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�A rnutilacao
de nosso distrito
POR CELSO MARTINS

As alteraGoes � ::n;�
promovidas pela Camara de Vereadores,
conforme dernincia feita em primeira mao

pelo Portal de Noticias Daqui na Rede, pro
vocou reacoes em toda a cidade. No caso

do distrito de Santo Antonio de Lisboa, fo
ram usados alguns artificios. Num primeiro
momenta tratou-se de mutilar a area do

distrito de Santo Antonio de Lisboa, com
a transferencia da area de Cacupe entre 0

restaurante Joao de Barro e a SC-401 para 0
bairro do Saco Grande.

Com isso, aquele trecho passou a per
tencer ao distrito Sede, protegida pela lei
do defeso que so permite construcoes com
no maximo dois pisos (sem atico nem pilo
tis). Num segundo momenta tratou-se de

/

Oficina de orquideas

anular os efeitos desta lei do defeso para

aquela area, onde ficam permitidos predios
com muitos andares de altura.

A audiencia publica convocada sem

alarde pela Camara Municipal teve a pre

senca de meia duzia de liderancas, avisadas
as pressas. Estavam ausentes os orgaos da
Prefeitura que deveriam analisar a materia,
como a Floram e 0 IPUF. Os moradores pre
sentes foram unanimes na condenacao da

mudanca, mas assim mesmo ela aconteceu.
A comunidade do distrito de Santo AntO

nio de Lisboa estamobilizada visando barrar
as alteracoes promovidas pelos vereadores
na vespera de uma campanha eleitoral, be
neficiando com isso as construtoras.'Bsta

prevista uma grande manifestacio no dia 16
em frente it Camara Municipal. Acompanhe
a movimentacao no Portal de Noticias Daqui
na Rede (www.daquinarede.com.br).1

o Daqui na Rede organiza a P Ofidna das Orquideas com a participa�ao do geo
grafo Marcelo Vieira Nasciinento, presidents da Federa�ao Catarinense de Orqui
dofilia. S�ra urn curso basico de cuitivo e cuidados, fins de outiIbro de 2012, �ml
Santo Antonio de Usboa (Florian6polis/Sq. Restam oito vagas; Os lnteressados
podem sehabilitar pelo e-mail virgilionailha@gmail.com.•

Iclaudio andrade
Doca, 0 acoriano

Wo oelbofomo, 0 velho bomem, mats velho aparenta de tantofJolvilho que () cobre. "

Sempre que passo pelo Caminho dos sempremuito calado, ao contar urn causo,
Velhacos, hoje Aldo Queiroz, me vern it e era justamente do nosso protagonista.
lembranca 0 engenho do seo Doca, Cle- Enrao essas terras, era do velho Santana,
mentino Rodrigues do Amaral. Urn dos mas quem plantava nela era seo Doca. 0

ultimos engenhos de farinha, a parar de Santana trabalhava no correio e morava

funcionar neste Distrito. Seo Doca era-urn na cidade e volta e meia, aparecia por aqui
sujeito franzino, de estatura baixa, urn dirigindo uma simca chambord. Na epoca
tipico descendente de acoriano. Tlnha or- era urn carrao e costumava deixar a simca

gulho de sua junta de bois, sempre bern na chacara do seo Doca. Num certo dia seo

aparelhada, de longe se ouvia 0 cantar Doca veio mais cedo pra casa e falou pra

agudo de seu carro. Era com se estivesse Alzira, sua mulher: "Eu yOU dirigir a sim

nos chamando para ve-Io passar, saia toda ca." 0 carro estava aberto e com a chave

a criancada de carreira, para frente da por- na igni�ao. Nao contou tempo. A pobre
teira. La vai 0 carro de boi, de guilhada ao Alzira, ate tentou impedi-Io, dizendo: tu s6

ombro, chapeu de palha, caka arregacada sabe andar com carro de boi Doca, tu vais

e de pe no chao. Ao passar defronte a por- e escangalhar 0 carro do homem. Nao teve
teira nos saudava com urn gesto discreto jeito, 0 seo Doca soltou 0 freio de mao e 0

mais com muita sansfacao, "Vao bora lavra- carro disparou ladeira a baixo, apavorado
do, anda pintadol", assim tratava seus bois sem saber 0 que fazer, gritava pela Alzira,

_ pelo caminho a fora. S6 saimos da porteira "carca Arzira! Carca a cimca"! Mas quem
quando 0 carro se perdia por completo na calcou a simca mesmo foi 0 pe de laran
curva do Valmiro. Essas sao algumas das jeira, e 0 estrago foi grande. Quando San

lembrancas que ainda guardo de seo Doca. tana chegou e viu aquela barbaridade, 0
Alguns dias arras estavamos em sete, coitado do seo Doca nao sabia 0 que fazer

se nao me falha a mem6ria, e conta de nem como explicar. Pra encurtar conversa,
mentiroso, mas e verdade. Beto, Nelo,
Zequinha, Seo Timotinho, Ligia, Nena e

Eu, na propriedade de Diomario Queiroz
preparando a terra para plantarmandioca.

Timotinho, que aprecia uma boa con

versa puxava coisas do- passado, sempre
com a precisao da data do ocorrido. Mas
foi 0 amigo Nelo que nos surpreendeu,

o Santana nunca mais deixou 0 seo Doca

plantar em suas terras e nem colher 0 que
ele ja havia plantado. E sem terra para'
plantar mandioca, passou a fazer farinha
de terco.

Clementino Rodrigues do Amaral,
"seo Doca", faleceu em 16 de agosto de

1998.

Clementino Rodrigues do Amaral, "seo Doca". FOTO IRlAN VON UNVINGEN
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AVISOS DA PAROaUIA!
Foram vistos na porta de uma igreja
do Norte da Ilha alguns amincios
que chamaram a atencao, pois foram
escritos commuita boa vontade, porem
comma redacao.
1 • "Prezadas senhoras, nao esquecam

a doacao para 0 proximo bingo da
beneficencia. E uma boa ocasiao
para se livrar das coisas imiteis

que ha na sua casa. Tragam seus

maridos."!
2 • Assunto da catequese de

hoje: "Jesus caminha sobre as

aguas." Assunto da catequese de
amanha. "Em busca de Jesus!"

3 • "No mes de novembro havera
uma missa cantada por todos os
defuntos da paroquia."

4 • "0 preco do curso sobre Oracao e
jejum, nao inclui as refei�6es
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Imagens do Divino
A Festa do D·

·

no Espirito Santo e Nossa Senhora das Ne

IV I cessidades de 2012, repetiu 0 ritual de fe
das comunidades de SantoAntonio de Lisboa. 0 fotografo Edson Luiz da Silva (Velho Bru

xo) acompanhou cada momento destes preparativos e selecionou algumas imagens num

ensaio especial para 0 DAQUIJORNAL.
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ROd. SC 401 - Km 10,7 - Sto. Antonio de Lisboa

(48) 3235.1111 e-mail: noefro@hotmail.com
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eS'fresc()s para sushis e saShlmis.
Gelo para fesla$

,

ntos. \
Entfega�a I\licflio. �

Ata-cildo e va�ejo.
(48) 3232·9796 I 8484·73_6;<
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�As bruxas da Ilha de Santa Catarina
..

sao as mesmas dos Acores?
Foro CELSO MARTINS

POR PAULO RiCAR!JO CA.�ftmA

Este temae bastante atual, cheio de paradoxos e que
despertamedo e fasdnio.

Na Ilha de Santa Catarina, 0 fasdnio superou 0medo e 0 tema trans

formou-se num forte trace da cultura herdada dos primeiros poyoado
res acorianos chegados ha mais de 260 anos. Sao historias e "estorias"

registradas em meados do seculo XX, salvas pela transmissao oral atra
yes de nossos antepassados. Porem, e nos A�ores, por que este assunto

e tao pouco falado? Seria desinteresse? Ou quem sabe urn desconforto?

No dia 19 de outubro 0 jornal acoriano Diario Insular publicou
uma materia que bastante me emocionou. Falava de urn livro lancado
no Brasil e que segundo 0 mesmo jornal, as "nossas bruxas sao prt
mas das feiticeiras acorianas". Feiticeiras e uma das designacoes de

bruxas nos A�ores. E a materia vai alem, Conta a historia do roubo de

embarcacao na Ilha das Flores para uma viagem de mulheres bruxas

ate as indias,
Em outra ocastao estava nos Acores e durante uma comunicacao,

contei a historia das bruxas gemeas, Neste momenta fui interrom

pido por uma senhora na plateia e, com ar de muita admiracao, dis
se: "mas nos temos esta mesma historia na ilha de Sao Jorge". Com
as demais historias que temos nao e diferente. Sempre se encontra

urn paralelo nos A�ores. 0 dificil e que nem sempre encontramos

alguem disposto a falar.
Nossas bruxas sao malvadas, porem frageis e suas estorias bastante

criativas. Seria Bruxa, a setima filha de urn casal, sem varao de entre

meio, que nao fosse batizada pela irma mais velha e nao tivesse recebi
do 0 nome de Benta na Pia Batismal. Entretanto acabar com elas e facil!
Uma armadilha feita com urn ramo torcido do cafeeiro ou urn meio al

queire com uma tesoura aberta em cruz poderia apanha-las, Podiamos
apanha-las tambem com uma armadilha feita com uma roupa de batis
mo da crianca empresada, espinhos de laranjeira e urn pilao. Apenas
uma oracao afasta 0 perigo delas!

Porque existem relatos de bruxas ou feiticeiras na ilha do Pico, Sao
Jorge e Flores e 0 mesmo nao acontece no Faial? As bruxas do Faial fo
ram "mortas" pelo silencio de geracoesr Senossas bruxas remavam ate
aAfrica ou india, porque as bruxas do Pico nunca atravessaram 0 canal

que as separa do Faial?
o silencio mata uma cultura e se nos nao ocuparmos 0 nosso espa

�o, com certeza vern outro e ocupa. E a transmissao atraves de geracoes
que mantem vivas as nossas tradicoesl Enquanto ficamos encolhidos,
outras culturas e 0 halloween ganham forca e nossas criativas bruxas,
tao frageis, correm urn serio risco!

Ilha de Santa Catarina (ou das Bruxas?), 01 de outubro de 2012.J
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Festa das crlancas

No proximo dia. 12
.

de outubro
(sexta-feira), a partir das 10 horas, sera
realizada a festa em comemoracao ao

Dia das Criancas, Esta festa e realiza

da anualmente hi mais de 15 anos no

Complexo Esportivo Triunfo, em Sam

baqui, contando com aproximadamen
te mil pessoas, dentre criancas, jovens
e adultos. Nesta festa, as criancas tern
a oportunidade de passar urn dia agra
davel com muita recreacao (piscina de

bolinhas, pula-pula, boi de mamao,
pintura, dentre outros), alem de rece

berem brinquedo, refrigerartte, cachorro quente, bolos e tudo gratuitamente. Para a dt
retoria do Triunfo, a festa comecamuito antes, sendo necessario ir arras dos brinquedos,
de doacoes, comprar 0 que for necessario, ou seja, da urn certo trabalho, mas tudo isto
e recompensado quando se ve a felicidade estampada no rosto, 0 sorriso das criancas ao
receberem uma comida, urn brinquedo, independente da classe social .. , Isto nao tern

precot 0 sucesso desta festa so se concretiza gracas a al;ao do presidente e dos diretores
da ASCD Triunfo, mais a importaritissima colaboracao de voluntaries. As pessoas que
tern interesse em colaborar poderao entrar em contato atraves dos telefones (48) 3335-
000119914-9337, comMauricio Meurer.

Resposta
Na edil;iio anterior do Daqui Iomal, na

coluna "Tiradinhas do Feijao", escrita pelo
sr. Edenaldo Lisboa da Cunha (presidente
do ARCE Avante) foi mencionado que 0

Triunfo e urn clube "fora de serie", A "tira
dinha" nao deixa de ser verdade, afinal 0
Triunfo goleou nosso maior rival (Avante)
fora de casa por 5 a 1, fora 0 show de bola
em partida valida pela primeira divisao do
Campeonato Municipal de Plorianopolis,
Nessacategoria de base e uma das melho
res do Estado, jogando em pe de igualdade
com clubes profissionais de Santa Catari
na e ate mesmo da Serie A do Brasileiro.
Atualmente 0 Triunfo e urn dos clubes com
a melhor estrutura da grande Plorianopo
lis, com campo de grama oficial, sintenco,
amplos vestiarios e estacionamento, alem
de dois novos e equipados saloes de festa.
Ressalta-se ainda que a estrutura do Iriun
fo foi conquistada gracas ao empenho e ao

arduo trabalho de todos os diretores que
ali passaram, nao sendo preciso "arrendar"
-ou "vender" a estrutura e 0 direito de ex-

ploracao para empresas privadas. Portanto,
realmente 0 nosso amigo Feijao tern razao,
pois para fazer e conquistar tudo que 0

Triunfo fez e continua fazendo ate hoje, so
mente urn clube "Fora de Serie" consegue!

o sucesso nas

categorias de base
Este ano esta sendo muito positivo para as

categorias de base do Triunfo, com a con

quista de resultados importantes como

o vice-campeonato do Sub-13 e a terceira

colocacao do Sub-It na Copa WOAAvai, a
terceira colocacao no CampeonatoMunici
pal da Liga nas categorias infantil e juvenil,
alem da melhor campanha da histona do
clube no Campeonato Estadual na catego
ria infantil, sendo que 0 clube de Sambaqui
e 0 atual vice-lider do quadrangular semi
final, faltando apenas uma vitoria em dois

jogos para se classificar para as semi. A base
estara disputando ainda este ano a Palhoca
Cup e a SC CUP Sub-17 - considerado 0

campeonato brasileiro da categoria -, am
bos em dezembro.

Nao deu

DAQ�U
a

Foi curta a caminhada do Santa Cruz na 2& Divisao do Futebol Amador da Capital.
Com apenas uma vitoria em nove jogos, 0 time voltou a 3& Divisao e recomecara a

caminhada do acesso no ano que vern.

Nao faltou empenho
Hi que se destacar, em meio a campanha
ruim do time, 0 empenho da diretoria do
Santa, representadana pessoade seu presi
dente Celio Hercilio Marciano e da comis
sao tecnica, comandada por Arlindo dos
Santos, 0 tecnico Cau.

Calouro atencioso
Sem nunca ter disputado a 2l! Divisao, 0
Santa Cruz utilizara os erros cometidos
durante a competicao como exemplo do

que nao se deve fazer. Vale ressaltar que
a diretoria e comissao tecnica facio uma

avaliacao criteriosa e, a partir disso, sera
elaborado 0 planejamento para proxima
temporada.

Agradecimentos
o Santa Cruz agradece ao clube Avante

por disponibilizar toda sua estrutura, tor
nando possivel a participacao do Santa na
2l!Divisao.

Mudando de assunto
"Urn pedaco de terra pra chutar uma bola".
Palavras do presidente Celio Hercilio Mar
ciano proferidas no debate com os candida
tos a Prefeitura de Florianopolis naSarra do
Sambaqui.Apesardo esvaziamento do deba
te (somente tees candidaturas apareceram),
Celio foi enfatico e mais uma vez lembrou
o antigo sonho da comunidade da Barra em
ter seu espaco para esporte e lazer.

Sonhar nao custa nada
Continuaremos sonhando e reivindican
do. Vai que da, ne? Quem sahe 0 proximo
prefeito(a) ache no mapa da cidade a Barra
do Sambaqui e atenda nossos justos e ne

cessanos pedidos.
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iMeta e incluir 0 time
entre os profissionais
P ro'eto· do Avante para 2013:. al-

1 cancar a terceira divisao do
futebol profissionai catarinense. "Esta e a nossa

meta e estamos trabalhando neste sentido", ex
plica 0 presidente do clube Edenaldo Lisboa da
Cunha (Feijao), que ja deu inicio aos contatos

para viabilizar 0 esforco. "Se nao der certo em

2013 certamente dara em 2014. 0 fato e que va

mos perseguir este objetivo", salienta.
Ao mesmo tempo 0 time de Santo Antonio

de Lisboa busca parcerias empresariais para es

tes projetos, vai concentrar esforcos na Copa
Interligas, buscando ficar entre os finalistas e

com isso disputar 0 estadual amador. "Nao nos

demos bern na Interligas este ano, pois 0 nosso

foco estava na Primeirona", destaca Feijao.
Em principio, ele e 0 tecnico Emerson Os

car Rodrigues, contam com 0 mesmo grupo de

2012, podendo haver uma ou outra mudanca,
"Conversei pessoalmente com cada jogador e

todos manifestaram interesse em permanecer no

Avante", salienta 0 dirigente.
Outro investimento previsto no Avante e nas

divis6es de base, coW 0 apoio do professor Heitor
Cordeiro e outros profissionais. A enfase sera nas

equipes Infantil (Sub-15) e Juvenil (Sub-17), mas
devem surgir os times Sub-9 e Sub-ll. A formacao
Junior (Sub-20) que teve urn desempenho fraco em
2012, deve ganhar corpo e estrutura em 2013.1 0 time que disputou a Primeirona e 0 capltao JardeJ (embaixo) recebendo 0 troieu do vice campeonato

Os SUva do Avante
Quem acompanha 0 dia-a�di;t 9o,Avante

sabe que urn ou outro jogador falta, 0 teeni:
co tira folga, opresidente euidad6s bastido
res e os diretos aRarecem qeve�emqtian.do.
Apenas Urn sempre esta prese��!,naqf;tlta
nunca: Valter da Silva, diretor de 'Futeool e,
mais que isso, I)m ap;.tiXQnadopelo.clube.

Duas hol'3.1! .. a,ntes do j Ie esta no

campo, prepara 0$ uru(6 thehe as
B.

bolas, condlR a'agua e as frutas. Durante a

p;.u:tida atna como mass;tgista,'maquei.ro e

eventualmente 3.1!siStente tecnieo, Termina-

do 0 jogo ele espera que os [ogadores to
mem banho e se vistam, recolhe tudQ e �ai
embora, sendo sempre 0 ultimo II sair,

Tern como brace direto seu filho An
derson, supervisor de Futebol d�Avantc,
resIJonsavel pelas consultas legais sobre
os .atletas, a alimeflta�ao do site do' clube,
sendo Wstp com frequenCia nos esbidios

aunhando 0 pai na maca e'l'fla rn.;t$$agem.
Os dois literalmente carregam oAvafite nas .

costas - ora 0 isopor com agua e frutaS, o�
o sacotom os uniformes. (eM) I:

. Anperson e �pal Valter: empenho cotidiano
em beneficio do Avante

Ucinha executado a tiros

Mataram 0 Licinha! A noticia correu rapida
mente e chocou 0 rnundo desportivo de Floria

nopolis, na noite do ultimo dia 20 de setembro,
morto com quatro tiros na cabeca no bairro Ioao
Paulo. Nascido em julho de 1978 (dia 20), Ricar-
do Heraclis Teixeira estava com 34 anos de ida

de. Machucado e sem poder jogar, atompanhava
uma partida de futebol sete no lado de fora do

alambrado, orientando os colegas.
Por volta das 21h35min urn sujeito de baixa

estatura, com 0 rosto escondido por urn capace
te preto, se aproximou do arleta e perguntou:

- Tu es 0 Licinha?

Ao ouvir a resposta afirmativa sacou a arma

e deu 0 primeiro tiro na cabeca de Licinha, que
foi ao chao, quando 0 sujeito aproveitou para
colocar outras tres balas de revolver na cabeca

, da vitima. Cometido 0 crime 0 sujeito correu ate

uma moto Honda modelo Twister decor prata
que 0 esperava, fugindo em seguida.

A Policia Militar foi acionada em seguida, fez
rondas pelas imediacoes, mas nao conseguiu
localizar os dois homens. 0 cadaver foi coberto

com uma lona preta. Policiaisda 5' DP e da Dele

gacia de Homicidios, acompanhados de tecnicos
do IGP/lML, chegaram ao local quase tres horas

depois, perto dameia-noite.
Tecnicos do IGP confirmaram os quatro tiros

na cabeca. Dois projeteis permaneceram aloja
dos. Urn terceiro foi localizado no chao e levado

para pericia. 0 quarto projetil (bala) nao foi 10-
calizado.

o delegado Enio de Oliveira Mattos, que

acompanhou a pericia inicial no local do homi

cidio, viu caracteristicas de execucao na morte

do jogador. Urn inquerito policial foi instaurado,
mas ate 0 momenta nao foram descobertos os

autores do crime.
Licinha foi sepultado no Cemiterio Munici

pal de Santo Antonio de Lisboa no dia seguinte,
acompanhado por amigos, colegas do esporte e

familiares. 0 padre Edinei Rosa Candido orou

pelo morto e buscou confortar os familiares,
aconselhando pressoes junto as autoridades por

paz e seguranca.

Quando 0 caixao foi colocado junto ao ni

mulo a companheira do morto Suelen Pinho
Silva se agachou e disse: "Eu te pedi para nao

sair de casa." 0 presidente do ARCE Botafogo,
Luiz Fernando Caldas, e 0 tecnico do time, An
dre Wendhausen, alem de muitos jogadores,
estavam presentes, mais 0 presidente do Avante,
Edenaldo Lisboa da Cunha (Feijao).1
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