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CartasAnimais 

Em nome de todos os membros da Associação Abaré de Proteção Animal, agradeço a todos 
os que nos ajudaram no mês de junho, divulgando nossos dois eventos de adoção de 
animais (cedendo espaços, divulgando através da mídia, trabalhando como voluntário nos 
eventos, comprando produtos Abaré), mas agradecemos especialmente às famílias que 
tiveram generosidade e amor para receber em sua casa um dos nossos 85 adotados deste 
mês de junho. 
 
Estamos comemorando e agradecendo a adoção de 85 animais carentes! Um resultado que 
nos dá certeza de estarmos cumprindo nossa carta de princípios e valores, de estarmos no 
caminho certo. Muito obrigado a todos que dividem conosco este sucesso. 
 
 
Mauro Ribeiro - Florianópolis - presidente da Associação Abaré de Proteção Animal e 
consultor de Recursos Humanos 

Fosfato 

No Sul do Estado existe uma preocupação com a exploração da jazida de fosfato em Alto 
Pinheiros, em Anitápolis. Porém, é preciso dizer aos preocupados que nos dias atuais todo e 
qualquer projeto – e isso por vontade dos empresários – é feito com todo critério para 
impactar o menos possível o meio ambiente. O Brasil é carente de fosfato, já que importa a 
maior parte do que consome de vários países do Norte da África. A jazida de Anitápolis é a 
maior do Sul do país, e sua exploração certamente auxiliará toda aquela região a se 
desenvolver. 
 
 
José Reinoldo Rosenbrock Jornalista - Timbó 

Água 

Pela segunda vez no ano de 2009, toda a rede de águas da Casan da pequena cidade de 
Trombudo Central foi contaminada por dejetos animais (fezes), causando imensos 
transtornos à população, que precisou uma vez mais limpar caixas d’água, sem que a 
Casan levasse isto em consideração na cobrança da taxa mensal de consumo! A cidade 
inteira fica com um cheiro fétido desses dejetos. No local de captação das águas que 
abastecem a cidade, grandes granjas de criação de suínos, plantações em que são usados 
estes dejetos e grande quantidade de agrotóxicos estão em plena atividade! 
 
E o poder público, onde está? Prefeito, vereadores, Ministério Público, Fatma, Ibama, seja lá 
quem for que tenha por obrigação proteger a população, as nascentes, o meio ambiente, 
onde estão, onde? Tomara que alguém tome vergonha e faça alguma coisa para impedir 
que esses fatos lamentáveis voltem a acontecer, os quais obrigam inclusive à suspensão de 
aulas nas escolas da região, sem falar nos problemas gastrointestinais que passam a afligir 
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a população. 
 
 
Ademar Bodemüller Analista técnico em Gestão Educacional Trombudo Central 

Jornalismo 

Inacreditável a decisão do STF excluindo a obrigatoriedade do diploma de jornalista para 
exercício da profissão, comparando esses profissionais a um cozinheiro que não necessita 
de curso superior para cozinhar. Com certeza, os ministros não conhecem uma amiga 
minha quando cisma de cozinhar, e nem leem certos textos de jornalistas sem formação. 
Esta decisão estapafúrdia irá repercutir, e muito, negativamente, já que os técnicos em 
Edificação e Contablidade também querem ser engenheiros e contadores sem diplomas. 
 
 
Geames Hamilton da Lapa Contador - Por e-mail 

Pedágio 

A cobrança de pedágio no Estado, está vindo até tardia. Moro aqui a 32 anos e nunca vi 
pedágio. Em São Paulo, a cobrança já ocorre há muito tempo. Está certo que nem todas as 
rodovias de lá apresentaram melhoras, mas a maioria, sim. Se for para empreender 
melhorias significativas, que venha pedágio! 
 
 
Salete Machado de Souza Por e-mail 

Congresso 

Embora não tenha sido surpresa a absolvição do deputado Edmar Moreira, ficou sem 
respostas a sonegação de impostos, que entre políticos tornou-se comum. Entre as 
acusações constam a utilização de verba indenizatória para pagar duas empresas dele, para 
serviços particulares de segurança, e a de que o valor gasto pelo deputado foi o dobro 
previsto na Lei de Licitações. Como já ocorreu no caso dos valores pagos com dinheiro 
público, a título de pensão a um senador, nada se falou sobre a sonegação de impostos, já 
que o palácio de Edmar não consta de declaração. 
 
 
José Carlos Ferreira - Florianópolis 

Estacionamentos 

Quem determina ou define os locais das placas de sinalização em Florianópolis? Deveriam 
se reunir a Polícia Militar, a Guarda Municipal e o Ipuf para se organizar. Colocar placas e 
não fiscalizar só dá margem à ridicularização das polícias e dos órgãos “competentes”. Ou 
então que permitam logo estacionar em qualquer lugar. Deixar como está é um incentivo à 
impunidade e à corrupção, que tanto tentamos evitar. Em todo o Centro da cidade esta 
piada se instala. Até na Avenida Rio Branco e em frente ao Iguatemi, ambos próximos de 
batalhões da PM. A ciclovia da Avenida Beira-Mar Norte vira estacionamento nas sextas e 
sábados, sem que ali seja estacionamento, o que só estraga aquela via. Quem vai dar jeito? 
 
 
Simone Zanella Arte-finalista - Florianópolis 
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Educação 

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou pesquisa nacional informando que nas escolas 
das 79 maiores cidades brasileiras com mais de 300 mil habitantes somente 39% têm 
acesso a Saneamento básico. Na faixa dos outros 61%, as pessoas nem sabem o que seja 
isso. Milhares de internações hospitalares são provocadas por falta de água tratada e e falta 
de tratamento de esgoto. 
 
Em muitas escolas, os dejetos são despejados a céu aberto ou nos rios das regiões do 
entorno. Esse é o retrato da falta de investimentos do governo federal, que prefere 
direcionar recursos do BNDES para a África e Caribe, tudo na intenção de conseguir um 
assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Pesados investimentos são 
enviados aos ditadores dos países africanos, e esses recursos sequer chegam de fato 
àquelas populações. Esse é o Brasil que não cuida da saúde e da educação de suas crianças 
e jovens. 
 
 
José Pedro Naisser Por e-mail 

PT 

Sempre votei no Partido dos Trabalhadores (PT). Acreditava nas normativas de ética, da 
verdade, do justo e correto. Onde estão estes valores, PT? Tirar o Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) de carro de luxo e importado e não tirar da comida e do remédio é 
algo que não dá para “engolir” e que chega a ser quase um crime. É, no mínimo, uma 
vergonha, dona Ideli. 
 
Votar em qualquer outro partido e perceber que se foi enganado não é nada. Mas com o 
Partido dos Trabalhadores é diferente, o PT vendeu sua alma, sua razão de ser. A senadora 
Ideli Salvatti, do alto da tribuna, defendendo desesperadamente o clã de José Sarney seria 
patético, se não fosse desastroso, vergonhoso. 
 
 
Hans Thomas Götz Engenheiro florestal - Por e-mail 

Transporte 

Este caótico cenário que volta e meia se instala em Florianópolis por conta de greves no 
transporte público foi vivido inúmeras vezes na cidade do Rio de Janeiro (RJ). Leonel 
Brizola, em seu primeiro mandato, esperou 48 horas, já na segunda greve em menos de 
dois anos. Pronto, foi o bastante. Encampou todas as empresas, acabou com a marcutaia 
das tarifas, padronizou todos os valores, uma vez que aqueles que menos poder possuem, 
via de regra, são os que mais longe moram e, hoje, você viaja, para qualquer bairro do Rio 
de Janeiro, por mais longo que seja o trajeto (de Olaria a Copacabana são mais de 40 
quilômetros e leva-se mais de uma hora para percorrer o trajeto), por apenas R$ 2,25. 
 
Sabem o que foi encontrado nas empresas de transporte coletivo? Carros de luxo e até 
iates eram “patrimônio” e tinham seus custos e manutenção incluídos nas planilhas da 
Prefeitura. Foi o bastante. Todas as crianças das escolas públicas (CIEPs) passaram a ter 
passeios de Iates, pela Baía da Guanabara, sempre que tivessem boas notas e assiduidade 
no mês. 
 
Somente depois de saneadas as empresas (todas as lanchas e carros Mercedes foram 
confiscados) é que elas foram devolvidas aos seus proprietários. Hoje, o Rio de Janeiro é a 
cidade do mundo que tem o maior número de ônibus urbanos por habitante, além de 
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desfrutar de um eficiente sistema de metrô que transporta mais de 3 milhões de 
passageiros por dia e de uma infinidade de vans, legalizadas em cooperativas, que atendem 
aos bairros da periferia e os percursos de difícil acesso para veículos grandes. 
 
 
Clécio Parreiras Administrador e professor aposentado - Por e-mail 

Sobre o DC 

Está de parabéns o jornalista Sérgio da Costa Ramos pela sua crônica de sexta-feira 3 de 
julho intitulada O inverno do patriarca. Traduz com precisão a sua criatividade e 
inteligência! Infelizmente, nossos administradores e homens públicos não têm olhos e 
ouvidos para a sabedoria e conhecimento dos outros. 
 
 
Pedro Osvaldo Campello Mendes pomendes@hotmail.com 
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