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Cd ESTAMOS DE VOLTA

'Portal de Notfcias
DAQUI NA REDE
A

' serie de difi-

pas uma culdades tee

nicas, 0 Portal de Noticias DAQill NA REDE

esta de volta com novo provedor e suporte.
Seguimos cobrindo os fatos e eventos e

destacando os personagens dos bairros de

Cacupe, Barra do Sambaqui, Santo Antonio
e Sambaqui - distrito de Santo Antonio de

Lisboa (Florianopolis/SC).
o noticiario e atualizado permanente

mente, 24 horas por dia, nos feriados e fi

nais de semana. Nao paramos.
Estamos presentes na cobertura do es

porte amador local e nas festividades e cele

bracoes religiosas, acompanhando as areas

de seguranca, meio ambiente e mobilidade,
destacando as iniciativas culturais e sociais

e enfatizando as acoes e iniciativas das enti

dades comunitarias do distrito. A gastrono
mia, 0 patrimonio historico-arquitetonico,
as memorias das comunidades e as pessoas

que marcam nosso dia-a-dia ganham espa

cos no Portal.

Seguimos abertos a colaboracoes � di

ferentes textos, fotografias, desenhos e pin-
\

turas, videos e audios, avaliacoes e criticas.

Entre em contato com a gente e sugira co

berturas (pautas):
Telefone: (48) 3335-0200
E-mail: cmcelsomartins401@gmail.com

_expediente
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Iclaudio andrade
Teatro do Imperio do Divino

Ate 0 ano de 1956, a freguesia de Santo

Antonio de Lisboa contava com seu Teatro

do Imperio do Divino, curiosamente apos
sofrer uma reforma em 1950, devido ao pes
simo estado de conservacao que se encon

trava. Segundo alguns moradores, ate ninho
de cobra jararaca havia no teto. Seis anos

depois foi colocado ao chao. Mas ao contra

rio de muitas construcoes do seculo xvrn

que foram demolidas cedendo espaco para
novas edficacoes, 0 Teatro do Imperio foi

derrubado por ordem do proprio clero da

epoca Segundo 0 historiador Gelci Coelho
- Peninha, urn fenomeno bastante comum

praticado neste periodo pela Igreja Catolica.
Houve comunidades que resistiram a esta

exigencia, como a freguesia do Ribeicio da

Ilha, do RioVermelho entre outras,
o teatro do Imperio do Divino tern

sua origem em Portugal e no Arquipelago
dos A<;ores, usado como local para rece

ber a coroa, cetro e a bandeira. Na Ilha de
Santa Catarina eramuito comum a corte se

deslocar para 0 teatro apos.a cerimonia re
ligiosa na igreja, a tim de receber os cum

primentos do povo. Poderiamos dizer que
se tratava de uma extensao da igreja com

propositos distintos.

A festa do Divino apresenta uma ambi

guidade, sacro profano, muito interessante,
tomando este ritual uma manifestacao pro
porcionalmente importante, do ponto de
vista cultural e religioso. A perpetuacao da

celebracao das festas do Divino deve mui

to a esta caracteristica que assumiu e assim

chegando ate os dias de hoje.
Ate mesmo, porque e inerente ao ser

humano a necessidade do sagrado, mas
tambem do profano. E seria urn absurdo,
uma estupidez negar esta dualidade. E

justamente foi 0 que a igreja tentou fa

zer, destruindo este simbolo do profano,
acreditando estar tornando unicamente

sagrado esta manifestacao. Grande enga
no! Fortaleceram ainda mais esta relacao,
embora fosse apenas uma construcao
que ainda provoca ecos na memoria da
comunidade.

Nas ultimas decadas a festa do Divino

Espirito Santo tern sido impulsionada por
agregar outras modalidades de carater cul- �

tural e tradicional. Iornou-se culturalmente
falando amaior festa do Divino de Florian6-

polis. Mas a exemplo do episodic do Teatro
do Imperio estamos prestes aver outros
simbolos desmoronar! '

Detalhe de
urn oleo
sobre tela de
Neri Andrade/

Cole�ao
Paulo Ricardo
Carninha

o DAQUI Jomal e uma publicac;;ao da empresa DAQUI Edic;;oes Ltda. ME Distrito de Santo �ntonio de Lisboa, Florianopolis/SC.
EDITOR E JORNALISTA RESPONSAvEL: Celso Martins da Silveira Junior (registro SC 00789 JP). REDACAO: travessa Jandira Pires da Cunha, 160

(Sambaqui), CEP 88051-157. COORDENACAO COMERCIAL: Katrin Regina da Silva, (48) 9922-1127. Projeto gnifico e diagramalfao: Ayrton Cruz.
IMPRESSAO: Grafinorte (Apucarana-PR). COLABORAM NESTA EDICAO: Edenaldo Lisboa da Cunha (Feijao), Felipe Andrade, Jose Carlos Cruz, Clau
dio Andrade, Manoel Candido da Luz (Marreco), Gabriel Meurer, Edson Luiz Silva (Velho Bruxo), Paulo Ricardo Caminha e Sergio Luiz Ferreira.
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Eleig5es 2012:
candidatos ja tern
dfvidas no distrito
OS cand "Idatos a Prefeitura de Florianopolis tratam 0 distrito com

descaso. Primeiro foi 0 "bolo" dado pela candida
taAngelaAlbino a um�ncontro agendado para 0 Casarao e Engenho dosAndrade, em Santo
Antonio de Lisboa. Prometeu ir e deixou artistas, intelectuais e ativistas culturais esperando,

Na Barra do Sambaqui 0 descaso foi ainda maior no debate no dia 22 de agosto pro
movido por entidades do bairro e do distrito. Gean Loureiro (PMDB) e Cesar SouzaJUnior
(PSD) ficaram num vai-nao-�ai e nao foram. Angela foi representada por seu vice, Nildao
Freire. Janaina Deitos (PLL) prometeu ir e tambem deu "bolo", mas nao fez falta. Elson Pe

reira (pSoIJPCB) e Gilmar Salgado foram e se esmeraram no proselitismo partidario,
Isso deixa os candidatos com reais chances de vitoria em divida junto ao eleitorado

local.

Ardeu em chamas
o carro alegorico do bloco Engenho de Dentro feito pelo artista plastico ClaudioAndra

de foi transformado em carvao e cinzas no inicio da noite do dia 22 (agosto). Aparentenien
te o incendio foi proposital. 0 carro que representava as antigas vendas da regiao estava no

imovel do bloco, no inkio da rodovia-Isid Dutra, aguardando melhor destinacao. Servia de
abrigo para um casal.

Oficinas da ABS
A ABS continua recebendo inscricoes para as oficinas no Casarao da Ponta do Sam

baqui. Alem das tradicionais oficinas de renda, tear e yoga, a entidade inova nas areas de

manicure, teatro, violao, percussao, malabares e de acessorios de moda a partir da renda.

Informacoes de quinta-feira a domingo no Casarao da ABS, das 13 as 18 horas. Contatos:

abssambaqui@gmail.com e (48) 9112-7415.

Rod. SC-401 • Km 10,7 • Sto. Antonio de Lisboa • Fforianopolis
E-mail: noefro@hotmail.com (48} 3235-111
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» Segunda a sabado, das 71l30min
as 21 horas
• Domingos e fertados, das 8 as
13h30min e claS 16 011$19 horas.
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CD SEGURANCA
-0

� Conseg anuncia Manual do
Projeto "Vizinho Solidario"
O Con S·e I h0 de Seguranca Comunitaria

.

.' (Conseg) do distrito de Santo

Antonio de Lisboa acaba de divulgar 0 Manual do Projeto Vizinho

Manual (Provisorio)
1 . Definir os vizinhos participantes (nao mais

que 10 casas ou terrenos);
2. Crlar um cadastro com os dados de todos

os seus vizinhos solidarios;
3. Criar uma lista com todos os telefones de

emergencia;
4. Combinar a palavra-chave e sinais de
emergeneia com seus vizinhos solidarios;

5. Sempre ter urn papel e caneta prontos
perto de seu telefone;

6. Registrar e divulgar sobre pessoas e situa
goes suspeitas;

7. Deixar vislvel na rua (Iugar mais apropria
do) que 0 grupo esta participando do vizi
nho solidario;

8. Estabelecer seu contato com 0 CONSEG
para obter mais mtorrnacoes via e-mail ou
telefone;

9. Em caso de perigo imediato, avisar a Po
licia Militar, Policia Civil ou 0 Corpo Born
beiros.

Extra para condominios
t Regras sobre acesso dos nmcionanos e

autoridades no condomlnio em casos de
emergencia (PM, Bombeiros, Ambulancia
etc.). <'

• Estabelecer a melhor comunicagao entre 0

porteiro ou zelador e as autoridades e es

tabelecer contatos com 0 condomlnio mais
perto.
• Adaptagao das regras do Projeto Vizinho
Solidario nas regras gerais do condomlnio.
(Integragao no Plano de Seguranga).
• Informar funcionarlos, como empregadas
e jardineiros etc., quando 0 projeto Vizinho
Solidario estara em vigor no Condomlnio.

Geral
o Projeto Vizinho Solidario visa aumentar
a sequranca publica e privada ao redor de
sua moradia. Na pratca esta provada que a

organizagao dos moradores pode inibir mul
tos crimes de acontecer. Nao sao somente
crimes como assalto e furto, mas tarnbern
cria uma prevencao contra outros crimes
como sequestro, abuso sexual, crimes con-

Solidario, iniciativa que deve estar implantada na regiao ate a pro
xima temporada de verao. 0 documento tern carater provisorio e

pode ser aperfeicoado,

•-:��

-..-----

tra criancas, crimes ambientais, incendio, e

outros. Nos condomlnios, 0 projeto Vizinho
Solidario pode aumentar ainda mais a tran

quilidade na area, mas 0 'filtro' de acesso

e fundamental. 0 abuso de acesso poe em

risco todas as casas. Por isso faz sentido
aplicar 'Vizinho. Solidario' tarnbern dentro do
Condomlnio.
Faca sua partlcipacao um sucesso e procure
verificar a seguranga da sua propria casa.

Voce pQde controlar todas as fechaduras, as
chaves e as entradas da casa, mesmo insta- .

lar um alarme. Em algumas situagoes seria
boa ideia a poda de algumas plantas e arvo
.res para ter uma visao melhor. A placa com

'Area Protegida', indicando a participagao
do grupo, tem que ser colocado num local
'neutro', por exemplo, abaixo do nome da
rua, servidao.

Organiza�ao, responsabilidade, custos e

controle social
A organizagao e adrnlnlslracao do Projeto Vi
zinho Solidario estao sob a responsabilidade
do CONSEG. Se no caso 0 CONSEG for desa
tivado a responsabilidade sera transferida as
Associactes de Moradores no bairro.
Mesmo pouco, 0 Projeto Vizinho Solidario
tem custos. Os custos sao vinculados ao for
necimento de material (placa e manual) e a
administragao. Anualmente 0 cadastrarnen
to tem que ser verificado e podera ter que
custos.
A acmlnistracao pode ser terceirizada. A
participagao do projeto e livre e sem contrato

por escrito. 0 Projeto Vizinho Solidario sera
discutido nas reunkes do CONSEG. Se pos
slvel 0 CONSEG procura apoio de patroclna
dores para reduzir seus custos.

Cadastramento
o CONSEG organiza 0 projeto e da apoio aos

grupos do Projeto Vizinho Solidario. Para ter
um melhor contato com a diretoria do CON
SEG, cada grupo de participantes devera ter
um represente para responder pelo grupo. 0
CONSEG so ace ita participagao por grupo e

nao por indivlduo.
Para fins de melhorar 0 policiamento 0 CON
SEG rnantern uma copla da administragao
atualizada para a Policia Militar, 021 Q Bata
Ihao PM no bairro Jurere de Florianopolis.

Policia Militar
A PM e 0 mais importante parceira do CON
SEG na area do projeto Vizinho Solidario. Em
situagoes de emergencla a PM funciona dl
reto com os cidadaos, independente de fazer
parte ou nao do projeto.

Dicas
i . Nosso conselho e formar grupos ate cerca

de 10 participantes. Em alguns casos, por
exemplo, com condomlnios verticais, pode
ter mais participantes, dependendo da area.

2. A lista criada para um grupo de vizinhos
tem que ser bem organizada. Cada par
ticipante vai ter um exemplar e deve 0

guardar num lugar discreto e acessvel
dentro da casa. A lista tera;

• Os nomes eldade das pessoas.
• Talvez detalhes como tipo sangulneo, indi
cacoes rnedicas etc.
• Os telefones da casa e 0 trabalho de cada
pessoa.
• Eventual 0 telefone de contato em caso de
tertas.
• Os enderecos eletronicos (e-mail) e/ou ou
merodefax.

• Um mapa com as casas e terrenos dos
participantes esquematizados.

3. A lista com rnmeros de ernerpencla pode
ser copiada de uma lista teletonka com

nimeros adicionais (Centro de Saude, ve
terlnarla, eletricista, Casan etc.).

4. E indispensavel a ter uma palavra-chave
para verlllcar com um vizinho se a sltua

gao esta tranquila ou nao. Um vizinho ve-

As prometidas cameras de vigilancia ja estao com a

infraestrutura instalada, mas ninguem sabe quando
comecam a ser usadas. fOro CRSO MARTINS

rificando, pode perguntar 0 outro vizinho
por telefone: favor diga a palavra chave se

tudo esta em ordem. Se 0 vizinho continua
conversar, mas nao diz a palavra cornbi
nada, al e 0' sinal para chamar a policia. A
palavra-chave pode ser qualquer palavra
especffica como uma fruta, um tipo carro
etc. Nao esqueca a palavra-chave porque
pode dar muita comusao.

5. Ter papel e caneta prontos perto do telefo
ne e necessario, Em momentos de estres
S8 voce nao tem tempo nem tranquilidade
para procurar.

6. Favor descreva situagoes suspeitas no

papel Coloque no papel todas as infor
rnacoes de sua observacao para nao as

esquecer. Mesmo voce pode treinar suas
observacoes, porque nao e facil memeri
zar caracterlsticas das pessoas, roupas,
cores, viaturas, armas, e mais.

7. A sua placa 'Area Protegida' e fundamen
tal para mostrar a qualquer visita na rua

sobre a organizagao da protecao com

seus vizinhos. Logo um criminoso vai des
cobrir que e melhor deixar aquela area e

.

procurar outra.
8.0 contato com 0 CONSEG e interativo.

Num lade voce recebera informagoes no

outro lade voce pode informar 0 CONSEG
e pedir ajuda. Muitas vezes uma situagao
preocupante precisa atercao das outras
entidades da Prefeitura ou do Estado (Flo
ram, Justiga, Ministerio Publico etc.) e nao
a Policia Militar. 0 CONSEG nao esta de
plantae. A troca de informagao esta orqa
nlzada, principalmente via internet.

9. Sua organizagao local com 0 'Vizinho Soli
dario' visa aumentar a prevengao da segu
ranca publica na sua area. Entretanto, com
um crime a 'queima roupa' tem que avisar
a Policia Militar que vai atuar de imediato.·

10. Quanto mais pessoas participarem, mais
sequranca tera Fazer um tipo de beru
Iho, como apitar, muitas vezes ja e rnon
vo para 0 ladrao fugir do local.

I Texto elaboraclo pelo Conseq Costa do
.

So! Poente.

--- «xonjrana»---
SANTO -ANTONIO

pizza lorno a tenna

.........
••••
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Imagens do Divino
OS d',as

-

que antecedem a Festa do Divino de 2012 sao marcados por bingos,
galinhadas e peditorios. 0 fotografo Edson Luiz da Silva (Velho Bru

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

ensaio especial para 0 DAQUIJORNAL.

��(!ffi1[]��
���O!1IJg

www.santomar.com.br
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.·.··cO SANTO ANTONIO DEUSBOA.-.. 20'1 2

I�Festa do Divino Espirito Santo
OJ

e Nossa Senhora das Necessidades
.

-

IIprocramacaoOnde existir urn grupo de luso-acoria
nos a imagem e a mensagem do Divino Espi
rito Santo se facio presentes. Ampliado esse

grupo haveci uma Irmandade, a Bandeira,
demais simbolos, as celebracoes e festejos.
No caso de Santo Antonio de Lisboa ela

chegou com os imigrantes dos A�ores Ia por _

1748 e se consolidou no inicio do seculo 20

pelas maos das principais liderancas politi
cas, economicas e sociais da regiao .:

Nas demais comunidades da Ilha de

Santa Catarina e litoral catarinense que
mantem essa tradicao, as caracteristicas
sao semelhantes: a centralidade do Divino

no cotidiano das populacoes, funcionando
como norteador de praticas culturais e pos
turas eticas, a permanencia do altrufsmo e

da solidariedade no ato do repartir.
FUfO MARtiO (lfll4fl _

. '''''���--:i�_'_'''
-�

do Divino Espi
rito Santo e Nos-A Festa sABAoo,1.9 TERCA,4.9

sa Senhora das Necessidades nao e um

festejo qualquer voltado a distracao dos
cat6licos. Estamos diante de uma insti

tuicao que moida a identidade coletiva
das populacoes de origem luso-acoriana,
presentes no Brasil, nos Estados Unidos
e Canada.

A Festa do Divino Espfrito Santo e Nos

sa Senhora das Necessidades nao e um fes

tejo qualquer voitado a distracao dos catoli

cos. Estamos diante de uma instituicio que
moida a identidade coletiva das populacoes
de origem luso-acoriana, presentes no Bra

sil, nos Estados Unidos e Canada.

19h30 Mesa Redonda com 0 tema Culto
ao Divino Espirito Santo - Estu
dos Comparativos. Particlpacao
dos professores Joao Lupi (as orl
gens do culto), J6i Cletison Alves

.

(0 Divino no litoral catarinense e

nos Acores) e Luiz Nilton Correa
(autor de dlssertacao em Sala
mancaiEspanha sobre 0 tema).
Mediador: Paulo Ricardo Caminha.
Local: Igreja de Nossa Senhora
das Necessidades. '

20h30 Risoto do Divino. Local: salao paro
• quial Valerico Joao de Souza.

18h Abertura oficial da festa, com has
teamento de bandeiras na Praca em
frente a Igreja.

18h30 Missa solene na Igreja Nossa Se
nhora das Necessidades e Santo

. Antonio.
20h Inicio da 15· Divina Farinhada.
20h15 Novena do Divinorezada em latim.
21 h30 Show musical do grupo Gente da

Terra. Local: Casarao e Engenho dos
Andrade (rua Caminho dos Ac;ores,
1 .180). Service de bar e gastrono
mia tfpica de engenho.

QUARTA,5.9

19h30 (Triduo 1) - Missa dos Juizes Fes
teiros na Igreja de Nossa Senhora
das Necessidades. (1" Missa do Trf
duo de Preparacao para a festa)

20h30 Lanc;amento do livro de Claudio Ber
si de Souza, "Ac;orianos De La Pra
Ca - A saga de urn povo cuja me

m6ria quase se perdeu no tempo".
No salao paroquial Valerico Joao de
Souza.

roro CtLS(j MARTINg 21 h SQ Divino Cozido e apresentacao vi
sual do novo Plano Diretor do Distri
to. Local: Salao paroquial.DOMINGO, 2.9

09h30 Missa da Familia Imperial. Local:
Igreja Nossa Senhora das Necessi
dades.

11 h Continuac;"fio daDivina Farinhada no

Casarao e Engenho dos Andrade.
Almoc;o e cafe de engenho.

14h Lanc;amento do livro 0 caminho da
Ponta de Baixo dos oleiros e das ola
rias, de Gilberto Joao Machado.

14h 15 Divina Musica no Engenho.
15h Concurso de forneiro (chefes dos

restaurantes locais iraQ analisar a

melhor farinha e apontar 0 melhor
forneiro). Local: Casarao e Engenho
dos Andrade (rua Caminho dos Ac;o
res, 1.1S0).

QUINTA, 6.9

19h30 2§ Missa do Trfduo de Preparacao
para a festa. Igreja de Nossa Senho
radas Necessidades.

20h30 Apresentac;ao teatral 0 Milagre do
Divino pelo Grupo IIha do Ka, sob
direc;ao de Felipe Andrade. Local:
Igreja de Nossa Senhora das Neces
sidades.

21 h30 Boi de Mamao da Associac;�o de
Moradores de Santo AntOnio de Lis
boa (AMSAL). Adro da igreja.

22h30 Show musical com a banda Coman
dos. Adro da igreja.

1 h Encerramento.

De6dli 1987

1.1,TAUi.AMTt

Ze tLa Caetqxi '\

ROd. Haraldo Soares Glavan, 1964.,.; Praia do Cacupe � florlan6polls I SC
.. " "C_ � '" �"' ...,_
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SEXTA, 7.9

16h30 11 a Divina Carreata. Desfile de carros de
boi na rua Conego Serpa.

18h Apresentagao do grupo Alevanta meu Boi
de Ingleses.

19h Trasaoacao do Cortejo Imperial da Casa
do Imperio para a Igreja pela Irmandade do
Divino Espfrito Santo e banda Amor a Arte.
Safda da rescenca de Manoel Nascimen
to e Suely (rua Senador Mafra, 59).

19h30 3" Missa do Trfduo de Preparacao para a

festa. Igreja Nossa Senhora das Necessi
dades.

21 h Trasladacao do Cortejo Imperial da Igreja
para 0 Imperio.

21 h30 Retreta da Banda Amor a Arte.
22h30 Show com grupo Fronteiras.
1 h30 Encerramento.

sABADO,8.9

19h TrasladaQao do Cortejo Imperial da Casa
do Imperio para a Igreja pela Irmandade
do Divino Espfrito Santo e Banda Nossa
Senhora da Lapa. Safda da residencia de
Manoel Nascimento e Suely (rua Senador
Mafra, 59).

19h30 Missa Solene com a CoroaQao da imagem
secular de Nossa Senhora das Necessida
des por crlancas e jovens da comunidade.

ParticipaQao do Coral Nossa Senhora das
Necessidades.

21 h30 Show pirotecnico e trasadacao do Cortejo
Imperial da Igreja para 0 Imperio.

Show da banda Cave (Jaragua do Sui).
Show da banda F6rum.
Encerramento.

DOMINGO, 9.9

09h30 Trasladacao do Cortejo Imperial da resi
dencia do ,Casal Festeiro, senhor Mauricio
Cunha Martins e senhora Silvana M. Silva
Martins (rua Durval Pires da Cunha, 153,
Sambaqui) pela Irmandade- do Divino Es
pfrito Santo e Banda Nossa Senhora da
Lapa.

10h Mlssa Festiva com a CoroaQao do Rei. Par

ticipaQao especial do Coral da AssociaQao
dos Professores de Santa Catarina.

12h AlmoQo Festivo com animaQao musical de
CI6vis Machado.

14h Retreta da Banda da Lapa. __

15h ApresentaQao do grupo Rafzes AQorianas
da Casa dos AQores IIha de Santa Catari
na.

15h30 Cafe Colonial. Local: Salao paroquial.
16h Show com banda Som Set.
17h30 Trasladacao do Cortejo Imperial da Casa

do lmpeno para a Igreja pela Irmandade do
Divino Espfnto Santo e banda de musoa

_ Safda da residencia de Manoel Nascimen-
to e Suely (rua Senador Mafra, 59).

18h Celebracao da Palavra. ApresentaQao do
novo Casal Imperial da Festa do Divino
2013.

19h ContinuaQao dos festejos. Show da banda
Som Set.

21 h Encerramento geral.

MESA REDONDA

"0 Culto ao Divino Espfrito
Santo - Estudo Comparativo"

Ja faz alguns anos que a festa do Divino Espirito Santo de Santo Anto

nio de Lisboa, tem como marca registrada a tnovacao. Ao longo dos anos,
elementos culturais vao sendo introduzidos, tomando a festamais atrativa

e com maior brilho. Assim foi com a introducao da Divina Farinhada, do
desfile de carros de bois e do Cozido Divino, que de uma forma muito

singela tenta transmitir 0 verdadeiro sentido da festa, a partilha.
Neste ano de 2012, um novo elemento esta sendo introduzido e que

podera abrir outros caminhos no ambito da inovacao. Sera a realizacao
de uma mesa redonda.que abordara 0 tema "0 Culto ao Divino Espirito
Santo - Estudo Comparativo".

Atraves do diretor do Nucleo de Estudos A�orianos da Universidade

Federal de Santa Catarina, J6i Cletison Alves, foi apresentada a comissao

da Festa do Divino Espirito Santo de Santo Antonio de Lisboa, propos
ta para realizacao desta mesa redonda abordando 0 tema Divino Esplri
to Santo. A apresentacao dos trabalhos ficara a cargo do proponente do

evento, J6i Alves, do professor doutor Joao Eduardo Pinto Basto Lupi,
professor e pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina e do

doutor Luiz Nilton Correa, doutor pela Universidade de Salamanca na Es

panha. joiAlves, em sua apresentacao, fara um comparativo entre as festas

do Divino Espirito Santo dosA�ores e de Santa Catarina. joi e historiador e
fot6grafo, tendo realizado diversas exposicoes no Brasil, Portugal e Cana

da, sendo mestrando na area da fotografia.
E comum estudiosos fazerem pesquisas nas mais diversas comunida

des e a comunidade, que fomece as informacoes, nunca chega a saber do

resultado da pesquisa para a qual contribuiu. Nao e isto que acontecera

com 0 estudo feito pelo doutorando LuizNilton Correa que ira apresentar
o resultado de sua tese de doutoramento feita na Faculdade de Clencias

Sociais da Universidade de Salamanca. 0 dr. Luiz Nilton Correa fez um es

tudo comparativo entre a Festa do Divino de Santo Antonio de Lisboa e a

Festa do Divino da Freguesia da Relva, na ilha de Sao Miguel, A�ores. Com
a apresentacao deste tema, a comunidade pesquisada tera 3_ oportunidade
de conhecer 0 resultado deste estudo.

o professor doutorJoao Lupi e formado em filosofia pela Universidade
de Braga, teologia pela universidade de SanCugat del Valles em Barcelona,
Ciencias Politico-Sociais pela UniversidadeTecnica de Lisboa, Pedagogia
pela Feevale deNovo Hamburgo, espedahzacao emAlitropologia pela Uni
versidade da Africa do SuI e pela Ecole d'anthropologie de Paris, doutor
em filosofia e antropologia pela Universidade Cat6lica Portuguesa e pos
-doutorado em filosofia medieval pelo Boston College, em Massachussetts
nos Estados Unidos. Com este vastissimo e invejivel curriculo, professor
doutorJoao Lupi falara da origem da festa do Divino Espirito Santo.

Pelo curricul� dos palestrantes 0 evento promete ser de altissimo nf

vel e bastante esclarecedor, onde os presentes terao total oporturiidade de
intera�ao e enriquecimento de seus conhecimentos.

A mediacao dos trabalhos ficara sob responsabilidade de Paulo Ricar

do Caminha, membro da �omissao da Festa do Divino de Santo Antonio

de Lisboa.

Rod. Rafael da Rocha Pires, 2 156 - Sambaqui
Fforianopolis - SC - Fone (48) 3335-0097
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A F t do Divino Espfrito
es a Santo e Nossa Se

nhora das Necessidades e a principal con
fraterruzacao da comunidade, expressao
maxima da cultura e da religiosidade aco
riana. Realiza-se, segundo a tradieio, desde
1754, em Santo Antonio.

Entre as varias -atra�6es encontra-se 0

cortejo imperial que e uma tradicao popular
legada pelos colonizadores acorianos. Sua

origem encontra-se na Idade Media, quando
a rainha Santa Isabel (1270-1336), esposa de
Dom Diniz, durante os festejos do Espirito
Santo, transferia simbolicamente poderes
reais a uma pessoa do povo por tres dias. No
dia da coroacao desta pessoa era realizado 0
cortejo imperial, representando a corte por

tuguesa. Acontece tambem durante a festa

a coroacao da imagem secular de Nossa Se

nhora das Necessidades.
Meninas vestidas de anjo homenageiam

a mae de Cristo com uma encenacao emo

cionante e bela.
o culto ao Divino Espirito Santo e mar

ca indelevel da cultura acoriana. Onde hi

acoriano, hi festa do Divino.
Ate hoje nos A�ores e a maior festa po

pular. A Segunda-feira do Espfrito Santo e

feriado em toda a Regiao Aut6noma dos

A�ores, sendo chamado de Dia da Autono

mia. Apesar'de as festividades terem inicia

do no continente portugues, Ii praticamen
te desapareceram. Em contrapartida no

Arquipelago e na diaspora acoriana e cada

vez mais forte. Somente' na California (EUA)
ha mais de 100 festas do Espfrito Santo. No

Canada tambem e em todas as comunida

des de migrantes acorianos.

Heranca
Florianopolis e 0 municipio do SuI do

Brasil onde ocorrem mais festas do Divino.

Trata-se de umamanifestacio tao forte que
nao ha nenhuma comunidade que tenha

deixado de faze-lao Ao contrario, cada vez

mais comunidades vao passando a realiza-

-la. Ha comunidades em que a festa sur

giu ainda no seculo XVIII, como e 0 caso

do centro da cidade, Santo Antonio de

Lisboa, Lagoa da Conceicao e Ribeirao da

Ilha. Ha festas surgidas no seculo XIX: Rio

Vermelho, Canasvieiras e Trindade. Outras

surgiram ao longo do seculo XX: Campe
che (1954), Estreito (1955), Pantano do SuI
(1962), Saco Grande (1973) e Cachoeira do
Rio Tavares (1995). Mas na Barra da Lagoa
e na Prainha ela iniciou ja no seculo XXI,
em 2001 e 2005 respectivamente. Sinal de

que a festa do Divino alcanca cada vez mais
comunidades. E importante lembrar que
cada uma dessas festas alcanca, atraves
da bandeira pedltoria, as suas comu
nidades vizinhas, integrando, dessa
forma, quase todas as comunidades

florianopolitanas.
A Festa do Divino e muito

mais que uma tradicao reli

giosa, ela e
uma mani

festacao
cultural

e folclorica

dos habitantes da capital de
Santa Catarina.

Os festejos, em muitas co

munidades, ocorreram por ocasiao

de Pentecostes, cinquenta dias depois
da Pascoa. No entanto, em Santo An

tonio de Lisboa, no tempo do arce

bispo Dom Joaquim Domingues de

Oliveira, bispo de 1914 a 1967, ela
acontecia quando ele podia
vir presidi-Ia. De qualquer
forma, ficou a tradicao de

se faze-la no segundo se

mestre. Desde 1992, ela

vern sendo realizada no

primeiro final de semana de

setembro, coincidindo com 0

dia de Nossa Senhora das Ne

cessidades (8 de setembro).
o ciclo inicia com a saida da

Bandeira, do Cetro e da Coroa pelas
comunidades da Barra de Sambaqui,

•

Sambaqui, Praia Comprida e Barreira. As

pessoas costumam chamar 0 peditorio de

"tirar com 0 Santo". A Bandeira que corre

a freguesia e bandeira pobre, com poucos

enfeites, varias fitas coloridas, doadas pelos
fieis quando de sua visita, presas no alto do .

mastro. Encimando 0 mastro fica a pomba
branca de asas fechadas. A pomba de asas

abertas so e usada nos dias da festa.
Geralmente uma moca carrega a ban

deira, urn irmao do Espirito Santo vestido
de opa vermelha carrega a coroa sobre a

salva e uma crianca carrega 0 cetro.

Peditorio
A chegada do sequito e anunciada

pelo som cadenciado do tambor, as pes
soas dizem "la vern 0 Santo".

De primeiro, 0 sequito era

acompanhado pela Folia do Di
vino, hoje as folias, na maio

ria das comu

nidades, so

:> costumam

se apresen
tar em oca

sloes especiais.
A folia do Divino e urn

grupo de musicos composto
por rabeca, viola e pandeiro. De modo
geral, trata-se do mesmo grupo que

por ocasiao do Natal canta 0 Terno

de Reis. Os cantores sao 0 repentista,
a tripa e 0 baixao, 0 repentista e urn

verdadeiro mestre de cerimonias, que
atraves dos versos, sauda as

pessoas, fala do Espirito
Santo e ordena 0 que cada

urn do cortejo deve fazer.

Voltemos a peditorio.
Ao chegar a casa, se a porta
for aberta, 0 grupo entra. A

coroa e colocada sobre a mesa,

as pessoas da casa beijam a ban
deira ou a pombinha e a dona da

casa costuma levar a bandeira para

percorrer a casa. Muitos se enrolam na

bandeira, cobrem os doentes e as crian

cas, muitos se emocionam. Pode-se re-

r

10

servidao peixoto, 2

(1j CUlTO AO OIViNO ESPiRITO SANTO

�As origens mais remotas
(l)

zar ou simplesmente fazer 0 sinal da cruz.

Algumas pessoas aproveitam essemomento

para colocar mais uma fita na bandeira, fru
to de graca alcancada. Por fim, 0 dono da

casa coloca uma oferta na coroa e ela segue
emfrente.

/

Essa oferta pode ser dinheiro, ou ovo,

ou trigo, qualquer produto que possa servir
para arrecadar recursos para a festa.

A noite, na casa que a bandeira foi

acolhida, acontece uma novena. Na maio

ria das comunidades a novena do Espirito
Santo e constituida de cantos ao Espirito
Santo, Gloria Patri (em latim) e ladainha

de Nossa Senhora em latim. Apos a novena

pode ocorrer leilao de prendas doadas pe
los mordomos nominados na novena ante

rior. E costume tambem que 0 dono da casa

ofereca uma sopa, cafe ou algum alimento

aos participantes da novena. A bandeira so

retorna para a igreja na semana da Festa.

• Sergio luiz Ferreira e historiador. Trecho de seu
livro "Santo Antonio de Lisboa, 310 anos: sua gente,
sua igreja e sua festa do Divino" (Blumenau: Nova
Letra, 2008).
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ILembrando "Dona Biquinha"
e "Sea Pedro"

PuR MANDEl CA�J[)!D(j op. LOt: (MARREC!)

MARIA SOARES DA ROCHA,
muiher de porte es

guio e pequeno, de aparencia fragil, mas

portadora de uma energia singular, pele
enrijecida e calcinada pelo tempo, cabe
los desalinhados e quase sempre cobertos

por urn lenco colorido, falar meio manso e

por vezes atropelado, maos habilidosas na

arte das rendas de bilro e no preparo da
massa artesanal para fazer roscas de polvi
iho, assim me lembro dessa
saudosa senhora que e!a co

nhecida simplesmente, por
"Dona Biquinha". Casada com
o lavrador e pescador Pedro

Joao Ferreira, carinhosamente
conhecido como "Seo Pedro

- ,

com linhas de algodao e depois banhadas
na "gema do ovo" ou "casca da aroeira ou

de mangue, curtidos", ja que a opcao pelo
"verniz" era muito mais cara. "Seo Pedro",
mesmo tendo uma de suas pernas mais

curta que 0 fazia mancar, pescava sozinho,
as vezes com parceiros, a bordo de peque
nos bateloes no rio Verissimo e rio Rato

nes (este ultimo conhecido naquela epoca
como rio Largo).

A vida para essa familia passava mansa.

Era saboreada segundo ap6s segundo, mi-

cura. Muitas eram as especialidades das

benzeduras que fazia. Eu mesmo, quando
jovem, me utilizei desses seus benefices

fiuidos, assim como tantos outros meus

amigos daquela epoca, Toda vez que tor

ciamos 0 tornozelo, 0 joeiho, 0 brace ou

machucavamos qualquer outra parte do

corpo, princlpalmente jogando futebol,
corriamos para la e ihe pediamos que nos

benzesse. Infalivelmente, antes de realizar
o ato caridoso, fitava-nos profundamente
e perguntava a seu modo: "Ti pisassi tra-

I

QAQ1JI9
ill
o

oracoes colocando tais apetrechos sobre 0

local machucado esimulando a costura de

uma suposta ruptura da came, nervo ou

osso, passava a nos perguntar em seguidos
intervalos: "Qlll COZO?" ao que respondfa
mos durante sete, cinco ou tres vezes, con

forme sua orientacao: "OSSO QUEBRADO
E NERVO TORTO" ou entao "CARNE RAS

GADA E NERVO TORTO". Ao final da benze
dura "Dona Biquinha" ainda nos chamava
a atencao:

"
... meu fio, oces tern que toma

tenenca donde andam pru modi di num si

pisa mais. Aminha 'Dona Bi

quinha' te benzi di novo. Vai-te
ca graca di Deus". Feitas tais

recomendacoes aproveitava
para puxar conversa querendo
saber como andavam riossas

familias, que novidades exis

tiam (naqueles tempos eram

rarissimas), enfim, mantinha 0
saudavel habito da boa prosa e'
cultivo da saudavel vizinhanca,
coisa que hoje poucas pessoas
se dispoem fazer. Crendice,
fe ou seja la 0 que quisermos
conceituar, certo era que ap6s
essa manlfestacao de caridade
sentiamo-nos confortados, ali
viados das dores, enfim, volta
vamos a ficar alegres.

"Dona Biquinha", com

certeza, foi uma. das grandes
muiheres da comunidade da Colonia de

Sambaqui (hoje Barra). Embora rude, bas
tante pobre, iletrada, sabia como poucos

compartilhar 0 que de meihor deve existir

no ser humano - a solidariedade.e 0 amor
incondicional. Faleceu aos 72 anos de ida

de, deixando saudades na comunidade.
Quem dera termos hoje outras tan

tas senhoras com esse mesmo espfrito de
"Dona Biquinha"! N9sS0S dias certamen

te nao seriam tao ceticos e acabrunhados
como vivemos.

da Biquinha", passava os dias

cuidando dos poucos afazeres
de sua pequena casa localizada
no pe-de-morro da Cruz, na

Barra do Sambaqui. Comum

era ve-la it janela, sentada arras
da almofada de renda-de-bilro,
produzindo pecas para vender
ou trocar por outros produ
tos. "Seo Pedro", por sua vez,
as tardes quando 0 sol ja fazia
sombra no terreiro, gostava
de ficar sentado na soleira da

porta da sala pitando urn veiho
cachimbo, com fumo-de-corda, dependu
rado num canto da boca. Por culpa desse
habito de varies anos seus labios haviam

adquirido uma leve deformacao, podendo
-se aplicar ao caso 0 adagio popular: "0 uso

do cachimbo faz a boca torta", Viviam com

a unica filha Lourdes a qual se dedicavam

por inteiro. Tinham como principal fonte
de renda '0 resultado da venda de pescados
que "Seo Pedro" conseguia na pescaria ar

tesanal feita com tarrafas de camarao e/ou
de peixe, apetrechos esses confeccionados

nuto ap6s minuto, hora ap6s hora, e assim
seguiam os dias, as semanas, os meses e os

anos. Para eles nao existia pressa, compro
missos agendados, stress ou depressoes,
quando muito, algum periodo de tristeza

passageira ou pequenos desenganos. Mes
mo muito pobres mantinham, em primeiro
lugar, a dignidade e a honestidade. "Dona

Biquinha", em especial, possuia 0 inefavel

dom da bondade humana e externava isso

fazendo benzeduras nas pessoas que se dt

ziam enfermas e a procuravam buscando

baiando ou foi na triste da br.incadera de

bola?" Antes que pudessemos responder,
completava: "Si foi na disgraca dessa bola a .

'Dona Biquinha' num benze num, isso num

prestal" Logicamente que nunca diziamos a
verdade e ela percebia isso, porem sua ge
nerosidade era maior que sua razao e seu

coracao logo comecava a se preparar para
o ritual da benzedura. Com uma ponta de
linha enfiada numa aguiha de coset-a-mao

e urn pequenino pedaco de fazenda - de

preferencia retalho novo - iniciava as suas
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o ado de urn campo de fu

tebol em tamanho

oficial, com alambrados e vestiarios, duas se

des sociais e de urn campo de futebol suico
com gramado sinretico, a Assodacao Social,

IIcronologf:a

I
1953
Raulino (pepeco) Ferreira e Cassie Agenor
de Andrade fundam 0 Triunfo Futebol Clube.
Madrinhas: Dilma de
Andrade Gaia (falecida)
e Zenaide de Andrade
Souza.

NOME
Alguns queriam Olaria
(nome do morro que do
mina a praia do Fogo).
Pepeco preferia Vasco I

da Gama. Dona Zenaide
foi comprar 0 unifor
me na Casa Triunfo com marca do mesmo

nome, originando a denomlnacao,

CAMPO
a time passou a jogar em pastos que exis
tiam junto a praia do Fogo. Depois no campo
da esquina da atual rua do Condomfnio.

PRESlDE!\iaA
Pepeco dirigiu 0 Triunfo por 21 anos. Depois

Cultural e Desportiva Triunfo completou 59
anos de existenda no ultimo dia 4 de agosto.
Fundado em 1953, 0 11iunfo esta presente na
vidada comunidade, social e esportivamente,
sob a presidenda de Mauricio Meurer.

dele vieram Manoel da Rocha Pires, Rodolfo
dos Passos Pires, Raul Lisboa Neto, Daniel
Raulino de Andrade, Ivo Cordeiro, Joao Can

dido da Luz, AntOnio
Luiz Campos (Tofa) e

Oscar Policarpo.

Celio Raulino de An
drade, 0 Celrno, foi
o dirigente que per
maneceu mais tempo
em atividade no clube

de desaproprlacao
das terras das duas
famllias. Coube ao

prefeito Sergio Grando
negociar com a familia
e pagar 0 custo da de-
saprcpnacao.

'

terreno para 0 campo
(praticamente 0 local
do atual Complexo
Esportivo). Tratores
e caminh6es foram
usados para nivelar
a area. Surgiu assim
o famoso Barrao, ao

lado de outro campo
nas terras de Oto Ve
rfssimo Gomes.

1985
Retomada com 6 Veterano do Triunfo. Pre
sentes: Celio Concelcao, Rodolfo dos Passos
Pires, Celio Andrade, Iva Cordeiro, Raul Lis
boa Neto, Tofa e outros.

m COMEMORA(fAO

�Triunfo: 59 anos na
m .

vida da comunidade

- era 0 tesoureiro. a
vestarlo principal do
Complexo Esportivo do
Triunfo leva seu nome.

1982
Roberto da Lapa Pires
conseguiu com seu pai,
Rafael da Rocha Pires,
o ernpresnmo de um

110 pio da cqruja
A continuidade de urn trabalho

A atual diretoria da Associa9io Social, .

Cultural e Desportiva Triunfo, presidida de
forma bastante presente e atuante pelo sr.

Mauricio Meurer, acompanhado dos de
mais membros da diretoria, vern realizan

do urn trabalho muito serio e competente
ao longo dos anos e, principalmente nos

bienios 2009/2010.e 2011/2012.
Estes mandatos, que se encerram no

proximo dia 31/12/2012, foram de extrema

transformacao, tanto na esfera esportiva
quanto estrutural.

No ambito esportivo, 0 clube ja al

can�ou imimeros resultados' expressivos, '

como 0 titulo da Liga Florianopolitana
de Futebol - categoria juvenil, em 2010

e vice-campeao em 2011. A equipe sub

11 tambem se sagrou campea da 1 'Iaca
Biguacu, enfrentando grandes equipes do
futebol brasileiro como 0 Gremio de Por-

MAURICiO
Nesse tempo Mauricio
Meurer assumiu a pre-·
sidencia, sucedido por

; Alvaro Carlos de Arru
.

da, Gabriel Vaz Pires e

novamente Maurfcio.

a entao prefeito Bul
cao Viana assina 0 ato

1998
No dia 5 de abril foi
inauqurado oficial
mente 0 Complexo
Esportivo, com a pre-

senca do fundador, Pepeco Ferreira, que
descerrou a placa.

1999
Criada a Escolinha do Triunfo, sob a coorde

nacao do professor Heitor Cordeiro, suporte
das equipes Infantil e Juvenil que disputam
comoetcoes oficiais do Municfpio e Estado e

tomeios nacionais.

2012
Inauguradas a nova sede social do Triunfo e

a quadra de futebol suico com gramado' sin
tenco.

t FONTES: Sergio Luiz Ferreira e site do Triunfo.

to Alegre/RS',Alem destes titulos, 0 clube
tambem passou a ganharmais notoriedade
no futebol de base, estando entre' os qua
tro melhores da capital e se equiparando
ao trabalho desenvolvido nas equipes pro·
fissionais como Avai e Figueirense. Este

trabalho realizado teve resultados signi
ficativos com boas participacoes no Cam

peonato Estadual - categoria infantil, SC
CUP (considerado campeonato brasileiro
da categoria), vencendo grandes equipes
do futebol brasileiro, 0 que resultou no

encaminhamento de varios atletas forma

dos no clube para os grandes times como

Flamengo, Fluminense, Botafogo, Cru

zeiro, dentre outros. Estes resultados sao

importantes, mas 0 principal objetivo do

clube e e sempre sera, 0 de formar 0 cida

dao, usando como principal ferramenta 0
esporte, no caso 0 futebol. Alem das care-

gorias de base, 0 clube conta com quatro
equipes de veteranos, os quais realizam '

varias partidas aos sabados no Complexo
Esportivo Triunfo, em Sambaqui. Estes

jogos servem de encontro e descontracao
para estas pessoas que, apos os jogos apro
veitam para encontrar os amigos, fazer urn
churrasco, .tomar uma cervejinha e bater
urn born papo, alem e claro de praticar urn
esporte saudavel.

Este ano de 2012 foi marcante para a

comunidade de Sambaqui, pois foi inaugu
rado no ultimo mes de julho 0 campo de
futebol sintetico. Este campo e colocado a

disposicao da escolinha de futebol do du

be, os quais realizam treinamentos quase
todos os dias da semana durante 0 dia, alem
de constituir uma fonte de renda 'para 0

clube, que aproveita este recurso para me

lhorae cada vez mais 0 Complexo Esportivo

para melhor atender seus associados e fre

quentadores. Alem de ter urn carater social,
o Complexo esta a disposi�ao das criancas
para brincar aos sabados a tarde, de forma

gratuita. Dentre as obras podemos elencar a
troca do gramado e do novo sistema de dre

nagem, a nova sede social, totalmente mo

derna, arejada e ampla, aqual tambem esta

disponivel para locacao de aniversarios,
festas e encontros, alem de ser utilizado nos

finals de semana de jogos.
Com estas obras, 0 Triunfo e conside

rado urn dos clubes amadores com a me

lhor estrutura de Florianopolis e regiao,
sendo que 0 lema dos diretores e admira

dotes do clube e sempre colocar a dispo
si�ao da comunidade urn lugar atrativo e

aconchegante como e atualmente.

t Gabriel Meurer e advogado, dirigente do Triunfo e

coleborador do Daqui na Rede e Daqui Jornal.
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Um metro de terra
para chutar urnabola

POll. J{))'O DE: JESUS

"Nao temos urn me

tro de

terra para dar urn chute numa bola", de
sabafou 0 presidente do Santa Cruz, Celio
Marciano, ao questionar os candidatos

que participaram do debate no ultimo dia

22/08, na Barra do Sambaqui. A frase re

sume a situacao do time e indica vieses do

tratamento dispensado ao futebol amador e
ao lazer na cidade.:

Surgido na decada de 1940, enfrentou
periodos de altos e baixos, ate ser reorgani
zado nos anos 1970, usando como campo
urn terreno cedido por Joao Makowieck,
Foram momentos de glorias e conquistas
representadas na colecao de tacas e trofeus.
o sonho durou pouco e 0 clube se viu sem

o espaco por uma serie de motivos.

Reerguido em 2007 como Associa�ao
Social, Cultural e Adetica Santa Cruz, teve

passagem pelo Campeonato do Norte da

Ilha (2009-2010), alcancou a terceira divi

sao do futebol amador da Capital (2011) e a

segunda divisao este ano.
A falta de urn pedaco de terra para chu

tar uma bola significa que 0 Santa Cruz nao

tern onde treinar, nem reunir as familias

e comemorar ou ter urn lugar em que as

criancas possam brincar. Sim, 0 Santa Cruz

nao e apenas urn time de futebol. A exem

plo de outras comunidades da Iiha, tern
destacado papel social, filantropico, peda
gogico e civico, no sentido de envolver as

pessoas em tomo de atividades sadias.
Muitos prometeram os tais metros de

terras, envolveram liderancas, adocaram 0

bico de pessoas de boa fe, se beneficiaram
eleitoralmente mas nao cumpriram a pro
messa, feita e reiterada sem que os autores

ficassem rubros.
Adotado provisoriamente pelo Avante,

em cujo estidio 0 Santa Cruz tern 0 mando

de campo em seus jogos oficiais, 0 time amar-
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Antigo campo do Santa Cruz. Foto: Jornal 0 Rebojo. Ano 1, n" 2, dez 1977, Santo Antonio de Lisboa. Coleciio Manoel
Candido da Luz. l'ltffiil� l;f'LS(t ;'ilAAll�

ga a lanterna daTerceirona de Florianopolis e

-. luta para fugir do rebaixamento, retornando
a terceira divisao. Esfor�o que conta coin urn
mutirao de voluntaries dirigentes, adetas,
comissao tecnica, amigos e familiares destes

e cidadiios em geral. E aqui que deveria ocor
rer a interveneio cirUrgica, aquele empurriio,
aquela chance de ver acontecer, iniciativa que
se imagina ocupar as preocupacoes priorita
rias das autoridades.

o pedaco de terra referido porCelioMar
ciano nito e apenas algo material e palpavel.
Ele representa 0 imaterial do dia-a-dia, os

sentimentos, os anseios e alegrias,
o espaco deexercicio
da criatividade e da ini

ciativa, 0 que se fala e se

ouve, 0 nao registrado, in
gredientes tao presentes no

cotidiano quanta 0 fisico-mate
rial. Tudo isso emuito sadio, mas
parece nao ser relevante.

As respostas dos candidatos?

Bern, nenhum dos tres com chances de
vitoria compareceu ao debate, 0 que toma

quase sem eco 0 clamor levado por Celio
Marciano aos postulantes presentes. Mas

isso nao faz cessar 0 esforco conjunto de

abnegadas liderancas e de moradores da
Barra do Sambaqui, com disposi�ao e forca
devontade comprovadas em outras inicia
tivas comunitirias locais e em Sambaqui e
SantoAntonio de Lisboa,

Celio Marciano: apelo dramatlco em favor do
Santa Cruz. fwW !�!\L.liij') MAITnm>

Iijose carlos
cruz

Segunda comecou
no domlnqo
A caminhada do Santa Cruz na 2a divisao
do futebol amador da Capital comecou
dia 15/07/12 (domingo). 0 time coman

dado pelo tecnico Arlindo dos Santos, 0
Cau, venceu 0 River por 2 a 0, com 2 gols
do atacante Gu, alimentando a esperanca
de uma boa campanha no campeonato.

o
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Ajeitando 0 time
Depois da estreia, as atencoes se volta
ram para reforcar ainda mais 0 elenco.
Vanos jogadores que nao estavam em

condicoes de jogo na primeira partida
tiveram seus nomes publicados no Bole
tim Informativo Diario da CBF - BID e ja
estao a dlsposicao da Comissao Tecnica

, para 0 restante da compencao.

Alegria, alegria
Foi impossivel nao perceber a alegria do
Presidente do Santa Cruz, Celio Hercilio
Marciano, e dos membros da Diretoria,
na primeira reuniao apos a confirmacao
do acesso do time a segunda divisao, Se
gundo Celio, e urn feito que deve ser co

memorado, pois 0 Clube alcancou esse

estagio em seu primeiro ano de filia�ao
na LIFF com muita dificuldade e esforco
por parte da Diretoria e. torcida.

E bom agradecer
Vale lembrar e agradecer a parceria do
presidente do Avante, 0 Feijao, e sua Di
retoria. Sem eles 0 Santa Cruz nao teria
onde mandar seus jogos nos campeona
tos quedisputa.

Conselho de rnulher
Aiem de participarem ativamente dos
jogos do Santa Cruz, as mulheres da Bar
ra do Sambaqui estao representadas no

Conselho Fiscal do Clube com Edenilda
Marciano, Maria dos Passos Silva Caeta
no e MauraVenturaMarciano.

Nao custa lembrar
Apesar de esforcos constantes da Direto
ria da ASCASC e do Conselho Comunlta
rio, a area de lazer na Barra ainda esta na

promessa.
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(}) AVANTflFlORIPA SOCCER

aiCerca de duas mil pessoas
no 2° Festival de Futebol 7
Cerca de ;:�a:pes;�:
estadio Henrique de Arruda Ramos no ulti

mo sabado (25/8) para participar ou acorn

panhar 0 2Q Festival Avante Floripa Soccer

de Futebol 7, evento que reuniu 38 equi
pes, em 19 jogos, das 10 as 18 horas.

Em alguns momentos, 0 espaco pa
receu pequeno para tanta gente, mas a

sensacao foi apenas aparente. As criancas
puderam brincar no playground recem

-inaugurado e os demais acompanhantes
se espalharam pelo salao e deck da sede do

Floripa Soccer. Por todo 0 tempo foi inten-

pelon se viu acuado, olhou para'os lados
tentando avistar algum policial ou segu

ranca, aplicou dois ou tres cart6es e deixou
a quadra. Retomou ao lado de Feijao que
apaziguou os animos. A partida recomecou
chegando ao final.

o sucesso de mais este Festival anima
os organizadores a realizar a terceira edi

�ao. 0 Avante e a Floripa Soccer dos socios

Gunther Ferraz de Andrade, John Vitor

Muller e Leandro Luiz Silva, organizaram
o evento. A coordenacao executiva do pri
meiro e segundo festivais e da empresa PW

Eventos Esportivos, de PauloWilpert.
ffll'OSCE!,$iO�.

so corre-corre entre os vestiarios e as qua
tro quadras de granado sintetico.

Os jogos recem haviam iniciado quan
do chegou 0 jomalista Roberto Alves, rece
bido pelo presidente do Avante, Edenaldo
Lisboa da Cunha (Feijao), acompanhando
parte do jogo CBN 6xl Audacis.

Durante todo 0 dia foi grande 0 entra

e sai, com 0 estacionamento quase lotado,
fumaca saindo das chureasqueiras, bur
burinho permanente, tempo born, calor e
muita cerveja. Em apenas urn jogo 0 juiz se

incomodou com os jogadores: pressionado
por atletas apos uma marcacao, Valdair Zar-

.resumo
t 0 2Q Festival Avante Floripa Soccer de
Futebol 7 acorteceu entre as 1 0 e 18
horas do dia 25 de agosto de 2012 no

estadio Henrique de Arruda Ramos (Santo
AntOnio de Lisboa).
t Os jogos foram apitados por Vilmo Joao
da Luz, Valdair Zarpelon, Francisco
Jose Barbosa e Adriano Ferreira.

t Estavam previstos 20 jogos e 19 se

realizaram envolvendo 38 equipes. Ao todo
foram feitos 153 gols, uma media de oito
por partida. f'

t Cerca de 250 pessoas se envolveram
diretamente no Festival
organiza�ao, apoio, arbltraqem, atletas
e dirigentes. Aproximadamente dois
mil visitantes assaram pelo estadio do
Avante.

t Cada equipe vencedora ganhou trofeu,
petisco de carne e um dia gratis nas

quadras do Floripa Soccer/Avante.

• resultados
2�FESTIVAl

Fiorentina 3x3(1) Amigos do JB
TER-Zaia 2x3 Catarina

Adilson Heleno 6x5 Artur

Bar do Neno 4x5 Familia Franzoni

Cagula Esportes 3x4 Familia Cabral

Metropol (Guto) 3x5 Lobo Som

Amigos da Bola 6x7 Latronicos

S6 Charme 4x2 Amigos do Davy
Xandinho 7x3 Asipesc (Paulo)

Vandre 4x3 Metanol

Botafogo 6x3 Asipesc Jr.
Irineu 3x6 Marcelo Escavagoes
Marisco Sensual 4x6 Infodige

Amigos da Costeira Ox4 Amigos do Bruno

Audacis 1 x6 CBN

Leonardo Kibelo 5x2 S6 Love

Imprensa Oficial4x7 Panturrilha

Ajax 1 x4 Asa com Linguiga
Em Cima da Hora 4x5 Jorge Gaucho

1QFESTIVAl
Asa com Linguiga 8x2 Amigos do Feijao

(Fabiano Valeco)
TRE 5x3 Assipesc (Fabiano Valeco)

Fiorentina 3x2 Metanol (Fabiano Valeco)
CBN 5x2 Amigos do Marcelo Machado

(Adriano T. Ferreira)
Audacis 1 xO AI�m do Tambor (Jorge

Tourinho)
Amigos do Davy 4x3 Monte Verde

(Adriano T. Ferreira)
Pindifora 5x1 Cagula (Adriano T. Ferreira)

Amigos do Rodrigo 3x1 Lobo Som

(Fabiano Valeco)
Cobra Criada 7x3 Amigos do Leonardo

(Adriano T. Ferreira)
Ratones 6x2 Canto do Lamim (Bruno

Galinha)
Bier 7x2 CPI (Bruno Galinha)

Falcons 5x4 Latr6nicos (Adriano T.

Ferreira)

Amigos do Gustavo Bruno 6x1 Amigos do
Berte (Bruno Galinha)
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