
 
Carta aberta aos candidat@s à Reitor da UFSC

Considerando que a UFSC, em Florianópolis, é a maior instituição presente na ocupação territorial urbana da
Bacia do Itacurubi, entendemos que isso implica em corresponsabilidades políticas, devido aos resultados de
suas ações e demandas, internas e externas, que contribuem na transformação da cultura politica, econômica,
ambiental e social da região, na alteração da paisagem natural e urbana, na aceleração da urbanização, na
saturação da vias da mobilidade urbana e demais infraestruturas urbanas existentes.

Considerando que:

1. a titulação e gestão da área do Manguezal do Itacurubi faz parte da contrapartida da sessão de áreas da união
à UFSC quando da criação do campus da Trindade, na então Fazenda Assis Brasil, em 1961;

2. a criação do Parque Municipal do Manguezal do Itacurubi/2002 é ajuste de conduta, para reparação de danos
ambientais das obras de ampliação Beira Mar, Elevado do CIC e da Rod SC-401 no manguezal;

3. a gestão do Parque Municipal do Manguezal do Itacurubi é compartilhada entre UFSC e FLORAM;

4. todo o entorno da Baia Norte integra a Zona de Amortecimento da ESEC-Estação Ecológica de Carijós e do
Parque Municipal do Manguezal do Itacurubi;

5. junto ao Manguezal do Itacurubi, na Baia Norte, encontram-se três pontas da orla da Ilha de Santa Catarina e
que  a  Ponta  do  Coral,  Lessa  e  Goulart  são  áreas  de  interesse  histórico,  antropológico,  cultural   e  da
biodiversidade ambiental, em disputa permanente entre os interesses privados e públicos;

6. o processo de urbanização da Bacia do Itacurubi com alterações do uso e ocupação do solo, criação de novos
aterros público e privado, colocam em risco a função cultural, social econômica e ambiental do Manguezal em
apoio à biodiversidade e,  em especial,  como berçário  da pesca, da cadeia produtiva e dos territórios dos
pescadores artesanais da região.

Considerando que a UFSC de acordo com o Estatuto,  Funções,  Missão e Responsabilidades Sociais das
Instituições Federais de Ensino Superior-IFES, deva agir pró-ativamente, pelo desenvolvimento sustentável,
preservação ambiental, igualdade de direitos, geração de emprego e renda, com inclusão e justiça social, na
construção  de novos paradigmas políticos,  econômicos,  sociais  e  ambientais,  para formação de  um novo
homem e nova sociedade democrática e justa, através de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Considerando que, sobre estes territórios e temas, sempre existiram ações institucionais na prática do Ensino,
Pesquisa  e  Extensão  nos  vários  Centros,  Departamentos  e  Laboratórios  da  UFSC,  e  que  recentemente
existem manifestações internas que visam estabelecer  garantias administrativas,  politicas e  sociais,  sobre
estes territórios e temas, através dos colegiados da administração central da UFSC. (ver anexos)*

Considerando, por último, que a população de Florianópolis e o Prefeito, por direito, demanda social e decisão
da Justiça Federal, irão através do Núcleo Gestor do Plano Diretor Participativo (com o acompanhamento do
Ministério  Público Federal),  realizar  nos próximos meses,  no mínimo 13 Audiências Públicas Distritais  e 1
Audiência Pública Municipal para fechamentos do projeto final do Plano Diretor de Florianópolis, que definirá as
possibilidades e limites de Usos e Ocupações dos territórios do município.

Considerando  que  em  Florianópolis  o  Movimento  Ponta  do  Coral  100%  Pública  é  parte  integrante  e
continuidade das Lutas da Reforma Urbana, do Uso Sustentável e da Preservação do Meio Ambiente na Bacia
do Itacurubi e no Município, na luta pela transformação do zoneamento do Uso e Ocupação da área da Ponta
do Coral em Área Verde e de Lazer-AVL e pela Criação do Parque Cultural das 3 Pontas.

Considerando que esta demanda vem sendo obstruída por relações viciadas do Setor Imobiliário e Hoteleiro
com  gestores  do  executivo  municipal  e  estadual,  e  que  nossas  ações  encontram  apoio  e  guarida  nas
legislações e instituições do Ministério Público Federal, Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, ICMBio, SPU e
do Ministério da Pesca e Aquicultura, nos pareceres técnicos dos gestores da politica urbana e ambiental, que
portanto é importante e urgente a manifestação de interesses da UFSC, para que o Ministério Público, através
do Procurador da República Eduardo Barragan, reforce a necessidade de jurisdição federal na área.

Assim sendo, diante de tudo acima exposto, nós, do Movimento Ponta do Coral 100% Pública, solicitamos dos
candidatos à  Reitor  da  UFSC,  que se  manifestem de forma proativa,  na campanha e junto  ao Conselho
Universitário e na possível futura administração, por ações em defesa da salvaguarda administrativa da UFSC,
em defesa da Função Socioambiental do Parque Municipal do Manguezal do Itacurubi, e das Pontas do Coral,
Lessa e Goulart, como áreas de interesse institucional dos Departamentos de Ensino, Pesquisa e Extensão da
UFSC, fundamentais para a plena realização dos Direitos e Deveres Difusos da Economia Popular, da Cultura,
do Patrimônio Público, do Meio Ambiente e da Política Urbana, pela construção de Cidades mais Justas e
Ambientalmente Sustentáveis, e pela promoção da Qualidade de Vida Digna para Todos e futuras gerações.

(*)  https://parqueculturaldas3pontas.wordpress.com ver: Documentação /  Nota de Apoio / Parecer          Florianópolis, outubro de 2015
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