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Distrito mais antigo de São José, 
desdobrado em vários bairros, 
cresceu muito nos últimos 40 anos 
e atrai novos empreendimentos
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Uma das regiões que mais 
crescem na Grande Florianó-
polis é a de Barreiros, mais an-
tigo e populoso distrito de São 
José, desdobrado em vários 
bairros, como Serraria, Areias, 
Bela Vista, Floresta, Ipiranga, 
entre outros.

Até a década de 1960 Bar-
reiros era quase inacessível, 
distante de tudo, uma espécie 
de lugar periférico, ainda com 
tradição rural e pesqueira 
(devido à proximidade com o 
mar). A implantação da BR-
101, entre 1965 e 1970, transfor-
mou a realidade local. Antigas 
fazendas e sítios foram trans-
formados em loteamentos pe-
los proprietários, que vislum-
braram, há mais de 40 anos, 
a possibilidade de expansão 
urbana, em especial imóveis 
mais populares. Naquele tem-
po, predominavam as residên-
cias térreas unifamiliares.

A BR-101 foi um marco 
para o desenvolvimento de 
São José, não apenas para 
Barreiros, mas, depois, para a 
explosão imobiliária em Cam-
pinas e Kobrasol, dois bairros 
também muito próximos da 
estrada federal.

No início da década de 
1980 foi justamente em Bar-
reiros que surgiu o primeiro 
shopping do Sul do Brasil, o 
Itaguaçu, até hoje uma refe-
rência de consumo importan-
te para a economia regional e 
estadual. Foi outro momento 
fundamental para a valoriza-
ção de São José.

A implantação da Via Ex-
pressa da BR-282, ligando 
Florianópolis à BR-101, tam-
bém nos anos 1980, ajudou a 
incrementar ainda mais o de-
senvolvimento, assim como a 
duplicação do trecho Norte da 
BR-101, entre 1996 e 2000. 

Barreiros é opção para morar e trabalhar
o segundo momento vivido 

por São José, após a duplicação 
da BR-101, representou a consa-
gração de Barreiros como distrito 
residencial e comercial. Dezenas 
de empreendimentos comerciais 
e de serviços surgiram nas pro-
ximidades da BR-101. Uma das 
maiores universidades brasileiras, 
a Estácio, implantou seu campus 
catarinense na região. 

Em consequência, aumentou 
a demanda por imóveis residen-
ciais, em especial a procura por 
apartamentos em prédios com 
até 12 andares, espalhados pelas 
ruas de Barreiros, com opção por 
dois dormitórios predominando 
como favorita, tanto nas faixas de 
médio e alto padrão, quanto na 
categoria popular, representada 

pelo Minha Casa Minha Vida. 
Hoje, não só a sede de Bar-

reiros, mas todos os bairros mais 
importantes têm dezenas de 
empreendimentos destinados 
a atender a grande procura por 
moradia, com os clientes prefe-
rindo aqueles condomínios que 
têm mínimas estruturas de lazer e 
convivência social e familiar. Com 
a vantagem, em relação a outros 
bairros e a Florianópolis, de um 
custo-benefício muito maior.

Também cresce o número de 
prédios corporativos, que propor-
cionam a descentralização de ati-
vidades de profissionais liberais 
e empresariais. São empreendi-
mentos modernos, dotados de 
toda infraestrutura necessária para 
o bom desempenho profissional.

o distrito de Barreiros tem vida 
própria, é como se fosse uma ci-
dade à parte dentro de São José. 
Rede bancária, clínicas, postos de 
saúde, colégios, universidade, cur-
sos profissionalizantes, shopping, 
cinemas, restaurantes, comércio 
diversificado, atividades variadas 
de serviços, são atrativos que tor-

nam a vida na região muito con-
vidativa para os antigos e novos 
moradores. Tudo isso aliado à faci-
lidade de acesso à BR-101 e à BR-
282 (via Expressa), além da proxi-
midade com o Kobrasol, acessado 
logo após o Shopping Itaguaçu, 
e com Florianópolis (tanto Conti-
nente, quanto Ilha).
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CONDOMÍNIOS “NO OSSO”

Esta não é uma coluna política, e com toda isenção nos 
manifestamos apenas quando as ações políticas interferem 
diretamente nos condomínios, classe que lutamos para defender 
com dedicação e respeito.

O que ocorre é que a gasolina sobe, os impostos sobem, as regras 
mudam bruscamente, deixando os condomínios à mercê de um 
futuro incerto.

Para agravar ainda mais o problema, a natureza não colabora.

Com a baixa ocorrência de chuvas, o nível de águas represadas 
diminui, afetando diretamente a produção de energia 
elétrica, despertando a temida “faixa vermelha”, que encarece 
substancialmente as contas de luz.

Para reforçar, tivemos a Convenção Coletiva de Trabalho dos 
funcionários de condomínios, que onerou a folha de pagamentos 
do condomínio.

Dia 21 de agosto teremos a nova tarifa da Casan, ou seja, aumento 
da conta de água.

O custo de obras aumentou em média 15% de janeiro até agora, 
a prestação de serviços também teve oneração em suas tabelas.

Na situação atual, grande parte dos condomínios estão optando 
pela redução do quadro de funcionários, ou simplesmente 
praticando a terceirização total, ou seja, estão tendo custos com 
demissões e assumindo o custo da terceirização, muitas vezes 
desconhecendo a política de trabalho dessas empresas.

Também está em grande evidência as empresas de “portaria 
remota”, a maioria das empresas de segurança e tecnologia estão 
oferecendo este serviço, porém, os condomínios ainda não estão 
preparados adequadamente para este tipo de serviço, pois é 
necessária uma mudança comportamental dos condôminos para 
que funcione corretamente, sem isso, o risco para o condomínio 
em questão da segurança aumenta, ao invés de diminuir.

Em resumo, a luz mais cara, a água aumentando, os funcionários 
recebendo mais, a prestação de serviços e obras também...

Os síndicos se veem obrigados a aumentar a taxa condominial, 
mas os condôminos não concordam, o que o síndico deve fazer?

Pergunte ao SINdICONdE, temos a resposta.

sindiconde
COLUNA

Nosso condominio hoje 

SINDICATO DOS CONDOMÍNIOS DE 
EDIFÍCIOS DA GRANDE FLORIANÓPOLIS

Abrangência: Florianópolis, São José, Biguaçú e Palhoça.
Av. Osmar Cunha, 183 – Ceisa Center, Bloco B – Sobreloja

Telefone: (48) 3333-8677 – e-mail: contato@sindiconde.com.br
Horário de atendimento ao público: 13:00 hs às 17:00 hs

www.sindiconde.com.br
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na Grande Florianópolis 
os empreendimentos liga-
dos ao Minha Casa Minha 
Vida são preferencialmente 
executados nos municípios 
de São José, Palhoça e Bi-
guaçu. A Capital tem me-
nor escala, devido ao eleva-
do preço dos terrenos, que 
inviabiliza muitos projetos. 
Para o presidente do SIn-
duscon regional, Helio Bair-
ros, o MCMV tem sido um 
programa importante, não 
apenas pelo atendimento 
às demandas sociais por 
habitação, mas também 
porque movimenta o setor 
produtivo. “o MCMV bene-
ficia não só as construto-
ras que se dedicam a esse 
segmento popular, mas 
também a indústria, o co-
mércio e as atividades de 
serviços, tudo que envolve 
a cadeia produtiva da cons-
trução civil”, diz.

os empreendimentos 
do MCMV têm se desta-
cado não só pelo atendi-
mento à demanda, mas 
também pela qualificação 
ou requalificação urbana 
em muitas cidades. Bairros 
que normalmente tinham 
aspecto sombrio ou eram 
esteticamente feios, ga-
nham novo aspecto com 
os condomínios residen-
ciais implantados, que fa-
vorecem o surgimento de 
inúmeras atividades no seu 
entorno, como padarias, 
escolas, mercadinhos, far-
mácias, postos bancários, 
entre outras.

A secretária nacional de 
Habitação do Ministério das 
Cidades entende que o Minha 
Casa Minha Vida o programa 
é prioridade do governo fede-
ral, porque atende as famílias 
e também proporciona a ge-
ração de riquezas, empregos e 
renda. Ela explica que o gover-
no não está colocando mais 
recursos, no momento, por 
causa de restrições orçamen-
tárias impostas nos últimos 
anos. Para Henriqueta Arantes, 
essas restrições devem ser sa-

nadas a partir de 2018 e com 
a participação da iniciativa pri-
vada, por meio das PPPs.

Dirigentes ligados à cons-
trução civil, inclusive o Sindus-
con (Sindicato da Indústria da 
Construção Civil) da Grande 
Florianópolis, percebem que os 
estudos em andamento visam 
a manter e fortalecer o MCMV, 
que sofreu desgaste em 2017 
justamente por causa dos re-
cursos limitados, em geral vin-
culados ao FGTS (Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço).

Governo planeja parcerias para o 
Minha Casa Minha Vida
Ideia é atrair a iniciativa privada para ampliar 
a construção de habitações populares no país. 
PPPs devem ser viabilizadas em 2018

Um dos programas habitacionais mais 
importantes do mundo, o Minha Casa Mi-
nha Vida pode ganhar impulso ainda maior 
a partir de 2018, de acordo com estudos que 
estão sendo feitos pelo Ministério das Cida-
des. A intenção é basicamente a abertura do 
MCMV para as PPPs (Parcerias Público-Pri-
vadas), com o objetivo de viabilizar e agili-
zar os projetos em andamento e a amplia-
ção do programa. A ideia é captar capital 
privado para o incremento das atividades, 
movimentando ainda mais a imensa cadeia 
produtiva da construção civil. Tal iniciativa 
deve contribuir para a melhora do cenário 
econômico no próximo ano, porque o setor 
privado aumentaria a construção de mora-
dias com recursos próprios e seria beneficia-
do com o atendimento crescente à demanda.

A secretária nacional de Habitação, Hen-
riqueta Arantes, explica que a previsão de 
melhora no cenário nacional vai estimular 
o segmento produtivo e, em razão da procu-
ra por habitação popular, necessariamente 
incrementará o crédito oficial destinado ao 
setor. Ou seja, o governo federal contaria 
com a iniciativa privada para dinamizar a 
construção de empreendimentos do MCMV 
e, em contrapartida, aumentaria os recur-
sos necessários para o financiamento. 

Conforme Henriqueta Arantes, em ma-
téria divulgada pela CBIC (Câmara Brasi-
leira da Indústria da Construção), “se me-
lhora o cenário de mercado nós vamos ter 
mais disponibilidade de recursos para ou-
tras operações imobiliárias que dependem 
de recursos privados, que não necessitam 
de recursos de subsídio”.
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