo Tolomini



2ª quinzena de março de 20096 JORNAL DA LAGOA

Turismo

A dançarina do Cirque du Soleil, Melissa 
Flerangile e a modelo internacional 
Selena Ayala, que passaram uma sem-
anada na ilha no mês de março, mal 
sairam da região da Lagoa da Conceição. 

Sua praia favorita foi a Joaquina, que estava em seus 
dias de mar de cores cari-benhas, com água quente e 
sem ondas. Elas passaram pelo Riozinho, em dia de 
campeonato de kitesurf, pela praia Mole e Galheta em 
um dia esplendoroso de calor e água limpa. Até foram 
para Jurerê, mas como estão cansadas de tanto agito, 
praia cheia e vida social, preferiram a Lagoa mil vezes. 
Também curtiram muito a beleza das dunas e se esbor-
racharam experimentando o Sandboard. Andaram de 
water bikes na Lagoa, fizeram trilhas e aproveitaram 
a noite, mas como são super saudáveis e não bebem, 
sempre preferiram voltar ao hotel cedo e aproveitar o 
próximo dia. Ao serem questionadas sobre o quanto 
gostaram de Florianópolis, responderam em conjunto 
“É maravilhoso e inesquecível! Diversas vezes chora-
mos de emoção ao avistar paisagens que para vocês são 
somente rotineiras.”

A segunda etapa da pesquisa sobre 
o movimento nos bares e restau-
rantes do litoral catarinense du-
rante a temporada, realizada pela 
Abrasel Santa Catarina, revela 
queda no fluxo de turistas na 

maior parte do Estado, com uma única exceção: Flo-
rianópolis. Ao contrário do resultado da primeira etapa 
– que avaliou o período de 20 de dezembro de 2008 a 3 
de janeiro de 2009 –, quando cerca de 70% dos propri-
etários de bares e restaurantes registraram uma melhoria 
no movimento, a pesquisa que avalia os meses de janeiro 
e fevereiro não foi tão boa, com 53% dos entrevistados 
registrando queda no fluxo de turistas, em comparação 
a 2008. Segundo o presidente da Abrasel, Ézio Librizzi, 
a temporada é dividida em dois picos: o reveillon e o 
carnaval. “Esses feriados são as melhores épocas do ano 
para o setor. Se o fluxo de turistas não tivesse sido tão 
alto no fim do ano, talvez o resultado da pesquisa fosse 
ainda pior”, afirma o presidente. A pesquisa engloba 
estabelecimentos dos litorais Norte, Sul Central e das 
principais regiões da Capital, como Lagoa da Conceição, 
Ilha-Centro, Ilha-Norte e Ilha-Sul.

A pesquisa revelou ainda que houve uma disparidade 
relevante no fluxo de visitantes em cada região. Os es-
tabelecimentos do litoral Norte, por exemplo, foram os 
mais prejudicados, com 75% dos empresários consi-  
derando esta temporada pior do que a do ano passado. 
Já em Florianópolis, 61% acharam que esse início de ano 
foi melhor do que o verão anterior. Só na região Sul da 
Ilha, 77% dos estabelecimentos avaliaram positivamente 
esta temporada. “Este resultado pode ser vinculado ao 
espaço que a região teve na mídia nacional nos últimos 
tempos”, comenta Ézio Librizzi, presidente da Abrasel 
SC. Porém, 54% dos empresários da Lagoa da Conceição 
avaliaram o mês de janeiro como ruim. De acordo com 
a pesquisa, isso foi conseqüência do trânsito com as lon-
gas filas no morro da Lagoa.

Por diferentes motivos, o movimento nas regiões 
Norte, Sul e Central do Estado foi considerado pior este 
ano. Na região Sul, o principal motivo apontado pelos 
entrevistados é a duplicação da BR-101, que dificulta 
o acesso às praias do Sul. No Norte, os empresários 
acreditam que as fortes chuvas ocorridas no mês de 
novembro prejudicaram a vinda de turistas. Um fator 
curioso que a pesquisa revelou é que essa região, que 
apresentou um dos piores resultados, é também onde 

o setor está mais esperançoso para o restante do ano. 
Para 75% dos entrevistados a expectativa é boa. O mo-
tivo é o calendário de 2009, que, com mais sete feriados 
nacionais pela frente, deve atrair muitos visitantes para 
o Estado. “Os empresários ficaram descontentes com 
a movimentação nesse início de ano. No entanto, acre-
ditam que o restante de 2009 será positivo devido ao 
grande número de feriados”, afirma Librizzi.

No litoral Central do Estado, a pesquisa, que centrali-
zou as cidades de Palhoça e Governador Celso Ramos, 
levantou que 56% dos entrevistados tiveram queda de 
até 10% no mês de janeiro. O mês seguinte foi ainda 
pior, com 25% do setor registrando queda superior a 
10%.. Sobre o poder aquisitivo dos visitantes, todos os 
entrevistados consideraram menor nesta temporada.

Outro ponto positivo da pesquisa coloca os argen-
tinos em evidência. Devido à valorização da moeda 
americana, os hermanos voltaram a lotar as praias catari-
nenses. Do total, 28% dos entrevistados registraram 
aumento no número de argentinos neste verão. Entre 
os brasileiros, os que mais curtiram as férias no litoral 
catarinense e utilizaram os bares e restaurantes como 
ponto de consumo foram os paulistas. Sobre a expecta-
tiva para o restante do ano, a pesquisa mostrou que os 
empresários estão esperançosos. Do total, 46% dos en-
trevistados esperam aumento no movimento. O motivo 
também é o calendário de 2009. “É importante que o 
setor esteja preparado para atender bem essas pessoas. 
Os restaurantes devem estar sempre melhorando seus 
serviços e se profissionalizando”, comenta Librizzi.

No total, foram entrevistados 100 restaurantes entre 
os dias 2 e 3 de março de 2009. A pesquisa foi realizada 
de acordo com a percepção de cada empresário. 

Temporada registra queda no movimento, 
mas bares e restaurantes mantêm otimismo
Pesquisa feita pela Abrasel SC revela que 53% dos empresários 
entrevistados consideraram esse início de ano pior do que o 
verão passado. Porém, 46% deles acreditam que o movimento 
possa melhorar durante o ano

Floripa na lista
dos turistas
internacionais

Se arrumando para a balada na Estética Vitalle, onde 
fizeram depilação à brasileira

No dia 2 de março foi inaugurada a nova 
unidade do método Kumon na Lagoa, 
em um espaço muito mais amplo, are-
jado e bem iluminado. Para quem não 
conhece, o Kumon é um método de 

ensino individualizado que busca desenvolver caracterís-
ticas necessárias para o sucesso do indivíduo através do 
autodidatismo. No momento, nesta unidade, é possível 
estudar Matemática e Língua Portuguesa, mas o méto-
do também disponibiliza outras matérias. O tempo de 
aprendizagem depende da capacidade do aluno, mas o 
princípio básico são 30 minutos diários de estudo. O 
objetivo é desenvolver o raciocínio lógico e a missão é 
descobrir o potencial de cada indivíduo, o que pode fa-
zer inclusive com que o aluno se adiante em conteúdo no 
que diz respeito a sua série escolar.  Todo o processo é 
individualizado: o aluno chega e pega seu próprio mate-
rial, marca o horário de início das tarefas e as resolve de 
acordo com a meta estabelecida pelo orientador. Então é 
feita a atribuição de notas, a correção dos erros e a avali-
ação constante do desempenho. Segundo o coordenador 
da filial de Curitiba, Juares Andrade, “é através da educa-
ção que se promove a paz”. Vale a pena conferir.

Rua Afonso Delambert Neto, 556, Bloco Beta, 
Sala 3 Fone: 3226-0555 / 9922-8684

Funcionamento: 2ª e 5º - horários a combinar 

Método Kumon inaugura nova unidade na Lagoa

A instrutora e proprietária Juliane Graes, com Juarez Andrade, coordenador

Foto: Leo Tolomini

Fotos: Alana Trauczynski

Fãs internacionais do Jornal da Lagoa
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A proposta desta seção é de divulgar o trabalho e a visão de personalidades locais. 

O perfil vem seguido de uma seleção de fotos autorais, que demonstra seus lugares 
favoritos, exemplifica seu estilo de vida e a forma como vê o lugar onde vive.

Fátima Bernadi
A Lagoa sob o olhar de...    

Há quanto tempo mora aqui: 6 anos
Profissão: De formação, Analista de Sistemas, 

atualmente: Empresária
Paixão: Tenho várias paixões, entre elas meus 

bichinhos de estimação, o mar, a vida ...
Estilo d e vida: Simples
Um lugar especial na ilha: Acho que a ilha 

tem vários lugares especiais, principalmente quando 
se está bem acompanhada, mas um mergulho em um 
dos lados remotos da Lagoa da Conceição em dia de 
água quente é indescritível.

Contribuição para um mund o melhor: Livrar 
o mundo do preconceito.

Livro d e cabeceira: Amar, Comer e Rezar.
Restaurante favorito na ilha: Saint-Germain, 

na Lagoa
E fora d ela? :  Ráscal, em São Paulo
Viagem d e sonho: Polinésia Francesa
O que mudaria na Lagoa: A segurança e a 

conscientização das pessoas em relação a necessidade 
de sua preservação e limpeza.

Uma personalidad e inter essante: Jaime Lerner
Uma frase d e impacto: A vida nos foi dada 

para ser vivida, então, vamos fazer isto da melhor 
maneira possível!

Uma palavra que d efine seus princípios: 
trabalho

Um grand e mico: não me lembro ...
Um segr ed o que poucos sabem sobr e você: 

que adoro viajar
3 coisas que ainda quer r ealizar: Ter um lab-

rador, viajar muito, poder viver para ver se as pessoas 
se livram de seus preconceitos.

Com o objetivo de con-
scientizar a comuni-
dade da necessidade de 
preservar a natureza, 

foi realizada no dia 15 de março 
uma trilha ecológica na Costa da 
Lagoa. O roteiro começou com 
a saída do Centro da Lagoa às 
9h30min, na praça Bento Silvério, 
passando pela trilha até a Costa da 
Lagoa e com retorno às 15 horas.

 Idealizado pela AMOLA - As-
sociação de Moradores da Lagoa 
da Conceição - o evento contou 
com o apoio da Fundação Mu-
nicipal de Esportes e do Vereador 
Renato Geske. Durante a trilha 
houve distribuição de frutas e 
água gelada. No final tudo acabou 
em um almoço com peixe grel-
hado e pirão.

José da Costa, o Zezinho, 
presidente da Amola, afirma 
que a caminhada foi muito bem 

Caminhada pela trilha ecológica da Costa da Lagoa

Caminhada pela trilha ajuda a conscientizar jovens e adultos para preservação

Fotos: Leo Tolomini “Fátima Bernardi é sócia-proprietária (junto com Nádia C. Gomes) da Confraria Chopp da Ilha. Mora no Santinho mas tra-
balha na Lagoa há 5 anos. Em seus momentos de folga, gosta de viajar, praticar esportes (entre eles wakeboard na Lagoa),  
brincar com seus animais de estimação, ir ao cinema e shows e se reunir com os amigos para tomar um chopp.”

A beleza da entrada do Canal da Barra A rotina dos moradores e visitantes da Costa da Lagoa

Um esporte que aprendi a praticar na Lagoa O final de tarde de uma folga perfeita

Final de tarde na Av. das Rendeiras Por do sol na Av. das Rendeiras – meu caminho para o 
trabalho

aproveitada. Foi em um domingo 
em que os participantes poderiam 
estar na praia, mas se disponibi-
lizaram para a confraternização. 
“Esta é a primeira caminhada de 
muitas. Quando chegar o inverno 
será melhor. Participaram mora-
dores da Lagoa e outras comu-
nidades, de outros estados e es-
trangeiros”, diz Zezinho.

João Carlos da Cunha e Roni 
Silveira, ambos da Amola, dizem 
que é uma iniciativa muito boa por 
trazer famílias, crianças, jovens e 
adultos, que fizeram a limpeza da 
trilha com a devida consciência 
ecológica. Todos caminham con-
versando, conhecendo a vida do 
nativo e as belezas do lugar. Tam-
bém confirmamque a natureza 
está perto de casa, valorizando o 
que há de melhor. Assim o turis-
mo ganha e mostra para a popula-
ção a beleza da comunidade.
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Esporte

O cenário da Lagoa da Con-
ceição emoldura em grande 
estilo a prática de diversas 
modalidades. Talvez por 

isso muitos atletas e disputas vem sendo 
fomentados não só por aqui, mas pela 
região. Entre os dias 27de fevereiro e 8 
de março, a praia do Campeche serviu de 
palco para a tradicional disputa do Festi-
val Vivo Point do Riozinho. O evento re-
uniu alguns dos melhores competidores 
de Windsurf, Kitesurf  e Stand Up, que 
realizaram apresentações de alto nível, 
firmando o evento como um dos mel-
hores voltado a esportes radicais do país. 
A platéia lotou as areias. A versatilidade de 
modalidades e as boas condições fizeram 
do evento um sucesso, superando as ex-
pectativas.

 Era grande a movimentação para o 
início dos duelos, por isso no dia 27 a or-
ganização trabalhou duro para deixar tudo 
pronto. Como neste tipo de competição o 
vento e as ondas são quem ditam as regras, 
todos torciam para que Netuno desse uma 
ajudinha e os bons ares soprassem fortes 
no riozinho. Dito e feito: no dia seguinte o 
céu amanheceu ensolarado, ventando en-
tre 10 e 12 nós, com boas condições para 
a primeira competição de Stand Up já real-
izada no sul do país. Além dessa novidade, 
os atletas aproveitaram para começar as 
baterias de velejo de kite com pranchas de 
regatas e kites grandes. Foi bonito, muitas 
pipas coloriram o céu. 

Sempre monitorando os gráficos, ve-
locidade e quadrante, por decisão da or-
ganização, o evento depois de domingo, 
que finalizou três dias de disputa, ficou 
para-lisado. Na terça-feira, para alegria 
geral o vento sul bombou e o dia foi reser-
vado para mais três baterias da regata de 
kite.  Atletas como Vitor Pimpolho, Dudu 
Schultz e Muller Moraes proporcionaram 
bons momentos e mandaram bem nas on-
das. Destaque para os locais Luiz Gonzaga 
e Fabio Nunes da Barra da Lagoa.

No dia seguinte quem voltou a brilhar 
forte foi o sol. O vento soprou do qua-
drante nordeste com intensidade de 12 a 
15 nós. Como as ondas estavam pequenas 
a comissão técnica resolveu realizar provas 

de regata. As regatas livres não contaram 
pontos para a categoria da competição. 
Mas foi divertido, rolou uma premiação 
dos patrocinadores e uma interatividade 
legal, já que as provas foram transmitidas 
ao vivo e muitos atletas receberam incenti-
vos através de recados vindos de diversos 
lugares do Brasil.

Na quinta a previsão se confirmou, o 
vento nordeste aumentou e aconteceram 
as baterias da categoria Kitewave Sport. 
Com ondas pequenas de meio metro no 
inside, e vento bom em torno de 18 nós, 
os atletas demonstraram alto nível. A dis-
puta avançou até as quartas de final. 

No dia seguinte o cenário era comple-
tamente diferente. Condições épicas na 
sexta- feira! As pequenas ondas deram 
lugar a uma boa ondulação de sul, de 1 
metro e meio, com algumas ondas da sé-
rie até maiores. O vento sul que de manhã 
soprou tímido deu lugar a medidas que 
chegaram a casa dos 20 a 25 nós. O dia 
iniciou com o prosseguimento das quar-
tas de final da categoria kitewave Sport.  
Magoo, surfista local da Barra da Lagoa 
derrotou o experiente velejador Alexandre 
Razer. As condições estavam boas, por 
isso todos queriam a realização da final da 
principal categoria do evento, Kite Wave 
Open. Não deu outra, foi um verdadeiro 
show de manobras. 

Dudu Schultz venceu Ian Ocwzarzak, 
campeão do ano passado. Na sequência 
nomes como Kauli Seadi e Konan Lang 
esquentaram as turbinas e voaram alto, 
radicalizando as apresentações na modali-
dade Windsurf.

No último fim de semana o sol apare-
ceu entre nuvens, mas a praia novamente 
lotou. As boas ondas permitiram uma 
demonstração de Stand Up, encerrando a 
evento da melhor maneira possível e com 
muita comemoração. O Festival Vivo Point 
do Riozinho distribuiu mais de 10 mil reais 
em prêmios. A idéia dos organizadores 
é incluir o Festival num calendário anual 
e também viabilizar a realização de uma 
etapa do circuito mundial de kite em Flori-
anópolis. A iniciativa tem todo o apoio da 
Secretaria de Turismo Esporte e Cultura 
de Santa Catarina. 

Kite Wave Open
1º) Dudu Schultz
2º) Ian Ocwzarzak
3º) Roberto Veiga Pulga

Kite Wave Sports
1º) Magoo da Barra da Lagoa
2º) Alexandre Razera
3º) José Geraldelli

Kitesurf Regata 
1º) Vitor Pimpolho
2º) Miler Morais
3º) Fabio Nunes
Windsurf Wave
1º) Kauli Seadi
2º) Konan Lang
3º) Fabiano Bi

Stand Up
1º) Kauli Seadi
2º) Magno
3º) Ian Ocwzarzak

Ventos embalaram disputa
Por Carol Lucena, empresária e editora da mídia 
especializada Jornal Drop. Contato: editorial@jornaldrop.com.br

Formiga desenvolvendo
perfomance de Stand Up

Kauli Seadi saiu vitorioso 
em duas categorias

Fotos: Jacko/ divulgação Fecakite

O FIM

Por que temos mania de achar que 
nós é que comandamos toda a 
nossa vida? Que nós sabemos o 
que é melhor para nós e quando?

Obviamente nós dirigimos 
nossas vidas, fazemos nossas es-

colhas e acabamos indo por um caminho ou ou-
tro. Mas definitivamente, não sai tudo de acordo 
com o que esperamos, aliás, a coisa mais certa, é 
que nunca será exatamente como imaginamos. 

Queremos tudo o que desejamos na hora, no 
tempo em que nos convém. Pensamos que a de-
cisão é nossa. Temos necessidade do poder, do 
controle.

E simplesmente não é assim! Precisamos mais 
provas do que temos em nossas vidas?

Decidimos que queremos um emprego novo, 
e não o encontramos! Decidimos que queremos 
um filho, e não engravidamos! Decidimos que 
queremos um novo relacionamento, e a pessoa 
dos sonhos não chega! E assim por diante. E com 
essa demora, essa expectativa não preenchida, nos 
frustramos, nos fechamos em nosso sofrimento. 

Mas e a pergunta que não quer calar? Por que 
as coisas não acontecem quando queremos? 

Simples! Primeiro porque existe algo maior 
em nossas vidas, fora de nossa compreensão, que 
nos empurra por caminhos desconhecidos. Foge 
ao nosso conhecimento e controle, por não sa-
bermos a diretriz.

Então, não conseguimos compreender essa 
lógica. Porque as situações só se concretizam 
quando estamos preparados para lidar com elas. 
Tanto as coisas boas que queremos, quanto as di-
ficuldades que vem de presente! Há um tempo 
para o amadurecimento das coisas e antes desse 
tempo, nada vai acontecer, por mais que lutemos 
contra isso.

Esse amadurecimento é essencial em nossa 
vida. É o tempo de adaptação que cada um leva 
para enfrentar uma nova situação. Mas também 
nos acontece muita coisa sem que esperemos e 

A hora de cada um

não nos sentimos preparados para tal. Porém, 
certamente essa experiência veio na hora em que 
você precisava dela, mesmo sem ter consciência 
disso. 

Porque nada nos acontece à toa, sem motivo, 
ninguém enfrenta situações sem que esteja pre-
parado para elas, e ninguém sofre uma dor maior 
que sua capacidade de superá-la. 

O que devemos aprender, é não sofrer demais 
com a espera. É exercitar diariamente e exausti-
vamente o dom da paciência! Falo isso de cadeira, 
porque é muito difícil! Principalmente para as 
pessoas mais ativas, para não dizer impacientes, 
que querem tudo para ontem. Certamente é um 
teste individual, e não é o máximo quando nos 
superamos e passamos em testes?

Alessandra G. Dietrich Viotti, formada e pós 
graduada em Comércio Internacional sempre 
trabalhou nesta área. Na escola, gostava de 
português,  e até não era ruim em redação, 
mas nunca se imaginou escrevendo, mesmo 
porque, até pouco tempo atrás, achava que 
não tinha jeito algum para isso.Mas os per-
calços da vida a levaram para este caminho e 
ela está gostando.

É de nosso conhecimento, não 
é algo que nos alegre, mas to-
dos teremos um fim comum: a 
morte. Abaixo de todos os nossos atos e emoções, 

esta realidade nos sussurra para não a esquecermos.
Apesar de ser real e inconteste, esta verdade da vida carrega 

consigo muitos segredos e mistérios.
Vários estudos já demonstraram que as pessoas capazes de 

terem fé na existência de algo além da vida física são beneficia-
das profundamente por esta crença, tanto na esfera emocional 
como na física.

É que a ansiedade gerada pela nossa finitude gera muito so-
frimento e angústia. Praticamente todos os filósofos escreveram 
algo sobre o coquetel da mortalidade somada à autoconsciência. 
Com certeza é algo explosivo.

A morte arde o tempo todo. As atitudes que tomamos em 
relação a ela influenciam fortemente o modo que vivemos. É 
que a morte e a vida vivem simultaneamente e não consecuti-
vamente. Elas são interdependentes. A morte existe abaixo da 
vida separada por uma fina película e influencia constantemente 
nossa sensação e conduta.

Esta ansiedade é menos assumida nas pessoas mais jovens, 
mas está presente mesmo sem a nossa autorização.

O filósofo Sêneca disse que “nenhuma pessoa é capaz de 
aproveitar o verdadeiro sabor da vida se não é capaz de desejar e 
estar pronta para o seu fim”. Será que isto faz sentido?

A morte FAZ PARTE da vida e a enriquece mais que a em-
pobrece. Se formos capazes de ter uma vida plena e satisfatória, 
do mesmo modo viveremos o seu final.

A pior sensação ao terminarmos algo é a de que não termos 
aproveitado a experiência. É a sensação do não viver. Do des-
perdício.

Como a realidade não será mudada, nos resta (e é bem MAIS 
que um resto) aprendermos a viver a nossa vida enfrentando os 
nossos medos e as nossas limitações.

A visão do nosso fim é a mais poderosa fonte de intensidade 
para a nossa vida. É aproveitar o dia de hoje para transformar 
um sonho em realidade, um potencial em talento, um receio em 
expressão de quem somos. Afinal, hoje é o melhor dia da nossa 
vida, pois é o único que temos.

Celso Traub – Médico Psicoterapeuta
celso@celsotraub.com – Fone: 32328660
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Circulando
Cinco coisas que você 

não pode perder...

Coqui de camarão 
no Ponto de Vista

Nação Zumbi no 
John Bull

Artesano 
Pizza Bar

Ana Carolina no 
Floripa Music Hall

Cinema ao ar livre 
no Sol da Terra

Um happy hour com a vista 
da Lagoa, um choppinho ge-
ladíssimo e uma entrada como 
o coqui de camarão do Ponto de 
Vista é um programa para privi-
legiados. Camarões, especiarias, 
champignon e creme de queijos 
gratinados em casca de coquille. 
Dá água na boca só de lembrar... 
Aproveite para tirar muitas fotos 
no mirante.

Rod. Jorn. Manoel de Menez-
es, 1747 Praia Mole – (48)3232-
5207

www.pontodevista.net

No dia 25 de março o Nação 
Zumbi apresenta o mais novo tra-
balho Fome de Tudo, produzido 
por Mário Caldato Jr e Nação Zum-
bi. O sétimo álbum da carreira traz 
doze faixas inéditas, todas compos-
tas pela banda, entre elas Carnaval, 
Toda Surdez Será Castigada, Onde 
Tenho Que Ir, Olimpo, Originais 
do Sonho e Inferno. 

Ingresso: 1º lote R$ 25. Na 
hora, outro valor.

Local: John Bull Pub - Av. das 
Rendeiras, 1046 - Lagoa da Con-
ceição.

Ponto de venda: no local e 
Mensageiro Musical.

Horário: a casa abre às 21h. 
Show a partir da meia-noite.

Informações: (48) 3232-8535. 

Já no dia 26 de março o show 
especial é o Dois Quartos, com 
a cantora Ana Carolina, registro 
da turnê de seu mais recente ál-
bum de inéditas. 

Ingresso: antecipado - Pista: 
1º lote (500 ingressos) R$ 140. 
2º lote (1000 ingressos): R$ 160. 
3º lote (500 ingressos): R$ 180. 
Área Vip: R$ 120. Camarote: R$ 
180. Estudantes: ingressos com 
desconto.

Local: Floripa Music Hall - 
Rua Henrique Valgas, 113 - Cen-
tro.

Ponto de venda: no local e 
sites NósVamos e Blueticket.

Informações: (48) 3222-8416. 
No site.

O Artesano Pizza Bar une 
dois ambientes distintos em um 
espaco único, onde o aconchego 
e refino de uma pizzaria se en-
contram com a descontração 
e despojamento de um Pub. A 
casa oferece uma carta repleta de 
pizzas exclusivas, e ainda conta 
com vinhos, cervejas e cachaças 
artesanais. Vale a pena conferir! 
Música ao vivo nas quintas e 
sábados. 

Rod. Amaro Antônio Vieira, 
próximo ao número 2400 - Ita-
corubi

Fone: (48) 3334-0100
E-mail: artesanopizzabar@

hotmail.com

Nas quintas-feiras as 21h o 
cinema ao ar livre é gratuito no 
Sol da Terra. Os filmes mudam 
periodicamente, então é sempre 
interessante ligar (48)3232-2303 
ou acessar o site www.soldaterra.
com.br para saber a programa-
ção. O “Curta às 6 Petrobrás” 
também é uma opção interes-
sante. Até o final de março a 
seleção de curtas tem a música 
como tema, às 18h obviamente. 
Viva a cultura!

Av. Afonso Delambert Neto, 
885 – Lagoa da Conceição 
(48)3232-2303

-How long have you been in 
Lagoa? I asked her.

-Around five days, she said, as 
she slung a pack off her shoulder.

-How do you like it? I asked.
-I really haven’t seen much of it, 

we’ve been out every night.
-What are you guys doing in the 

daytime? I asked.
-Sleeping, she said. 

None of  this would have 
bothered me too much 
had she not been wear-
ing a tee shirt that had 
something to do with 

global peace. Admittedly I’ve been guilty 
of  this kind of  conduct 
myself  on occasion, but 
it did get me to thinking 
about how strange it is 
– that somebody could 
be in a place for a week 
and have no idea where 
they are or what‘s go-
ing on around them.

Think about it.
One of  the impor-

tant elements of  be-
coming more in tune 
with the world around 
us is developing a deeper understand-
ing of  where the heck we are, and our 
relationship to that place. What would 
happen if  we opened up and started to 
really explore our surroundings?

We’d connect with the essence, or 
the soul of  this place rather than turn-
ing ourselves off  to the world around 
us and roboting our way through town 
like everyone else seems to, why not try 
something out of  the ordinary. It’s not 
about having to stop doing something, 
rather it’s about starting something new.

Why not take a deeper look? Connect 
with the community, meet your neigh-

Dennis Sullivan is a specialized generalist of  the highest 
order, a globetrotting muse who is currently indulging in the 
rewards of  abundant simplicity. He is a graduate of  New Col-
lege of  California, holding a degree in Culture, Ecology & 
Sustainable Community with a concentration in Ecological 
Agriculture. VIVA!

denrango@hotmail.com

bors. If  you’re just passing through 
make an effort to understand some of  
the issues that are important to this 
community. Think about where our 
drinking water comes from, our gar-
bage goes? What ecological principles 
are being followed to protect the ocean 

that surrounds us, and 
by whom? It’s a bio-
regional quiz – sure it 
is, but it seems evident 
that people don’t visit 
Lagoa, or live here, be-
cause there’s a rocking 
pub down the street, 
or a good restaurant on 
the corner. Ultimately 
people live here and 
visit because of  its nat-
ural beauty and charm.

 Observation is generally referred to 
as the key tenant of  all ecological prin-
cipals, and to understand what’s around 
us, gives us insight into what our role 
is, whether we chose to be full-on stew-
ards to our environs, or simply be more 
aware on a personal level. We live in 
some pretty weird times, it seems that a 
lot of  the problems that we face, both 
locally, and globally are due to blindly 
forging ahead. If  we just open our eyes 
for a change, wisdom and grace will 
take it from there. The pubs? They’ll be 
ok without us for a few days.

Barulhinho
Bom

Os volumes 6 e 
7, da série de Cd’s 
Hotel Emiliano, 
trazem os temas 
ouvidos nos am-
bientes lounge, 
daquele que é um 

dos mais sofisticados hotéis de São Pau-
lo. A seleção musical é de Tony Mon-
tana, DJ residente da casa. O repertório 
mescla releituras eletrônicas, lounge de 
clássicos pop e da MPB e temas inédi-
tos. 

Para celebrar o 20 
º aniversário da 
gravação do ál-
bum memorável 
da banda Cow-
boy Junkies, The 
Trinity Sessions, 

a banda decidiu arriscar e voltar para a 
Igreja da Santíssima Trindade, o mesmo 
local da gravação do anterior, e ver o 
que vinte anos de experiência traria ao 
mesmo conjunto de canções. Assim 
como o primeiro The Trinity Sessions, 
o Trinity Revisited promete através da 
união do CD e DVD transportar os fãs 
para o ambiente que marcou a história 
da banda, da vida de seus integrantes 
e da tantos fãs em diversas partes do 
mundo.

O CD Buenos 
Aires Late reúne os 
mais expressivos 
nomes do electro-
t a n g o : G o t a n 
P r o j e c t , 
T a n g h e t t o , 
N a r c o t a n g o , 

Ultratango,entre outros. O cd é um 
aparado de boas faixas, com destaque 
especial para a execução do mais famoso 
dos tangos, “La Comparsita” em uma 
nova versão interpretada pelo tecladista 
e compositor Carlos Cutaia, vencedor do 
Prêmio Gardel, com o disco “La Guerra 
Del tango”.

Com o final da temporada, 
a Sintonia está com vários 
projetos de eventos e pro-

gramações diferentes.Entre 
em Sintonia e confira novos 
sabores ao som dos lança-

mentos especiais de:

Cada lançamen-
to do U2 sempre 
gera uma grande 
expectativa na 
mídia e nos fãs, 
em virtude dos 
bons trabalhos 
da banda no 

decorrer de sua carreira. Quatro anos 
depois de lançar “How To Dismantle An 
Atomic Bomb”, eles estão de volta com 
esse álbum, que vem sendo trabalhado 
desde julho de 2006, a produção ficou 
por conta de Brian Eno, Daniel Lanois 
e Steve Lillywhite.

HOTEL EMILIANO-DJ TONY 
MONTANA

Trinity Revisited –COWBOY 
JUNKIES

BUENOS AIRES LATE-VÁRIOS 
ARTISTAS

NO LINE ON THE HORIZON-
U2

“Why not take a deeper 
look? Connect with the 
community, meet your 
neighbors. If you’re just 
passing through make 

an effort to understand 
some of the issues that are 
important to this commu-

nity.”

Ao contrário de algumas correntes gastronômicas 
que pregam a alimentação saudável, mas se es-
quecem do sabor, a gastronomia funcional nada 

mais é do que entender o preparo exato de cada ingredi-
ente para que ele cumpra suas funções nutritivas.

Parece simples, mas pouca gente conhece estes 
princípios. 

Rosa Helena, chef  e proprietária do Uma Rosa, vem 
há anos estudando o tema e acaba de fazer um curso na 
Clínica e SPA Lapinha no Paraná para aperfeiçoar seus 
conhecimentos.

Uma Rosa e a gastronomia funcional
Saber o tempo exato de cocção de cada alimento e os 

ingredientes que podem ser cozidos juntos, é a chave da 
gastronomia funcional.

Dependendo da maneira como o alimento é prepa-
rado, nós podemos neutralizar ou potencializar a ação de 
seus nutrientes.

Além desta preocupação nutricional, o restaurante 
Uma Rosa fará em 2009 mais algumas semanas temáticas 
com chefs convidados como foi a Semana da Gastro-
nomia Mediterrânea que tanto sucesso fez no ano pas-
sado.
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Concordo que a falta de uma 
rede pública de esgoto 
está prejudicando muito a 
Lagoa da Conceição, mas o 
maior problema é a negli-

gência das pessoas, pois em grande parte 
da Lagoa, a rede está pronta e muitos não 
fazem a ligação por economia. O pro-
gresso é  inevitável e como a Prefeitura 
não tem recursos para sanear todos os 
bairros, fica na consciência da comuni-
dade fazer a coisa certa. Quem constrói 
legal ou ilegalmente (como a maioria) tem 
que ter uma alternativa para descartar o 
esgoto e o resultado está  numa Lagoa 
poluída. Existem produtos no mercado 
com microorganismos vivos, que coloca-
dos no vaso sanitário e nas pias diminuem 
em muito este problema, pois consomem 
o material orgânico e a gordura que é 
um grande problema dos sumidouros. 
As caixas de gordura (quando existentes) 
são esquecidas, nunca são limpas e  com 
o tempo, o óleo impermeabiliza o sumi-
douro, não absorvendo mais nada, com 
o consequente extravasamento a chuva se 
encarrega de levar para a Lagoa. Se todos 
recolhessem o óleo e o  entregassem no 
posto Galo, no centrinho,  certamente 
teríamos um mega elemento poluidor a 
menos.

Quanto a atribuição da culpa aos con-
domínios é um tanto irreal, pois existe um 
número muito maior de residências fora 
deles. Em particular,o relator da matéria 
Sr. Anderson Dejalma de Souza men-
cionou o Condomínio Oscar Boechat 
como um dos poluidores. Fique sabendo 
Sr. Anderson que o nosso Condomínio 
possui uma  Estação de Tratamento de 
Esgoto. 

Nossa Estação de Tratamento de Es-

O Projeto Fatia Solidária iniciou suas 
ações sociais de 2009 com uma tarde che-
ia de alegria, pizzas e diversão.

No dia 03 de março, 25 crianças entre 
04 e 06 anos, alunas da Creche APAM, do 
Morro das Pedras, foram recebidas nas de-
pendências da Pizza na Pedra da Lagoa. A 
decoração foi baseada no Carnaval, com 
máscaras enfeitando as paredes e serpen-
tinas colorindo o ambiente. As crianças 
pintaram, montaram quebra-cabeças e 
brincaram bastante com os funcionários 
da pizzaria e do restaurante Miyoshi, que 
apóia o projeto.

A maquiadora Vivi Luz também par-
ticipou da iniciativa e fez lindas pinturas 
nos rostos dos pequenos convidados. As 
fotos da ação do dia 03 estão disponíveis 
no blog www.fatiasolidaria.blogspot.com.

O projeto social Fatia Solidária foi de-

A exposição “De Saint-Exupéry a 
Zeperri” está aberta à visitação gratuita 
no Centro Cultural Bento Silvério (Casa-
rão da Lagoa), na Lagoa da Conceição, 
em Florianópolis, até o próximo dia 31, 
das 14h00 às 18h00 aos domingos, e das 
13h00 às 19h00 de segunda à sexta-feira.

Em Florianópolis, onde o famoso autor 
de “O Pequeno Príncipe” tornou-se “Zep-
erri”, conserva-se o maior patrimônio 
histórico relativo à companhia de correio 
aéreo francesa, a antiga Aéropostale que, 
mais tarde, junto a outras, viria a ser a Air 
France. Também se pode ver a maquete 
de um Bréguet XIV, feita pelo engenheiro 
ilhéu Carlos Eduardo Porto e obras artís-
ticas de Fábio Marcelo, do Pântano do 
Sul, sobre os temas do Pequeno Príncipe.

Ainda integra o projeto a elaboração 
de um filme-documentário com o mesmo 
título, cuja primeira parte realizou-se em 
novembro de 2008, na França. Ambos 

Condomínio Oscar Boechat é 
exemplo em tratamento de esgoto

goto é automatizada e diariamente veri-
ficamos o seu funcionamento.Temos um 
Eng. Sanitarista contratado que todos os 
meses vem atestar o funcionamento e a 
cada trimestre é feita coleta de material na 
entrada e na saída da ETE, e enviado para 
o Intec (Instituto Tecnológico e Cientí-
fico) que fornece um relatório de ensaio. 
O resultado dessa análise é encaminhado 
à Vigilância Sanitária e posteriormente ao 
Condomínio, nosso índice de poluição é 0 
(zero). A cada 6 (seis) meses , um limpa- 
fossa retira o material retido no primeiro 
tanque da ETE. A isso, eu chamo de 
consciência da comunidade. Estou a dis-
posição para mostrar o funcionamento 
da  ETE e as análises. Quanto à poluição 
do lençol freático, tenho análise do mês 
de  out/08 atestando a água do subsolo 
como própria para o consumo humano.

E para concluir, temos também coleta 
seletiva de lixo.

Irajá Wildner – Síndico do Condomínio 
Oscar Boechat

Fatia Solidária recebe creche APAM

senvolvido em 2007, pelo proprietário da 
Pizza na Pedra da Lagoa. Com o intuito 
de promover ações voluntárias sociais 
entre os funcionários, comunidade e par-
ceiros, o projeto faz sucesso na comuni-
dade local, recebendo todo mês entidades 
assistenciais para tardes prazerosas. A 
iniciativa hoje recebe apoio de outras em-
presas, que acreditam na responsabilidade 
social. 

Casarão recebe exposição

são viabilizados pela Lei Rouanet e con-
tam com o apoio da Air France. Mais in-
formações, com Mônica Cristina Corrêa, 
pelo telefone (48) 9629-5606 ou pelo e-
mail monicris@uol.com.br.

Parabéns Floripa

Somos ricos em presentes, é ou 
não é!? Ganhamos da natureza uma 
Lagoa formosa onde a Lua vem 
se espelhar. Temos o triângulo do 
paraíso - Lagoa-Mole-Joaca que não 
dá pra reclamar. As dunas penteadas 
pelo vento sul e os morros verde-
jantes que cercam nossa Lagoa que 
é tão nossa e da Conceição. Temos 
praias de ondas gigantes e perfeitas 
com areias brancas, finas ou moles, 
para todos os gostos. Ganhamos 
do divino, cachoeiras que renovam 
as águas de nossas lagoas e matam 
a sede de tucanos, sabiás e outros 
pássaros e bichos. Ganhamos tanto 
da natureza que alguns acham que 
podem gastar a vontade e estragar 
ao Deus dará. Calma lá,meu senhor, 
minha senhora... o andor é de bar-
ro e a água pode acabar e o verde 
murchar e o planeta explodir. Por-
tanto, é bom no momento em que 
comemoramos mais um aniversário 
de nossa cidade, possamos também 
refletir um pouco obre o que fize-
mos, os que estão a fazer e o que 
devemos fazer para que nossa Ilha 
continue sendo motivo de inspira-
ção de poetas e músicos ,como o 

Zininho e o Luiz Henrique Rosa 
que cantaram tão lindamente a Ilha 
e a nossa Lagoa da Conceição.

Desmonte

Com o término da temporada de 
verão, a vida noturna da Ilha se vol-
ta para uma retração no mercado de 
bares e restaurantes. Não é à toa que 
alguns já começam a fechar a porta, 
assim como em dezembro e novem-
bro a gente vê, principalmente na 
Lagoa, muitos abrindo novas casas. 
Poucos são os que vêm pra ficar.

Go home

Falando em ficar, muita gente que 
veio pra temporada também tá pi-
cando a mula. Estudantes que vem 
pra curtir o verão e trampar pra ar-
rumar uma graninha e se sustentar 
na agitada vida noturna, já fecharam 
as mochilas e voltaram pra suas ci-
dades. O Centrinho da Lagoa é ter-
mômetro... acabou o agito.

Mecenas

Publicitário Ricardo Bornhausen, 
diretor presidente da Prime, é o 

maior fã de Marilyn Monroe. Na en-
trada da agência tem uma sequência 
de cinco posters da atriz americana 
praticamente inéditos. Dentro de 
sua sala o que poucos já viram: os 
primeiros quadros de gatos pinta-
dos por Luciano Martins, da galeria 
homônima da Lagoa da Conceição, 
a quem atribui a Ricardo seu Leo-
nardo de Médice.

$amuca

Enquanto dezenas de moradores 
da Lagoa da Conceição amargam a 
perda de suas poupanças, no caso 
$amuca, andando de busão, o fi-
lho do golpista anda pra cima e pra 
baixo com um bólido novinho em 
folha. E os manezinhos, parados no 
ponto de ônibus, doidos pra esfolar 
o cara... Ou o carro. Todo cuidado é 
pouco. É bom puxar os flapes. 

Alento

Mas não dá pra ficar triste com a re-
torno dos turistas para suas cidades. 
Temos ainda alguns hermanos por 
nossas praias. A Barra da Lagoa é a 
preferida das famílias que veem com 
seus “chicos”. E depois temos o fe-
riadão da Páscoa, que certamente os 
que estão aqui vão emendar e os que 

virão vão engrossar os caixas dos 
bares e restaurantes.

Erico’s

Erico Verícimo, que fez um dos 
melhores pontos de todas as tem-
poradas da Ilha, procura um sócio 
para seu mais novo empreendi-
mento na avenida das Rendeiras. O 
Bar do Erico, antes no Latitude, foi 
o maior sucesso. Nessa temporada 
tinha muito concorrente.  

Joacas

Carece, proprietário do restaurante 
Maurílio, quer porque quer fazer 
uma festa na Joaquina, durante todo 
um dia para reunir antigos e novos 
ilhéus na praia onde seu pai fundou 
o primeiro restaurante, assim como 
Manuel de Menezes fez o primeiro 
hotel. Uma churrascada deve reunir 
então umas três gerações de surfis-
tas, praieiros, boleiros e um monte 
de ex-tudo isso.

O Ricaldinho da Ilha é uma festa pra 
lá de eclética, como mostra a foto da 

senadora Ideli Salvatti e do prefeito 
Dário Berger cortando o bolo de ani-

versário de Floripa
Divulgação Pedro Machado

Parabéns Floripa

Marta Schimitt e Antônio Barros tro-
cam o visual da Lagoa da Conceição 
pelo da ponte Hercílio Luz, cenário 
desbundante do Ricaldinho da Ilha que 
rola neste domingo em frente ao clube 
náutico Martinelli
Divulgação Pedro Machado

Condomínio preserva a natureza

Foto: Leo Tolomini

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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ArteArte

A poeta Francine Canto, 26 
anos, trabalha na biblio-
teca Barca dos Livros, na 
Lagoa da Conceição. É 
nesse local que aprende 

e desenvolve sua arte, além de encantar 
a todos apaixonados pela arte das pala-
vras. O trabalho de contação de histórias 
e declamação de poesias são únicos aqui 
na capital.  “A performance torna visível, 
materializa e dá vida à poesia”, diz.

Para a poeta, a leitura desperta o dese-
jo de ler poesia, o que na verdade, para o 
bom poeta, é dever acreditar no poder das 
palavras, ainda mais quando o público é o 
infantil. As crianças são pura poesia em 
seus mundos de fantasias e heróis. Se con-
tar que o elefante voa, a criança imagina 
o bicho voando, ou seja, os pequeninos 
são muito mais abertos para abstrações 
do que os adultos.

Ainda no mundo infantil, a leitura de 
história funciona melhor, já que, segundo 
Franciane Canto, a criança é um ser per-
feito por vivenciar a leitura, além de en-
tender mais fácil. Se a história é rimada, 
o pequenino logo percebe, diferente de 
um adulto, que demora a assimilar e se 
entregar ao mundo mágico da poesia.

Francine Canto possui encanto nas 
palavras, em seus gestos mais simples. “A 
expressão é o meu ser, quem eu sou, meus 
sonhos. Tornar o ser essencial e expressar 
a parte mais frágil e verdadeira”, diz a po-
eta.  Para o mundo melhorar e evoluir en-
quanto humanidade, a poesia e a literatura 
devem estar vivas e se deve começar a ler 
desde a infância. 

Tornar visível a poesia é um trabalho 
profundo. Francine Canto acredita na 
arte, mesmo que cada um tenha uma per-
cepção diferente da realidade. Dar con-
tinuidade ao trabalho de poesia e como 
chegar às pessoas é a parte mais difícil 

Verdade é o primeiro passo
Francine Canto e seus versos

para um poeta. 
Construir poesia e ser autêntico é para 

poucos. Francine Canto estudou exaus-
tivamente até se chocar com a doença e 
depressão. Mas depois voltou ao mundo 
para conhecer as pessoas com os pés no 
chão e desenvolver sua intuição. Hoje tem 
fé na educação como motor para mudar o 
mundo, iniciando sempre pelas crianças.

O problema da poesia que ela é quase 
inexistente em um país de pouca leitura. 
Ainda mais quando se faz um trabalho de 
linguagem, que vai além da expressão dos 
sentimentos e utiliza todas as possibili-
dades de recursos da língua e formas de 
usar as palavras. Ou seja, tudo para alcan-
çar a beleza de uma obra de arte.

Francine Canto lembra que o poeta 
verdadeiro acredita no poder da palavra 
para modificar a realidade. Para construir 
a carreira de poeta, ser verdadeiro é o 
primeiro passo. Saber que ter mais reco-
nhecimento do que merece, pode iludir. 
Para a poeta, sempre pode se melhorar 
muito mais.

Francine Canto leva poesia a todos

Foto: Leo Tolomini

Arquitetura da Luz

A Essência Manifestada 13h

A cada dia adquirimos um novo 
elemento
seja tempero, seja imagem, seja 
idéia.

Cada elemento adquirido é guar-
dado
na sacola, na caixa ou na 
memória.

Assim vamos costurando com re-
talhos
o manto que, frente ao mundo, 
vestimos.

Cada escolha é um pano
que em nossa pele tatuamos.

Francine Canto
Ilustração: Tina Laurent


