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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;
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Editorial

Tem coisas que impressionam, 
como as imagens tipo estas que 
estamos vendo aqui, pois muitas 

pessoas que consomem os mais variados 
tipos de fumo, sabem de todos os malefí-
cios que eles causam  a saúde do ser hu-
mano, além da impressionante falta de 
educação que a grande maioria destes fu-
mantes demonstra ao amontoar os restos 
dos cigarros ( principalmente) por todas 
as ruas e calçadas do Brasil. Alguns dos 
lugares mais atingidos por estes doentes 
mal educados, por incrível que pareça, é a 
frente das entradas dos hospitais, bancos, 
praças e parques . Nossa Lagoa da Con-
ceição não poderia ficar para trás no ques-
ito sujeira. Vejam só que maravilha !!!!

Olá, envio esta carta com algumas 
observações sobre a cidade. 
Não sou mais um morador re-

clamando ou um florianopolitano preo-
cupado, mas sim um paulista que vive 
aqui desde pequeno e está assustado com 
as mudanças da cidade.

Algumas são reclamações e outros são 
pedidos relacionados à Lagoa da Con-
ceição - bairro onde moro -, mas creio 
que possam ser estendidas a diversos 
pontos da capital.

Nós aqui da Lagoa estamos sofrendo 
cada vez mais com furtos, tanto de casas 
quanto - especialmente - de carros. Quin-
ta-feira da semana passada, dia 26, meu 
carro foi violado e meus bens furtados 
em frente à clínica Prontomed, em um 
lugar movimentado e bem visível. Já essa 
semana, recebi a visita de meu pai, vindo 
de São Paulo. Ele foi à praia da Armação 
e lá também teve seu veículo roubado e 
todas as coisas levadas. Segundo a aten-
dente da locadora de carros, já é a quarta 
ou quinta ocorrência naquela área (en-
quanto meu carro foi roubado três vezes 
na Lagoa). Além disso tudo, ambos fomos 
mal atendidos pelos policiais responsáveis 
pelo B.O. (fizemos na Polícia da Lagoa). 
Fico preocupado não só com a Lagoa da 
Conceição. Já vemos casos assim cada 
vez mais frequentes na cidade, traficantes 
ficando poderosos e drogas rolando sol-
tas. Não vamos deixar Florianópolis virar 
uma espécie de Rio de Janeiro.

Passando para outro ponto: a questão 
do desrespeito às leis de trânsito, pelo que 
vejo especialmente na Lagoa. Peguemos 
os exemplos da rua do shopping da Lagoa 
e da rua em frente à polícia civil, ao lado 

Segurança preservada?

A ressurreição de Jesus é chama viva, 
energia espiritual, que nos une e nos 

move para o paraíso dos justos. Quando, 
depois de morto, o Filho de Deus  retorna 
à vida, traz consigo uma renovação da es-
perança, uma certeza de que a luz divina 
espera por todos nós.

Conectados pela energia cósmica, for-
mamos uma teia viva, ramificada  pela luz 
e pelo amor divino, constituindo a ima-
gem de Deus. “Todos sejam uma coisa só, 
como eu e tu somos um.” (João 17,22).

Neste período de reflexão, do novo 
nascimento, é iminente ressuscitar nos 
corações o amor universal, hospitaleiro 
e fraterno. É preciso reavivar a fé na hu-
manidade, para que a fraternidade se for-
taleça e não acabe por sucumbir às arti-
manhas do mal.

Ressurreição, renascimento, renova-
ção, são palavras chaves para uma auto-
contemplação de corpo e alma, buscando 
respostas e novas propostas para melhor 
vislumbrar, entender e usufruir todo o 
universo que nos cerca.

Tudo, no fim se torna apenas um; e 
tudo que preexiste, existe, coexiste e 
subsiste. Assim, fisicamente, o universo 
não perde energia, porém esta pode ficar 
uniformemente distribuída pelo espaço, 
acontecendo a morte térmica do univer-
so. No entanto, a morte na dimensão es-
piritual jamais acontecerá, pois Deus cria 
tudo do nada, de forma harmônica.

Muitos morreram na esperança da res-
surreição, da libertação, entretanto, para 
nós ela é real, é certeza, é vida. “A sacrali-
dade da vida, antes de ser uma questão 
religiosa, é uma questão humana, decisiva 
para o futuro do nosso planeta”. Urbano 
Zilles

Mesmo sendo aclamado de diversas 
maneiras, em diversas seitas e culturas, 
nosso Deus é o mesmo Deus, o Deus da 
vida; portanto nosso destino é comum. 
Seu filho Jesus não sofreu em vão, viveu, 
vive e viverá em corpo e Espírito Santo 
entre nós.  

Gilberto dos Passos Aguiar
gilbertopa@celesc.com.br 

www.gilbertoaguiar.com.br

do terminal urbano. Nesses dois pontos, 
carros estacionam nos dois lados da pista, 
embaixo de placas de “proibido estacio-
nar e parar”, e por lá ficam sem nenhuma 
punição. Essas infrações dificultam muito 
o trânsito dos que passam de carro e, 
principalmente, dos ônibus. Temos que 
realizar verdadeiros malabarismos para 
poder deixá-los passar. Vemos muito isso 
muito em frente ao teatro da UFSC, por 
exemplo.

Terceiro ponto: o excesso de veloci-
dade no trecho sul da Beiramar. Desde a 
via-expressa até o fim da avenida, perto 
do aeroporto, não encontramos radares e 
nos deparamos com verdadeiros pilotos 
que colocam em risco as outras pessoas. 
Todas as manhãs, vemos que há polici-
ais com radares na saída do túnel que vai 
em direção ao sul da ilha, e há paradas 
nos semáforos. Porém, o pior fica para a 
noite. Carros trafegando a 160 km/h são 
comuns. Não seria muito mais prático 
instalar radares ao longo da via do que 
colocar policiais todos os dias e somente 
pela parte da manhã? Pensemos: se colo-
carmos um na saída dos túneis e mais um 
em cada semáforo (já que de noite eles 
não funcionam por questão de seguran-
ça) já seria o suficiente para diminuir as 
loucuras. Outro ponto que precisaríamos 
de fiscalização é o trecho entre o último 
semáforo da Beiramar Norte (sentido 
Trindade) até a parada em frente ao Titri. 
Lá, também há abuso da velocidade. Dois 
ponto essenciais - isso porque nem to-
camos no assunto SC-401.

É isso. Muito obrigado pela atenção.
Paulo Rocha Azevedo

por e-mail

Faz algum tempo que estou 
querendo escrever este edito-
rial, desde que estive fazendo 

uma pesquisa minusciosa com jornais 
antigos, tanto o nosso próprio como 
outros. Em uma destas edições havia 
uma matéria grande que numerava 
as requisições da comunidade para 
a Lagoa e região. Para a minha sur-
presa este jornal datava em mais de 
cinco anos atrás, no entanto as requi-
sições eram exatamente as mesmas de 
hoje: ciclovias, melhorias no sistema 
de transporte, tratamento do esgoto, 
calçamento da Av. das Rendeiras, revi-
talização e urbanização das praças, etc. 
Isso me fez refletir seriamente sobre a 
atenção que está sendo dada ao maior 
cartão postal da ilha por parte do pod-
er público. É fato que todos os turistas 
que visitam Florianópolis podem não 
mencionar a beleza da Ponte Hercílio 
Luz ou a história do Mercado Público, 
mas a Lagoa da Conceição é unanimi-
dade, tanto para os turistas nacionais 
como internacionais. Como pode tal 
patrimônio receber tal tratamento? É 
quase como se o resto da ilha tivesse 
uma pitada de inveja de nossas belezas 
e de nosso charme... mas é fato que 
até estes estão ameaçados depois de 
tantos anos de descaso. A Lagoa está 
definitivamente precisando de atenção 
imediata e creio que todas as pessoas 
que aqui vivem ou trabalham concor-
dam comigo neste ponto. O Jornal da 
Lagoa está cansado de reportar prob-
lemas... Queremos reportar ações.

Um grande abraço a todos
Alana Trauczynski

Doença Suja

Paulo Ricardo Sant’Anna
por e-mail

Família Pizza na Pedra

Ressurreição 
com 
Reflexão

Bicicletada da Lagoa protesta 
contra a falta de Planejamento

Novos ecos sobre antigas reivin-
dicações ocuparam a cena da 
Lagoa no último sábado, 4 de 
abril. Atendendo ao convite da 
AMPOLA (Associação dos Mo-
radores do Porto da Lagoa), cer-

ca de 200 pedalantes lotaram a rua. Osni Ortiga e ruas 
do Centrinho para deixar ainda mais claro, embora 
gestores públicos pareçam ignorar, que o uso da bi-
cicleta é massivo no bairro. Crianças, jovens e idosos, 
homens e mulheres, com cartazes de protesto ou num 
“apitaço” para acordar quem planeja a cidade, cum-
priram o dever cívico de evocar a urgência de ciclovia 
e calçadas na rua. Osni Ortiga.

Dona de irresistíveis encantos naturais, a Lagoa 
parece ainda não ter reconhecido seu potencial e segue 
à mercê de um urbanismo ultrapassado. Fica o espaço 
público cada vez mais servil aos carros (cá em Floripa, 
saudosa Ilha, já temos a triste proporção de 1 carro a 
cada 1,8 habitantes). Já o cidadão acostuma-se à sua 
“bolha” de conforto, que lhe rouba grande parte da 
paisagem e o condena a perder preciosas horas parado 
em intermináveis filas. Perdem os motoristas, perdem 
ainda mais os ciclistas e caminhantes, sobretudo numa 
faixa de orla como a rua Osni Ortiga, onde os olhos 
de contemplar a Lagoa são obrigatoriamente atentos 
ao fluxo dos furiosos carros que, por um momento 
livre dos engarrafamentos, descontam todo o tempo 
perdido com o pé no fundo do acelerador.

Em recente reunião na AMPOLA, políticos, lí-
deres comunitários e técnicos do IPUF lembraram 
que estiveram no mesmo lugar, há 12 anos atrás, dis-
cutindo a mesma coisa (necessidade da ciclovia). Não 
falta projeto, muito menos verba. A gestão anterior 
de Dário Berger não implementou a obra, apesar de 
ter havido verba alocada para este fim. Que então se 
fortaleça o protagonismo de pedestres e ciclistas e a 
participação popular: é para isso que servem as Bi-
cicletadas, manifestações legítimas de ocupação das 
ruas por um espaço público mais justo e humano.

Todos os ciclistas e cidadãos engajados nesta cau-
sa estão convidados para as próximas Bicicletadas: 
a partir de maio, acontecerão sempre no segundo 
sábado de cada mês. O encontro é sempre às 15h na 
sede da AMPOLA (ao lado da Igrejinha do Porto da 
Lagoa). 

Por Fernando Angeoletto
fernando@caminhosdo

sertao.com.br

Daniel Vieira, Daniel Ghizoni, Miguel Lello, Vin-
icius Frota e Amigos realizam a festa BLACK 

STARRY NIGHT uma balada especial, com bebida-
liberada até uma hora da manhã.  No comando das 
pick-ups o DJ que domina as pistas em Curitiba DJ 

PLOC, mais DJ TUCA e DJ ANÃO.
Pela primeira vez em Floripa show com TIO FRESH 

do hit Ela é Sexy. Rapper do grupo Motirô e Sp-
funk. Dia 17 de abril, sexta-feira, na SPIRIT ART 

CLUB a mais nova boate de Floripa.  .

Festa eletro na Spirit

Barbada
CANTO DA LAGOA
Alugo casa de tijolo à vista mobiliada, 2 
dormitórios, sala, cozinha e banheiro com 
ducha. Proibido animais. Contrato anual 
+ casan, luz e IPTU. Valor R$ 850,00. 
Tratar: 3206-1419 ou 9961-6890



“Não será completamente feliz o adulto que não 
voltar a ser criança” lí certa vez em um livro. E ao 
olhar sem julgamento o sorriso de uma pimpolha 
brincando radiante, feliz simplesmente pelo fato de 
existir, realmente acreditei que isso possa ser ver-
dade.

As crianças tem aquele olhar curioso e brilhante 
de quem descobre o mundo a cada dia, a disposição 
de quem tem energia ilimitada, a despreocupação de 
quem tem todo o tempo do mundo e a alegria de 
quem não tem expectativas exigentes da vida. Não 
soa muito bem, tudo isso? 

E então por que, com o passar dos anos, vamos 
ficando tão pesados, sérios, limitados e cansados? 
Isso se chama BAGAGEM. A bagagem é o acúmulo 
de todas as nossas experiências, boas e ruins. São os 
nossos condicionamentos, ou seja, tudo aquilo que 
disseram para você como sendo verdade, e você por 
falta de alternativa teve que acreditar para poder fun-
cionar no mundo adulto. A bagagem é o medo que 
carregamos por tudo aquilo que nos foi dito sempre 
que “ousamos” fazer alguma coisa fora do comum; 
todos os programas e vírus que foram “baixados” 
em nossa CPU tão imaculada e perfeita!

Pois lhe digo com todas as letras: A bagagem só 
atrasa a viagem! Livre-se dela o quanto antes. Ela 
pode muito bem ser aberta a qualquer momento e 
liberada de todas as roupas sujas, tornando-se cada 
vez mais leve, organizada e cheirosa. Não tenha 
medo de saber em detalhes o que você carrega na 
sua. Trabalhe-se! Conheça a sí mesmo. Volte a ser 
criança!

Nos Estados Unidos é muito comum mandar-se 
a bagagem por FedEx para viajar livre, leve e sol-
to. É uma boa metáfora! Livre-se dela. O medo da 
morte é tanto maior quanto menos se tenha ousado 
viver, dizem os sábios.

Comece por você.
E, sobretudo, não leve a vida tão a sério!

“De volta
às fraldas”

Apresenta

Texto: Alana 
Trauczynski

alana_abreu@
hotmail.com
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Meio ambienteO Jornal da Lagoa

é praticante dos três "erres":

Reduza
Reutilize
Recicle

Comportamento

Um grupo de artistas e uma es-
cultora convidada, vinda dire-
tamente do Emerson College, 

Inglaterra, finalizaram o trabalho de cons-
trução dos dois últimos totens para pro-
teger e preservar o Portal – lugar na mata 
de restinga na rua Osni Ortiga – Lagoa da 

Via Gastronômica de Coqueiros, 2274, 
Fones: (48) 3249 1012 / 9978 8585 www.sanjacques.com

Conceição, fechando o trabalho iniciado 
em 2008, que deu origem ao movimento 
Vem – Vamos Encantar o Mundo, com 
preservação, embelezamento e plantio de 
árvores de espécies originárias no entorno 
da Lagoa da Conceição.

 O intuito é conscientizar as pessoas 

que ali vivem e passeiam para a importân-
cia de preservar lugares naturais e sagra-
dos, como por exemplo, o Portal na mata 
de restinga. O movimento irá mobilizar 
mais pessoas que queiram participar da 
pintura dos totens, para que fiquem ainda 
mais interessantes. O movimento não 
para por aí. Agora dia 12 de abril o movi-
mento completa 1 ano.  A pauta é grande 
e a próxima medida é o plantio na Costa 
da Lagoa e na Lagoinha Pequena, restau-
rando um totem de mosaico construído, 
para sinalizar este outro lugar sagrado 
que a comunidade já confeccionou e está 
praticamente abandonado.

A idéia é que cada pessoa, grupo de 
amigos ou familiares, reúnam-se e em 
conjunto venham preservar jardins, pra-
ças ou simplesmente um caminho do lu-
gar onde se vive. O trabalho consiste na Texto: Silvia Barreto Schmitd

limpeza e na ordem desse lugar, com mu-
das ou flores e que se faça bonitas inter-
venções artísticas, como totens, mosaicos, 
pinturas em lixeiras ou postes, deixando o 
bairro preservado e amado.

Quanto mais pessoas conscientes que 
com humildade atuarem, as novas gera-
ções cooperarão,  aumentando a relação 
de respeito, preservação e amor. Vivemos 
em um lugar único, que são essas lagoas e 
seus ecossistemas, vamos preservá-los. O 
movimento tem um blog, www.vamose-
friaromundo.blogspot.com. 

Agradecimentos especiais a Casa 
Bozo – Materiais Alternativos de Con-
strução, Oliveira Materiais de Construção 
e Espaço Atená – Centro de Transforma-
ção Pessoal e Artística. Todos apoiaram 
o evento doando materiais para o movi-
mento.

Ação preserva e conscientiza através da arte
Foto: divulgação

Panis et circenses. A política do “Pão e Cir-
co”, que vigorou por tempo demais tama-
nha a barbárie, foi inventada pelo império 
romano para distrair o povo faminto. Dis-
tribuíam comida para saciar a fome e ofe-

reciam espetáculos crudelíssimos para entreter. Tais atra-
ções podiam ser desde gladiadores lutando entre si até a 
morte ou homens contra animais selvagens. O coliseum 
tinha lugar para 90 mil pessoas e não raro o povo lotava 
as arquibancadas para assistir o fim desses pobres diabos 
de perto. Isso chamavam “entretenimento”.

Na Idade Média, época de trevas para a consciência 
humana, o povo urrava de prazer quando caçavam, e em 
seguida, queimavam, na praça, embaixo do nariz de todo 
mundo, uma “bruxa”. Em nome de Deus, vale salientar 
detalhisinho tão sórdido...

Agora vamos contemporizar um pouco. E as toura-
das na Espanha? Nem precisamos ir tão longe, e a farra 
do Boi, ovacionada por aguerridos defensores do fol-
clore sádico da nossa cultura?

O entretenimento passou e passa ainda pela cruel-
dade. O sadismo anda junto com a diversão. De modo 
geral, quando a dor é alheia, claro. Ainda resta um peque-
no sabor sádico dos nossos ancestrais em nossas raízes 
mais inconscientes?

Não é raro esticarmos o olho na estrada quando avis-
tamos um acidente, não temos um real intuito de ajudar, 
mas de checar o estrago. Os hipócritas dirão que não 
se divertem com tragédias, mas como explicar, recente-
mente, o sucesso de audiência na TV, com o caso Isa-
bela, o caso Litemberg? Na mesma época da ocorrência 
do caso Isabela, muitas crianças morreram com uma epi-
demia de dengue no Brasil. E foi divulgado muito menos. 
Aliás, a TV inescrupulosa se esbalda encima dessa nossa 
“vulnerabilidade”. Uma coisa é estarmos a par do acon-
tecimento, outra é sermos capturados e seduzidos por 
cada detalhe visceral do crime, cada mínima sensação de 
dor da vítima, quantas tesouradas levou Daniela Perez 
antes de sucumbir? Somos quase reféns desse prazer às 

avessas. E aí fica o Brasil com cara de comoção nacional, 
quando no fundo somos todos sádicos e estamos apenas 
nos entretendo. É preferível revista de fofoca, que não 
passa de entretenimento de “xeretar”. É ruim também, 
mas pelo menos, é menos mórbido.

Existem também os filmes de terror. O medo como 
entretenimento. E não é Hitchcock não. Alguém com um 
pouco de estômago, teria a decência de se escandalizar. 
Joguinhos de videogame instigam nossas crianças à vio-
lência. Meu sobrinho é capaz de ficar horas a fio soque-
ando o adversário virtual, e naquele momento o anjinho 
é um bruta-montes raivoso. E nós encaramos isso com a 
naturalidade de um “entretenimento”. Deveríamos levar 
as crianças ao Zôo, injetar princípios de respeito pelos 
animais e pelo próximo. Onde foram parar as histórias 
de Monteiro Lobato, onde está a coleção de bolas de 
gude, cadê o futebol no campinho do bairro, e para nós 
adultos, onde está nossa vergonha?

 Ainda ficamos lamentando que o mundo apo-
dreceu, que estamos perdendo o controle da nossa se-
gurança, que as crianças estão cada vez mais agressivas, 
mas na verdade, sejamos francos, somos coniventes. 
Carregamos todos a centelha da responsabilidade. 

  Finalizo com a pergunta: O QUE É EN-
TRETENIMENTO pra você?

Texto: Flávia Saut

O que aconteceu com 
o entretenimento? Em entrevista para o Jornal 

da Lagoa, o ex-presidente 
da Amola – Associação 
dos Moradores da Lagoa 
da Conceição - Aurélio 
Tertuliano de Oliveira, o 

Lelo, lembra que em 1987 no local do Cam-
po das Dunas iria ser construído um hotel, 
ano que foi intendente e seu irmão Edison 
Andrino prefeito de Florianópolis.

No terreno trabalhavam 20 presidiários 
fazendo a limpeza do local. Assim surgiu o 
campo ecológico do Campo das Dunas na 
Lagoa, conjuntamente a formação de cinco 
times de futebol amador. A Amola deixou 
a administração do campo sob responsabili-
dade dos times, a associação cuidava da parte 
jurídica e burocrática. Mesmo assim não fun-
cionou a parceria e o campo foi abandonado 
por divergências entre os times. 

Na Lagoa da Conceição existem pou-

cas áreas públicas, como a Ponta do Pitoco, 
praça Bento Silvério e o sítio arqueológico 
do Ponto das Almas. O Campo das Dunas 
foi uma área pública que passou por uma 
grande desvalorização. A Amola sempre se 
interessou pelo campo. Dos cinco times do 
passado, hoje somente existem dois, o Caie-
ira e Veteranos. 

Segundo Lelo é preciso esquecer as di-
vergências. A associação foi totalmente con-
tra a entrada de carros no Campo das Dunas. 
Somente poderia ser aberta para emergên-
cias ou passagem de carretas com materiais 
de construção. Poucas pessoas sabem onde 
fica o campo e é preciso chamar a Floran 
para ajudar a cuidar do campo em parceria 
com Fedola.

No espaço do Campo das Dunas é pos-
sível fazer um bom trabalho com a crian-
çada, com salas de palestras e atividades. “A 
Amola ajudou a construir o campo, tirei din-

heiro do próprio bolso, hoje tenho vontade 
de chorar pelas coisas que aconteceram. A 
área é abençoada”, diz Lelo. O local também 
poderia ser usado pelas igrejas do bairro, com 
encontro de jovens e oficinas educativas.

A Lagoa da Conceição é um dos bair-
ros da capital que mais concentra pessoas 
no fim de semana, quem sabe até mesmo de 
Santa Catarina. Lelo levanta questões prob-
lemáticas do bairro, como saúde, segurança 
e educação. Para ele é preciso envolver as es-
colas, o NEI – Núcleo de Educação Infantil 
– com trabalho educativo e ambiental. 

É preciso investir em educação e saúde, a 
sociedade deve ajudar. É todo um contexto 
para que haja mudanças de fato. Seguran-
ça, saneamento, transporte, construção de 
calçadas e ciclovias, além da necessária con-
strução de uma ponte nova, mais extensa, 
para oxigenar a lagoa de baixo. A comuni-
dade ainda tem muito trabalho pela frente.

Uma história do Campo das Dunas



Você consegue imaginar o principal executivo de uma baita empresa largando tudo 
para ficar todos os dias na pracinha em frente da escola da filha pequena, esperando ela 
sair porque a mãe da menina morreu?

Agora, pense que, em vez de ser afastado, ele passa a ser visto com admiração pelos 
colegas, os amigos, parentes, demais mães da escola e até pelo pessoal que mora na 
vizinhança da praça.

Um filme bacana para quem acha que, para ser pai, basta pagar as contas no fim do 
mês.

Viva a 
multiculturalidade

Café dos Araças pela 
revitalização cultural da Lagoa

A casa onde foi montado o Café 
dos Araçás é patrimônio da 
Lagoa desde 1842, ou seja, há 167 

anos. Já o Café em si existe desde 1998 
e sempre esteve relacionado à música de 
qualidade, mas o atual proprietário Mi-
chael Patrick Koerner quer mais. Ele está 
agora investindo em uma programação 
cultural diferenciada para cada dia da se-
mana, excluindo a segunda feira, quando 
está fechado. “Gosto de dizer que o Café 
dos Araçás não é um lugar com música 
ambiente, mas sim um lugar onde se vê 
um show de música. O custo pode ser 
mais alto, mas a qualidade dos músicos e 
do som é o que faz a diferença”, diz. 

Nas terças feiras o Café dos Araçás 
vem promovendo sempre algo relacio-
nado às artes cênicas: teatro ou comédia, 
seguindo tendências bem sucedidas em 
grandes pólos urbanos como São Paulo. 
O projeto iniciou com o Comédia Esporte 
Clube do grupo Teatro de Quinta que 
deve voltar em maio e lotou a casa todas 
as noites. Nas quartas feiras a temática é 
uma noite romântica chamada “Amar é...” 
para casais. A primeira edição será no dia 
8 de maio e dará um toque romântico na 
noitada da ilha, incluindo música ao vivo 
e um cardápio especial com uma escolha 
entre 3 pratos principais, duas sobreme-
sas, 1 drink e café por algo em torno de 
R$80,00 por casal. A quinta feira é dia de 
prestigiar os saudosistas que vem acom-
panhando os últimos 10 anos das delicio-
sas noitadas dos Araçás no projeto “Café 
das Antigas” onde a música é o mais im-

portante: Jazz, Blues, MPB, Bossa Nova e 
instrumentais ao vivo.

O fim de semana chega e é hora de cair 
na pista. É por isso que às sextas feiras o 
salão faz espaço para uma pista de dança 
e o som fica um pouco mais agitado: sam-
ba de raíz, choros e rock para espantar os 
males. Os sábados são reservados para a 
música eletrônica em festas como a “Rave 
Metal” do DJ TiagoF ou a “Rádio Fantas-
ma” dos DJs Gajeta e Ale onde os artis-
tas Hugo Rubilar e Anderson Rodrigues 
pintam um painel durante todo o evento 
no espaço externo que fica exposto até o 
próximo evento. Quem quiser, pode con-
ferir o primeiro painel pintado em março 
que ficará até dia 25 de abril quando será 
pintado outro.

Aos domingos ainda existe um proje-
to em andamento para uma feira artesanal 
com música ambiente, começando mais 
cedo para que todo mundo possa chegar 
no horário ao trabalho na segunda feira.

É fácil constatar que toda esta progra-
mação dá um trabalho danado e prestigiá-
lo é o dever de todos aqueles que rezam 
por uma programação cultural mais mo-
vimentada em nossa amada Lagoa.

Para maiores informações: www.cafe-
dosaracas.com 

E-mail para contato@cafedosaracas.
com           

Texto: Alana Trauczynski
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Há 15 anos o restaurante 
Ponta das Caranhas vem 
fazendo a história da gas-

tronomia da ilha, com sua localização 
privilegiada e seus pratos consagrados 
como o Peixe à moda das Caranhas e 
as famosas moquecas de peixe e cama-
rão. Nada como uma tarde ensolarada 
à beira do pier com o reflexo da Lagoa 
da Conceição em uma caipirinha chei- 
a de gelo acompanhada por um dos 
pratos deliciosos aí servidos. Outras 
boas pedidas são o congrio chileno à 
moda do Chef, coberto com creme de 
laranja e cenoura ou o Camarão à bai-
ana, dourado na manteiga com cebola 
e acrescentado leite de côco, molho 
sugo, azeite de dendê e uma pimenti-

Ponta das Caranhas, perfeição nos sabores e na vista

Wander Cairo Levy é publicitário
Contato:  levy.wander@gmail.comCultura

O Patagônia, restau-
rante no Canto da 
Lagoa, já é ampla-
mente conhecido e 
aclamado por suas 

carnes de qualidade, no melhor estilo 
exportação argentino. Mas é impor-
tante lembrar que a Argentina é tam-
bém um dos maiores exportadores 
e consumidores de peixes, com suas 
águas profundas e frias. É por isso que 
o Patagônia também aposta em uma 
receita impecável de bacalhau para a 
quinzena de Páscoa, uma boa época 

Nem só as carnes fazem o sucesso do Patagônia

Foto: Divulgação

Na última edição do Jornal da Lagoa inventei uma história sobre as diversas influências 
culturais que rolam pela Lagoa e os motivos pelos quais isso aconteceu bem aqui, em nosso 
bairro. Pego este gancho para destacar a coluna de hoje com dois filmes que, embora rodados 
no primeiro mundo, têm todos os ingredientes dos países de origem de seus realizadores. 
Esta mistura é fantástica e é a única fórmula de revitalização cultural que eu acredito.

O Segredo do Grão- La Graine et le Mulet
Francês/marroquino – 147 minutos
Direção: Abdel Kechiche
Com Habib Boufares, Hafsia Herzi, 
Farida Benkhetache e outros.
Lançamento: março de 2009

A produção é francesa, o filme foi rodado no litoral francês, a língua é o francês, 
mas o filme é todo árabe. Mais precisamente um filme de emigrantes marroquinos. E 
é essa a grande magia do DVD: você realmente vive a cultura deste povo humilhado e 
desprezado pela França, que durante todos os longos anos de colonização, foi imposta 
a eles como a sua verdadeira pátria. A garota Hafsia Herzi dá um show de interpretação 
e foi premiada no Festival de Veneza. O filme é um pouco longo, mas nem um pouco 
cansativo.

Bella – Bella
Americano/mexicano – 91 minutos
Direção: Alejandro Gómez
Eduardo Verastegui, Tammy Blanchard,
Manny Perez e outros.
Lançado em setembro de 2008

Sem jogo de palavras, um belo filme. Assim como o marroquino, este filme rodado 
nos Estados Unidos gira em torno de tacos, salsa, merengue e uma salada cultural do 
maior valor. O filme vai muito bem até o final, meio que forçando um happy end ao 
gosto dos americanos. Mas, mesmo assim, é uma pérola nas prateleiras da locadora.

Caos Calmo – Quiet Chaos
Italiano – 105 minutos
Direção: Antonio Luigi Grimaldi
Com Nano Moretti, Blu di Martino,
Valeria Golino e outros
Lançamento: março de 2009

Horário de atendimento: De Segunda à 
Domingo, das 11h às 24h. Estrada Geral 
da Barra da Lagoa, 2377
Fone: (48) 3232-3076

nha para fechar com chave de ouro. O 
serviço é à la carte e o Maître Roque 
Martins faz sempre as melhores su-
gestões, apoiado por uma equipe sól-
ida de longa data que não deixa cair a 
qualidade no atendimento. O restau-
rante também se preocupa em atender 
as necessidades de deficientes físicos e 
estrangeiros, possuindo cardápios em 
inglês e banheiros especiais. Possui ca-
pacidade para aproximadamente 220 
pessoas e salão exclusivo para even-
tos de até 80 pessoas. Um clássico da 
nossa região, por mérito.

para experimentá-lo. O Brandade de 
bacalhau leva lascas de bacalhau do 
Porto, batatas, creme de leite, alho, 
cebola, salsa e azeite extra virgem. 
“É importante ter opções no cardá-
pio para agradar à todos”, diz Lycia 
Sester, proprietária juntamente com 
Marcello Miller. “85% dos pratos da 
casa são carnes, mas oferecemos de-
liciosas opções de massas e saladas, 
pois temos clientes vegetarianos.” Da 
costa selvagem do Atlântico Sul até 
a cordilheira dos Andes, a Patagônia 
insiste em ser um lugar de longos 

horizontes e geleiras magníficas. In-
spirados por essas sensações de paisa-
gens majestosas e sabores exclusivos, 
o restaurante Patagônia quer trazer à 
sua mesa a qualidade dos produtos 
originais aliada ao padrão da gastrono-
mia internacional.O restaurante agora 
volta a abrir aos domingos para o al-
moço, das 13h às 18h, mas o horário 
de atendimento normal é de terça à 
sábado, das 20h à 1h. Rua Laurindo 
Januário da Silveira, 1233 – Canto da 
Lagoa

Fone: (48)3232-5679

Inaugurado no dia 28 de março, 
o “The Black Swan” chegou 
para matar a sede de todos os 

que sentem falta de um verdadeiro 
“pint.” Mesas de madeira escura, piso 
qua-driculado preto e branco, jogo de 
dardos na parede, TVs de tela plana e 
um bar colorido das melhores marcas 
de cerveja nacionais e importadas, en-
tre elas: Guiness, IPA Greene King, 
Fuller’s, Strong Folk e o incopiável 
chopp Old Speckled Hen (Ale). O 
pub está aberto todos os dias das 16h 
às 24h, mas não deixe para tomar a 

saideira só no final porque faltando 
vinte minutos para a meia-noite to-
cam os sinos indicando o último 
round. Nas sextas e sábados você tem 
um pouco mais de tempo, até à 1h40. 
Já o happy hour acontece das 16h às 
20h com petiscos e promoções de 
caipirinha e caipivodka por R$ 3 e R$ 
4 respectivamente. Os baldes 5 por 4 
de long necks também são populares 
e os preços variam de R$18 à R$22. 
Para quem não gosta de cerveja as pe-
didas são um bom whisky (somente 
importados), vinhos, vodkas e espu-

mantes. “O cardápio por enquanto é 
simplificado para manter-se o padrão 
de qualidade”diz o gerente da casa, 
Eduardo Barros. “Estaremos acres-
centando itens constantemente, mas 
por enquanto delicie-se com nossos 
jalapeño poppers, buffalo wings entre 
outros.” Vejo você lá! Ou como di-
riam os ingleses: See you there!

The Black Swan para aqueles que adoram um tradicional Pub inglês

Rua Manoel Severino de Oliveira, 
592 – Lagoa da Conceição
Fones: 3234-5682/3233-4972

Peixe a moda do chef, uma sugestão da casa

Brandade de bacalhau com croutons
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Dando inicio às 
atividades para 
a comemora-
ção dos 40 anos 
da implantação 
do projeto de 
sua sede so-

cial, o atual conselho administrativo do 
Lagoa Iate Clube (LIC) propôs aos as-
sociados a elaboração de estudos visan-
do a restauração do Edifício Sede e do 
seu agenciamento externo, cujo projeto 
arquitetônico original coube a um dos 
mais reconhecidos arquitetos do século 
XX, o arquiteto Oscar Niemeyer (que 
completou 100 cem anos em 2007).

Passados quase meio século o Edi-
fício encontra-se bastante alterado em 
relação ao projeto original, pois é uma 
das áreas mais intensamente utilizadas 
de todo o Clube e as suas atuais ins-
talações não mais atendem satisfato-
riamente a todas as solicitações, neces-
sitando de melhorias e modernização.

Esta iniciativa, ora proposta, terá 
cunho cultural e visa á valorização da 
imagem do Clube através da restaura-
ção do Edifício Sede e do paisagismo 
correspondente ao projeto original, 
cujo reflexo deverá também contribuir 
para a ampliação do quadro de asso-
ciados. A Comissão de Restauração é 
composta pelos associados Alexandre 
Morga, Vice-Presidente de Patrimônio; 
Flavio Tessari e Rafael João Rodrigues 
e esta aberta para a contribuição e co-
laboração de todos os interessados no 
resgate histórico do LIC.

Idealizado por Ademar Gonzaga e 
planejado pelo arquiteto Oscar Niemay-
er o projeto contemplava um complexo 
de lazer que atendesse não apenas as 

67 – pré-projeto, 
69 – implantação do CIT,

75 – LIC inaugurado, 
85 à 95 - começam as 

modificações.necessidades da época, mas, sobretudo, 
que se projetasse à frente de seu tempo. 
No projeto original, todos os espaços 
interagiam, era possível sentar no so-
lário ao lado da lanchonete e acompan-
har as atividades esportivas e ao mesmo 
tempo apreciar os barcos navegando na 
lagoa. Como Oscar Niemayer em seu 
projeto escreveu: “A idéia proposta que 
nos parece justa é projetar um clube a-
berto, de praia e sol. Como qual, a vida 
passará ao ar livre, junto à lagoa e aos 
campos de esporte.”

A vontade dos associados é restau-
rar e resgatar a história do LIC, pois 
com o passar dos anos o Clube foi se 
adaptado às novas exigências, como re-
ceber shows de grande porte, fechando 
áreas livres para adequar o som as leis 
de acústica.

O Clube completa 40 anos de im-
plantação do projeto inicial. Não é a-
penas uma restauração para os sócios, 
mas sim, um presente para toda a co-
munidade da Lagoa da Conceição. Atu-
almente há um conceito oposto ao que 
foi proposto pelo Niemayer, o Lagoa 
Iate Clube foi idealizado para estimu-
lar os relacionamentos, a pratica de es-
portes e a convivência com a natureza, 
antes de se transformar em um palco 
de shows.

O LIC é extremamente bem locali-
zado e precisa ser revitalizado e entre-
gue à comunidade. Quando foi inaugu-
rado em 1975, oferecia mais variedades 
de esportes do que existe hoje. Outras 
prioridades são reformular o clube para 
terceira idade, construir rampas e ba-
nheiros para deficientes, além de outras 
áreas de lazer, e a restauração do pro-
jeto modernista de Oscar Niemayer.

LIC resgata suas origens

R$

22,00

CENTRO - FLORIANÓPOLIS
Travessa Carreirão nº 62 - 3224.6353

Leitores de primeira 
O novo perfil do consumidor de 

vinhos no Brasil aponta não 
um crescimento de volume, 
mas de qualidade, ou seja: 
bebem-se vinhos melhores. 

Com a frase acima iniciei uma das colunas que 
escrevi aqui para o jornal uns dias atrás. 
Dentro desta questão tem algo bastante interes-
sante que é sobre o vinho branco, quase sempre 
deixado de lado pela mídia e que tem um papel 
tão importante quanto o dos tintos. O fato é que 
o consumo de vinhos brancos sempre foi alto em 
muitos países do mundo todo. Segundo uma es-
pecialista inglesa no assunto, Jancis Robinson, de 
cada 10 garrafas de vinhos vendidos nos Estados 
Unidos pouco mais de 4 são tintos. Na Inglaterra, 
outros grandes pais importador/consumidor as 
vendas de vinhos brancos superam em alta per-
centagem a de tintos. Sem sombra de duvida em 
um país como o nosso, com o calor batendo o 
tempo todo, as opções de brancos devem ser 
muito consideradas. 
Como na gastronomia e nos hábitos de saúde no 
mundo inteiro a carne vermelha e farta vêm sen-
do substituída por saladas, comida oriental, etc. o 
vinho branco acaba se tornando par harmonioso 
para tal, sem contar o efeito refrescante nestes 
dias quentes que temos vivido. Têm aparecido 
cada vez mais vinhos sensacionais de uvas bran-
cas como Rieslings, Viognieres, Semillons, Chen-
ins Blanc de diversos paises que não necessari-
amente como os de origem, França e Alemanha, 
mas exemplares chilenos, argentinos, australianos, 
neozelandeses, de dar água na boca.
Experimente.
Qualquer dúvida, crítica ou curiosidade não hesite 
em entrar em contato através do e-mail abaixo.

Nilson César
Armazen.nilson@gmail.com

Vinífera ilha

O prazer de contar com uma 
biblioteca em excelentes 
instalações e com mais de 
oito mil títulos, atendida 

por profissionais e com uma privilegiada 
vista da Lagoa da Conceição só em 2008 
foi desfrutado por quase 22 mil pessoas. 
Trata-se dos leitores e visitantes da Barca 
dos Livros, localizada em frente ao trapi-
che do portinho da Lagoa. Mantida pela 
Sociedade Amantes da Leitura, a Barca é 
uma referência nacional mas, no âmbito 
local, abriga histórias pessoais muito es-
peciais, como a da família de leitores 
Marcelo e Claudia Coutinho e os filhos 
Bernardo (8) e Maria Inês (2). Nesta en-
trevista, eles falam  sobre o prazer da lei-
tura e de frequentar a Barca dos Livros.

Qual a importância da Biblioteca 
Barca dos Livros para o bairro e a co-
munidade em geral?

R: A Barca representa o mundo da 
imaginação, o mundo que nos permite a 
maior e mais deslumbrante das viagens, 
a viagem através das palavras, das his-
torias, da sabedoria e do conhecimento! 
A Barca dos Livros é um baú de infor-
mação e encantamento para todos nós, 
e também para a comunidade e seu en-
torno, que ganha de forma brilhante um 
cantinho acolhedor, simpático, delicado, 
aconchegante e repleto de sapiência. 

Sinceramente é de louvar esta iniciati-
va, pois acreditamos que não seja propria-
mente fácil realizar esta empreitada. Nós, 
que somos agraciados com tal cantinho, 
sentimos muito orgulho de todas as pes-
soas que o idealizaram e nos permitiram 
através de tal honrosa atitude, fazer parte 
dele. Hoje, a Barca dos Livros é um com-
plemento, algo que faz parte da nossa ro-
tina, e acima de tudo, do dia a dia dos nos-
sos filhos, para quem sempre desejamos o 
melhor da vida! 

Quantos livros, em média, a famí-
lia retira por mês na Barca?

R: Uma media de 25 livros.

Qual o livro que fez maior sucesso 
na família até hoje? Por quê?

R: Na verdade foram inúmeros livros 
que fizeram sucesso, depende de cada 
membro da família. Uns apaixonaram-se 
perdidamente pela escrita simples e sabo-
rosa do Mia Couto, outros, os baixinhos 
encantaram-se com o “D. Quixote” de 
Cervantes. Todavia, o maior sucesso em 
casa foi “Romeu e Julieta” em forma de 
teatro (ilustração). O livro foi um acon-
tecimento, pois a obra de Shakespeare es-
tava apresentada de uma forma simples-
mente magnífica, deliciosa e arrebatadora, 
capaz de envolver adultos e crianças!

 Qual a importância da leitura para 
a vida familiar e para o desenvolvi-
mento das crianças e adultos?

R: A leitura apresenta-se como um 
importante e poderoso instrumento de 
compreensão e está presente nas nossas 
vidas desde o momento que começamos 
a interagir e a tentar entender o mundo 
sob diversas perspectivas. 

É um dos alicerces do conhecimento e 
também de construção da personalidade, 
onde o “lúdico” nos leva a conhecer a re-
alidade de uma forma mais agradável e, 
ao mesmo tempo com espírito critico. 

O ato de ler permite-nos saber um 
pouco mais sobre o ser humano e o mun-
do à nossa volta (pessoas, culturas, povos, 
línguas, costumes, crenças, atitudes, com-
portamentos, histórias, brincadeiras, entre 
outros) com os seus infinitos e curiosos 
detalhes. 

Para completar, a leitura une a família 
e ainda nos oferece, de mão beijada, ex-
celentes bons momentos, boas risadas e, 
por conseguinte crianças felizes!
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Mara Souza é podólo-
ga, proprietária da 
clínica Saúde dos 

Pés e professora de curso 
Senac Estética de Florianópo-
lis em podologia. O curso tem 
duração de dois anos e meio. 
Podologia é um estudo que de-
tecta patologias nos pés, como 
micoses, fungos, unha encra-
vada, calosidades.

O tratamento de micoses 
e fungos leva de seis meses 
a um ano. É um tratamento 
conjunto entre profissional e 
cuidados de responsabilidade 
do paciente, como não usar o 
mesmo calçado todos os dias, 
utilizar meias de algodão e tro-
car as meias todos os dias. Usar 
sapato de couro também evita 
doenças, já que calçados sinté-
ticos proliferam bactérias.

Florianópolis tem uma um-
idade acima da média e é muito 
fácil o calçado ter bolor. O pa-
ciente deve limpar o calçado 
com Lisoforme e o lavar pe-
riodicamente. Calçados muito 
altos também são inadequados 
por não distribuírem o peso do 

corpo por toda a planta do pé. 
Não se deve usar meias de nái-
lon e o chulé é uma indicação 
de proliferação de bactérias. 

O pé de atleta e frieiras 
são causadas por bactérias. O 
fungo se alimenta de creatina, 
e as unhas são quase 100% cre-
atina, ou seja, é um ambiente 
favorável a sua proliferação. 

Diabéticos devem tomar 
cuidado com os pés, a circula-
ção diminui com a doença. O 
paciente deve ter cuidado com 
machucados, por causarem úl-
ceras. Os diabéticos possuem 
uma circulação lenta, em situa-
ções extremas, se não tomarem 
cuidado, podem amputar as 
pernas por não sentirem que 
estão machucados.

A Clínica Saúde dos Pés é 
localizada à rua Manoel Isidoro 
da Silveira, 488, Lagoa da Con-
ceição. Horário de atendimento 
de terça-feira à sábado, das 10h 
às 19h, com horário marcado. 
Contato pelos telefones 3334-
9065 e 9909-7457 e pelo e-mail 
podologa_mara@yahoo.com.
br. 

Saúde dos pés

O sol brilhou forte para o alagoano, radicado em Flori-
anópolis Tanio Barreto. O atleta venceu a primeira etapa 
do Circuito Catarinenese de Surf  Profissional que rolou 
nos dias 27, 28 e 29 de maio na praia da Joaquina. As boas 
condições proporcionaram para o público e atletas pre-
sentes um show de surf  com muitas manobras fortes e 
inovadoras. Tanio superou seus adversários somando 9,33, 
uma das maiores notas de toda competição, totalizando 
15,26 pontos nas suas duas melhores ondas. Pela conquista 
levou para casa R$ 30.000,00 de premiação, além dos 2.500 
pontos para o ranking catarinense e 750 pontos para o Cir-
cuito Abrasp Brasil Tour 2009. 
Resultado
1º) Tanio Barreto (AL)
2º) Tomas Hermes (SC)
3º) Beto Mariano (SC)
4º) Peterson Rosa (PR)

Fugindo um pouco do agito das ondas. A Lagoa da Con-
ceição emoldurou com classe e requinte a regata que 
comemorou o dia mundial da Água (22). Mais de trinta 
velejadores disputaram o título do evento que além de con-
fraternizar, teve a intenção de conscientizar a população 
da capital catarinense a economizar, Afinal é importante 
remeter à preocupação ambiental em relação aos recursos 
naturais e à produção de resíduos.
No sábado, dia 21 de maio, apesar do vento fraco, foram 
realizadas as provas da categoria Kids. Foi uma festa, a cri-

As últimas semanas foram movimentadas por todos os cantos. Nas areias, ondas 
e lagoa, os ventos sopraram a favor da prática de esportes. Atletas de diferentes 
modalidades reuniram-se para comemorar o aniversário de 283 anos da cidade 
de Florianópolis em grande estilo. Confira o resultado das disputas que agitaram 
a região:

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

Ondas épicas na praia da Joaquina

Velejadores unidos para comemorar

ançada deu um show. No domingo o vento nordeste so-
prou com intensidade entre 15 e 18 nós, o que propiciou 
a realização da categoria Formula e Slalom.  A disputa foi 
acirrada entre Alexandre Neves e Rafael Cunha, na final Al-
exandre levou a melhor. Já na Slalom, Luis Nienkotter gan-
hou duas das quatro regatas, levando o título do evento.
Resultado
Slalom Open
1º) Luis Bi Nienkotter (Postos Nienkotter/Ventuus/Tore-
rosails)
2º) Konan Lang (Naish, Starboard)
3º) Marcos Gevaerd (Lojas by Wind)
Slalom Sport
1º) Arthur Job (Windcenter)
2º) Alexandre Zattar (Windville)
3º) Rolf  Junior (Windville)
Slalom Feminino
1ª) Fabiana Barcelos (Ventuus/Torerosails)
Formula
1º) Alexandre Neves (Mac Consultoria, Gator Team, Cam-
boriu Wind)
2º) Rafael Cunha (Ace Parking) 
3º) Aldo Maia – Bebeko (Mac Consultoria, Camboriu 
Wind)
Kids
1º) Lucca Dagnoni (Mac consultoria, Camboriu Wind)
2º Caio Klein (Windcenter)
Kids Feminino
1ª) Ana Paula Frantov (Floripafins)
2ª) Bruna Maia (Mac consultoria, Camboriu Wind)
3ª) Nicole Barcelos (Ventuus/Torerosails)

Show de manobras nas areias da 
Joaquina

A temperatura não estava quente apenas no mar. As dunas 
da Joaquina ferveram e apesar da grandiosidade, ficaram 
pequenas para os atletas que participaram da 2ª etapa do 
Circuito Catarinense de Sandboard. Um lindo dia de sol 
corou a disputa que também rolou no final de semana do 
dia 22 de março. O evento organizado pela Acessb (As-
sociação Cultural Esportiva de Sand&Snowboard) reuniu 
competidores de Florianópolis, Garopaba, Ararangua, en-
tre outros. 
A disputa foi dividida entre as provas de Duel Slalom Open, 
que são baterias homem a homem num percurso que deve 
ser contornado no mesmo tempo, buscando superar o 
oponente. Quem levou o título foi Carlito do Canto, atleta 
de Araranguá. Nas provas de Slope Style divididas em cat-
egorias, venceram os atletas que executaram um percurso 
com rampa, seguida de um obstáculo e um corrimão (rail). 
Confira os vencedores em cada bateria:
Slope Style
Iniciantes
1º) Leonardo de Souza 
2º) Lucas
3º) José “cosak” Ramos 
4º) João Godoy  
Mirim
1º) Gustavo 
2º) Renato do Canto 
3º) Ruan 
4º) Marcelo Barbosa 
Aspirantes
1º) Matheus Rateke 
2º) Carlito do Canto
3º) Bruno Édio Nunes 
4º) Cleyton Édio Nunes 

No dia 21 de março foi 
comemorado o dia 
Internacional da sín-

drome de down.  A escolha da 
data refere-se aos três cromosso-
mos no par de número 21 (21/3) 
que as pessoas com a síndrome 
possuem. Os portadores não 
possuem defeito, muito menos 
uma doença. Trata-se de uma 
ocorrência genética natural, que 
no Brasil ocorre uma a cada 700 
nascimentos. Os dados do senso 
do IBGE (2000) apontam que 
cerca de 14,5% da população 
brasileira (aproximadamente 24 
milhões de pessoas) possuem al-
guma deficiência física ou men-
tal. Neste grupo, estima-se que 
300 mil nasceram com síndrome 
de down. 

A síndrome afeta a todos e 
por motivos ainda desconhe-
cidos pela ciência. Durante a 
gestação, as células são formadas 
com 47 cromossomos, ao invés 
de 46 que é o normal. Assim, 
o material genético em excesso, 
localizado no par de número 21, 
altera o desenvolvimento regular 
da criança. Com o apoio para o 
seu desenvolvimento e a inclusão 
em todas as esferas da socie-
dade, as pessoas com síndrome 
de down têm rompido muitas 
barreiras. Hoje há pessoas com 
down estudando, trabalhando, 
vivendo sozinhas, escrevendo 
livros e cursando universidade. 
Entretanto, o preconceito em 

relação ao portador da síndrome 
ainda persiste, justamente pela 
desinformação. 

É necessário acreditar na real 
possibilidade de que toda pessoa 
que nasce, numa condição bi-
ológica diferente da maioria, pos-
sa se desenvolver. Por isso, desde 
o início de suas vidas precisam 
ter oportunidades de serem valo-
rizadas pelas suas capacidades. É 
imprescindível que existam políti-
cas públicas, que os governos in-
vistam para que os profissionais 
da educação sejam, além de sen-
síveis, comprometidos na busca 
de estratégias diferenciadas para 
atender as necessidades de cada 
aluno e contribuir na diminuição 

Inclusão Social da pessoa com
Síndrome de Down

do preconceito. 
Para ocorrer de fato a inclusão 

social, é necessário transmitir as 
informações corretas sobre o que 
é a síndrome; recebê-lo com na-
turalidade em locais públicos; es-
timular suas relações sociais e sua 
participação em atividades (lazer, 
esportes, festas, comemorações), 
bem como, garantir que estas ati-
vi-dades levem em consideração a 
sua condição; garantir que as em-
presas estejam preparadas para 
avaliações adequadas, com con-
tratação especial para seu quadro 
de funcionários; nunca destratar, 
saber respeitar e escutar.

Renato Geske
Farmacêutico e Vereador de 

Florianópolis

Tratar bens 
os pés é
sinal de 
higiene e 
saúde
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Quadro do Luciano Martins na 
parede, sous-plats de palha artesa-

nal e grandes taças de vinho à meia luz... 
este é o clima do restaurante Gergelim. 
Sabe aquele lugar que você sempre teve 
vontade de conhecer mas faltou opor-
tunidade? Pois é. Chegou a hora! Felipe 
Grecco, chef  e proprietário do restaurante 
juntamente com sua sócia Daniela Petro-
ni, acaba de voltar de uma especialização 
na Itália cheio de novidades. Formado na 
Espanha, ele sabe mais do que ninguém 

A península de Yuca-
tán, à parte a agi-
tação de Cancun 
é um verdadeiro 
paraíso natural e 

cultural, vale a pena conferir.
Ao desembarcar em Cancun a 

dica é alugar um carro e seguir, 
a primeira parada quase que 
obrigatória é Playa Del Carmem, 
com um ar mais chicano, frequen-
tada pelo publico europeu, em 
sua avenida principal concentra-
se o movimento mais descolado 
da Riviera Maia, restaurantes para 
todos os gostos e bolsos, uma de-
liciosa movimentação de pessoas 
e como em todo caribe uma visão 
deslumbrante que vem da combi-
nação do mar com areia branca.

Em outro  paraíso iucatano, a 
30 km de Cancun nas preserva-
das praia de Isla Mujeres existe 
o “Hotel Secreto” que foi con-
decorado como um dos 50 mel-
hores do mundo pela Condé Nast 
Traveller, camas ao ar livre, fru-
tas tropicais por todos os lados 
e poucos hospedes (apenas nove 
apartamentos) exclusividade para 
poucos.

Independente da sua opção 
de hospedagem, o legado arque-
ológico deixado pelos Maias pode 
ser visitado de carro: O misterioso 
observatório astronômico de Chi-
chén Itzá e as ruínas de Uxmal, 
ambos no interior da península 
são obrigatórios para quem se in-
teressa pela cultura Maia.

Um dos pontos altos nas estra-
das que dão acesso as ruínas são os 
“cenotes”, inúmeras placas apon-
tam para os mesmos, os caminhos 
que aparentemente não levam a 
nada, conduzem ao mais psicodé-
lico mundo subterrâneo que um 
terreno calcário pode apresentar: 
trata-se de poços escavados pelos 
Maias que servem como entrada 
a diversas cavernas subterrâneas 

inundadas de água cristalina.
No caminho opções de sossego 

se espalham pela rodovia 307 nas 
imediações de Tulum, existe o fa-
moso conjunto de ruínas à beira 
mar.

Seja para relaxar, ter uma ex-
periência cultural ou entrar em 
contato com a exuberante natur-
eza mexicana, a Riviera Maia é 
o destino ideal. Tente resistir se 
puder! Se não puder A VERSUS 
BRASIL te leva até lá. Visite nos-
so site www.versusbrasil.com

Land of  Gods

Apresenta

Gabriela
Guanais 
Versus Brasil 
Turismo 
Inteligente

versus@versusbrasil.com
3209-1809

Cancun a partir 
de U$ 1399,00 
Consulte-nos

Restaurante Gergelim – Clima de bistrô, cozinha de nível internacional 
que a escolha dos fornecedores faz toda a 
diferença no resultado dos pratos, e é por 
isso que o Gergelim escolhe a dedo suas 
carnes, massas e frutos do mar. Produ-
tos frescos, saborosos e com temperos e 
especiarias na medida certa. A cozinha é 
contemporânea, com base italiana. Isso 
quer dizer que o melhor da atualidade es-
tará em seu prato, com toques especiais 
da talentosa sous-chef  Taiane Andrade. 
Os carros-chefe do restaurante e receitas 
imperdíveis são: o risoto de camarão ao 

aroma de tabasco e o filé mignon grelhado 
com molho marsalla e risoto de ceboul-
lette. O atendimento é personalizado e os 
proprietários estão sempre por perto para 
garantir uma experiência inesquecível. 

De Terça à Sábado das 20h às 24hs/
Sábados e Domingos das 12:30hs às 
16:30hs.

Av. Afonso Delambert Neto, 315 – 
Lagoa da Conceição

Fone: (48)3232-6684  E-mail: restau-
rantegergelim@uol.com.br

Lagoa may seem like a small place 
but it has far reaching connec-
tions. There are many residents 
from the States, various parts 

of  Europe and Asia who along with the 
numerous hostels and tourist accommo-
dation ensure gringos are never far away. 

As the world gets smaller Lagoa has 
had to adapt. Since I have been here Bank 
of  Brazil has installed three new cash ma-
chines that will accept foreign cards, two 
of  which have been installed in the main 
branch just in the last month. Although 
you have to remember that after ten 
o’clock there is R$100 withdrawal limit. 
Perhaps more exciting though is the ar-
rival of  the Black Swan an English style 
pub complete with Old Speckled Hen, a 
dart board and a quiz night with bi-lingual 
questions. Now there is there somewhere 
we can go and enjoy a proper pint.  The 
menu however sticks to local fare though 
one can dream of  beer-battered fish, toad 
in the hole or even bubble and squeak...

Of  course people move away and 
travel to experience new cultures and em-
brace them and I for one love the endless 
availability of  beer from mini cans to gi-
ant bottles, the grilled meats, the samba, 
the energy and the parking spaces for 
your dog at the supermarket. However it 
is always good to have a little bit of  home 
and I am an awful cliché because when 
anyone comes to visit they have to bring 
tea. I also love getting my hands on their 
newspapers and magazines although the 
newsagents here at least sell Newsweek.

Another part of  the globalisation cycle 
is the increasing number of  international 
DJs featuring in the islands clubs from 
major attractions at Carnival like Fatboy 
Slim and Pete Tong to the many others 
from Europe and Argentina amongst 
other places. Circuit is proud to boast its 
commitment to bringing the best interna-
tional talent to Lagoa and this weekend 
Saturday April 11th we have DJ Sonny 
playing his take on tech house and mini-
mal sounds as part of  his South American 
tour. Sonny is currently based in London 
but hails from Singapore where he held 

a residency with Singapore’s superclub 
Zouk and went touring with DJ magazine.  
For more information see www.myspace.
com/djsonnyspace or www.clubcircuit.
com.br.  Circuit is open from Wednes-
day as a lounge bar with live music and 
as a club on Friday and Saturday nights. 
For discount entry please email your full 
name to lista@clubcircuit.com.br 

Lagoa meets 
Globalisation

Cinco coisas que você 
não pode perder...

Anelis Assumpção 
no Jinga Bar

Puroritmo - Fes-
tival da Cultura 

Consciente

Bolo de especia-
rias no Sintonia

Circo Nacional da 
China

Música ao vivo no 
San Jacques

O show “É pra dançar” no 
dia 10/04 será imperdível. Quem 
acompanhou o show da Anelis no 
último Conexão Sul certamente 
não deixará de comparecer. A can-
tora, compositora e percussionista 
tem a sagacidade de quem canta na 
fluência das melhores conversas de 
botequim. No show, poesia com 
samba, reggae, hip hop e vanguarda 
paulistana. No repertório, músicas 
como Bola com os Amigos, um 
desabafo-canção direto e reto sobre 
uma frustração recorrente entre as 
mulheres brasileiras. 

Ingresso: antecipado R$ 20. Na 
hora, R$ 30.

Local: Jinga Bar - Av. das Ren-
deiras, 1046 - Lagoa da Conceição. 

Ponto de venda: no local, Sinto-
nia Música e Café-3232-8877), Loja 
Imaginarium (Shopping Beiramar).

Horário: A casa abre às 21h. 
Show a partir das 22h.

Informações: (48) 3235-3637.

No dia 11/04 o projeto Puroritmo, 
de Brasília, promove saúde e ecologia 
com o conceito de entretenimento 
consciente, sem bebidas alcoólicas e 
cigarros. Com feira de ecoprodutos e 
economia solidária, shows, oficinas, 
saúde integral e gastronomia natural, 
o projeto movimenta o feriado da se-
mana santa. Programação: A partir das 
9h - Oficinas de práticas ecológicas, 
culturais e de saúde integral. Inscrições 
no local; Feira de Ecoprodutos e Eco-
nomia Solidária; Área de Gastronomia 
Natural.

A partir das 18h - Shows e apre-
sentações com artistas de Florianól-
polis, Brasília e Rio de Janeiro: Bando 
Arvore Sagrada; DJ Marcelo Pimenta; 
DJ Chicco Aquino; B Negão Sound 
System, show ao vivo com B Negão, 
DJ Castro e Pedro Selector.

Ingresso: gratuito até as 18h. Após, 
R$ 10 femimino e R$ 15 masculino. 
Após 20h, R$ 15 feminino e R$ 20 
masculino.

Local: Aragua - Canto direito da 
Praia Mole. Ponto de venda: no local.

Horário: das 9h à meia-noite. 
Informações: (48) 3232-1839

O grandioso e belo Circo Nacio-
nal da China retorna ao Brasil com 
o espetáculo acrobático Piratas. Em 
Floripa do dia 9 ao dia 12 de abril, 
convidam o público a uma viagem 
para conhecer o encantamento e os 
mistérios que envolvem as aventu-
ras dos piratas em alto mar. Aliando 
técnicas tradicionais e um roteiro 
de inspiração futurista, o espetáculo 
traz dança, movimentos acrobáti-
cos, sonoridade percussiva e efeitos 
visuais sao elementos presentes na 
apresentação. São 65 integrantes e 
mais de 12 toneladas de equipamen-
tos.

Ingresso: arquibancada R$ 50. 
Vip R$ 80. Estudantes e idosos têm 
desconto na bilheteria do Multiuso. 

Local: Centro Multiuso - Aveni-
da Beira Mar de São José.

Horário: 18h, 20h e 21h.
Ponto de Venda: no local.
Informações: (48) 3241-2506 / 

9963-4008.

Se você gosta de ouvir boa músi-
ca, encontrar pessoas interessantes, 
ler um bom livro e atendimento im-
pecável enquanto o faz, seu destino 
é o Sintonia Música & Café. Lá você 
sente os sons, aromas e sabores de 
quem ama o que faz. Um exem-
plo disso é o bolo de  especiarias, 
receita criada pela casa e servida 
pelas proprietárias com orgulho. 
Isso além do aroma de café fresco 
e pão quentinho assado na hora, do 
queijo briê com geléia e lascas de 
amêndoas, das caldas de frutas da 
estação feitas no tacho de cobre e 
do delicioso creme português e pão 
de queijo mineiro. Para um final de 
tarde em verdadeira sintonia com o 
que há de bom!

Avenida Afonso Delambert 
Neto, 740 - Lagoa da Conceição

(48) 3232-8877    E-mail: sinto-
niacd@terra.com.br

Atendimento: todos os dias, das 
15h à 01:00.

O San Jacques já virou um 
clássico para o happy hour de 
Coqueiros. Sempre com um deli-
cioso chopp Brahma bem gelado 
e os mais deliciosos aperitivos à 
sua espera. Para esta semana, o San 
Jacques preparou uma programação 
especial com músicos de qualidade, 
desde o melhor do som instrumetal, 
passando por samba de raiz, MPB, 
pop e rock. Torne o seu fim de tarde 
e sua noite ainda mais agradável.

Horário: Terça à Domingo a 
partir das 18:30hs

Música ao vivo diariamente
Acesso para cadeirantes
Rua Des. Pedro Silva, 2274, Co-

queiros, Fpolis - Fones: (48) 3249 
1012 / 9978 8585

Av. Afonso Delambert Neto, 315. Reservas: 3232-6684

Rafe Jeune, one 
of  our gringo col-
umnists, loves to be 
by the sea but never 
seems to get around 
to going to the beach. 
He claims to be a blue 
sky thinker so he had 

to come to Brazil since 
London is always grey. You can find him 
on the dance floor at Circuit.
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O Condomínio Vilas do Porto é parte 
integrante da Lagoa da Conceição, e 
representa um conjunto de moradores 
comprometidos com a sustentabilidade 
ambiental e a valorização sociocultu-

ral da região. Por esse motivo, o Condomínio mantém 
importantes áreas de preservação da mata nativa com 
custos significativos para os moradores, sendo esse um 
compromisso legal e ético de que não abre mão.

No Jornal da Lagoa da 1º quinzena de março de 2009, 
foi publicado matéria versando sobre o Condomínio 
Vilas do Porto, que merece algumas considerações. Em 
primeiro lugar, a matéria fez acusações ao Condomínio 
mas não o ouviu, inadequadamente, como manda o art. 
14, alínea “a”, do Código de Ética do Jornalismo. Em 
segundo lugar, não há qualquer condenação da Justiça, 
como sugere o título a “Justiça condena condomínio por 
fechar trilhas históricas”. Há apenas e tão-somente um 
pedido de adequação do acordo feito com o Ministério 
Público Federal há mais de dez anos atrás, e sempre ob-
servado com absoluta prioridade. A respeito disso, aliás, 
considerando que não há um acesso à praia pelo “Beco 
da Lua”, o Condomínio apresentou proposta para a cons 
trução, idêntica a sua, de passagem por este caminho, que 
representa o mais curto em direção à praia para os mora-
dores da região, em cerca de 220 metros, comparando-se 
com a passagem pelo interior do Vilas do Porto. Esta 
medida atende especialmente os interesses da população 
local e visam a melhor segurança de todos.

Por fim, cabe ressaltar que a presença de condomínios 
como o Vilas do Porto, tem garantido a preservação da 
vegetação nativa na região entre a Praia da Joaquina e o 
Novo Campeche, sem os quais o risco de degradação se 
assemelhariam ao restante da Ilha de Santa Catarina, tão 
ameaçada por interesses meramente imobiliários.

Certos de que esse importante veículo de comuni-
cação dará o mesmo espaço proporcionado à matéria 
que criticou injustamente o Condomínio Vilas do Porto 
(CEJ, art. 15), aguardamos por sua publicação integral, 
na primeira edição que se seguir.

Cordialmente,
Condomínio Vilas do Porto.

Condomínio Vilas do Porto 

e proteção ambiental
Festágua

Um dos melhores programas para o 
outono, poucos sabem ou curtem, é fre-
tar uma traineira dessas aportadas no Re-
tiro e sair pro meio da Lagoa com alguns 
amigos... ver a Lua cheia que se aproxima, 
som a bordo e uns petiscos... não tem 
coisa melhor pro feriadão.

Costa II
O último sábado na Costa da Lagoa 

tava de cinema. No maior clima outon-
al, maioria dos bares restaurantes estava 
lotado e os barqueiros não tiveram des-
canso. Prova do movimento os mais de 
100 carros estacionados no trapiche do 
Rio Vermelho para fazer a atrativa traves-
sia a bordo de nossas baleeiras que os 
turistas acham o maior barato. 

Costa III
No restaurante da Néia, que está pra 

Costa da Lagoa assim como o Box 32 tá 
pro Mercado Público, à mesa e os gosto-
sos peixes fritos Garapeva, ou Carapeva 
para outros, mas só ali pescados. Pra for-
talecer o local, Celso Costa, ao lado de 
sua bela Moniquinha, deixou o Village 
II e, com os amigos Galego, Berenice e 
Matheus Silva, Helio Wendausen e Angela 
Cavallazzi e Ricardinho e Carin Machado, 
passou o dia na deliciosa Costa da Lagoa 
com direito a visita na cachoeira. 

Costa I
Presidente do Bureau de Turismo de Floripa, Jo Cintra, também chegou à Costa da Lagoa de 

baleeira com sua amiga Márcia Colares ciceroneando a jornalista francesa Regina Doloy, diretora de 
comunicação do Word Travel&Tourism Council. Simpaticíssima, Regina veio conhecer o colega Roger 
Bittencourt que será o jornalista responsável pela assessoria de comunicação do WTTC que vai reunir 
mais de 1500 agentes de turismo, de cartão de crédito, ministros e presidentes do mundo inteiro em 
maio próximo aqui em Floripa. O encontro será no Costão do Santinho e Regina quer levar os Vips 
e famosos no restaurante da Néia para comer Carapeva frita.

Cisne Negro 
Ou BlackSwan como recém inaugur-

ou um pub verdadeiramente inglês no 
Centrinho da Lagoa, em frente ao super-
mercado Magia. Para os freqüentadores, 
um chope diretamente de Londres, aver-
melhado e um sino para bater as 11 e 30 
durante a semana. Nos fins de semana, 
diz o simpático proprietário e fã dos Beat-
les, Mr. Simon, podemos estender mais a 
noite. A Lagoa merece. Mário Gustavo e 
Max Gonçalves vão adorar. 

Mr. Ed 
Ed Wall em Hollywood. É a man-

chete que queremos ver falando do nosso 
cineasta Eduardo Paredes, que chegou a 
conclusão que só fará sucesso se mudar 
seu nome para Ed Wall. Uau!!!

Personalidade
Vereador Renato Geske, agora mais 

da Câmara Municipal que da farmácia, 
foi autor de uma moção de aplauso para 
seu conterrâneo adotivo da Lagoa da 
Conceição, empresário da comunicação, 
Marcello Petrelli. Objetivo da homena-
gem foi à conquista do cobiçado prêmio 
Personalidade de Vendas 2009 pelo su-
perintendente da RIC Record, entregue 
anualmente pela Associação dos Dirigen-
tes de Vendas do Brasil a personalidades 
destaque no cenário catarinense. 

Feito a mão
Um álbum elaborado pela Secretaria 

da Comunicação do governo do Estado 
ta fazendo sucesso quando o assunto é 
presentear visitantes e autoridades. Aliás, 
nesta segunda-feira, um grupo do folclore 
do Piauí, um dos estados mais ricos em 
artesanato, chega a Floripa e vai direto 
ao Casarão da Lagoa, para um encontro 
com nossas rendeiras. O presente não 
poderia ser outro: o álbum Feito a Mão, 
mostrando toda a riqueza do artesanato 
catarinense. 

Retiro 
O nome da localidade não poderia 

ser melhor para uma turma de nativo da 
Lagoa da Conceição,  que freqüenta o Bar 
do Boni. Como não tem mais o boteco 
Papa-fila (do Cecílio, não tem ôoo!?), a 
raça de Mané faz um “Pit Stop” no Boni, 
da família do Carece. A churrasqueira ao 
lado não esfria... peixe, carne: o que vier 
morre.

Príncipe da Ilha 
Essa exposição no Casarão da Lagoa 

de objetos, livros, roteiros, fotos e ou- 
tras tantas cocitas do autor de O Pequeno 
Príncipe, Antoine de Saint Exuperry, é de 
ir e admirar. Com certeza foi o primeiro 
piloto a ver a Lagoa da Conceição dos 
céus no início do século passado quando 
aproximava seu avião para aterrissar no 
que chamou de Campo de Pescadores, 
hoje Campeche. A mostra fica até 19 de 
abril. Depois não reclame se alguém falar 
no cara e pagar um mico. O escritor do 
livro mais vendido no mundo é nosso 
chapa faz tempo.

Fotógrafo Paulo Dutra 
descobriu que a atriz 

porno Leila Lopes, tem 
laços familiares em 

Floripa e é sócia do bar 
Sombreiro, na Barra da 

Lagoa. 

Fotógrafo Adriano Rebelo 
e os skatistas Allan Mes-
quita, JM e Otto, na aber-
tura da exposição “Floripa, 
naturalmente surf”, que 
reuniu 20 imagens de surf 
numa exposição no Miyoshi 
Lagoa.

IMAGEM DA LAGOA

Aprendiz numa concepção das re-
centes teorias do desenvolvimento 

humano é todo aquele que se insere num 
determinado contesto com interesse em 
desenvolver-se e enriquecer-se.

Se você se preocupa com a educação 
esportiva do seu filho e gostaria que ele 
descobrisse o prazer e os benefícios da 
atividade física para a saúde e o bem estar. 
Aproveite essa oportunidade!!!

O professor, educador e recreador 
Marcos Aranha retorna a ativa agora co-
ordenando a piscina do Clube Paula Ra-
mos. Com uma estrutura de 1° mundo 
oferece: piscina semi-olímpica 25mt com 
tratamento de ozônio, coberta e aquecida. 
Estacionamento gratuito e coberto mais 
o conforto e a segurança de um clube.

Portanto não perca essa chance e 
venha conhecer nossas instalações, não 
precisa ser sócio para nadar com a gente! 
Faça uma aula experimental.

Promoção de 10% para crianças e jo-
vens de 7 a 15 anos para natação e pólo 
aquático nos períodos manha e tarde, mês 
de abril com isenção de matricula.

Avenida Madre Benvenuta, 340
Telefone: 3234-4100
FELIZ PASCOA!!!      

Dia 23 de abril a 
Fortlight come-
mora 12 anos de 
serviços presta-

dos aos moradores da Lagoa da 
Conceição.

Com muito trabalho e digni-
dade, graças a deus, a nossos 
clientes, fornecedores, nossos 
funcionários e a nos mesmos, 
conseguimos atingir nossos 
objetivos que são: Respeito aos 
nossos clientes aos nossos con-
correntes, um bom atendimen-
to e ser a loja da Lagoa com 
mais variedade de produtos, 
para que os moradores daqui 
não necessitem ir ate o centro 
de Florianópolis por pequenas 
coisas.

O forte de nossa loja é ma-
teriais elétricos e hidráulicos 
residenciais, mas temos tintas, 
solventes,resina, lixeiras, carri-
nhos de feira, carrinho de mão, 
cadeiras de praia, guarda sol, 
colete de salva vidas, produtos 

para piscina e material de pes-
ca, cortadores de grama, venti-
ladores, lanternas, mangueiras, 
pilhas, baterias, telefone, cabos 
para informática, som, corta-
dor de unha, pinças,isqueiros, 
CD, DVD virgens, canetas, 
guarda chuva e capas vários 
tipos de tapetes de borracha e 
fibra de coco, forrações para 
barco, panelas de ferro e mais 
uma infinidade de produtos 
como ferragens e ferramentas.

Trabalhamos com alguns 
materiais pesados para cons-
trução.

Dia 23 de abril das 14 às 18 
enquanto estiverem fazendo 
suas compras ou seus orçamen-
tos gostaríamos que voltassem 
aos tempos de crianças e da 
alegria saboreando uma boa 
pipoca, algodão doce, caldo de 
cana e com sorteio de algumas 
lembranças. Sejam bem vindos 
a nossa feira. 

A Fortlight  

Natação com
educaçãoDoze anos Fortlight
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Liana Maya D’Ávila 
Brandão. Em seu nome 
mora uma artista que 
não há elogios suficientes  
para descrever. No dia 7 
de abril completou 88 
anos, com muito vigor e 

alegria, com um pensamento criativo e pre-
ocupado com as diferenças sociais de todo 
o planeta. A artista é uma obra prima nas 
suas esculturas, pinturas e poesias.

Sua arte nasceu na infância. Com 12 
anos apareceram seus primeiros desenhos 
em preto e branco. No colégio declamava 
poesias decoradas em homenagem as da-
tas festivas, com o dia da bandeira e o da 
independência. Sua primeira influência foi 
seu tio e escritor, Alcides Maya, primeiro 
gaúcho a participar da Academia Brasileira 
de Letras.

Liana Brandão foi casada com o juiz da 
Justiça do Trabalho, Carlos Heitor Dutra 
Brandão, já falecido, e tiveram quatro filhas. 
Sua arte teve uma pausa devido ao compro-
misso de cuidar de sua família. Foi uma fase 
de aprendizado e afinidade. Liana Brandão 
afirma que pode dominar sua arte, mas não 
pode ter controle sobre os filhos. Quando 
cresceram e alcançaram a adolescência, a ar-
tista voltou ao seu trabalho.

No Rio Grande do Sul, em Novo Ham-
burgo, a artista coordenou uma galeria de 
arte por 25 anos, sempre expondo seus tra-
balhos e abrindo espaço para novos artistas. 
A galeria sempre esteve cheia de visitantes, 
com diversos saraus e declamações livres de 
poesia.

Liana Brandão pinta várias telas ao mes-
mo tempo e pode escrever por horas segui-
das. A sua arte nasce em um olhar, uma pa-
lavra, ela fecha os olhos e vem a inspiração. 
Em suas poesias, simples mas profundas, 
Liana Brandão afirma que escreve como 
fala. Apesar de não existir perfeição, a sua 
busca sempre alimenta a esperança por um 
mundo justo e fraterno.

Sobre a proximidade da arte com a 
loucura, Liana Brandão diz que o artista 
deve ter uma “loucurinha” para ser certo 

e muitas vezes quem se acha certo, pode 
ser um verdadeiro louco. Assim, com seu 
excesso de sensibilidade, despeja tudo no 
papel, em poesias e pinturas, e tudo sem 
pensar no resultado, em uma liberdade de 
criação única.

Os seus quadros são o modo da artista 
sentir o infinito, em uma sensação de “um 
parto sem fim”. O talento existe dentro de 
cada pessoa, pode ensinar-se a técnica, mas 
não a arte. O artista deve ser ele mesmo e 
não programar o que vai fazer com seus tra-
balhos. 

A criação nasce de qualquer coisa ou de 
nada, o instante de inspiração surge da von-

tade de escrever. “Ter a emoção, o ímpeto a 
emoção pura. Não gosto das coisas medi-
das. A inspiração vem das mínimas coisas, 
vou filtrando o que pode ser belo ou não”, 
diz Liana Brandão.

Para ela, a rua não é mais aquela do 
passado. De repente Florianópolis virou 
um holofote do país, tem gente de todo o 
mundo. Com o desenvolvimento, o homem 
devastou as florestas, tudo causado pela 
sombra devastadora do progresso. Liana 
Brandão tem horror às guerras e violências, 
e pede para que as nações acordem de sua 
ganância.

O ser humano é uma formiguinha. 

Hoje as pessoas têm pressa e não pensam, 
vivem querendo fazer dinheiro, sem ter 
paz, família ou harmonia. Liana Brandão 
acredita em um mundo simples, sem guer-
ras, sem florestas desmatadas, com mais 
consciência, onde o homem reconheça 
que está no mundo por um tempo muito 
curto em face a história da humanidade.

Lina Brandão é católica e pratica uma 
fé inabalável em Deus. Para a artista, Deus 
é uma alma invisível de força maior que 
a estimula a estudar, ensinando a lutar e 
procurar a esperança. Assim, a vida para 
artista é uma preparação para um mundo 
melhor.

Liana Brandão e suas obras primas


