
CONFIRA OS RESULTADOS DAS ELEICOES EM FLORIANOPOLIS E EM SANTO

ANTONIO, SAMBAQUI, BARRA DO SAMBAQUI E CACUPE. OS VOTOS EM CADA

SECAO ELEITORAL. OS CANDIDATOS MAIS VOTADOS • pAGINAS 4 E 5

BARRA ELEGE NOVO CONSElHO

Duas chapas disputam as eleiQoes (6)

ESCOUNHA DO AVANTE

Sub-15 disputa municipal em 2013 (8)
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Escolinha do Avante formaMuros craques
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Acontece no dia 24 (saba-
do) 0 22 Encon

tro de Carreiros de Santo Antonio de Lisboa.
A programacao ted inicio as 8 horas com cafe

solidario no salao paroquial da igreja de Siio

Sebastiiio, na Barra do Sambaqui. Em segui
cia, as 9 horas, os carreiros seguirao com seus

carros de bois em direcao ao terreno ao lado

da Casa Paroquial, no inicio da rua Caminho

dos A�ores (SantoAntonio de Lisboa).

No local hayed missa campal as

10h30min, seguida de uma Roda de Viola

com a participacao de Joiio da Viola e con

vidados e churrasco. A programacao se es

tendera ate as 20 horas. As camisetas para.
acesso ao local da festa estiio sendo vendi

das a R$ 25,00 a unidade. Para casais custo

sera de R$ 40,00 (duas camisetas). Pedidos
com Claudio Andrade atraves do telefone

(48) 3235-2572.1
FOlO case MARTINS

AAssocia�iio dcrBairro de Sambaqui (ABS) realiz;rno ilia 25/11 urn Domingo
na Praca co.m atividade de brech6, Feira do Cacareco, apresentacao circense,
boi demamao,.pau de fita e 0 musico MarceloMuniz;'
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A decada de 1980 foi marcada por va-

rias ameacas ao meio ambiente no Distrito

de Santo Antonio de Lisboa. Provocando

duas grandes manifestacoes populares: a

primeira em defesa da Ponta de Sambaqui,
quando amarinha do Brasil decidiu vender

aquele santuario natural para iniciativa pri
vada que projetava uma marina para este

local. 0 movimento que teve sua origem
em Sambaqui acabou ganhando apoio de

toda cidade, fazendo com que a marinha

voltasse arras, e assim devolvendo aquele
espaco para a comunidade. As liderancas
do movimento, apos esse episodio, cria

ram a ABS - Associa�iio de Bairro de Sam

baqui. 0 segundo momenta veio poucos
anos mais tarde, era a vez da comunidade

de Santo Antonio se levantar em defesa ao

meio ambiente contra a pretensa inteneao
do prefeito Edison Andrino em querer

implantar uma usina de lixo no bairro. En
tretanto todo distrito aderiu 0 movimento

criando 0 seguinte lema: "Lixo aqui nao",
A prefeitura persistia na ideia de instalar a

usina, apesar dos manifestos contraries da
comunidade. A foto abaixo registra uma

das varias passeatas que marcaram este mo

vimento contra a usina de lixo.

� NOTASENOTIcIAS
•

.claudio andrade�� �

OJ 2° Encontro de Carrelros Assim nasceu a AMSAL
.

confirmado para 0 dia 24
Muitos nomes que lideram este movi

mento nao seriio esquecidos por esta co

munidade como: Altino de Altino Cabral,
Rogerio Poli, Renato Tadeu Scoz, Jose Al

berto Queiroz, Dagmar Von Linisingen e

tanto outros que deixaram sua marca na

comunidade. Apos resistirem por diversos

meses, finalmente ouve 0 recuo por parte
da prefeitura.

No dia 18 de fevereiro de 1987, os lide
res desse movimento fundaram Associa�iio
dos Moradores de SantoAntonio de Lisboa

(AMSAL), tendo como proposito incondi

cionalmente a defesa do meio ambiente.

Nestes vinte cinco anos de existencia,
esta entidade tern honrado 0 seu proposito
de criacao. Construiu a creche Altino de Al

tino Cabral que pormuitos anos foimante

nedora. Suas causas em defesa da comuni

dade tern sido de forma incessante nesses

ultimos dias, foi decisiva a sua participacao
junta com as demais liderancas do Distrito,
em prol da niio alteracao do zoneamento

de Cacupe,
o desejo do vosso presidente e de vida

longa a esta entidade, que ela possa sempre
ser renovada com pessoas comprometidas
com os seus propositos estatutanos.1

Passeata contra a implantaGao de uma usina de lixo na regiao. FOTO ACERVO et.AlID10 ANDRADE

-
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Luciano, funcio
do (Mercado

to Antonio, alem
de super fofoqueiro,
e considerado 0 terror das Xaquiras do
Ratones. 0 "homi" nao para no service,
sempre dol um jeitinho de fazer alguma
entrega para buscar novas fofocas. Conta
rtanto, que tem ate quem aposta que ele
votou em cinco vereadores e quatro pre
feitos diferentes.

Se voce procura uma que conse

gue fazer todas as suas f:wtasias, case-se
com uma costureira de est-ola de samba.

o maior absurdQ?np lutebol da Capital
ever os gra(llaaos do Scatpeli e Ressa
cada serem. malteatados por tantos per
nasdepau!

bern. nomedemu
exp1fca�
o'�egam
dosevio
,

.)\$ noites de selta-feiravem se reveliuldo
,cOmo printipal fonte de insp��"m'usi.
cal para a rapaziada da area que) '300 vivo,
na rna Conego Serpa, em (rente a Gam
BARzeira, reunem-se para acompanhar
o acUstico da banda de Andre d6 (;acau,

ao,e seus "gatos de rual', n� .(eSta
I msana e muito bel'll orqueska&:.

Saudades
Coincidenci�'

Anovela daRossaNinaacabOu. Ela conse
guiu se livrar do m.otel, do ,llxio e ate do
MaxEre. Agora porJ!tvot, saJ.yem. 0Jorge!

.esteYe em a re

goIeiro, ele foi
cheiro, latoeiro, co

.

jorna1eiro,
marketeiro, tavador, enxugador, pesca
dor, produtor, cinegransta erambem pro
tetico, obtendo sucesso 'CQm as proteses
que conseguiu fazer para 0 Vovo e seu

Osmar do Camp()l lhe renderam a

alcunha de Dr. De"

O.Avafeo
naRessacad
sica do SPC. times que estaVatn

em campo, nao sesabja quem deviamais.

Na elei�aomunicipal passada faltou ralo e
sobrou cano na area. Teve quem ganhou
cano, outros Ievaram cano, alguns deram
cano e teve a em, llteralmente, pro-
curou e enttou cano.

Bngracado! Falam tanto preservar a

memoria da Ilha, suaswiSas e tradi�6es,
e esqueceram de preservar a memoria
do nosso Motel Meiembipe. Fechado hi
alguns anos, 0 primeiro motel da SC-401
foi totalmente demolido para dar Ingar a
mais um grande centro comercial. Penso
que poderiam, pelo menos, preservar a

recepcao e algumas su(t�;Cp(110 a Iurere,
Campeche... Atire a ped!'t;:quem nao sen
te saudadet

Canos

Rod. Harolda Soares Glavan, 1964 - Praia do Cacupe - Florian6polis I SC

Desde 1987

\t,[�TA\)\tANT'[

Zed8. C�
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LideranGas
emoradores do distrito de Santo

Antonio de Lisboa ouvidas pelo
DAQUI Jomal esperam que 0

prefeito eleito de Florianopohs,
Cesar Souza Junior, cumpra as

promessas de campanha, desta
cando-se 0 referee do planeja
mento e 0 novo Plano Diretor.

Muitos esperam que escolha
seu secretariado e demais inte

grantes do primeiro e segundo
escal6es levando em conta cri

terios tecnicos, tfambem existe a

preocupacao com a falta de le

gitimidade do novo govemante,
. eleito com cerca de urn terce dos
votos do eleitorado - 0 restante

optou pelo candidato adversirio,
anulou, votou em branco ou se

ausentou

Para Edenaldo Lisboa da

Cuiiliit (Feijao), 0 novo prefeito
deve "ser coerente e responsavel
com seu programa de govemo. Es

tabelecer metas e alcanca-las dan

do foco ao trabalho tecnico dos

envolvidos, nunca esquecendo
que trabalho e renda sao primer
diais para alcancar sucesso no de

senvolvimento socioeducativo de

umacidade".

Cesar Souza Junior, candidato eleito a

prefeito, obteve 52,64% dos votos no

segundo turno

A expectativa do poeta Alci
des Buss. "Do prefeito que assu

me, Cesar Souza Jr., espero que

coloque em pratica, de faro, 0

que apregoou na campanha, ou
seja, governar 'para as pessoas'.
Sem assistencialismo barato. Mas
dando a elas condicoes de parti
clpacao na vida da cidade, valori
zando a sua cultura e promoven
do a responsabilidade ambiental.

Espero, de forma especial, que

faca valer uma polltica de restri

coes it especulacao imobiliaria,

Uma polftica de preservacao do

verde, nao somente dos morros,
mas tarnbem das baixadas. E de

despoluicao das aguas e de pre

servacao das nascentes, da flora

e da fauna. Enfim, espero que

coloque a vida como 0 valor mais

importante."

Silvia Conceicao Blasi, ou

vida a diretoria da Associa�ao do

Bairro de Sambaqui (ABS). "0

que esperamos do novo prefeito?
ABS espera que ele esteja atento

aos pedidos das comunidades,
cumprindo as promessas de cam

panha. Entramos em urn periodo
importante para a cidade de Flo

rian6polis, onde se inicia urn novo

cido no processo de aprovacao
do Plano Diretor, n6s ficaremos

atentos it promessa feita nodebate
sobre a parrtcipacao popular, Esta
entidade suprapartidaria buscara
a Prefeitura Municipal sempre que

precisar, assim como aos vereado

res eleitos no bairro para atender
as demandas. Queremos mais aten
�ao ao nossomeio ambiente com 0

Parque da Ponta implantadO, uma
estrutura viaria organizada para su
portar 0 grande movimento, a im

planta�ao da rede de esgoto, e que
a porta esteja sempre aberta para

quando precisarmos."

AT£NDJ),lEN.TO;
t-$egllndu sabado, d� 7h30mln
1Is21 horas

.:Oomlngos e feriados, das 8 lis
13hiOmIn e das 16 as 19 horas.

ATENDJMENTOj
) Segunda a sabado, das 7h�Omin as
21 horas.
I Domingos e feriados,das 7h30min

1 as 12nclras edasJ5as20 boras,

"Penso que a primeira expecta
tiva e que, pelo menos, cumpram
-se as promessas. Depois que seja
uma gestae republicana, voltada

para toda a cidade e, especialmen
te, numa relacao seria e responsa
vel com a camara de vereadores e

os diferentes espacos de dialogo
com a sociedade." Professor A.u
reo Moraes (Depto. de jornalis
mo/UFSC, moradorde Cacupe)

Do artista plastico Claudio

Andrade, presidente da Associa

�ao de Moradores de Santo An

tonio de Lisboa (Amsal): "Espero
sinceramente que 0 Plano Dlretor

seja uma prioridade em seu gover
no, para que as entidades comuni

tarias nao tenha que se aborrecer
com assuntos que sao prerrogati
vas do executivo."
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o dom da mudan�a
Os resultados das eleicoes em Floria

nopolts altera a correlacao de forcas no

distrito de Santo Antonio de Lisboa, com
o surgimento de novos interlocutores das

diferentes comunidades com 0 poder pu
blico. Vma nova representacao politica
emerge das urnas.

As liderancas ligadas ao atual esquema
de poder da cidade tendem a urn refluxo
nas atividades, cedendo espacos a estes no

vos atores, Eles serao os responsaveis pelas
articulacoes e press6es visando a melhoria
e ampliacao dos services e obras na regiao,
a retomada do planejamento de Ploriano

polis e a elaboracao do novo Plano Diretor.

Manoel Hercilio Marciano

(Deca), presidente do Conselho
Comunitario da Barra do Sam

baqui (CCBS), acredita que 0

novo prefeito faca uma boa ges
tao e torce por ela. Mas espera
urn "Plano Diretor mais digno
para Florianopolis" e solucao
para os problemas de sanea

mento. Lembra que a Barra do

Sambaqui continua sem a sem

pre prometida area de lazer e

sua estrada geral esta proximo
do intransitavel.

Cesar Souza Junior
(PSO-PPIPSC/oEM/PSoC/PSB/PSoB/PSo)
117.834 votos (52,64 %)
(76.024 votos no 1 Q turno, 31 ,68%)

Gean Loureiro
(PMoB-PoTIPTB/PMoB/PSUPTN/PPSI
PHS/PMN/PTC/PV)
106.013 votos (47,36 %)
(65.678 votos no 1 Q turno, 27,37%)

Eleitorado
322.875

Abstenl;ao
65.596 (20,32%)
(No 1 Q turno - 57.91 0 eleitores deixaram
devotar, 17,94%)

Comparecimento
257.279 (79,68%)
(No 1 Q turno - 264.965 compareceram as
urnas, 82,06%)

Branco
7.884 (3,06%)
(No 1 Q turno - 8.623 votos em branco,
3,25%)

Nulos
25.548 (9,93%)
(No 1 Q turno -16.385 votos nulos,
6,18%)

Votos valldos
223.847 (87,01 %)

o empresario e lider comu

nirario Gabriel Vaz Pires espera

que 0 novo Qrefeito "cumpra 0

que prometeu", com enfase nos

problemas de mobilidade, fazen
do "com que as pessoas usem e

acreditem no transporte coletivo,
deixando 0 carro em casa". 0 sa

neamento tern que ser "priorida
de numero urn", sobretudo em

uma "cidade tunsttca". No plano
local quer a continuidade das

obras de revitalizacao do centro

hist6rico de Santo Antonio de Lis

boa e "mais atencao ao Caminho

dos A�ores, que esta precano".

Ben Kraijnbrink, presidente
do Conseg Costa do Sol Poen

te (distrito de Santo Antonio),
aponta tres prioridades da nova

administracio: educacao, saude

e seguranca publica, temas sen

siveis e que receberam a atencao
do entao candidate. Defende uma

"gestae de qualidade" que garanta
transparencia e participacao so

cial na admmistracao ("democra
cia nos processos da Prefeitura")
e a escolha de auxiliares por crite

rio competencia e nao apenas de

confianca, As liderancas da cidade
devem ser ouvidas na busca das

solucoes para os problemas.

Nelson Motta, dirigente da

Associa�ao Cultural Baiacu de

Alguem, defende uma reforma

politica no Brasil, citando como

exemplo a pequena representati
vidade do prefeito eleito. "Em ter

mos le�, pela ab�urda le�lasao
eleitoral e politica, ele esta eleito
e vamos ter que conviver com isto

nos pr6ximos quatro anos". Motta
tambem destaci a ausencia de "le

gitimidade politica e representativi
dade para realizar 0 que prometeu
na campanha". Por isso, "minha ex
pectativa emuito baixa, infelizmen
te, e nao e por quest6es partidarias
au ideol6gicas, e por esta constata
�o do resultado das urnas. E mais

que urgente urna ReformaPolitica e
Eleitoral neste Pais",

'(

I
DAQVJIS

Gean Loureiro,
candidato a prefeito,
obteve 47,36% dos
votos no segundo
turno

Dinho, candidato a vereador,
obteve 288 votos

o advogado e dirigente espor
tivoGabrielMeurer espera que os

eleitos "cumpram suas promessas
de campanha, continuem apoian
do os projetos sociais, culturais e

desportivos ja desenvolvidos no

distrito", no qual devem estar "as

siduamente presentes, mantendo
contato com as liderancas comuni
was, independente da opcao po

litica, para que possamos em con

junto tentar resolver os problemas
existentes na nossa comunidade",
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Adriano Ribeiro e Luciano Pereira
disputam direQao do Conselho da Barra
OUas Chapas

disputam a direcao do Conselho Comunitario da Barra
•.. .. .•• •... .. .

..•. do Sambaqui na eletcao do dia 25/11, das 8 as 17 horns,
na Escola DesdobradaMarcolino Jose de Lima.

Foram _inscritas chapas de Adriano Ribeiro/Osmar Policarpo (Xerife) denominada ')\titu
de" (1) e Luciano Ventura Pereira/Adriane Ferreira, com 0 nome de "Inovacao" (2). A terceira

chapa prevista, encabecada por Renato Hercilio Marciano, nao se confirmou.
Na elei�ao serao definidas a presidencia e a vice, primeira e segunda secretarias e primeira

ATITUDE (Chapa 1)
PRESIDENTE: Adriano Ribeiro
vlcE-PREsIDENTE: Osmar Policarpa (Xerife)
12 TESOUREIRO: Carlos Eduardo Ouriques
Ogioni
22 TESOUREIRO: Maria das Neves
1QSECRETARIO: Alexandre Manoel Galvao
22SECRETARIO: Cristiane Nascimento
DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE: Alex Ribeiro
DIRETORIA DE PATRIMLJNIO E INFRAESTRUTURA:

Fernando Nazareno Goulart
DIRETORIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER: Bruno
Eller Luz
DIRETORIA SOCIAL, EDUCACiio E SAODE: Sonia
Mara

PROPOSTAS

• Curso de informatica.
• Aulas de danca.
• Programa para Idosos.
• Biblioteca no bairro.
• Programa de orientaqao relaclonada a
saude.

• Construq30 da sede social.
• Acesso dos pescadores e embarcaqoes
as margens do rio da Barra.

• Melhoramento das vias publicas
(Pavimentaqao da Isid Dutra e Padre
Rohr).

• Seguranqa no bairro com aumento de
rondas policiais.

• Melhoramento do transporte coletivo
(Criaqao da linha TisaniBairro e Bairro/
Tisan).

• Aquisiqao de abrigos de onibus.
• Ampliaqao da creche da Barra.
� Ampliaqao da Escola Marcolino Jose de
Lima.

• Incentivo ao esporte.
• Incentivo a recreacces culturais.
• Melhoramento do saneamento basco.
• Buscar junto a prefeitura 0
encaminhamento dos projetos que foram
desenvolvidos para construqao de areas
de lazer, academias, campos de futebol e
etc., no bairro.

Perfil de Adriano Ribeiro
Morador da Barra do Sambaqui onde nasceu e cresceu, Adriano e um jovem
comprometido com as necessidades de seu bairro, sabedor de todas as deficiencias
que a regiao apresenta, tenta uma gestao junto ao Conselho Comunltarlo da Barra do

Sambaqui, para que possa mostrar seu trabalho. Academico de direito, jovem de 21 anos,
Adriano e admlrador de polftica e sempre carregando a bandeira de trabalho, acreditando
em mudancas, buscando conscientizar as camadas jovens, mostrando que e posslvel
acreditar. Adriano foi candidato a vereador, nas eleiqoes de 2012, mesmo nao eleito, sua
vontade foi sempre representar sua comunidade querendo mostrar trabalho e atitude. Hoje
luta em busca de qualidade de vida para a populaqao de nosso bairro.

e segunda tesourarias, mais as diretorias social, de educacao e saude, a de patrimonio e infra

estrutura, a demeio ambiente e a de esporte, cultura e lazer.

FISCALIZACAO
Iambem serao escolhidos os novos integrantes do Conselho Fiscal. Os candidatos: Celio

Marciano, Jose Carlos Cruz (Carlinhos), Luis Pereira e Manoel Hercilio Marciano (Deca). 0
mais votado presidira 0 Conselho Fiscal.
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110 pio da coruja
Equipes de base do Triunfo
obtem classifica�ao hlstorica
Este ano de 2012 foi ate 0 presente momento urnano historico para as equipes de base
do Triunfo. Na categoria juvenil, 0 clube ficou na terceira colocacao do Campeonato
Municipal, arras apenas de Avai e Figueirense. No entanto, a equipe nao foi bern na

Balneano Camboriu CUP Sub 16, campeonato que contou com a participacao de varias
equipes do futebol brasileiro, sendo que a equipe nao passou da primeira fase, conquis
tando apenas uma vttorta em cinco jogos. ja a campanha no infantil foi historica, No

campeonato municipal da Liga Florianopolitana de Futebol (UFF) a equipe conquistou
a terceira colocacao geral, ficando atras apenas de Avai e Figueirense. No campeonato
Estadual, com 0 nivel tecnico muito mais qualificado, a missao era mais complicada, no
entanto os garotos do Triunfo mostraram que tern qualidade e potencial para brilhar no
mundo futebolistico. A equipe, a exemplo da tiFF, tambem ficou em terceiro ficando
a frente de grandes equipes do futebol catarinense como Criciuma, joinville, Marcille
Dias, Camboriu, dentre outras. Este resultado e fruto de urn trabalho forte e competente
do coordenador das categorias de base professor Heitor Cordeiro, do coordenador tee
nico Antonio Portinho, dos demais membros da comissao tecnica e de toda a diretoria
do clube que da 0 respaldo e a estrutura necessaria para este sucesso.

FTSCLSO A

Pr6ximas competlcoes
Apos os excelentes resultados obtidos, 0 Departamento de Base do Triunfo continua

trabalhando forte visando as compencoes que serao realizadas em dezembro/2012. A

equipe Sub-IS disputara a Palhoca Cup, enquanto 0 Sub-16 disputaci a Copa Itajai de
Futebol. As compericoes servem de preparacao para a Copa Saudade e aCopaAdidas em
janeiro do ano que vern. Boa sorte aos garotos.

Veteranos
Alem das categorias de base, 0 clube conta com quatro equipes de veteranos, das quais
tres disputam partidas amistosas todos os sabados, a partir das 14h30min e 0 "quaren
tao" que joga as quintas a partir das 20 horas, no Complexo Esportivo Triunfo,em Sam

baqui. Comparecam e prestigiem!

Eleicoes
Acontece no pro�o dia 15/12/2012 aeki��o da diretoria da ASsocia�ao Social, Cultu

ral e Desportiva Triunfo, Para 0. bienio 20}3/2014. As chaPas deverlio ser entregue�ate
; 9 dia 29/11/2012, a qualqu(;)r membro da atual ditetoria com aneguintes .informa�oes:
,

presidente, Vice-presidente, primeiroe segundo tesoureiro�. primeir0 e segundo secre

tano, diretores de esportes, patrimonio e social, .hlem de tres mem�ms efetivos e dois
•

suplentes do oonselho fiscal

Festa das crlancas
Pot.reallzado no ultimo dia 12 de

.

outubro no Complexo Esportivo
Triunfo em Sambaqui, a festa de
Dia das Crian�as. 0 evento contou
com a presenca de quase mil pes
soas e novamente foi urn sucesso.

Foram distribuidos cerca de .500
brinquedos, 2.000 cachorros
-quentes, 350 litr6es de refrigeran-
te, bolos, recrea�ao,hoi de mamso .

.

e urn diarepleto de alegria. Gostaria de agradecer a participacao e a ajuda de todos que
.

contribulram direta ou indiretamente para 0 sucesso dafesta e ano que vern ternmais!
- "-

Devagar, quase parando ... Parou
Tirando as atividades da Diretoria, 0 Santa Cruz esta so esperando 2013 chegar. Com 0

desmanche do time que disputou a segundona 2012,0 futebol do Santa esta em recesso.

FOTOS CELSO MARTINS

Isanta cruz

Bingo
Por falar em atividades daDiretoria, 0 bin
go realizado no dia 6 de outubro foi urn
sucesso. Dezenas de moradores da Barra,
Sambaqui, Santo Antonio e Ratones Iota
ram 0 Salao Paroquial da Igreja da Barra
e deram aquela forca ao Santa. A Diretoria
agradece.

Tava precisando
Disputar campeonatos arnadores sem

. campo e sem estrutura e dificil e caro. Por
isso foi fundamental a participacao e co

laboracao da comunidade da Barra e dos
bairros proximos para a realzacao do bin
go. Com 0 caixa do clube "respirando" ja
da para pensar no proximo ano.

ASSOCIA<;;Ao SOCIAL CULrURAL DHSPORIWA

TRIUNFO

ASCOT - SAMBAQUl

Faz 5 anos que recomecou
No dia 26 de outubro de 2007, urn grupo
de amigos se reuniuno Engenho doAman
ri para resgatar aquele que era urn dos
maiores orgulhos da Barra, 0 Santa Cruz
Futebol Clube. Com outro nome - agora
se chamaAssociacao Social, Cultural � Atle
tica Santa Cruz -, mas com a mesma pai
rio, 0 Santa retornou para ficar e orgulhar
a Barra. Parabens a todos que tornaram

possfvel ver 0 Santa jogar novamente.

Tudo de novo. Tomara

que agora va
Acabou a eleicao, Novo Prefeito, velhos
sonhos. Esta renovada a esperanca de que
a Barra consiga, enfim, urn espaco para
uma area de lazer. A luta continua e 0 San
taCruz esta nela.

CODI,lbo E!tcal

1° Membro
2° Membro
3° Membro

EDITAL DE CQtM)CAqAO

o !'r.sldente da AssoclaQlo Social, Cultural, Oesportlva Triunfo - ASCOT, na

atrlbulQllo de seu poder e em conformidade com 0 art. 26 a .s do Estatulo Social,

CONVOCA lodos os Inter...ados em montar luas chapas para eemeer a Dlretoria

Executlva • 0 Conlelho Fiscal para 0 816nlo 201312014. As chapas deverao ser
.

dlgitadas a conmr 0 nome cpmpleto. RQ. CpE. a-mall. !elttone e ao,inatu(8 dos

respectlyot membros, devendo ser entreguet a qualquer membro da atual direloria

da ASCO Triunfo Impreterlvelmente ate 0 dia 29111/2012, com a seguint'

composi9110.

Florian6polis 09 de novembro de 2012

Complcxo Esportivo Trlunfo FUlebol Clube - Rod. Raf",,1 da Rochu Pires. n' 2408

CEP: 880S I"()()J. Sambaqui - Florian6polis -- SC - Fone (048) 3335-0001 ! 99320679

www.triunfo.em.br/B!!l!rielmwter@YM!!O oomol!t

PiNto'" Executlv.

Pretidante
Vice-President.
1° Secr.i8rio
2° Secretilrlo
1'Tesourelro
2° Tesoureiro
Olr.lor de Esportes
Diretor de Patrim6nlo
Diretor Social

/

1° Suplen!e
2° Suplente
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� ESCOLINHA DO AVANTE

�O GOSTO
CD

POR CELSO MARTINS

o que existe ::tre ���:
lescentes Edemilson (Rio Vennelho), Baduga
(Sambaqui) e Elton (Barra do Sambaqui)? Todos

praticam futebol porque gostam e ingressaram na

escolinha doAvante dirigida pelo professorHeitor
Cordeiro por livre e espontanea vontade.

Lateral direito, 14 anos de idade, Elton de

Souza mora na Barra do Sambaqui, ja atuou no

Triunfo e agora veste a camisa do time de Santo

Antonio de Lisboa. Por que futebol? "Porque eu

gosto", responde com simplicidade. Ha seis anos

atuando como arleta, se inspira no irmao Gu, ata
cante do SantaCruz.

"Quero ser arleta profissional", assegura Lucas
Soares Martins, 0 Baduga ou Baduguinha, mora
dor de Sambaqui, outre que esta na atividade por
gosto. "[ogo ha cinco anos e ja passei pelo Iriun
fo'', complementa 0 zagueiro.

o jovem Denilson Ricardo comecou a jogar
futebol com cerca de cinco anos de idade. "E born
jogar. E born", garante. Com 14 anos, morador do

Rio Vennelho, esta no primeiro ano da Escolinha
.

do Avante e tambem sonha com numa carreira

profissional.
Eles e ou� cerca de 100 criancas frequen

tam a Escolinha do Avante, distribuidas entre

os times Sub-9, 11, 13 e 15. "Nossas atividades

em 2012 foram urn pouco prejudicadas pe
las obras no estadio e so a partir de julho
a situacao se normalizou",
observa Heitor Cordeiro,
mudando para melhor com

as novas instalacoes.
Uma das metas para

2013 e participar do Campeo
nato Municipal Infantil (Sub-IS) organizado pela
Liga Florianopolitana de Futebol (LiFF). Heitor di
vide a tarefa com 0 pos-graduado em Educacio Fi
sica Orivaldo Valdemar Silva (Vado) e 0 professor
Carlos Antonio Stress (Totonho), alem de alguns
auxiliares eventuais.

A primeira conquista do grupo na nova fase
foi urn quadrangular de futebol 7, categoria Sub-

15, realizado no Paula Ramos, de onde os garotos
voltaram invictos e com a taca nas maos no dia 10

de novembro. "E urn comeco", comentaHeitot I

DABOLA
-f - _-� 'f'1N!i"� �

"i8SpaQO
.

. avante .
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Farpas na Liga
o ano termina com criticas ao� dos

campeonatos da liga Florianopolitana de Fute
bol (liFF), sobretudo 0 fato de a temporada ser

• encertada coni a terceiCa divisao, quando deve
ria ser 0 eontrano. "Nao e beneficio algum dis

putar a primeira divisao", reclama 0 presidente
do Avante Edenaldo Lisboa da Cunha (Feijao) -.
As obriga<;6es e vantagens sao as mesmas para
as tres divis6es, fruto da "ganfulcia politica pela·
manutencao do poder na Liga", dispara

Festere
Alunos do curso de Arquitetura da VFSC re

alizam urn baile a fantasia na sede social do
Avante, no dia 7 de dezembro. No diaU sera

• avez da escola Bnsinarte fazer sua festa de Na·
tal e fimdo ano.

: 0AVante realizano dia 24/U (sabado) 0 ulti
mc}festivai esportivo do cano, reunindo c�Jca·
de40 eCJ.uip�s de futebor?

i No �ia15 de de'ltfuoro janttr de 0

�omatletas, diris.entes.ecomissao tecmca,No
·cifrdapio 0. c;!JeD-dano para 2013, J.'efor�os e

� inaugura�o do terceiro salio.Oe festas:do esm:
dio do clube. OAvante vai apostar na Interliga$

; e noEstadua} amador de 2013, enquantotehta
J viabilizar parcerias e alcancar a terceim diYisao
a do futebol profissional de Santa Catarina.

Agenda 3
Em pareceria com 0 Instituto Lagoa Social e

� sob a coordemi<;io de Deise Ferraz de Andra;
.

•

de, 0 Avante recebe cerca de duas mil crian

cas go distrito e de comunidades carentes de
Florianopolis no dia 22 de dezembro. Elas
no receber 0 Papal-Noel, ganhar brinquedos
e degustar pipoca e cachorro-quente, Quem
pnder doarhrinquedos favor se dirigir a sede
ao campo do Avante.
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