
DESAFIO DA INTERLIGAS

Cabral, novo
tecnco do
Avante.8

MEMQRIAS
As marombas de Paulo Ricardo
Caminha (3), as reflex5es de Celio
Marciano e a mae de Irma Natalia. 4

-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense - Doado por: família do jornalista e historiador Celso Martins



�IMoradores 'de Ratones
scobram pacirnentacaoc
<D as moradores

2DAQllJ

de Ratones se reunem em assembleia

geral no dia 17 de marco para exigir da
Prefeitura Municipal 0 asfaltamento dos
corredores de onibus do distrito, sobre
tudo nas localidades do Canto da Ca

choeira e Canto do Moreira. "Existe lei
determinando que as vias percorridas
pelos coletivos sejam pavimentadas com
asfalto", observa Flavio De Mori, pres1-

dente da Associacao de Moradores de

Ratones (Amora).
Cerca de 150 moradores participaram

da primeira reuniao para tratar do tema.

SOLIDARIEDAOE

Estorco em favor
de Sara tem
resultados positivos

A familia da menina Sara e as pessoas

que organizaram 0 esforco para seu trata

mento, agradecem a todos que participa
ram do Sambanejo Solidario no dia 25 de

fevereiro ultimo, no clube Avante. Alem de

R$ 10.221,00 de lucro na noite do evento,
foram doados-outros R$ 12.265,00, perfa
zendo urn total de R$ 22.486,00, quantia
extremamente importante para assegurar
a saude de Sara. A solidariedade foi coor

denada por Regina Mendes, da madeireira

MonteVerde, que organizou Q Sambanejo
Solidario e mobilizou 0 empresariado local.
Em mensagem ao DAQUIJomal ela agrade
ce 0 espaco dado ao tema. I

Na assembleia do proximo dia 17 "que-
remos colocar umas 250 pessoas e mos

trar as autoridades que pretendemos ver
atendida a reivindicacao". Estao sendo

convidados tambem 0 prefeito Dario Ber

ger e os titulares das secretarias de Obras

e dos Transportes, alem dos vereadores.

Na ocasiao, sera cobrado 0 projeto
de .recuperacao da ponte sobre o rio Ra

tones, na estrada Joao januario da Silva,
destruida pelas fortes chuvas de janeiro
passado. Com isso 0 trans ito esta sendo

desviado pela estrada Bento Manoel Fer

reira (acesso ao Canto do Moreira) e Can
to da Cachoeira, sem pavimenta�ao.1

I

Irnagem

Obra de restauraeao do Casarao da Ponta do Sambaqui foi entregue oficialmente. Ficou faltando
o anexo nos fundos da edificaGao. Diretoria da ABS realiza assemblela geral dia 19 de marco para
discutir 0 futuro do im6vel e seu melhor aproveitamento. Na foto 0 presidente da ABS, Rodrigues
Viana, engenheiro Gilberto Campos Lobo e Silva, da secretaria municipal de Obras, e 0 empresilrio
Edy Genovez Luft, da empresa Aline Construcoes. f{}TO cas!}MAAlmS
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No Tempo dasMarombas
, .

·

h de "quatromanezln Ocos�dos" e

interessado pelo Fan�tico na Ilha de Santa

. Catarina, estou sempre em busca de novas

historias e estorias,
Nao poderia dizer que acredito em

bruxas, lobisomens e maromba*, mas uma
coisa e certa, que existe, existe! Pena que
a energia eletrica, os carros e 0 aumento

populacional tenha quase extinto jamanha
riqueza cultural. Maldita modernidade!

Seo Agenor Jose de Andrade,
descendente de acorianos foi urn
dos primeiros delegados de policia
de SantoAntonio de Lisboa, urn dos
Distritos mais acorianos da Ilha de

Santa Catarina. Seo Agenor, como 0

chamavam, era urn homem franzino,
, baixinho nascido na virada do secu-

10 20. Mas 0 que tinha de franzino e

baixinho, tinha de austero e valente.

Como todo descendente de aco
riano na Ilha de Santa Catarina, seo

Agenor tinha uma vida anfibia, Hora
estava em terra, hora no mar. De dia

trabalhava na roca e a noite na pesca.
E foi numa dessas pescarias noturnas

que teve urn dos maiores sustos de

sua vida.

AGUARDEM SO MAlS tiM
POOOtllNHO QUE JAVOliO PRA
OONTAR ESSA HtSTORlA

.
Acabei de falar que foi a luz eletri-

ca, a urbanizacao e oautomovel que mata

ram nossas bruxas, lobisomens e marom

bas? Pois foi simI A escuridao da noite dava

asas a tmaginacao, 0 aumento populacional
e movimento dos automoveis que a urba

niza�ao possibilitou, dificultou a a�ao de

bruxas, marombas e assombracoes,
o filho do seo Agenor, 0 Neri Andrade,

me contou que foi obrigado na escuridao

da noite sair de casa para ir ate a venda bus

car querosene para a pomboca que servia

para a iluminacio da casa. A energia eletrica
so chegou ao Distrito no ana de 1963.

Exceto pela luz da lua, a escuridao era

tao aterrorizante que 0 Neri teve uma estra

.nha visao.

Fruto de sua fragil e medrosa imagina
�ao decrianca e na escuridao do solitario

caminho, 0 medo era tanto que 0 gato que
atravessou 0 caminho adquiriu outra for
ma. Andava segurando uma vela com uma

das patasdianteiras para iluminar seu cami
nho. Neri sabe que 0 gato era normal, tinha
quatro patas e nao tinha vela na mao coisa

nenhuma, mas a lmaginacao faz coisas.
.

MAS JABTOt! DEVOllA PARA
CONiARO sesre 00 sroAGENOR

Corriam comentarios de uma aterro

rizante visao. Uma estranha figura nunca

antes vista, aterrorizava pescadores la para
os lados da Ponta Grossa na Praia do Forte.

Pescadores, quando atacados, mal ti

nham tempo para fugir com a sua embar

cacao. Os apetrechos e 0 fruto da pesca
invariavelmente ficavam pra tras!

o valente Agenor nao se intimidou

e foi pra la pescar assim mesmo. Nem ele

foi poupado! Eis que de repente surge na

praia urn fantasma com quase tres metros

de altura. Isso mesmo, tres metros de altura
e nao era fruto da imaginacao, Era real!

Com a valentia de urn delegado de po
licia mas morto de medo, 0 que era natural

diante de tal aparicao, seo Agenor resolveu
enfrentar a estranha criatura, travando luta

corporal e derrubando a feral

Tal equal nossas historias de bruxas, 0
mal foi desfeito e 0 bern triunfou. '

Era 0 ZV morador da Barra do Samba

qui, vestido de maromba, so que, com a ha-

bilidade de urn palhaco de circo, por debai
xo daquele lencol branco, andava com uma

perna de pau, ou melhor, feita de bambu, e
transformava-se num mostro de quase tres

metros de altura.

No desespero, os pescadores mal ti

nham tempo para pular para dentro da ca

noa e fugir, ficando pra tras suas tarrafas de

pesca e 0 balaio de peixes e camar6es. 0 ZV

pescava sem fazer forca,
Mas ZV nao era a unica maromba da

regiao. Existiam alguns que nao se impor
tavam de ser descobertos, outros jamais
poderiam ser descobertos.

DAQ.U1b

AZ tinha a mania de se vestir de rna

romba para. assustar o pessoalda regiao
da Barra do Sambaqui, Seo Hercilio. Pe
dro Marciano conta que a Santa Cruz da
Barra do. Sambaqui, foi colocada devido

ao elevad<{ mimero de apari�oes por

aquelaarea., ,

'. Cerra vez � AM Iouco para ver 0 circo
.

pegar fogo, ao saber que 0 NV teria que

.passar sozinho na .escuridao deste local,
armou umaarapuca. Disse ao EM, -vulgo
M, que oNVmorria de medo de marombas '

e que naquela noite teria que passar
sozlnho por ali. EM ilcau satisfeito
com a possibilidade de" encontrar
ais uma vitima para dar urn bela
usto. Ao mesmo 'tempo, AM falou

para 0 NV que, por aquele caminho
que ele teria que passar sozinho,
costumava aparecer marombas e

ue ele nao poderia ir sem levar

consigo algo para the defender e

ferece urn fueiro de carro de boi,
eito de rabo de macaco para sua

efesa em caso de aparicao,
NV sozinho seguiu ,0 seu cami

nho. Com ele, so Deus e 0 fueiro de

rabo de macaco. No local das apari
�6es do Morro da Cruz, EV, devida
mente paramentado de maromba

apareceu. Para sorte do NV e 'alar

oAM 0 rabo de macaco entrou em

a�ao no lombo do EM.

EM todo Ianhado, -chegou na

venda do AM reclamando que 0

NV nao tinha inedo de marombas

como haviam dito e tinha the dado uma

surra. Nunca mais tiveram noticias do EM

se vestir de maromba.
Outros vestiam-se de marombas para

encontros amorosos proibidos, mas estes,
nem as iniciais do nome eu ouso dizer!

Abencoadas sejam nossas marombas,
bruxas e lobisomens.•

* Marombas - para vestir·se de marombas, era
colocada uma peneira na caoeca e por cirna urn lencol
Normalmente a msrombapeqava uma lenha em fogo
para iluminar 0 caminho e seguia para determinado.s
lugares com 0 objetivo de assustar pessoas, ou entao
se ulilizavam desta condlcao para seguirem para seus
encontros amorosos proibidos sem serem importunados.

DPIICA·
/!\ rP/dlWit

Rua <:Onego Serpa, 101
Sto. AntOnio de Usboa

Florian6polis - SC
Fone/fax: (48) 3232-2250
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lEMBRANDO MAMAE
L..

1'�IVirginia, minha mae,
E

e a sua criatividade
POR IRMANATAuA SABEOORIA

ela estudou :Uitopo;;: Segundo historia que esta viva dentro

demim.

Eia estava fazendo mingau para meu

irmaozinho e comecou a contar a historia

de Abraao. Quando chegou no sacrificio de
Isac, eu nao agiientei e perguntei:

Mamae, como urn pai teria coragem de

fazer tal coisa?

Ela, com muita firmeza, exclamou: Mi
nha filha, 0 amor de Deus, esta acima do

amoraos filhos, e de tudo que existe. Foi tao

forte este argumento dela, que ate hoje isso

ternme ajudado. Mamae era uma sabia,

morava muito longe da escola, no entanto,
deixava qualquer pessoa, que a escutasse,

pensar que havia feito estudosmaiores.
- Ela educou os filhos, atraves de histo

rinhas.

Colocarei aqui, as primeiras que me

lembro.

Urn pai tinha uma filhamuito superficial.
Colocava os objetos em qualquer lugar sem
olhar, sem pensar 0 que poderia acontecer,
Urn dia, 0 pai recebeu uma bandeja de uvas

.

e entregou para ela guardar. Ela, preguicosa,
nao quis ir ate a cozinha. Colocou na cadeira

e foi se preparar para ir a uma festa. Ao voltar
do quarto, estava escura a sala. Para esperar
a-familia, com quem ela ia it festa, sentou-se
na cadeira sem olhar. 0 que aconteceu? Su

jou todo 0 vestido. E como so tinha aquele
vestido novo, nao pode ir a festa. 0 pai ex
plicou: VIste minha filha! Quando
fazemos as coisas sem pensar,
somos nos mesmos que nos

castigam�s.
Mamae Vrrginia apro

veitava essas ocasioes para
<'

nos ensinar a pensar. Esta

historia nunca saiu daminha

mente, porque eu

como aquela
adolescen-

TERCEIRA H!STORIA

Ela me contou tambem, que quando
eu tinha tres meses, tive uma doenca e so

ela tinha coragem de me colocar no colo.

Era uma chaga so. E disse ainda: Ficaste tao

feinha, tao desnutrida, tao mal que pensava-
mos que iriasmorrer.

Eu entao perguntei: 6 mamae,
porque nao me deixou morrer? Ela

me contemplou e disse: Ag, se sou

besses como eu te amava! As maes

amam mais os filhos doentes e fazem

tudo para cura-los.

Esta historia, quando adulta, me
ajudou muito a entender 0 amor que

Deus tern e 0 que faz para
converter os pecadores,
porque sao como as

chagadas
como eu estava.

Pecados sao feri

das naalma.

muito.

veterinaria • banho e tosa • leva e traz • exames

taboratoriais • limpeza dentaria com ultrassom •

/medicamentos • raio-x • raCoes • vacinas

Rua Deputado Walter Gomes, 25 - Santo Antlinio de lisboa - Rorianopolis - SC

.:..Pttay:::��!:�,J
ROD. RAFAEL DA ROCHA PIRES, 2.86,11 SAMBAQUI I FLORIPA I SC

FONE (48) 3335-0398

Quanto devo a minha mae, por ter me
salvado damorte. Quanta coisa boa Deus re

alizou, por estamenina feinha!
Se hoje sou uma religiosa feliz, que so

quer fazer a vontade de Deus, devo a Deus e

aminha queridamae!

aUARTAHISrORIA

Uma menina adolescente gostava muito
de estar entre as colegas que se comportavam
mal. Urn dia a adolescentepediu para saircom
as colegas e 0 pai nao negou. Ela se arrumou e
voltou faceira com as mocas para se despedir

-

dos pais. 0 pai pediu: va primeiro me buscar
uns carvoes. A adolescente, de cara feia, obe
deceu, e entregou ao pai os carvoes, 0 pai dis
se: Olhapara as tuasmaos. Ela, triste, olhou. 0
pai disse: Estis vendo minha filha, tuas maos
no contato com 0 carvao ficaram sujas. Assim,
as pessoas que convivem com 0 mau compor
tamento das colegas, que nao tern formacao,
tambem se prejudicam. Nao desprezes as pes
soas que agem sem juizo, mas cuida que teu

comportamento nao se deixe influenciar por
elas. Vai, mas nao esquecas do que te disse
mos. Nao te sintas superior a elas, mas preci
samos pensar 0 que fazemos. So quem pensa
e capaz de ser uma pessoa digna de respeito.

Como mamae foi me ajudando amudar

meu modo de viver, com esta pedagogia
criada por ela!

Eu era dificil! I

IRMA NATALIA e 0 nome religioso de Juraci Andrade
Pires, nascida na Barra do SambaquL(Florianopolis/
SCi em 30 de setembro de 1926, filha de Roldao da
Rocha Pires e de dona Virginia Andrade Pires. Com
18 anos, apes uma curta experiencia no maqsterlo,
Juraci ingressou na Irmandade da Divina Providencia,
onde em 1 948 recebeu a consacracao e se tornou Irrna
Natalia. Sua agao missionaria a levou a vanes municfpios
catarinenses e, sobretudo, as popuacoes mais pobres do
Nordeste brasileiro. Atualmente reside em Lages/SC. Sua
mae, dona Virginia, nasceu na Barra do Sambaqui em
17 de setembro de 1899, tendo falecido aos 52 anos de
idade em ts de janeiro de 1951. (C.M.)
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EVENTOS PARALELOS
TORNAM ··DIFERENTE
o NOSSO CARNAVAL
Costelao da Gambarzeira
POR DIEGOWENDHAUSEN PASSOS

o Costelao da Gambarzeira, na 11� chinhas do velho Carnaval de Ploriano-

edicao, realizada na tarde de domingo,
contou com os grupos Gambas do Sam

ba e Banda do Ze Pretinho, alem da par

ticipacao especial de ]arbas Lisboa, com
as humoristicas musicas "0 pao bao na

padaria de Ioao" e ��ula de ginastica",
.
agitando os presentes no churrasco.

Edenaldo Lisboa, 0 Feljao, urn dos orga

nizadores, disse que urn dos princfpios
-

da festa e promover as musicas e mar-

polis.
Iniciada pelos Gambas do Samba, de

Glauco Valen�a e do uruguaio Fidel Pinero,
o grupo comecou a tarde cantando indivi

dualmente, e no intervalo, conjuntamente
com]arbas Lisboa, animando osparticipan
tes da festa com muita danca e diversao, A

Banda do Ze Pretinho encerrou a progra

macae em Santo Antonio junto com 0 car

naval infantil, no Clube Avante.1

Canarao do Dandao
Em sua quarta edicio 0 Camarao do

Dandao se consolida como importante
evento gastronomico-momesco da re

giiio de Sambaqui. Pratos com preparo
caseiro e requintes profissionais, aliados
a boa musica e ambiente agradavel, ere
denciam 0 evento para uma longa per
manencia. (C.M.) I

ASSOCIAQAO SOCIAL CULTURAL DESPORTIVA TRIUNFO
ASCOT - SAMBAQUI

No ano de 2010, a categoria de base da ASeD Triunfo - Sambaqui foi des
taque sagrando-se campea e vlce-campea dos campeonatos da Liga Floria-

nopolit�na de Fute
. .. . ,

,,':
'- ',*
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.�IO BAIACU FOI
a.

.

�AO CINEMA
I

o cinema
foi homena

geado no Car

naval pelo bloco Baiacu de Alguem, cujo
desfile teve como cenario 0 casario histo
rico de Santo Antonio de Lisboa e a pre

senca de milhares de pessoas. A festa orga
nizada pelo clube Avante teve a presenca
de outros blocos, camarotes, area fechada
com acesso apos revista, cerca de 80 segu

rancas privados mais a PM e Guarda Mu-

nicipal. Os nomes do Carnaval 2011, em
Santo Antonio: Edenaldo Lisboa (Avante).
Nelson Motta e Dani Schneider (Baiacu).
As fotos sao de Milton Ostetto, especial
para 0 DAQUIJornal.

Destaque negative: a depredacao
ocorrida ao longo da Praia Comprida/Cami
nho dos A�ores, com a destruicao de abri

gos de passageiros, apos 0 encerramento

da festa namadrugada de sabado. I

3266-2975 MATRIZ

3235-1034 FILIAL

restaurantes.oliveira@gmail.com
FACA SUA RESERVA!

Cineclube Pescadores de Cultura.

Edenaldo Lisboa (Feijao), coordenador-geral do Carnaval

de Santo Antonio

Arrastailha

Ze Pereira

o que tern em sambaqui

AAssocia�o Cultural Baiacu de AJguem oferece

todas as quintas-feiras, as 20 horas, sessoes do

o enredo do bloco Engenho de Den-
.

Saideira (Pantanal), os folioes partiram
tro cantou as belezas e virtudes de Sam- da praia do Fogo em direcao a praia das

baqui na visao de seu autor, Manoel Can
dida da tilz (Marreco). A distribui�ao de

,

fantasias entre moradores'e visitantes, a

, presenca dos grupos de P;tu·de·Fita e do

Boi-de-Mamao da ABS, garantiu 0 suces-

so do desflle. Com 0 apoio de urn cami

nhao de som onde se instalaram os in

terpretes do samba-enredo e da bateria

Flores, onde comecou 0 Carnaval cornu

nitario de rua. Fotos de Celso Martins.

Destaque negattvo. a ocorrencia de
urn homiddio e duas pessoas feridas, de
correntes de uma briga entre grupos dos
bairros do Saco Grande e Serrinha, fora
do espaco da festa e depois do encerra

mento do batle, I

Confira a programa�o em nosso site:

www.baiacudeatguem.com.br

CinelCul+iu'a
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SANTO ANTONIO DE LISBOA

I�Festa d� Momo ja tem tradlcao
nas primeiras decadas do seculo pas

sado 0 Camaval em

Santo Antonio de Lisboa contou com a animacio do grupo ou
bloco "Os Aventureiros", conforme apurou 0 historiador Sergio
Luiz Ferreira, Em 1913, por exemplo, no domingo de Camaval,
houve urn grande desfile pelas ruas de SantoAntonio, compos
to por�co carros de mutacao e "outros tantos alegoricos", ani
mado pela banda de musica do Ribeirao da Ilha. No ano seguin
te desfilaram tees carros demutacao e dois alegoncos.

o grupo "Os Aventureiros" era integrado pelos jo
yens da epoca, os mesmos que, segundo Ferreira, funda-

Idas antigas
�-.,.

ram em 1913 0 Clube 7 de Setembro. Entre eles estavam

Francisco Pedro Reis (presidente), Isid de Sousa Dutra

(vice), Marcelino Acastro Roberge (Zilico, 1Q secretario),
Sebastiao Alexandrino de Melo (2Q secretario), Raul Fran
cisco Lisboa (tesoureiro), Manoel Porfirio Dias (lQ pro

curador), Americo Leveque da Cunha (2Q procurador) e

Fernando Evangelista da Costa (orador), mais Ludovico
da Rosa Luz, Eduardo Carolino de Andrade e Adalberto

Leveque da Cunha (comissao de sindicancia). Ficaram reo

gistros da realizacao de "estrondosos" bailes de Carnaval

no Club 7 de Setembro. I
-

•••• Carnavais de 1954 (preto e branco; e de 1982 (cor), Acervo de Teresa Faraco Miies reunido por Liliane Motta, !l!:rftOOOU{!I1� �Uln MAllnNtl
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NOVO VEIGUlO DE GOMUNICACJ\O

IDAQUI Jornal lancaco no

Casarao Engenho Andrade
PORGILEAD MAURiCIO para urn jantar comemorativo apoiado pela

Associacao dos Moradores de Santo Anto

nio de Lisboa (Amsal).
Embalado pelo som dos musicos aus

tralianos Carl Cleves e Parrisa Bouas, por
urn grupo uruguaio de chorinho e pela
banda Gente da Terra, 0 publico se divertiu
e comemorou 0 nascimento do mais novo

veiculo de comunicacao f!orianopolitano. E
coube ao jomalista e historiador Celso Mar-

o lanGamentck°aj::n�
realizado na noite do dia 12 de fevereiro,
lotou 0 casarao dos Andrades. 0 antigo en

genho de farinha localizado na Praia Com

prida recebeu artistas, intelectuais, lideran
cas comunitarias e representantes da classe

poHtica que se misturaram aos presentes,

ARMAclA
SAMBAQUI

Rod. Gilson.da Costa Xavier, 2.190

(48) 3334-4400

tins sob os aplausos dos que ali estavam, 0
ato de dar por lancado 0 peri6dico, ao lado
de Joana Cabral e Helena Rodrigues.

Entre as pessoas pairava urn sentimento

de felicidade e expectativa. Estavam contentes

por contar, a partir daquele instante, com urn

jornallocal, identificado com os moradores e

capaz de melhor reports-los. A expectativa era
de que 0 jornal cumpra seu papel de informar
sem sofrer influenciapolftico-partidaria

Pilates - Fisioterapia - Estetica - RPG
• Pilates com equipamentos,
• Fisioterapia em consult6rio e domiciliar,
• Tratamento estetico corporal e RPG

www.corpusfisioepilates.com.br
(l) 4104·1264 • 8465·2393
Rod. Virgilio Varzea, 1072, sala II, Saco Grande

(a 500 metros do Floripa Shopping) - Florian6polis - SC

Os muslcos australianos Carl Cleves e Parrisa Bouas
marcaram presence no lancarnento, FOTOS EDSON
SILVANlliIO BRUXO

A euforia, entretanto, superava 0 temor,
e as vozes uniam-se no sentido de acredi

tar que 0 jornal Daqui obtera exito em sua

missao, E a direcao do jornal aproveitou 0

momento para deixar claro que 0 Daqui
sera urn espaco de isencao e independen
cia. Comprometido, unica e exclusivamen

te, com noticias das comunidades locais.

Passava dameia-noite quando 0 velho enge
nho foi se esvaziando.

o
+.J
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oficialmente;na quarta,.feir�qe cinzas, a campa,nha da fraterni
dade desenvolvida pela Coill'etencia Nadonaldos Bispos do

), visa "coJ,1tribuir para a conscientiza�ao dastomunidades eristiis e pessoas de
boa vontade sobre.a griIvidade do aquecimente global e d<l$'mudan�as clima!icas, motiva
-las a participar dos gebates e acoes que visam enfrentar 0 problema e preservar as condi

�oes de vida no planeta".
A iniciativa tem quatro objetivos especfficos:
1) Viabilizarmeios para a formacao da conscienda ambiental em relacao ao problema
do aquecimento global e identificar responsabilidades e implicacoes eticas,

2) Promover a discussao sobre os problemas ambientais com foco np aquecimento
global.

3) Mostrar a gravidade e a urgencia dos problemas ambientais provocados pelo
aquecimento global e articular a realidade local e regional com 0 contexte nacional

e planetario.
4) Trocar experiencias e propor caminhos para a superacao dos problemas ambientais

relacionados ao aquecimento global.

Eles poderao ser alcancados com a ado�ao das seguintes estrategias.
1) Denunciar situacoes e apontar responsabilidades no que diz respeito aos problemas
ambientais decorrentes do aquecimento global.

2) Propor atitudes, comportamentos e praticas fundamentados em valores que tenham

a vida como referenda no relacionamento com 0 meio ambiente.

3) Mobilizar pessoas, comunidades, Igrejas, religioes e a sociedade para assumirem
o protagonismo na construcao de alternativas para a superacao dos problemas
socioambientais decorrentes do aquecimento global.•

Iclassificados
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MANoa CANDIDO DA LUZ (MARRECO)

A genese de um artista

osro, 2 7 0 lugar,
.

�Barra do

Sambaqui. Os personagens, Manoel Candi
do da Luz e sua esposa Nivia Farias da Luz.

A motivacao, urn curso de pintura iniciado

por ela e concluido por ele. Uma hlstoria de
amor. "Ela comecou a fazer esse curso para

poder pintar flores e naturezas mortas, mas
nao se deu bern com as tintas, teve proble
mas de saude, Terminei 0 curso para tentar

fazer as pinturas que ela queria", lembra
Manoel, conhecido porMarreco.

E foi desse jeito que 0 distrito ganhou
outro artista plastico, com poucos anos
de carreira, mas disposto a continuar

transpondo para a tela urn pouco de seu

cotidiano. Se os traces das primeiras telas

se apresentaram urn pouco formais, ainda
presos aos parametres aprendidos nos pou
cos meses de curso, estao agora bern mais

desenvoltos, "Cochilo de Pescador" e urn

exemplo.
o ensaio que ele hora inicia tern como

tema as Bandeiras do Divino. 0 primeiro da
serie, acomodado sobre urn cavalete no ate

lie da cozinha de casa, indica a adocao do
estilo. Ou seja, ja nao se trata de reproduzir
'0 que uma fotogr�a pode mostrar de outra
forma, com todos os detalhes. Isso ele ja
havia observado nas cores, nas sombras
e luzes que inundam suas telas. Agora ele

faz 0 mesmo com as formas dos corpos, nas

representacoes de humanos, coloridos com
cores que nao sao as originais, mas que
combinam, estao nos lugares certos, com

intensidades precisas.

, CARReRA

j Com 14 anos de idade, Marreco trabalhava como pedreiro e carpinteiro com 0 ir

� mao Zico. "Esta casa onde moro ell mesmofiz e tambem a de urn filho." Com 19 anos

� foi trabalhar como tecelao no bairro do Estreito, fazendo vestidos de noiva e trajes espe
ciais. "Quando aprendi 0 offcio, quando dominei amaquina, sal."

Logo obteve uma colocacao no Banco Nacional, onde permaneceu por poucos me
ses, tendo feito concurso e ingressado no IBGE, por onde se aposentou em 2009.0
casamento com dona Nivia aconteceu em 1975, gerando os filhos Ricardo (35 anos),
Carlos Candido (33), Alexandre (27) e Manoel Placido (23).

Em 1985, Marreco ihgressou nq curso de Direito na UFSC, formando-se em 1990,

send? aprovado em seguida no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), com
a inscricio nQ 7.490. Desde entao exerce a profissao. A mae, donajoventina, esta com 97
anos e mora nas imediacoes, mas padece os efeitos de urn acidente vascular cerebral. 0 pai
faleceuem 19 de junho de 1995, com 90 anos.

(48) 3333.4680 • 9994�1410 • 9105.7694
���t.com

RuaAlba 01_ Cunha. 225 - Ttlndade .. FlonanOpolfs '" $t:;
Rod Rafael da Rocha Pires, 2.156 - Sarnbaqui

Florianopolis - SC - Fone (48) 3335-0097
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8DAQUI
AVANTE.DISPUTA COPA INTERUGAS COM TECNICO NOVOCD

t:

irrime recebe retorcos e

aproveita anetas do sub-20

3235-2125
Rua COnego Serpa, 62 - santo AntOnio de Usboa - AOriart6po!is - � ...

silvanomercadosantoant6nio@hotrrlail.com
. , ..

O avante reforcou 0 time

para a Copa Inter
ligas, iniciada no dia 12 de marco, reunin

do equipes da primeira divisao do futebol
amador filiadas as ligas de

futebol de Floriano

polis, Sao Jose,
Biguacu e Santo

Amaro da Impe-

I nas antigas

c;ao Catarinense de Futebol (FCF) garante
vagas no Campeonato Estadual Amador.

Os reforcos do Avante para a tempo
rada foram apresentados oficialmente na

noite do ultimo dia 2 de marco, juntamente
com 0 novo tecnico, Cabral, durante amis

toso no estadio Henrique de Arruda Ramos

contra 0 Vua (Canasvieiras). "Mantivemos
a base campea do ana passado, reforcada
com atletas contratados e jogadores do sub-
20 do proprio Avante", explica 0 dirigente
Edenaldo Lisboa (Peiiao).

o meia Luis Gustavo, vindo de Sao

Jose, 0 centroavante Gean Ventura, do Bi

guacu Atletico Clube (BAC) e 0 meia Gus

tavo, do Ceramica Silveira (Palhoca), sao as

novidades para 2011. Entre os jogadores
do sul)-20 as expectativas se voltam para 0

meia-atacante Laercio, 0 centroavante Sar

da, revelacao de 2010, eo meia Guilherme.

CABRAL

Luciano Andre da Cunha e 0 nome

verdadeiro de Cabral, apelido-que ganhou
ainda pequeno no Morro do 25, no bairro

AVANTE I Em pe: Sergio, Euclides, Abelardo, Tuta, Bofe,
Ademar, Irineu, Hi, Walmor (tecnico), Djalma Moraes

(supervisor), Arli (presidente). Agachados: Nascimento, Ademir,
Jalmor, Cabral, Jair, Adauto e Naldinho. Mascote: Edenaldo.
Time do Avante que disputou a primeira Copa Arizona.

daAgronomica, onde nasceu em 1975. En

tre 1991 e 1996 atuou no Avaf. Apos deixar
o time da Ressacada se dedicou apenas ao

futebol amador - Barreiros, Portuguesa,
Canto do Rio, Ajax e Avante, entre outros.

"Eu me identifiquet multo com �sse tipo
.

de futebol", disse Cabral ao ser apresenta
do ao time.

Na primeira prelecao com os joga
dores, antes do.amistoso com 0 Vila,.o
novo tecnico enfatizou 0 status do Avan

te de campeao do campeonato amador
de Plorianopolis (primeira divisao) em

2010, 0 que aumenta a responsabilida
de do grupo. Depois, comentou: "0 im

portante e que 0 Avante manteve a base

vitoriosa do ana passado, com alguns
referees e 0 aproveitamento dos atletas

.

do sub-zft."
Mesmo assim ele sabe que tera gran

des desafios pela frente, 0 que nao 0 as

susta. "Os desaflos foram feitos para se

rem superados", observa. Cabral foi pro
curado pela diretoria do Avante depois
que seu.nome retebeu 0 aval dogrupo
de atletas d6.clube..

.

TRIUNFO I Joel, Ant6nio (Soquete), Odair, Arli, Rodolfo, Alfredo, Ernande, Dionisio, Valdeli, Rene e Carlinhos.
As crtancas sao Iva e Wanderley.
AS FOrOS FUllAM REPR{)OUZlOAS DO JQRNAL 0 IlEBO,)O (ANO 1, 14'; 2, tlEZEMfUm DE 1971), eOITAOO NO
OiSTiUiO DE SANTO ANTONIO OE USBOA rao FALECIDO JORNALlSTA OSCAR DE PAUlA

-'
.
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