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Estamos com um 
movimento com a 
comunidade para trazer 
trapiches flutuantes, 
que seriam uma opção 
diferenciada para o 
turismo da região.”
Pedrão, vereador.
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Coqueiros se destaCa
em Florianópolis

Quando o assunto é alimentação, a 
via gastronômica de Coqueiros apare-
ce como referencia para turistas e mo-
radores de Florianópolis. A rota, que 
ainda batalha para conquistar espaço 
nos guias turísticos catarinenses, têm 
se consagrado como polo de restau-
rantes e confeitarias da cidade, sedu-
zindo investidores desse setor econô-
mico para a região. 

Foi essa fama que atraiu Eduardo To-
nolli, sócio proprietário do restaurante Ti-
tia Avó Maria Coxinha. A loja inaugurada 
no Centro Histórico de São José já não 
comportava mais a demanda de clien-
tes e foi necessário expandir. “Os melho-
res restaurantes da parte continental es-
tão na Via Gastronômica de Coqueiros e 
queríamos estar próximo a eles”, afirma 
justificando a escolha do novo endereço.

O desenvolvimento do bairro tam-
bém chamou atenção do empresário, 
que reconhece a orla como referencia 
nesse setor. “Esse crescimento atrai cada 
vez mais visitantes e novos negócios, o 
que contribui para que a Via esteja re-
pleta de novidades e bem frequentada”.

Outro ponto positivo apontado por 
Eduardo, “a Via Gastronômica está próxi-
ma a diversos bairros (inclusive do Cen-
tro), é segura, charmosa e já virou desti-
no para inúmeras pessoas que gostam 
de sair para comer em um local agradá-
vel e com a cara de Florianópolis”. 

CresCimento ordenado
Já para o vereador Pedrão, que representa a comunidade do bairro, 

apesar da via estar se consolidando no setor gastronômico, ainda falta 
atenção do poder público. “Estamos com um movimento com a comu-
nidade para trazer trapiches flutuantes, que seriam uma opção diferen-
ciada para o turismo da região”, comenta, acrescentando que o procedi-
mento de liberação ambiental para uma obra desse porte é mais simples, 
ainda que haja burocracia por se tratar de área de patrimônio da união. 

“A região tem um contexto bastante legal, a orla é tombada, existe 
a lenda de Franklin Cascaes referente às pedras no mar, enfim, uma 
porção de motivos que podem ser explorados para atrair o turismo 
para a região e fortalecer essa comunidade, refletindo na valorização 
da região”, afirma o vereador. 

Ainda que o desenvolvimento econômico da região seja atrativo para 
investidores, a associação de moradores do bairro levanta a bandeira do 
crescimento controlado e ordenado. “Queremos limitar a quantidade 
populacional de Coqueiros e prever um limite de moradores num plano 
até 2030, garantindo assim a qualidade de vida”, comenta Pedrão. 

FO
tO

 d
Iv

u
Lg

A
ç

ã
O

Via gastronômica atrai investidores e consolida 
movimento de restaurantes na região continental
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