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Carta Aberta à Cidade  

Ratones, um bairro mobilizado: instalação de fossão aqui não!!  

Mais uma vez a comunidade de Ratones se mobiliza em defesa do meio ambiente 

e pela preservação da qualidade de vida dos moradores. De forma silenciosa e sem 

nenhum tipo de comunicação à comunidade, a empresa Rotária do Brasil iniciou a 

implantação de um sistema de coleta e tratamento de esgotos sanitários de limpa 

fossas nos fundos do loteamento Ilhas de Ratones, dentro dos limites da Zona de 

Amortecimento da Estação Ecológica de Carijós. A área está sujeita à inundação e 

fica próxima ao Rio Ratones. Sua Bacia Hidrográfica não comporta o recebimento 

de efluentes, mesmo tratados, colocando em risco o berçário de tainhotas, robalos 

e outras espécies. O parecer técnico do ICMBio, após a análise do projeto da 

empresa, solicita “URGENTEMENTE que a FATMA e o Município de Florianópolis 

suspendam imediatamente as licenças e alvarás emitidos para o empreendimento. 

Tal suspensão se faz necessária em função da iminência da ocorrência de grave 

degradação ambiental”. Além dos prejuízos futuros ao meio ambiente, a empresa 

já interferiu indevidamente na região quando retirou árvores de espécies nativas, 

como olandi e casqueira, em área de restinga primária, sem licença para os cortes, 

feitos à noite. Mais uma afronta à comunidade, sempre preterida quando se trata 

de investimentos em melhorias. Tudo que se reivindica demora para ser atendido, 

nossa comunidade batalha para a construção de uma nova escola por mais de 12 

anos; além disso, não temos área de lazer pública, faltam ciclovias e passeios; as 

nossas servidões, na sua grande maioria, não são pavimentadas e a revitalização 

do Rio Ratones continua sendo um sonho distante. 

Mas os moradores, amparados em sua associação, têm se mobilizado. Assim 

como conseguimos no passado evitar a implantação do lixão na comunidade, 

vamos, com o seu apoio, vencer mais essa luta comunitária: Fossão em 

Ratones, NÃO! A COMUNIDADE NÃO ACEITA. A comunidade de Ratones 

merece e quer ser respeitada, e esclarece: somos um povo acolhedor e pacato, 

não passivo e lutamos pelos nossos direitos!! 

PELO CANCELAMENTO IMEDIATO DAS LICENÇAS E ALVARÁS EMITIDOS PELA 
FATMA E PELA PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS, 

PELO RESPEITO À COMUNIDADE E AO MEIO AMBIENTE, 

FOSSÃO EM RATONES NÃO!!! 

Pedimos sua compreensão e apoio. 


