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cD MElD AMBIENTE

�Fatma: estacoes de esgotos
da Casan nao funcionam
Unidades sao operadas sem licenca
ambiental e ameacam a saude publica,
a maricultura, a balneabilidade e a pesca
POR CElSO MARTINS

Nenhuma das oito esta

coes de trata-

mento de esgotos da Casan, na regiao de

Florianopolis, funciona adequadamente.
Ao contrario, elas se transformaram em

agentes terrivelmente poluidoras, E 0 que
esta sendo confirmado em relatorio de 29
de junho ultimo elaborado por tecnicos

da Pundacao do Meio Ambiente (Fatma).
Os problemas (oram constatados pe

los engenheiros sanitaristas e ambientais

da Fatma, Anderson Atkinson da Cunha,
Bianca Damo Ranzi, Bruno Caviquioni
Hillesheim e Wesley Cardia, mais 0 geo
grafo Carlos Eduardo Soares, nas visto

rias realizadas entre os dias 26 de marco
e 22 de junho.

o trabalho resultou no "Pre-relatorio
-

de vistoria e fiscalizacao nas estacoes de

tratamento de -esgotos da Casan na Gran

de Plorianopolis", concluido no ultimo

dia 29 de junho. Foram alvo dos tecnicos
da Fatma as unidades (ETE) Insular, Lagoa

da Conceicao, Barra da Lagoa, Joao Paulo,
Vila Uniao, Ingleses, Estacao Elevatorio do
Potecas, Rancho Queimado, Praia Brava,
Canasvieiras.

Apenas uma das nove estacoes de

tratamento possui Licenca Ambiental de

Operacao (LAO) e se localiza nomunicipio
de Rancho Queimado. Ou seja, nenhuma
das unidades da Casan em Florianopolis
funciona como deveria.

ETE Canasvieiras

o caso da ETE Canasvieiras e grave.
Em obras de ampliacao para receber (tam
bern) os esgotos da Praia Brava, Ingleses,
Cachoeira do Born Jesus e jurere, funcio
nou ate agora com Licenca Ambiental de

Operacao vencida. Os efluentes desta uni

dade ampliada, van ser lancados nos rios

Papaquara/Ratones, chegando as praias da
Daniela, Sambaqui e Santo Antonio de Lis

boa. As irregularidades foram constatadas

em vistorias nos dias 28 de marco e 21 de

junho deste ano.

"expediente

D�UJ

Oleos e graxas na superficie do rio Paraquara na

chegada ao rio Ratones. FOTO GElSO MARTINS

II Resumo do que a Fatma constatou
POR LOURECI RIBEIRO

Problemas encontrados nas aruilises
das ETEs que levam a promocao de

crimes ambientais (solo, agua e ar) e
contra a saude publica.
1. Falta de licencas ambientais (licencas
de operacao, instalac;ao, obras). Todas
menos a ETE Rancho Queimado.

2. Ausencia de laboratorio de analises de

operacao e services rotineiros. Todas
.

menos ETE Canasvieiras, que tern, mas
esta abandonado.

3. Vazamento e contammacao nas instala

c;6es e nomeio ambiente (solo, aguas e
ar). Todas as ETEs.

4. Problemas de operaeio funcional das
etapas do tratamento;Falta pedodidda
de;Material!Controle/Orientac;ao opera

cionaliQualificac;ao do operador Todas.
5. Problemas de qualidade do Tratamen
to nas Etapas do Sistema. Todas.

6. Problemas de Manutenc;ao e Conser

vac;ao de Equipamentos e Instalacoes,
Todas.

7. Problemas de.Seguranca no Trabalho/
Senr Manual de Emergencia/Equipa
mentes e instalacoes inadequadas/des
qualifica�atl dooperador. Iodas,

8. Inexistencia de uma etapa de tratamen

to/por falta de equipamentos, estrutu
ras e instalacoes. Todas.

9. Baixa qualidade do efluente Jiquido
lancado em corpo hidrico (rio, lagoa,'
mar). Todas.

10. Baixa capacidade e inadequacao do

corpo hidrico receptor. Menos Barra

da Iagoa, Praia Brava e Rancho Quei
mado.

11. Acima da capacidade suportedas ins

talacoes existentes. Praia Brava, Ca
nasvieiras e Insular.

12. Localizacao, instala�6es e Tratamento
inadequados do lodo - adensador e

desague, Todas menos Rancho Quei
mado, VIlaUniao e Potecas.

t Loureci Ribeiro e arquiteto e urbanista.
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IIFarinhada abre os

festejos do Divino
A 1 3a Divina Farlnhada no Casa

-

rao e Engenho dos Andrade
abre oficialmente a Festa do Divino Espirito
Santo e Nossa Senhora das Necessidades de'

2012 em SantoAntonio de Lisboa nos dias 12

e 2 de setembro (sabado e domingo),
A programacao continua nos dias 7, 8

e 9 de setembro. Na sexta-feira (7.9) aeon
tece a 11" Carreata de Bois, com inicio as

16 horas. No sabado as 20 horas acontece

a missa de coroacao de Nossa Senhora das

Necessidades.

A peca "0 milagre do Divino" vai ser

apresentada pelo grupo de teatro Ilha do Ka,
o mesmo da Encenacao da Paixiio de Cristo.

o casal festeiro Mauricio e Silvana Mar

tins continua conduzindo as novenas e pe
dit6rios nas residencias do distrito, com 0

apoio da Irmandade do Divino Espirito San

to e 0 provedorAnezio Andrade.

A casa de dona Aurora
Para falar deste ''velho'' casarao que mar

cou de forma definitiva a hist6ria da locali

dade de Santo Antonio de Lisboa e preciso
primeiro falar das "missoes culturais" da

grande professoraAuroraGoulart. Inspirada
num modelo de acao educacional mexicana
e irnplantada entre 1957 a 1976 neste bairro.

Ap6s urn pedido do intendente distrital

Raul Francisco Lisboa, feito a professoraAurora
Goulart, justificando "que aquela mocada era

tao atrasada E se ela sendo uma professora da
Universidade e tendo urn carinho todo especial
por Santo Antonio, quem sabe nao aceitaria

urn desafio", escreveu Sergio Luiz Ferreira.
A professora Aurora nao s6 aceitou

como contribuiu de forma significativa na

.

formacao cultural, educacional e tecnica,
como escola de oficios, onde muitos jovens
desta localidade passaram por esta escola.

Muitos renascentes deste periodo ainda
lembram com carinho da professora Aurora
e da importanda da sua obra, em suas vidas

e na vida comunidade.
Mas e claro que para falar deste extraor

dinaric trabalho, necessitariamos de muito

mais espaco, talvez um livro. Portanto yOU

direcionar esta reflexiio apenas para 0 espa

\;0 que tudo isso aconteceu.

Ate a decada de noventa era possivel
avistar ainda de pe 0 imponente casarao da

rua Senador Mafra, embora necessitasse de

uma restauracao, estava firme. Mas a exem-

SHOP 00
CONSUlT6RIO E PRODUrOS VETERlNAR10S

veterinaria • banho e tosa • leva e traz • exames

laboratoriais • limpeza dentarla com ultrassom •

medicamentos • raio-x • raeoes • vacinas

FONE/FAX 3235-1818 EMERGENCIA 9980-5518
Rua Deputado Walter Gomes. 25 - Santo ntonio de lisboa - Aorian6polis - SC

II EXmAloAS POR EDENAlOO USBOA DA CUNHA (FE1JAO)
(f) Quase velo Ilgual tainhaCO 0 craque Ronaldinho Gaucho, quando 0 futebol do Figueira e os "prosas" de

_C. da sua briga com 0 Flamengo, quase veio . sua diretoria estao iguais tainha. Nesse

jogar no Avante, a convite do presidente ano, ainda olio apareceram. Abre 0 olho

C Feijao que, aproveitando 0 fato da irma furacao. 0 "Leao Zoneiro" ci doido pra te

�. do jogador (Dayse) sermoradora de San- , passar a carteirinha de socio do BoKarra,
V toAntonio, queriaverRonaldinho vestin- , que usou no ana passado inteiro.

CO do a camisa 10 na Primeirona da caPital'lL E tambem se RIO quisesse dar uma subi-
. N h f- - da no morro, com certeza, teria vaga no OVO c e e

-f--J Veterano A do Triunfo� S6 que 0 craque 0 "morro da Bina", no conhecido bairro

preferiu pousar no poleiro do Galo (ou de Biguacu, tem um hOVO lider, Irata-se

gole) pra cantarmais alto. do nosso amigo Djalma Lucio, que casou

e hi fixou residencia, Dizem que 0 local

agora ci mais "seguro".

Nas eleicoes municipais deste ana te- E' 0 amorremos tres candidatos fortes em nosso

distrito, com uma semelhanca entre eles: I
0 amor realmente provoca verdadeiras me

todos adotam 0 sufixo inho em seus no- tamorfoses. 0 nosso "Quebra Galhos" Fro
mes para disputarem 0 voto, usando de za, (leia-seMecinicaKomo Karou Xanehe
muita "sensibilidade", Edinho de Santo rei, agora sob a dire\;iio doJorge Tourinho),
Antonio, Renatinho da Barra e.tem tam- esci feliz da vida com seu novo amor, que
bem, 0 Dinho da Ponta Grossa, que fica transformou ate as figuras do Boi-de-Ma
no ladinho. Na elei�ao, va de inho! mao: "0 Boi virou Urso e 0 Urso... dancou !

Candidatos inhos

E SO alegria
Presidente Celinho e diretoria do Santa
Cruz FC da Barra do Sambaqui, felizes da
vida com 0 acesso do Santa pra segunda
divisao do futebol amador da Capital. 0
distrito, agora esta representa�p nas tres
divisoes: Avante na Prim(!ira.! Santa Cruz
na Segunda e Triunfo na TercyU:a (saiba
mais napdgina 8).

'

plo de outros patrimonies e espacos de me

m6ria importantissimos desta comunidade,
preferiu-se a segunda op�ao a demolicao.

Recordo alguns momentos que marca

ram a minha vida em rela\;iio a este espaco,
. Quando menino estudante do Colegio Pau

lo Fontes, muitas aulas eu fugi, para tranca

fiar-me neste casarao. La haviamuitasmaqui
nas de costura, cadeiras de dentista e outros

objetos inusitados. 0 que mais me chamava

atencao era a quantidade de livros espalha
dos por todos os cantos. Talvez venha dai 0

fasdnio que tenho por livros.
Em outro momenta recente acompa

nhava a procissao do Corpus Christi, quan
do em minha frente ouvia duas mulheres

cti
o
<D
Q
en
CD

Mera concldenca
Por coinddencia, naquele tim de semana

que a RBS divulgou no ]A aquela "festi
nha" de dois policiais com uma garota
em Cacador- SC, alguns arnigos nossos,
da PM, estavam passeando naquela dda
de. Eles me garantiram olio ter nada ha
ver, mas que pelo menos a "vaquinha de
Cacador" era mais ajeitada.

comentando com saudade quando passa
vam em frente ao local onde se encontrava

o casarao. Isso fez lembrar-me de alguns
fragmentos da obra do fil6sofo alemao Wal
ter Benjamin, chocado com a transformacao
e destruicao da cidade de Paris no seculo
XIX. Segundo Benjamin 0 homem perde
as suas referencias com 0 desaparecirnento
de monumentos que estao intrinsecamente

ligados a hist6ria e a cultura de um determi
nado povo. Sera que guardadas as devidas

proporcoes conseguiriamos irnaginar Santo
. Antonio sem a sua esplendorosa igreja um

dia? E esse 0 sentimento que tenho quando
um desses patrimonies simplesmente desa

parece, um vazio absoluto.

M 0"0.4.'5
Moda Feminina e Masculina, Boisas, Acessorios,
Bijus, Artigos para Presentes e Material Escolar

Santo Antonio de Lisboa
Fone: (48) 3209.8003

Padre toureneo Rodrigues de Andrade;200 loja 5 ao lado da locadora e pr6ximo ao posta BRAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense - Doado por: família do jornalista e historiador Celso Martins



Obras de ampliacao
e revitalizacao surgiram de

parceria com a Floripa Soccer

rOR CELSO MARTINS

taram e muitos desconfiaram. Aos poucos
a ideia passou a tomar corpo, 0 gramado
antigo foi retirado e 0 leito preparado para
receber 0 sintetico. A antiga sede com 0 bar

e vestiarios comecou a ser reformada. Sur

giu uma nova edificacao da Floripa Soccer

com lanchonete e restaurante, espacosos

vestiarios, churrasqueiras, mesas e cadeiras,
amplo deck de madeira, playground para
as criancas, estacionamento. Tudo isso foi

acompanhado por curiosos que apareciam
com frequencia, constatando 0 andamento

das obras.

o sonho se tornou realidade no dia 15

de junho de 2012 �om a inauguracao ofi

cial das obras de ampliacao e revitalizacao
do estadio Henrique de Arruda Ramos, do

1

jl

clube Avante, em Santo Antonio de Lisboa,
apos quase urn ana de trabalho. A soleni

dade prestigiada por grande publico con

tou com discursos, bencao e partidas de

futebol.

o jornalista Roberto Alves atuou como

mestre de cerimonias e nao poupou elogios
as Instalacoes do clube e sua diretoria, ci
tando especialmente 0 presidente Edenal

do Lisboa da Cunha (Ieijio). "Ele teve difi

culdades para executar 0 projeto e precisou
superar inumeros obstaculos."

Socio benemerito do Avante, Roberto
Alves destacou 0 "empreendimento ousa

do e de urn arrojo extraordinario" e que

trara beneficios a toda a comunidade e em

especial as criancas, adolescentes e jovens
jogadores. '1\J.go desse tipo nao tinhamos,
nao se conhecia na cidade", afirmou, sendo
atualmente "0 melhor equipamento que se

tern em Florianopolis".

Ben�ao
Emocionado e alvo de cumprimentos

dos presentes, Feijao lembrou alguns dos

principais momentos do clube e assegu

rou que "0 Avante vai permanecer forte

e crescer, sempre avante". Destacou tam

bern 0 impacto economico que 0 novo es

paco vai gerar no distrito, "com a presen

ca diaria de 300 a 400 pessoas jogando e

que vao agregar beneficios para 0 lugar".
o empresario Gunther Andrade falou

,rapidamente em nome da Floripa Soccer e

dos socios, Leandro Luiz da Silva e Cesar

Barbi JUnior, saudando os presentes.

FOTOS CELSO MARTINS

Em seguida foi a vez do padre Edinei

Rosa Candido fazer uma.oracaoe benzer 0
. local. Residente nas imediacoes do estadio,
padre Edinei lembrou a "alegria de ver to

dos os dias os grupos de meninos se diri

gindo ao campo".
A inauguracao e de grande "importancia

e responsabilidade, pois vai complementar
no plano esportivo a formacao da juventu
de, ao lado da escolaridade e da formacao
religiosa". Tudo isso representa "a esperanca
de urn Brasil melhor e de uma comunidade

mais integrada", proporcionando a "saude

do corpo e damente e uma convivencia dvi

ca e fraterna", completou 0 padre.

Padre Edinei Rosa Candido fez a bencao do campoAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense - Doado por: família do jornalista e historiador Celso Martins
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Antes (07h 1 12011) e depois (07/06/2012)

Termlnado 0 ate taaugural foram
realizados os

-gramado, ent
sete: .PIodpa ljo, CBN
lx4 Sede e Falililia 'Jx7 Juventus. Por
fim 0 esperado dassicQ entre as equt
pes masteres de Avante 3x3 Ava!.

Jogos
Presencas

Alem de grande mimero de mora

dores e de Iiderancas comunitarias dos

bairros do distrito, a Inauguracao teve a

presenca de autoridades e muitos jorna
listas, 0 vice-prefeitojoao Batista Nunes,
o vereador Cesar Farias e 0 candidato

Cesar Souza JUnior, marcaram presenca,
alem dos jornalistas Paulo Brito, Cacau

Menezes, Salles Junior e Carlos Alberto

Ferreira, entre outros,

Detalhe do novo gramado e ao lundo a sede social da Floripa Soccer na noite de inaugura�ao

Feijflo
o mente do saIto a frente

dado pelo Avante no seu 652
ana de existencia cabe ao pre
sidente Edenaldo Lisboa da

Cunha (Feljio). Ele acreditou

e apostou no prajeto apre
sentado pela Floripa Soccer.

"Tudo isso esta incorporado
ao patrimonio do clube", co
menta. Durante 0 dia 0 cam

po fica sob responsabilidade
do Avante e a noite, dividido
em quatro quadras de futebol

sete, com a Floripa Soccer.

Outras obras de recuperacao
de edificacoes existentes es

tao nos pIanos da parceria.

Antes (07/11/2011) e depois (07/06/2012)

Feijao discursa na solenidade
de inaugura9ao olicial das obras
de ampllacao e revitaliza�ao do
estado Henrique de Arruda Ramos

(sabado), 0 primeito
ante Floripa Soccer, e n�a esperada de 3

'�o_feus para cada vencedor mars�erveja p espetinho.a todos 0 tes.

Sera a primeira grande prOm()�O cenjunta entre 0 clube de Samo Antonio
de Lisboa e a empresa que executou as obras de amplia�ao e revitiuiZa�o do es

tadio, com 0 primeiro gramado sintetico de futebol de campo credenctado pela
FlFA em Santa Catarina. "A inidatiVll lembra urn pouco os antigos festivais que 0
Avante realizava", observa Feijiio.

Inscri�oes
A inlciativa esti sendo organIzad:tpela empresa PW Evento$,��.f!Prtjvos, do

ex-camisa 10 do Avante Paulo , com quem devem ser feitas�3s i1lscri�oes,
.a R$ 120,00 por equipe. fone ( 972-2182. Feijlio tambim recebecinscri�6es
:(488482-0014).Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense - Doado por: família do jornalista e historiador Celso Martins



Urn Plano questionado
As lideranQas
do distrito de Santo Antonio de Lisboa
enfrentam dificuldades para obter infor- -

macoes oficiais, como mapas detalhados
e outras, visando 0 bom entendimento do

projeto de lei que cria um novo Plano Di

retor para Ploriaaopolis.
A arquiteta jaqueline Andrade consta

ta uma reducao das areas verdes, indica
os locais onde serao erguidos predios de

ate oito andares, podendo chegar a 14, e
compara a proposta formulada pela co

munidade em 2006 com a atual do Execu
tivo Municipal.

o tambem arqiitteto Robison Alves,
representante distrital 'Cre Santo Anto

nio de Lisboa, faz uma retrospectiva do

processo de elaboracao do projeto de

Plano Diretor.

I
FUTURO DA OlDAnE

Microzoneamento

Comparativo da atual proposta
de zoneamento com a proposta <,

da comunidade de 2006.
Observa-se a reduc;ao das APPs.
Fonte: Arquiteta e Urbanista
Mariana Claro)

Segunda a Sabado
das lOh as 22h

Domingos e Feriados
das lOh as 12h.
e das 15h as 21h

I Na Zona de Amortecimento Natural

· I (ZAN), temos uma das subdivisOes a

I' ZAN-!A. que preveedifi� com
·

,ate 14 andares. Em nenhum mapa
· I essa zona apareee, ate ai nao haveria

\ problem� se nao tivesse a seguinte
I observa�o na ZAN-I: "Indieadores

lespeciais quando vira ZAN LA".
,

Esses indicadores foram omitidos no
l����������?�_.__ .. __ ._ ...

Macrozoneamento

, �,�
fifJ, APP proposta PDP
',�
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MODELO RESERVA DA BIOSFERA
EM AMBIENTE URBANO

ATUAL PROPOSTA DO PDP

Zona de Amortecimento Natural

Zona de Amortecimento 3
-3 - Area de lazer publica ou privada

Zona Rururbana

Zona Residencial

Zona Orla

Zonas Especiais de Interesse Soc

PLANO DIRETOR NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO:
ALGUMAS OBSERVACOES

POf! JAQUEUNE ANDRADE

Florianopolis vern discutindo desde 2006 0 conectividade ambiental mediante usos de mini-

futuro da cidade, no que se refere ao uso e ocupa

�ao do solo. A proposta que tern sido apresentada
pela Prefeitura de Florianopolis e uma mescla do

Plano Diretor vigente com a implementacao do

modelo da Reserva da Biosfera em Ambientes Ur

banos. E ao comparar a proposta original a pro
posta apresentada pela Prefeitura ja observamos

algumas diferencas. Em especial a nomenclatura e
a subdivisao de grande parte das zonas.

o modelo da Reserva da Biosfera em am-.

biente urbano apresenta uma proposta bastante
interessante de zoneamento, trata-se de uma

ocupacao gradual do espaco: urbano. Assim

quanto mais proximo de zonas de micleo natu

rais menor e a ocupacao deste solo. No entanto,
nao e isto que vemos nos mapas do zoneamento

apresentados pela prefeitura. Urn exemplo claro
e no inicio da rua Padre Rohr, onde do lado di

reito temos 0 zoneamento ZMC-3 que permite
predios de ate 8 pavimentos e do lado esquerdo
da via temos a ZAN-I que permite ate 2 ou 3 pa
vimentos (eis a questao), A questao e onde esta
a zona de transicao e a zona de amortecimento

urbano?
A Zona de Amortecimento Natural tern "a

funcao de proteger as zonas nucleo garantindo a

mo impacto". Sera que 14 pavimentos nao causa

riam impactos nestas zonas?

Sobre todas essas zonas podem estar sobre

postas areas especiais, como ja conhecidas: Area de
Preservacao Cultural (APC), AreaComunitaria Insti
tucional (ACI) ou mesmo as Areas Verdes de Lazer

(AVL). Mas nos mapas apresentados ate 0momento
nao tern nenhuma indicacao destas areas.

Alem da incompatibilidade das informacoes
apresentadas nos mapas da Prefeitura podemos
ver uma significativa reducao das areas que an

teriormente era chamada de APPs. Onde esta a

cidade mais verde?

Juntamente com a necessidade de compati
bilidade dos mapas, a demarcacao das areas es

peciais e de suma importancia para termos urn

pleno conhecimento dos usos existentes e pre
visto em nosso distrito. Sem estas informacoes
deixamos a outros a tomada de decisao. Deve

mos nos esforcar em.conhecer a atual propos
ta do Plano Diretor apresentada pela Prefeitura

para que possamos reivindicar as decis6es ja to

madas pela comunidade no ano de 2006.

t JaQueline Andrade e arquiteta e mestranda em Geografia
(Udesc).
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OIAGRAMA CRONOLOGICO
ILUSTRATIVO DO PDP
POB ROBiNSflN HlLGEMBERGcAlVES

2005 • Pressao politica e legal cobrando 0 PDP.

2006 • Consntuicao do NGM (Nucleo Gestor Municipal) com APM's

(Audiencias Pubncas Municipal) de agosto a setembro no TAC,
funcionando inicialmente com 26 membros.

2007 •• ComplerMntaQao final do NGM com eleigoes de distrais na

prirneira bateria de APD's, totalizando os 39 l1'1embros.
• Leitura comunrraria distrital.

·.Jnstalagao dasBases Operacionais Distritais (21 no total),
• Qeliberagao d,e diretrizes disfritais na segunda bateria de APD's
(Audiencias Puolicas Distritaisf.

'

2008 • Aportes de segmentos sociais como 0 Floripa Real, entre outros.
• Slstematlzacao e apresentacao de todas as diretrizes distritais e

segmentos sociais no Clube XII.
• Suspensao unilateral do NGM por parte da PMF - Fim do
Nucleo Gestor e da qestao lido Rosa .

2009
.

_ Alguns dos ND,'s (nucleos Distritais) fazem macro e micro
zoneamento.

,

••• NGM auto convocado se instala.
.Oesmantelamento das Bases Operacionais .

• PMF contrata a empresa CEPA que da inicio ao pre projeto.
�

.Elaboragao dO projeto com base na RBU (ReseJ'va da Biosfera

Urbana).
.

• Realizagoes de oficinas convocadas pela CEPA.

2010 • Poucos NO's continuam funcionando alern do NGM-Auto
convocado.

• Semlnarlcs de segmentos.
• IPUF assume proposta da CEPA.
• CEPA apresenta proposta no TAC. Apesar do protesto da

popuacao que ficou conhecida como a "Tomada do TAC", sera
produzido uma segunda versao do projeto, mas que nao sera

apresentado em publico.
• Pressao Politica e Legal cobrando 0 retorno do PDP durante os

anos de 2010 e 2011.

20� 1 • Congresso da Cidade.
• Poucos NO's continuam em funcionamento, alem do NGM-Auto.
• PMF cria "Comissao Especial" que produz textos e mapas e
micro zoneamentos.

• Agosto e novembro: Reinstaiagao do NGM (Decreto 9413/14).

2012 • Apresentagao do Pre-proieto no Clube XII.
Junho • Exoneracao do Presidente do NGM prof. ROdolfo Pinto da Luz.
Julho • lnstalacao das oficinas Distritais para analisar 0 projeto.

• Pr6ximos passos: APD's e APR's em agosto, setembro e

outubro.
• APM devera deliberar sobre 0 projeto em novembro.

Novembro • Redagao final e envio do Projeto para a CMF (Camara
Municipal).

2013, 2014 • Tramitagao do projeto na CMF.
• Aprovagao do PO na CMF.
• Sansao e vetos do Prefeito.
• Vetos voltam para a CMF.

Rod. alison da Costa Xavier, 1.456 - Samboqui - Florlan6polis/SC.

o NOME JA DIZ TUDO!
Desfrule da mais bela orlo de Sombaqui,
aproveitando 0 ambiente agrad6vel e

I
umo bela culinaria elaborada com muito
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fDAQUI

NAS TRES DIVISOES
o d istrito ::;u!an�: :::�
boa esta representado nas tres divis6es
do futebol amador de Florian6polis: 0

Triunfo de Sambaqui integra a terceira

divisao, 0 Santa Cruz da Barra do Sam

baqui a segunda e 0 Avante de Santo An

tonio de Lisboa a primeira.

FOTOS GELSO MARTINS

Barra do SambaQui
A surpresa do ano no meio esportivo

local ficou por conta da ascensao do time

do Santa Cruz da terceira para a segunda
divisao, por apenas urn gol de diferenca em
relacao ao Triunfo, anotado justamente em

urn classico entre os dois times. Sem cam

po proprio, 0 Santa Cruz recebe guarida do
Avante em seu gramado sintetico, com es

treia em 14 de julho de 2012 na Segundona
contra 0 River. 0 clube que tern Celio Mar

ciano na presidencia reivindica uma area de
lazer para a comunidade, com campo de

futebol e outras instalacoes.

Santo Antonio de llsboa

o Avante esta montando urn time com

"os melhores jogadores da regiao em cada

posicao", resume 0 presidente Edenaldo

Lisboa da Cunha. Dirigido por Emerson

Oscar Rodrigues (Bonga) e com os esfor

cos do diretor de Futebol Valter da Silva, 0
Avante disputa a Primeirona da Capital com
a equipe principal e 0 municipal de junio
res (Sub-20). 0 professor Heitor Cordeiro
intensifica os trabalhos da escolinha de fu

tebol do clube.

AVANTE, sempre AVANTE!
i{�.�c ......1i "65 anos na historic de nossa comunidade."
't '; www.arceavante.com

avante@arceavante.com
Sto. Antonio de Lisboa - Flononopolls - SC (48) 8482-0014

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




