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o DAQUI Jamal nasce como veiculo indepen
dente, sem vinculacao politico-partidaria, compromis
sado tao somente com as lutas e as potencialidades
das comunidades que integram 0 distrito de Santo
Antonio de Lisboa, a saber: Sambaqui, Barra do Sam

baqui, Santo Antonio de Lisboa e Cacupe, e tambem
cobrindo as atividades em Saco Grande, Ioao Paulo,
Ratones e Pontal de Iurere (Daniela).

A ideia central e divulgar 0 que nao sai na gran
de midia, seja por falta de interesse ou por tratar de
temas (bern) locais. Desse modo, vao estar presentes

os problemas na area de infra-estrutura (saneamento,
sistema viarto, energia eletrica, telefonia, transporte
coletivo), a gestio da Saude Publica, da Seguranca Pu
blica e da Educacio, e iniciativas culturais, religiosas,
esportivas e sociais. Eventualmente vamos abordar te

mas de grande relevancia p�ra a Humanidade e 0 Pla
neta - meio ambiente, cultura, democracia.

-

Produzido por jornalistas e outros profissionais
vinculados a Comunicacao, 0 DAQUI jornal primara
pelo principio da isencao jomalistica, adotando os

criterios eticos definidos pela Federacio Nacional dos

jomalistas (FENAJ), permanecendo longe dos ataques
pessoais e das picuinhas. Vamos contar tambem com

a participacao permanente dos leitores em geral, de

dirigentes comunitarios e de especialistas nos mais

variados ramos da atividade e conhecimento, que re

sidem na regiao.
o projeto contempla a criacao e manutencao do

DAQUI Portal na Internet, veiculo noticioso com atua

lizacao diaria permanente, cobrindo com textos, fotos
e videos, os eventos da mesma area de abrangencia do

DAQUIJornal. (eM)
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BOAS VINDAS!
As expectativas dos leitores e colaboradores

.,U·".""',j{M .F.",,·.•j'_,.,".'A�·, no novo empreendimento! Tenho certeza que vai ser de grande
relevancia para as comunidades onde 0 jornaltera cobertura,

Abracosl
Ronaldo Machado

comunidades e os moradores, Muitas atividades merecem mais atencao. Talvez possa

participar., Abraco,
Bernardus (Ben Kraijnbrink)

�ik1:lX$jnei\\1tfi Conta comigo em tudo que possa te ajudar. Profissionalmente

sou geologo, professor universitario aposentado, com muita experiencia em geotecnica
(que no nosso caso tern muito a ver com os problemas de estabilidade na nossa area), e

com especializacao em Educacao Ambiental. [,,' I Urn abraco,
,

Cezar Gouvea

V·""'.·,·",""",-,,,,,,,, Sou moradora do Sambaqui, diretora pedagogtca da

Escola Ensinarte em Santo Antonio de Lisboa. E uma otima oportunidade de divulgar,
tambem, artigos e comentarios a respeito da educacao, especificamente sobre as

relacoes farniliares.

Cordialmente,
Anna Carla Luz Lisboa

muito feliz com esta proposta, e com a equipe
que esta envolvida, De imediato me coloco a disposicao para ajudar no que for

necessario.
Nelson Brum Motta

[urnl!C:t.l,ll);'f''lt. Se vern de voce boto a maior fe, pois sei que sera urn

trabalho feito com seriedade, de confianca, born gosto, etica epaixao, Pode contar com

o meu apoio, se puder ajudar de alguma forma!

Zeneide Melo

}'1:1il(;:;]li,tfcitfSr, '" a esta trabalhando junto nesta ideia. Parece a

realizacao de urn sonho antigo, ou pelo menos 0 comeco desta realizacao. Se for uti!
em alguma coisa, conte comigo. A internet e uma importante ferramenta, mas nao faz

mi!agres, se nao forem as pessoas, 0 milagre nao acontece. Urn abraco e sucesso,

Janete Gomes

ii:Si{l.11',i[;'1C;'?" I Celso Martins
(celsodasilvei ra@gmail.com)

Kraijnbrink I: Celso Martins Ronnie Huete

O;i�JjtJl;;"fl(;fl[8',F Raul Longo I Rosana Bond i. Sergio Luiz Ferreira !'Angelita Brandao

Cruz
(ayrtoncruz@yahoo.com.br)

cnl�;')zrn']fl''' Maribel Dambros
48 9995-9458
(maribeldambros@yahoo.com.br)

mTt1ifl1{!'l)_lt;,iTravessa Jandira Pires da Cunha, 160
CEP 88051-157 I!Sambaqui !,Florianopolis i'SC

mnt-ifritft);i;4833'35-0200

sem' palavras

I
I
I Sambaqui na Rede ---'- httpv/sarnbaqulnaredez.bloqspot.corn/
I Fala Sambaqui - http://falasambaquLblogspot.com/

I Presencia de Anita - http://presencadeanita.wordpress.com/

1.1 Pescadores de Cultura - http://pescadoresdecultura2009.blogspot.com/
i Elias Andrade (indiO) - http://www.elias-andrade.blogspot.com/
I Santo Antonio de Lisboa - http://www.stoantoniodelisboa.com.br/J

; Baiacu de Alguem - http://www.baiacudealguem.com.br/
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Plantando nos campos do Senhor
ha' pouc0 tempo Marcilio

Marciano plantou
do is quilos de feijio, metade de cor ver

melha, metade preta. No final de outubro

ultimo ele colheu os pes com as vagens e

deixou secando num paiol. No dia 10 de

novembro, com a ajuda de tres filhos,o fei

jao foi submetido a urn antigo processo de

separacao da leguminosa. 0 trabalho e fei

to com 0 uso de urn mangual ou manguali,
que consiste em duas varas de marmeleiro

do mato ou catingueiro, unidas por uma

corda ou couro.
,

\

"E uma madeira pesada", explica Mar-

cilio, 90 anos de idade, satisfeito com a ob

tencao de aproximadamente 65 quilos de

feijao. "Eu vivo da terra. E tenho muita fe

em Deus", assinala 0 filho de Pedro Marcia

no da Rosa (nascido em Vargem Pequena)
e de Clemencia (Merica) Maria Santana (do
Canto do Moreira, Ratones).

Nascido na Barra do Sambaqui, no dia

10 de setembro de 1919, onde ainda reside,
Marcilio criou a famHia com os produtos da

pesca (peixe e camarao) e da lavoura, so

bretudo a mandioca e a cana, transforma

das em farinha e acucar em dois engenhos
de sua propriedade. Iambem plantava cafe.

Ao longo do ano ele retirava de armazens

da regiao os produtos de que necessitava,
pagando regiamente a cada colheita com

a propria farinha e 0 cafe. Acostumado a

essa lida, nao se intimidou com a crescente

urbaniza�a? e reservou urn pouco de terra

para as plantacoes. "No lugar onde estava

esse feijio, agora eu you plantar milho.":

dade na lavoura e na pesca com os services
de jardinagem no Palacio da Agron6mica,
onde atuou nas gestoes dos governadores
Ivo Silveira e Colombo Salles. Foi nesse

local que ele conheceu a viuva Nezi Alves

Marciano, com quem se casou. "Vivernos 35
anos juntos", lembra. Ela faleceu no dia 5
de abril de 2007. Os dois casamentos gera
ram 17 filhos, dos quais nove sao vivos, com

24 netos e 12 bisnetos.

Apesar da idade avancada, Maret- .

lie. e visto em todas as festas e demais

eventos comunitarios, desde os altos

do campo do Triunfo ate as farinhadas.

Nunca bebeu nem fumou. No dia 10 de

novembro, quando as vagens foram para
o manguali, ele estava ansioso e parecia

ter voltado ao passado, com os filhos em

volta auxiliando no servico da roca. Deu

ordens, orientou e ate ralhou com os

"meninos".1

longevidade

Casado inicialmente com Flordovina da

Ventura Marciano, ficou viuvo no dia 17 de

marco de 1972. Nesse tempo ja dividia ativi-
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Imagens da Festa do Divino
de Santo Antonio de Lisboa

"

o PfHNCIPAl EVE�JrC DO DE SA�rrf} IUiTClNIO

COM IMiGRANTES lUS()�ACOR(ANOS EN'fRE OS

f4flJOSOEl E1156,PMnCAQUE-NUf'dCAMAISFOIABJUiDONADA,

��os Ul TEMPOS, 0 EVE�HO TEM CARACTEHIZAUO PELO

A DEVOCAO E tlRANDE

COMur�rDADI:, AS fMAGE�lS QUi:. PUBUCAMOS

MOSTRAM UM POUC(J DO OJE FO! A FESTA 00 DIVINO DE 2009, I
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"Olha a boca do siri na

Ponta do Sambaqui"
TEXTO ANGELITA BRANoAn I FOTOS CELSO MARTINS

as eq U " pes· Pescad�res de Cultura, Nati�s Kids e

Baguannhas, formadas por cnancas com

idades entre 8 e 14 anos, disputam a 18i! versao da Gincana da Ponta

do Sambaqui (Gincaponta Mirim). 0 tema central desse ana e a ameaca
sobre a Ponta do Sambaqui, ja que a Marinha do Brasil, a quem pertence
a area, anunciou pIanos de ocupacao do local.

Nas edicoes anteriores da Gincaponta, as equipes eram formadas por
adolescentes e adultos, cabendo as criancas uma parncipacao secundaria

(mascotes). Dessa vez a atividade e voltada integralmente a elas, com pe

quenos espacos para a presenca de adultos em algumas tarefas. 0 evento

mais esperado do ana acontece nos dias 30 e 31 de janeiro de 2010.•

':)(oq rarnacaot ,"-, :;,

sAaAoo (3Of1}
Abertura da Gincana com Bicicleta - maior nilmero de

pessoas com bicicletas enfeitadas com a cor de cada
equipe _:_ saida da frente da Igreja de Santo Antonio.

Futebol feminino.

nh : Futebol masculino.

'41', Procurar a maier quantidade de minhocas.
Corrida de perna de pau masculino.

\ Corrida de perna de pau feminino.
, Corrida de lata feminino - de 11 a 12 anos.

Corrida de lata masculino - de 11 a 12 anos.

Campeonato de bola de gude - feminino.

Biboque - masculino.
Pia�.
Elastico .

.
� Corrida do ovo (fem. e masc.) - de 8 a 10 anos.

Corrida do Saco (fem. e masc.) - de 8 a 10 anos.
; Calha com componentes das equipes.

Calha com pessoas da comunidade escolhidas pela
equipe.
Placas educativas com lixeiras na Ponta.

2t$i·SU;;l,,": TAREFAS CULTURAIS
Abertura da parte cultural- Comissao Organizadora.
Apresentacao das equipes.
Peea,
Apresenta�ao de uma danca folclerica (selecionada por
equipe - por ordem de comunica�ao).
Apresentar uma sanra baseada em um programa
humoristico como "Escolinha do Prof. Raimundo",
"A Praca e Nossa", "A grande Familia", podendo
participar pais e/ou apoiadores. No minimo metade de
componentes da equipe.
Surpresa.
Contar a historia da formagao da Associa�ao de Bairro do
Sambaqui (ABS) e da preservacao da Ponta atraves de um

pao por Deus que sera lido no palco.
Fazer urna serenata na Ponta do Sambaqui - com dire ito
de acompanhamento por muslcos convidados - para
cantar e teatralizar, tem que pertencer a equipe.

DOMINGll (3111)
Balao no mergulho.
Nata�ao masculina.

, Nata�ao feminina.
Bodyboard feminino - crlancas de 8 a 10 anos.

; Bodyboard masculino - crlancas de 8 a 10 anos.

Surte feminino - de 11 a 12.
: Surte masculino - de 11 a 12.
, Nata�ao com pais (feminina e masculioa) -

revezamento.

Perguntas e respostas.
j Carro-de-boi enfeitado - originalidade.

Volei com os pais.
Desfile do cachorro mais exotic() .

. ; Festival de pipa - pipa mais bonita, maior e menor (que
voar) - proibido usar cerol.

., Trazer um estrangeiro residents em Sambaqui para
cantar 0 hino de seu pais (a equipe devera confirmar com

antecedenela a comissao organizadora para que 0 pais
nao seja repetido - por ordem de comunica�ao).

1 Desfile com fantasia de Carnaval feita com material
reclctave! - tema: 0 mar"

iSurpresa.
Arrastao Cultural- Apresenta�ao das oficinas do Baiacu
deAlguem.

l� ! Apresenta�il.o do Pau-de-tita e Boi-de-Mamil.o.
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Rascunhando nas

areias da praia Branca

saibamas
Blog de Elias Andrade (criado par Angelita srandao

e alimentado par Suse Krischnegg),

http://www.elias-andrade.blogspot.com/

TEXTO EFOTOS CELSO MARTINS

to'. oo·. s' s··a'. bem.

que 0 padre Jose de Anchieta costu-
' ..••. ,

.

•.. '. . . ..' ;, •. ...' ,
'

maya escrever na areia da praia, pois
alem de ajudar a pensar, distraia 0 religioso. 0 que poucos sabem e que 0

artista plastico Elias Andrade, 0 Indio, costuma realizar estudos nas areias

da diminuta e desconhecida praia Branca, quase na foz do rio Ratones.

"As exposicoes que liz nas fortalezas e no manguezal do rio Ratones fo

ram todas planejadas nas areias dessa praia", explica 0 artista, que para
isso usa espinhos. "0 risco fica perfeito", assinala.

Nascido em 23 de janeiro de 1956, filho do professor Raulino Anselmo

de Andrade e de dona Geraldina Leopoldina de Andrade, Elias comecou
a desenhar na areia. Em 1979, quando foi trabalhar no orgao estadual do

turismo catarinense, teve contato com tintas, pinceis e as telas. "Comecei

com nanquim frances e papel Fabriano. Por esse tempo, ele tambem se en-
"

volveu no maior movimento comunitario ja ocorrido em Sambaqui, e que

assegurou para a comunidade 0 espaco da Ponta do Sambaqui e 0 casarao

onde funciona a Assodacao de Bairro do Sambaqui (ABS).
Sua p�meira exposicao aconteceu na Ponta do Sambaqui, quando

apresentou as primeiras pinturas e comercializou cerca de 70 brinquedos
-

populares que ele construiu ainda na infancia - barquinhos de papel,
piorra, piao, carro de lata, cavalo de pau, etc. Depois vieram as exposicoes
nos fortes (ponta Grossa, Ratones e Santa Cruz) e, a mais famosa de todas,
realizada no manguezal de Ratones, junto com Carlinhos Cunha. Os visi

tantes eram levados em baleeiras ate 0 leito principal do rio e seus peque
nos alluentes, onde foram instalados os paineis de grandes dimensoes.

Depois disso foi a consagracao, a dedicacao exclusiva a atividade, de

zenas de exposicoes individuais e coletivas, a inauguracao de urn novo es

nidio, Nas horas vagas, Elias pesca. Conhece os principais pesqueiros da

regiao da foz do Ratones. "Quando era pequeno eu levava camarao para
vender na Trindade e tinha compradores pelo caminho. A genre nao ia ao

Centro por que la nao gostavam do camarao, como gostam hoje", Iem

bra, Casado com Susane'{Suse) Krischnegg (descendente de imigrantes
austriacos, nascida em Blumenau), tern orgulho dos dois filhos: Vinicius

(estudante de engenharia florestal em Lages) e Tiago.1

I Brasilia nasceu
I

.

tno mar
i
* r8'lZ}t}!E[&"i!��iI31_. :W���'%t�:;;
I
I· (para Clarice e Lucas, que nasceram neste cerrado, com muito sol. Para
I Celia, baiana, que soube ama-la desde 0 inicio. E em bomenagem aos 50

• anos da capital, que serao comemorados em 21 de abrilde 2010J
�
ffi'

• f"1l. revelam que Brasilia

I Onasceu no mar.

�. No final de 1956, Lucio Costa (1901-1998) viajara para

i Nova Iorque para participar de urn evento, Foi na volta, a

I bordo do navio argentino Rio Jachal, que Lucio fez 0 que e

I considerado.o. primeiro esboco do Plano Piloto. Sifl)., pen
, sou a cidade no mar.

I
No dia 11 de marco de 2007 fez 50 anos que 0 urba-

,'.

nista e arquiteto

t:ntr.
egou 0 trabalho

.a
comissao julgado-

'

ra, que avaliaria os projetos apresentados. Ele�venceu 0

, concurso do plano urbano de Brasilia, "com urn trabalho

I
de fei�aoamadora, sem urn unico calculo."

· Em Brasilia, Lucio acabou com duas das tradi�oes mais

caras das cidades brasileiras: a rua como espaco de conW:

I
vio (a $ocializa�ao em Brasilia ocorre nas superquadras) e,
as esquinas (que.

"exis

..... tern,"
nas entradas de

co,n.junt.os
de

.»,

quadras, e nas quadras comerciais onde estao os bares

e restaurantes), Em verdade quem vive na Brasilia "real"

I
sabe que 0 convivio existe na entrada de cadaquadra, nas

j'
.

bancas, e tambem em boteeos das superquadras, nos pilo-
·

tis dos blocos. Falo do "Plano Pilote. Para os que nao vivem

aqui, no "tnconsciente coletivo", e visto e trabalhado na lV

enos jotnais, a cidade e s6 0 lugar dos podres poderes, que
.

vampiriza 0 resto do Brasil.
Mas a cidade real.eotitra, das flores retorcidas e belas

do cerrado,
Mesmo que a genre diga que a maioria dos'velhacos,

patifese corruptos veio de fora, nao adianta-Ea sei, aqui
· tambe� tern. Ea cidade real que eu amo. Por tais moes,

optei por viver nesra cfdade de linhas retas (6tima para se

,
camlnhar e andar de bicicleta).

I Que tern urn per-do-sol dos mais belos que conheco.
I De tantos passaros, De tantos verdes.

I··.. Falem com as pessoas nascidas aqui. Amidia s6 entre-

: vista os representantes dacidade oficial, que s6 conhecem

;'. 0 aeroporto, Congresso, �� mmisterios, os tribunais supe
:: riores, e os resiaurantes de luxo. Nao conhecem uma pa- .

daria, urn chaveiro, urn vendedor de frutas, Nunca viram 0

sol se pondo no Lago Paranoa.

56 escrevo 0 que sinto. Para fazer que alguem creia

em mim, e preciso que eu creia primeiro.
-' Para escrever, nao ha cidademelhor.

Brasilia: amo os teus verdes, teus espacos, a luz que
emana de ti, os candangos e os fundadores da utopia.

Com Brecht, peco que os que vierem depois nos

olhem com simpatia...

Dando os tramites por findos, lem

brg, de Mario Quintana: "Cidade de
meu andar/ (Deste ja tao longo andar!/
e talvez do meu repouso ...

Emanuel Medeiros Vieira e escrltor, nasci

do ef'l) Florianopolis-SC e radicado em Brasi
, lia desde 0 final da decaoa de 1970.,
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FOTOS CELSO MARTINS

t
de jovens do

Cen enas Sambaqui, Barra

do Sambaqui e Santo Antonio de Lisboa ja
passaram ou permanecem nas escolinhas

de futebol dos clubes Triunfo (Sambaqui)
e Avante (Santo Antonio). Os atletas sao

orientados pelo professor de Educacao Fl

sica Heitor Cordeiro, com atividades tres

vezes por semana.1

Os atletas estao chegando

Rn��i�� d.� h�t�fi� t�d.�
���und.�, qU�ft� � ��xt�
d.� j�n�if� � t��f�if<:),
�t& <:)� d.i�� d.� C�fn��t
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