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PALHOÇA: SETE DE SETEMBRO
VOLTA ÀS QUADRAS

FUTEBOl DE SAlÃO

�
A equipe juvenil de futebol de salão do Clube

Recreativo Sete de Setembro, de Palhoça, de
pois de sete anos de ausência- nas quadras,
está voltando ao cenário, Em 1981, participou
do Citadino com os quadros juvenil e infantil,
realizando campanhas bastante discretas.
Formado na sua maioria por jogadores es

treantes em competições oficiais, o quadro pa
Ihocense-entra com muito entusiasmo no Regio
nal de Futebol de Salão Juvenil de 1988. "Esta
mos entrando pra ganhar", declara o técnico'
Amaro Júnior, o principal responsável pelo in:
gresso do clube na competição,

O Sete de Setembro, fundado em 1913, está
enfrentando sérias dificuldades para colocar O

time no Regional. O time treina somente duas
vezes por semana e o respaldo financeiro está
sofrível. "Esperamos contar com 'o apoio das

empresas e a população de Palhoça", declara
o técnico Amaro Júnior.

Para o campeonato, Amaro Júnior poderá
utilizar os seguintes atletas: Dodó, Ricardo, Car
los, Volnei, Marcos Postal, Duda, Vilsinho, Ne
nen, Telmo, Tetel, Jacaré, Marquinho e Riva.
O massagista é'Gilberto Souza.

Para quem desejar dar seu apoio ao Sete
de Setembro, confira as datas e locais dos jogos.
Dia 1414 - Sete de Setembro 1 x 3 Seis de
Janeiro, na Fucaben; 21/4 - Sete de Setembro
x Colegial, na Fucabem; 28/4 - Sete de Setem
bro x Elase, no Clube doze; 05/5 - Sete de
Setembro x AABB, na AABB; 19/5 - Sete de
Setembro x Seis de Janeiro, em Barreiros;
26/5 - Sete de Setembro x Colegial, na AABB;'
02/6 - Sete de Setembro x Elase, na Fucabem
e 09i6 -::- Sete de Setembro x AABB.

fUTEBOL AJAX
INICIA
PREPARATIVOS
'PARA O
REGIONAL

Preparando-se para a disputà do Campeo
nato Regional/88, o Ajax Futebol Clube, de
Saco dosLimões, realizou na primeira quin
zena de abril, dois amistosos, No dia 02, em
Antõnio Carlos, derrotou o Esporte Clube São
José, de Campinas, por 2 a O, Os gols foram
marcados por Anísio e Marcos,

O Ajax jogou com Rui; Sérgio, Valdo, Eval
do e Carlos Roberto (Alcides); Air (Romeu),
Muller e Renato (Marcos); Auréo (Edmilson),
Anísio e Oscar. Técnico: Ricardo Botelho.

Posteriormente, no dia 10, o' "Tigre Li- •

moense" jogou com o Guarani de Palhoça e

foi surpreendentemente goleado por 4 a O.
Marcaram para o time da casa, Batista (2),
Baga e. Preta.

DIA MUNDIAL
DO FUTEBOL

Faz 39 anos que a FIFA estabeleceu
o dia 4 de maio como o dia Mundial do
Futebol. Num mesmo 4 de maio, às 17:07h,
só que em 1949, 17 jogadores do Torino,
então o melhor time de futebol do mundo,
morreram num desastre aéreo. Um avião
trimotor Fiatchocou-se contra uma das tor
res de uma igreja em Superga, perto de
Turin, norte da 'Itália, e matou todos os seus
31 passageiros.

Numa homenagem ao supertirne do To
rino, onde jogou o brasileiro Júnior, a FIFA
tornou inesquecível o dia 4 de maio. Neste
ano, como em todos és anos anteriores,
dirigentes e torcedores do Torino cultuarão
a memória dos seus ídolos mortos com

uma série de homenagens póstumas,

Christian Fittipaldi fez a volta mais rápida

As dificuldades para se pilotar um
carro de Fórmula Ford no circuito do
aterro. da Baía Sul são inúmeras. O
piloto tem de administrar freios, câm
bio e pneus. As curvas sinuosas ern
"S" e contornos de 180 graus exigem
uma constante troca de marcha e a'

atenção dos pilotos deve ser redo
brada.

Foi assim, guiando com perfeição
nas curvas e_ acelerando firme onde
era possível, que O paulista Renato
Russo (Pateco/Cruzeiro CostalShop
ping Med) conquistou uma das mais,
brilhantes vitórias de sua carreira.

.-./

Na segunda posição, chegou
Cristian_;Fittipaldi (Philishave tracer),

líder do Brasileiro, agora com 51'pon
tos. O terceiro a cruzar a linha de che
gada foi Augusto Cesário "Formiga"
Neto (Wrangler/Curtis/Di Giorgio),
seguido por Affonso Giafone Neto
(Sem Patrocínio), Belmiro Ferreira
Júnior (Sem Patrocínio) e Osvaldo
Toller (Elétrica Mercúrio/Sieme,ns) A
volta mais rápida foi de Christian Fit
tipaldi.

Após a realização do Grande Prê
mio da Ilha de Santa Catarina, tercei
ra etapa do Brasileiro de Fórmula
Ford, os primeiros colocados na'
classificação geral, são: 1� '- Chris
tian Fittipaldi, com 51 pontos; 2� Re
nato Russo, com 47 pontos e 3�
- Djalma Fogaça, com 34 pontos.

SHOW BALL CENTER
Inédito em Santa Catarina, o SHOW BALL é o jogo do momento,
Um verdadeiro show de bola, é o que você vai mostrar partici
pando do SHOW BALL com-seus amigos,
SHOW BAtL CENTER - para o seu lazer, para garantir a sua

melhor forma fisica e eliminar suas gordurinhas.

Massaqista. Pires

Rua Irmã Bonavita. 397 - Fone 44,62.1.1 Capoeiras - Florianópolis

I

Ruâ Sizenando Teixeira, 2.000 -:- Fone: 44-44�3
CAPOEIRAS - FLORIANÓPOLIS - SC

CLíNICA VETERINÁRIA PET-HOUSE
-

'

Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais - Hospitalização e.Hospedagem
Plantão Permanente - Sal,ão de Beleza - Atendlmento à domicnio

Rua Antônieta de Barros, 113 (em frente ao Banco do Brasil) Fone (0482) 44-2558 - Estreito ___: Florianópolis :_ se
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tunidade de levar o Dina
marca à vitória.

O técnico Amaro Jú
nior, do Sete de Setemc
bro, utilizou os seguintes
atletas: Ricardo; Volnei,
Tetel, Carlos, Eduardo,
Marcos Postal, Riva, TeI
mo, Marquinho e Nenen.

O Dinamarca atuou
com Fabian(); .Marqui
nhos, Beto, Teté e Jean

(depois entraram Delci,
Carlos e Adalberto).
Anteriormente, o Dina

marca realizou outros
amistosos: 05/4 - Dina
marca 4 x 6 Formaco e

dia 08/4 - Dinamarca 1

x 4 Santa Rita.

2---__,;,,__------_OESPORTlSTA
EDITORIAL
BASTA DE VIOLÊNCIA!

A violência é apontada como a principal causa
do fracasso do nosso futebol e que tem motivado
o torcedor a abandonar os estádios do país. Zico,
Mauricinho e Renato, são três vítimas deste violento
futebol jogado no Bra,sil; pleno de fraturas, ligamentos
rompidos, joelhos estourados,.cortes e hematomas.
As razões? Muitas e variadas!

Efetivamente, o problema ganhou proporções tão
graves que hoje já não cabem mais propostas e for
mulas de como extirpar esse mal, todos os interes
sados devem ao menos encontrar medidas que pos
sam punir com mais rigor aqueles que deliberada
mente ou não abusam da violência:

Algo que. parece viável, pelo menos a título de'
experiência e até que provas em contrário demons
trem a ineficácia ou existência de fórmulas contun
dentes, é que se passe a estabelecer como norma

que o agressor fiqúe sem jogar o mesmo, ou o dobro,
do tempo que o agredido levar para se recuperar.

Há também a necessidade de se descobrir meca
nismos que dêem aos árbitros poderes mais amplos
para coibir a prática do jogo violento. Não instrumen
tos improdutivos como o infausto cartão amarelo, que
ao invés de inibir a falta mais violenta àge com efei'to
totalmente inverso; posto que qualquer jogador sabe
que não vai 'ser expulso na primeira entrada viril.

Antes do cartão vermelho há sempre o "amare
linho", que funciona como um escudo para o árbitro
que não precisa tornar medidas mais enérgicas e co

mo um convite para o jogador violento, que, por ironia,
tem salvaguardado o direito de dar ao menos duas

"pauladas" no adversário antes de ser colocado para
fora de campo.

<'

Há também urgência na revisão da Justiça Des

portiva brasileira e do Código Brasileiro Disciplinar
de Futebol - CBDF, que apresentam muitas falhas.
e não punem com rigor necessário o jogo violento.

Enquanto nada for feito nesse sentido, cenas la�
mentáveis de violência vão continuar acontecendo.
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MINIMERCADO GOMES
. Açougue, V�rduras, Frutas e Serviço

de Padaria
.

Rua Aracy Vaz Callado, 1409 - Fone 44-0961
Vila São João - Florianópolis

DINAMARCA EMPATA COM O
SETE DE SETEMBRO

O Dinamarca reali-

, zou uma boa partida e

empatou em 1 a 1 com

a equipe juvenil do Clube
Recreativo Sete de Se
tembro, integrante do

Campeonato Regional
de Futebol de Salão da
Grande Florianópolis. A

partida amistosa, reali
zada no último dia 16, te
ve como palco o Ginásio
da Fucabem, em Palho

ça.
Foi um jogo movi

mentado em que no pri
meiro tempo a equipe
palhocerise teve um li-

/III

ELEIÇOES NA
COLONINHA

o Conselho Co
munitário da Coloni
nha conforme disposi
ções de seu Estatuto
Social fará realizar no
dia 28 do corrente

mês, no horário das 8
às 20 horas, eleições
para composição de

. membros para a Co
missão Diretora e

Conselho Fiscal, res

pectivamente 13 e 6
membros.

A inscrição de

Chapas concorrentes
da referida eleição po
derá ser efetuada até
48 horas anteriores' a
Assembléia Geral da
Eleição.

Poderá votar e ser

votado o associado
adicionais' podem ser

obtidas junto ao Con
selho Comunitário.

geiro dornlnio, invertido
no segundo tempo, com
um melhor futebol de sa

lão apresentado pelo Di

namarca, do bairro Vila
São João, em Florianó
polis.

O primeiro gol surgiu
aos sete minutos do pri
meiro tempo. Foi do Sete
de Setel1')bro; Vo ln e l

aproveitou uma falha do
time dinamarquês, en

trou rápido pelo lado es

querdo e na saída do go
leiro Fabiano, colocou a
bola para o gol. Ém bus
ca do empate, o Dina
marca conseguiu equili
brar o jogo e. por muito

pouco não alcançou a

igualdade no placar ain
.da na etapa primeira.

No segundo tempo, a
equipe de Vila São João

. veio mais disposta a defi
nir o. placar, críou diver
sas oportunida,des e aos

quinze minutos, numa jo
gada individual, Marqui
nhos assinalou o gol de
empate.

A partida prossequiu
muito disputada, com as

duas equipes se alter

nando no ataque. Aos
dezessete minutos, Beto ,

cobrou uma falta, sem

barreira, para fora e des

perdiçou a melhor opor-

CONSELHO COMUNITÁRIO DA _COLONINHA:
, DEZ ANOS SERVINDO A CO·MUNIDADE

Quadras não oferecem segurança aos desportistas

o Conselho Comunitá
rio da Coloninha, cuja sede
está situada na rua João
Evangelista da Costa, 435,
surgiu em 18 de maio de
1978. Atualmente, reúne
cerca de três mil famílias,
num total de 12 mil pes
soas. As dificuldades são
muitas, principalmente em

função da baixa renda de
seus habitantes, que em

sua maioria sobrevive com

orçamento de um salário
mínimo.

A entidade conta hoje
com, aproximadamente mil
associados, mas somente
cerca de 200 sócios man-

ARMAZÉM PINHO
Secos & Molhados

Rua Luiz Gonzaga Valente, 970
Vila São João - Floriariópolis

c. F. Consertos
. .

.JATO DE AREIA

Pintura e reformas de fogões, geladeiras,
máquinas de lavar e ar .condicionado.

Rua Felipe Neves, esquina Orion Augusto Platt, 130 - Fone
44-3551 - Bairro de Fátima - Florianópolis.

tém a mensalidade em dia.
Cada associado recolhe a

irrisória importância de Cz$
19.,00.

Existem 19 funcionários
à disposição do órgão -

pagos pelo Governo do Es
tado, como médicos gine
cologista e pediatra. Os re
cursos para manutenção
são retirados das festas e

programações do Conse
lho, além de campanhas,
trabalhos vendidos e con

vênios assinados com ór
gãos sociais e públicos.

O Conselho presta vá
rios serviços à comunida
de, como:.Atendimento ao

11 SERRALHERIA FERRO ARTE
de Amauri Lapa

Portas pantográficas, Grades, Esteiras,
Portões, Basculante, Etc.

Rua Maria Claudino da Cruz, em frente 430
Capoeiras - Florianópolis

'ESTOFARIA J.L.
Forrações, Bancos de Carro e

Estofados em Geral.

RUa Aracy Vaz Callado, Esquina Blidis Neves

Segui, 42 - Vila São João - Florianópolis

Menor, Clube de Mães, Es
coteiros e outros, Oferece
ainda os cursos de Letrista,
Tricô, Corte e Costura, e

Educar (antigo Mobral).
Destaca-se, também, por
seu trabalho assistencial,
onde organiza a distribui
ção de "tickets'' de leite gra
tuito para a população ca

rente da comunidade.

ÁREA ESPORTIVA
Para quem deseja prati

car esportes, o Conselho
· oferece duàs quadras poli
valentes e um campo de tu
tebol sUíço. No momento.
estas canchas necessitam
de reformas, mas a falta de
verbas impede o serviço.

Para este ano, o Conse
lho deverá construir uma

cancha de Bocha e o De

partamento de Esporte pre
tende prom'over diversos
eventos, como Torneios de
Futebol de Salão, Voleibol'
e Futebol Suíço, entre ou-

· tros.

PARTICIPAÇÃO
O Conselho Comunitá

rio da Coloninha está aber
to para todos; venha, parti-

·

.cipe, fale, apresente suas

sugestões para melhorar o
bairro.

� �_., "'
-
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GRUPO JOVEM·RAíZES, Ante_��lf!!!!'!
UM ANO '

Equipe de Futsal çlo Raízes

Para comemorar o seu primeiro aniversário de fun
dação, Q Grupo Jovem Raízes, da Paróquia de Santo
António e Santa Maria Gorette, da Coloninha (comu
nidade de São Francisco), promove o Baile da Amiza
de, dia 23, a partir das 23:30 horas, no Salão do
Centro Social Urbano da Coloninha. A promoção tem

o apoio de O ESPORTISTA.
Fundado em 25 de abril de 1987, o Haízes visa

principalmente a formação espiritual de seus integran
tes. Atualmente com cerca de vinte componentes, é.
dividido em diversas coordenadorias, entre elas, a

Musical, Esportes, Social e Liturgia, O Coordenador
Geral é Ivo Silveira.

Em maio, o grupo realizará um Torneio de Futebol
de Salão, entre grupos jovens, tendo PQf local o Giná
sio de Esportes doColégio Nossa Senhora de Fátima,
no Estreito. A previsão é de que oito grupos participem
do evento. Antes da partida final, está sendo cogitada

.
a possibilidade de promover uma partida de futebol
de salão feminino.

Este torneio terá o patrocínio do JORNAL O ES
PORTISTA.

EXPOSiÇÃO DE ARTISTAS,CATARINENSES
NA ESPAÇO MAGICO

A Galeria de Arte .Êspaço Mágico inaugura
no dia 28 do corrente, uma exposição com obras
dos artistas catarinenses Ricardo Saunders,
l3aião, Pempi e Wílson Martins.

A exposição ficará aberta à visitação de 28

de abril a 15 de maio de segunda a sexta-feira
no horário de 14 às 20 horas.

O Dia das Mães está próximo, presenteie com
arte quem convive' com suas artes.

'.ARTENOSSA ------R-õ-Fa-g-u-n-d-e-s-,-b-a-u-a-ri
.......

n-a-e-e-s-c-r-it-o-ra-
,

É POSSíVEL VIVER PARA DANÇAR. NÃO É'IMPOssíVEl VIVER DE DANÇAr
"

O Ballet Desterro é composto por bailarinos pro- trabalho.
fissionais e amadores. Esses jovens. tiveram sua Durante apresentações em teatros e outros 10-
formação básica de dança em diferentes escolas cais públicos podem ocorrer filmagens que serão

. e academias do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa utilizadas para divulgação e pósteriormente forma-
Catarina�' rão o arquivo- do grupo, que também conta com

Posteriormente, eles se uniram para formar uni performances específicas para gravar e arquivar..
grupo independente'que utiliza temas de arte uni- . As bailarinas têm suas preferênciás no que tem
versai ou até mesmo local, pois tudo que é.extrema- de melhor elaborado, tanto na Arte Clássica quanto,mente 'regional acaba tornando-se universal, quan- na Arte de Vanguarda Contemporânea..do bem divulgado. A linha coreográfica produz "Ba-
lIets" contemporâneos e muito criativos. .

. O patroCínio é bem aceito pelo Grupo Desterro.

Um dos trabalhos que está sendo desenvolvido
A Lei Sarney poderá melhorar a condição da arte

pelo Grupo tem como fundo, cânticos gregorianos no Brasil, caso as aplicações das Empresas real

lançando temas universais na "Opera.do Rei. Ar- mente ocorrerem em grande número e forem tam

thur", de Henry Purcel. ;sse tema com coreográfia
. bém destinadas ao- teatro e à dánça.

de Mark Foherirrger tem seu aporte literário nas -.. Todoiipo de recursoé-bem-vmdo para o Grupo,
"Bruma de Avalon", já conhecida.

,

. porque estão sendo desenvolvidos projetos que
O outro trabalho coreográfico tem música co.cocorrerão neste ano.' O próprio grupo cria suas co

compositor Luiz Henrique, ilhéu que se tornou co- reografias cenárias 'e figurinos por sua própria ini
nhecido no exterior pelo excelent� nível de seu . cíanva.

O-'�l ESPA.ÇOMÁGICO23-0524 Galeria de Arte
. .

RuaPadre Roma, 87 - FONE 23-0524 Centro
,- Florianópolis

ASSINATURAS DE "

O ESPORTISTA
FONE: 44-2499

ii *Dancing VVith Myself é o nome de um dos mais
recentes sucessos do roqueiro Billy,ldol, é é também
uma das faixas do álbum Vital Idol, uma coletânea

lançada pela CBS, que reúne mais oito hits do cantor.

.

Muito boa a minissérie "O Pagador de Promes
sas" que a Rede Globo colocou no ar. Plim-plim outra
vez. "

• Depois de se separar e de fundar uma gravadora,
que não deu certo, o grupo RPM está de volta, pela
CBS. Com o LP "Os Quatro Coiotes", o grupo quer
voltarao sucesso, mas não tem a pretensão de repetir
o sucesso da primeira fase de suá carreira.
• Santa Catarina sediará no próximodia5 de junho,

uma etapa do Brasileiro de Cross, categoria 125 cc

� 250 cc. A pista está sendo escolhida pela Federação
Catarinense de Motociclismo.

.

• Até 31 de maio estão abertas as inscrições para
o Prêmio Grandes Educadores Brasileiros. O con

curso oferece 250 OTNs. para o primeiro colocado,
.125 para O segundo e 75_para o terceiro. O� trabalhos
deverão abordar a vida de um escritor brasileiro, anali
sando sua obra dentro do contexto histórico-social
em que viveu. Maiores informqções no seguinte ende
reço: MEC-INEP, Caixa Postal 004-0366, Brasília,
Distrito Federal.
• De repente, as livrarias ficam atoladas de livros

sobre' a Aids. Quem pensa que aí vai encontrar novas
e valiosas informações engana-se. Encontra mais

confusão. Infelizmente o sensacionalismo éa caracte- .

rística principal destas publicações. Déscobre-se que
a Aids virou filão de editoras e "doutores". Mas há

exceções.
O triste nisso tudo: o leitor não tem camisinha

para se livrar da contamização destes livros.
• O filme Atração ,Fatal, com Michael Douglas

e Glenn Close, foi um sucesso de bilheteria nos Esta
dos Unidos (também em Florianópolis) e acabouqe

. (ando muita polêmica sobre'telacionamen.tos extra

conjugais em tempos de AIDS. Acno barulho demais

para uma película mediana.
• No dia 28 do corrente.,o Shopping Oenter Itagua

çu comemora ó seu sexto aniversário.
• Quem também está em festa é o Diáno Catari

nense. No próximo dia 5 de maio, o jornal de maior

tiragem em SantaCatenna. completará dois anos de
sucesso. Parabéns, DCI

(3IPLAN
Organização Contábil Ltda.

-,

Contabilidade e Auditoria
Rua Waldemar,Ouriques, 316 -- Fone 44-344

Capoeiras ,:._,_ Florianópolis

CLíNICA, ,

..

-' V�TERIN.ARIA '.

ó ,SAO BERNA,RDO
Rua Delminda Sil,veira, 275 Fone: 33-4587 .

Agronómica - Florianópolis

MALHARIA LÚ-LILÁS
Confecção própria de Agasalhos, Vestidos, CamiSetas,

Fusôs, etc.
Pronta entrega/Sob medida

Rua Nunes Machado, 24 Centro - Florianópolis
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BOTAFOGO O FURACÃO NEGRO

tÓ,

Fundado em ,15 de outubro de 1986, no
bairro Vilã São João, em Florianópolis, o Bo
tafogo Futebol Clube realizou até o dia 9

.

último; um total de 56.partidas, no qual per-
.

deu apenas quatro. Durante este 'período,
tornou-se'um dos mais respeitados times do
futebol amador da região.

Vale lembrar que o primeirojogo do alvi

negro (tem as cores e distintivo do homô
nimo carioca), foi realizado na sua data de
fundação, quando enfrentando o Liverpool,
no campo do Tapuia, em Palhoça, perdeu'
por 1 aO.'·

.

Recentemente, no dia 26 de março, em
partida disputada no campo do Catarínense
de Palhoça, contra o Atlântico Recreativo
Esporte Clube, o "Fogão" perdeu duas ve

zes: o jogo, por 1 a O, e a invencibilidade
de 47 jogos. A última derrota, até então,
aconteceu no dia 26 de dezembro de 1986,
para o EC São José, por 2 a 1.

"Esta derrota para o São José foi vingada
em memórável apresentação, no pia 21 de
novempro do ano passado no ,campo de In
dil, onde além de vencer o jogo por 2 a O,
conquistamos um belo troféu", relata Rober
to Vidal Hildebrando, presidente e técnico
do alvinegro.

Da esquerda pára a direita: Jo_rge,
Karran, Pedro e Indio

Em 1987, o Botafogo disputou 40 jogos.
Obteve 35 vitórias e cinco empates. Marcou
176 gols e sofreuõo. Os artilheiros foram:

.

índio, com 33 gols; Kininho, com 28; e R�i
mundo e Karrarn, ambos com 17 tentos.

A equipe já participou de 26 festivais!
conquistando 25 troféus.

No time atual destacam-se os atletas
Karran, ex-profissional do Figueirense, l3ai
mundo, Nazáríkío e Kininho, todos oriundos
da categoria juvenil do Figueirense, 'e Caju,
ex-juvenil do Avaí.

'

A escalação base do Botafogo é a se

guinte: Pitico, Pedro, Chico, Piruca e Murilo;
Karran, Baga e Caju; índio, Kininho e Rai
mundo.

.

EVEREST, SEIS MESES DE .

.

'EXISTÊNCIA�QUINZE TROFEUS'
'Fundado em 8 de' outubro de

1987, no bairro Vila. São João,
em Florianópolis, o Everest Fute
bol Clube vem se destacando no

futebol amador da região, Em
seis meses de existência já soma
em sua galeria, -quínze troféus.

A atividade' predominante é o
futebol de campo, embora em.al
gumas oportunídades a equipe
participa de jogos de futebol suí-

ço.
.

A principal conquista do time
alvirubro aconteceu em novem

bro do ano passado. Ao derrotar
o Juventus de Florianópolis
(Centro) por 2 a O, sagrou-se

. campeão do Torneio União de
Futebol Amador, A competição
teve a participação de 16 equi
pes, com jogos disputados no

campo do Horizonte Futebol Clu
be, em Barreiros.

.

No último dia 21 de fevereiro,
a equipe viajou para Joinville com
a finalidade de disputar um im

portante partida com o Vasco da
Gama, A alegria foi contagiante,
pois venceram por 4 a 1. Os go'�
foram marcados.por Valério e Pi
cãd(3).

Os destaques da equipe, se
gundo o presidente Ubiratan Da
vid Malicheski, são os atletas Vâ
nio e Isaac, A grande ausência
é Picão, que recentemente deci
diu deixar o time alvirubro. Os .

companheiros torcem por sua
volta.

Medicamentos em geral
Aberta das 8:00 às 21 :00 horas de Segunda

à Sábado
Rua Araçy Vaz Callado, 1.490
Vila .SiQ JQão -:- FlorianóROlls. .

...

FARMÁCIA
CHARLYE

� CLINICA VETERINARIA PET·HOUSf

\,g! PARA SEUMELHOR AMIGO.
,

- PLANTÃO PERMANENTE
- HOSPlTAUZAÇÃO E HOSPEDAGEM
- COMPLETO SALÃO. DE BELEZA

RUA ANTONIE1'AnEBARROS, 1\3 - FONE (0482) 44-2558
,

ESTRE1fO - flORIANÓPOLIS -"OIS.: ai FRENTE AO BANCO 110 BRASIL
.

" "SAlDANffADAGAMA: 38 ANOS DE LUTASEGLÓllIAS"".'
,

-
-

,.

Saldanha da Gama conta com a participação
efetiva do quadro de associados e de grandes
colaboradores, como os senhores Sumé Me
deiros, Romeu Vieira, João Paulo Machado,
Arjalon Sucupira, Zélio Brognoli e as Empre
sas Madesc, Formaplas, Posto Bandeirante,
Ouro Verde e Dirnas Veículos ..

Em sua trajetória o C.R.D. Saldanha da
Gama conquistou diversos títulos, entre eles:
Campeão da Taça Amizade em 196.8, em Por
to Belo, Vice-Campeão da Copa Arizona em
1975; Vive-Campeão Amador da Grande Flo
rianópolis, em 1977, Vice-Campeão Catari
nense da Copa Dreher, em 1981, Campeão
dos Municípios de São José, Palhoça e Bíqua
çu, em 1984 e Tricampeão Amador da Grande
Florianópolis nos anos de 1972, 1981 e 1986.:

.

Neste ano, o, clube disputará a Primeira
Divisão do Regional da Grande Ftcrianópoüs,
buscando a conquista do tetracampeonato, Os
adversários. na primeira fase, serão: Indepen
dente da Trindaoe, Palmeiras, Ipiranga ,de
Campinas, Nevada e São José, Quando- for
O mandatário das partidas, jogará no campa
do Independente de Santo Amaro da Impe-
ratriz.

.

Eqqipe titular,dó Saldanha da Gama em 1981

O C.R.D. Saldanha da Gama, de Barreiros,
estarácompletando no próximo dia 6 de'maio,
trinta e oito anos de existência. Fundado em

195.0, por um grupo de desportistas abnega
dos, muitos deles ainda no nosso convívío,
tais como: José Artidório da Silva, Hugo Ricci,
Emídio Evaristo, Genésio Fernandes e outros.

A agremiação atualmente é presidida pelo
senhor Wilson Silva, com apoio de todos os
seus diretores e de Um Grêmio Feminino. O

AMÉRICACOMPLETA 33 ANOS DE FUNDAÇÃO
Fundado em 15 de abril de

1955, por.um grupo de garotos,
.

o. Amérlca Hecreativo Futebol
, Clube, de Barreiros, está com-
pletando neste mês 33 anos de
ex:istência .. Muitos clubes fun
dados naquela época já se

acabaram, talvez por falta de
apoio e de campo de futebol;
a exemplo do glorioso Ipiranga
Esporte Clube de São José,
que tinha o campo defronte a

.

Prefeitura.
Amir Goulart, Nilton Meira,

João Vidal, João Vieira, Valmir
Schroeder, Geremo Bastos,
Amilton Goulart e Eduardo Ro
cha, são alguns dos fundado
res do "Diabo-Rubro", como o
clube é chamado por sua tor
cida.

Em 1957, os bravos garo
tos, hoje veteranos, resolve
ram formar sua primeira Dire
toria, onde elegeram como

Presidente, Vicente José Gou
lart .. Através de reeleição e pe
la extraordinária capacidade,
conseguiu permanecer no car
go por 25 anos de mandato.
Deixou o América em 1982,
por'motivo de saúde, vindo a

falecer mais tarde,
I:oram muitos os jogadores

que o América revelou e que
atuaram em equipes profissio
nais do Estado e do País-entre
eles, Amir, Anísio, Cola e Piz
zolattí (Paula Ramos EC); Hé
lio (Bocaiúva, já extinto): e

Adaírton (Figueirense e São
Paulo-SP).
GLÓRIAS

Considerado um dos maio
res clubes de futebol amador
da Grande Florianópolis, o

América nunca conquistou um

título de destaque. Desde que
começou a ser disputado o

"Campeonato Regional, por
exemplo, obteve apenas o vi
ce-campeonato no ano passa-

do. Em 1985, sagrou-se cam

peão Regional, só que na cate

goria juvenil.
Em sua galeria há cente

nas de taças e troféus, que ga
nhou em festivais; torneios e·

em partidas festivas.
"Quando Barreiros tornou-

mente a Diretoria, sentem e re

clamam a falta de apoio finan
ceiro durante o 'vendaval, por
parte das autoridades do muni
cípio, que chegaram e presen
ciaram a tragédia, mas nada

. fizer.am para reconstruir o Es
tádio.

'

Vicente Goulart, ao lado do primeiro time do América.
. Foto: 09-12-1958

se dístrito de São José, foi rea
lizado um jogo comemorativo
à data, entre América e Ipiran
ga EC. A equipe rubra venceu

por 3 a O e conquistou o seu
troféu mais importante", se

gundo o Diretor e Sócio-Fun
dador Amir Goulart.

VENDAVAL

O que máis decepcionou o

Clube, foi uma inesperada tra

gédia ocorrida em março Be
1986. Um forte vendaval des
truiu grande parte das depen
dênciás do Estádio Coronel
Américo Silveira D'Avila. SUa
reconstrução aconteceu gra
ças a solidariedade. de um po
'vo humano e ordeiro, que uni
do e�de mangas arregaçadas,
conseguiram erguer o mesmo,
para a alegria da galera rubra.

- Os torcedores e principal-

ATIVIDADES
O América possui um qua

dro associativo superior a 200
sócios. Em sua organização,
encontra-se em funcionamen
to uma escolinha de futebol,
além demanter equipes de di
versas categorias, entre elas,
infantil, juvenil, aspirantes, titu-
lares e veteranos.'

.

Nos finais de semana e fe

riados, a Diretoria oferece a

seus sócios e simpatizantes,
gfandes promoções esporti
vas, como Torneio de Dominó,
Buraco, Bingo e outros. Além
disso, há sempre a realização
de partidas amistosas com a

participação das equipes man

tidas pelo clube.
É assim, com muita garra

é amor ao futebol, continua pra
frente, o América Recreativo
Futebol Clube, de Bar.reiros.

.� /I. .•

PINT.URAS NOSSA SENHORA·.APARECIDA
de JOÃO VIDAL

Rua Max Schramm - Posto 5 - Fone 44-1050
Estreito -:- Florianópolis_e Santa Catarína

I'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'FIGUEIRINHA V(lLTA
'COM FOR�A TOTALCOLUNA' UVRE .

.

.

.

Unidos FC

_
Ponte de Imarulm

DESORGANIZAÇAO
'Um fato lamentável e digno de repúdio ocorreu no dia

27 de março, Mostrando total desorganização e falta de
respeito pelo próximo, o Cerâmica Silveira Futebol Clube,
de Palhoça, "fechou" uma partida amistosa com dois adver
sários para a mesma data e horário: Cruzeiro, do Abraão
e Unidos FC, de Ponte de Imaruim. _. .

.

No horário combinado, os times visitantes compareceram
ao local da partida. Topos perceberam que otime da casa

cometeu uma falha. O mais correto, então, seria Cruzeiro
e.Unidos jogarem 'entre si, para evitar que alguém saísse
prejudicado. . .

O Cerâmica Silveira não aceitou e resolveu jogar contra
o Cruzeiro. O Unidos sentiLf-se lesado e reivindicou seus

direltos. O pessoal da casa não qulz conversa e "correu"
com o. time de Ponte de Imaruim com pás (instrumento
agrícola) e não pagaram nem as. despesas de transporte
da equipe.

.

Enquanto o belo e formoso Cerâmica Silveira jogava con
tra o Cruzeiro, o Unidos voltava para casa se lamentando
do acontecido.

'

I Por todos estes acontecimentos, a diretoria do Unidos
Futebol Clube, achou por bem vir comunicar aos co-irmãos
da Grande Florianópolis, o risco de irem jogar (???) contra
o Cerâmica Silveira. '

Q
Em partida dramática dispu

tada dia 26 de março, no cam
po do Catarinense FC, em Pa
lhoça; O Botatoqo Futebol Clu
be, de Vila São--João, acabou
derrotado pelo valente time de
veteranos do Atlântico Recrea
tivo, por um a zero. Com 'este
resultado negativo, o "Fogão"
'perdeu uma invencibilidade de
47 jogos. .

Com uma equipe visivel
mente superior, o Botafogo
atacou durante todo o trans
correr da partida, esbarrando
sempre na barreira humana
chamada Samir, goleiro. do
Atlântico. Com defesas quase
impossíveis, o goleir<;> levou os
atacantes do alvinegro aosde
sespero, Quando a bola pas
sava por Samir, aparecia sem
pre um zagueiro debaixo da
trave para salvar a "pátria"
azurra. _

Aos 29 minutos do segundo
tempo, num contra-ataque rá
pido; Isaac marcou o gol que

Quem reside em Três Riachos: município de Biquaçu, lião
deve ter esquecido do lendário Figueirinha Futebol Clube, da Iocali
dade de São Marcos. Tratava-se de um Iradicionaltime varzeano

que no final da década passada aterrorizava os adversários da

região. Era dirigido pelo inesquecível desportista Reduzino Jorge
Furtuoso, o Gino (também bastante conhecido por "Rosquinha"),
um torcedor ardoso do Figueirense.

.

Em 1981, Gino faleceu em acidente automobilístico no trevo

de Barreiros. Abalados, os atletas do Figueirinha deixaram um

pouco o time de lado, só voltando às atividades normais algum
tempo depois .

.

Hoje, o Figueirinha conta com uma equipe competitiva e que
dificilmente perde. No time joga Amilton Reduzino Furtuoso, de
22 anos, filho de Gino. ,

Por não possuir campo próprio, os joqos do time são realizados
. normalménte no campo do Palmeiras ou do Internacional. Se bem
administrado, o Fiqueirinha vai longe.
DOIS EMPATES

No dia 10 último, no campo do Palmeiras, o Figueirinharece
beu a visita do Fundos FC, de Blquaçu, empalando �m um gol.
O tento da equipe de Três Riachos, foi marcado por Germano.
Nos penaltis, venceu por 3 a 1 e conquistou o troféu em disputa.

Domingo, dia 17, o Figueirinha empatou em 1 a 1, com o

Rio Branco de Barreiros, no campo do Internacional, em Três Ria

chos.

BOTAFOGO PERDE
INVENCIBILIDADE DE 47 JOGOS

eteranos do Atlântico.
deu a vitória ao Atlântico. A
partir daí, a defesa do time da
Barra do Aririú ficou composta
por dez jogadores. Nem o
bombardeio do· ataque botaío
guense foi suficiente para furar
o bloqueio armado pelo técnico
Hélio.

.

O Botafogo atuou com Píti
co; Pedro, Chico, Piruca e Mu
rilo; Baga, Karran e Caju; Na-:
zarildo, Kininho e Jorge (Ro
berto).O Atlântico venceu com

Samir; Mí, Nego, Zé Teodoro
eNolr: Anézio"Maurino e De
jair (Edívio); Daí (Dárcio), Lili
(Elias) e Isaac.
EMPATE CONTRA FIGUEI
RENSE
Sábado, dia 16, o Botafogo

empatou em um a um com a

equipe 'juvenil do Figueirense
Futebol Clube, Dé foi o autor
do gol botafoguense. Esta par
tida aconteceu no campo da
SER Indil, em Biguaçu ..

CECPER'DE
AM1STOSO

, ..

'UNIDOS X UNIDOS
O Unidos FC, de Ponte de Imaruim, jogou amistosamente

no último dia 3, no Oampeche.e perdeu para o Unidos FC
local por 2 a 1. Na preliminar, entre os aspirantes, também
foi derrotado por 1 a o.

, .' ,

A equipe de Palhoça formou com Nilo; Devan, Dívo, Alaér
cio e Beto; Marinho, Buca e Flávio; Mamão, Afrísio e Zico.
BOMBARDEIO 'EM ANTÓNIO CARLOS
A'SER Antônio Carlos, que disputará o Regional da Se

gunda Divisão a partir de junho, bombardeou, O Navegantes
do Estreito, por 12 a 2. O jogo aconteceu no' dia.27 de
março, no Estádio Alfredo, em Antônio Carlos.

"

O que será que o pessoal do Navegantes dis�é·quando
chegou em casa?

'

JUVENTUS VENCE O CONTINENTE
.

Numa partida bastante disputada, o Juventus d�Biguaçu
derrotou o Continente EC, do Estreito, por 2 a ,l. Os gols
do quadro da casa foram marcados por César, 'enquanto
Dicá descontou para o CEC,

.

CRUZEIRO DERRUBA O CASTELO .-

No dia 27 de março, em Palhoça, o Cruzeirõ' recebeu
a visita do Castelo de Biguaçu e não teve a mínima pena
da fragilidade do adversário. Venceu por 10 a 1; ,-

Resta saber se os atletas do Castelo consequirarn achar
o caminho de volta para casa.

.

AMÉRICAGOLEIA, ,

O América de Barreiros venceu o Comercial FÇ, por 4
a 0, em amistoso realizado dia 10, em Córrego Grande,
Os gols foram marcados por Sidnei, Bolha e Tião (2), O
"Diabo-Rubro" formou com Luizinho: Josué, Valter, Luiz e

Outra; Edinho, Mano e Tlâo; Sidney (Jaime), Bolha ,e Bócão.
Técnico: Cola.

. .

Anteriormente, no dia 3, o América venceu Q, ColOninha
por 3 a 2,

'

NEM VIOLÊNCIA SEGURA O BAC. .

Na inauguração do Estádfo Municipal de Irnarút dia 10.

jogaram as equipes do Gerônimo Coelho e BAC, A violência
foi a pauta do amistoso, que terminou empatâdoém 1 a 'i,

O gol do time de Biquaçufoi marcadopor Cabrinha, co
brando falta, O empate do Gerônimo Coelho aconteceu atra
vés de cobrança de penalidade máxima, "ineidsf�nte".
Inconformado com o excesso de violência do time da

casa e omissão do árbitro, que não tornou qua1qllEÍr provi
dência para coibir as faltas graves, o BAC .r.�tiroll-se de
campo.

.

GOLEADA DO ESPERANÇA, - " .

Dia 10 último, o Esperança Futebol Clube, d� 'Serraria,
venceu em seu campo, o Santa Cruz da Rua Major.Costa,
pelo placar dilatado de 6 � 1,

'
" .

MALTA EMPATA EM TRES RIACHOS
,,' ",e.

O Malta Futebol Clube, da Procasa, empataQ' em um a
. um com o time do Vila Doze, em partida amlstosà realizada
no dia 27 de março, em Três Riachos:

'
.

FESTA NO PARAísO
' ,

,'.
',
,,'

O Paraíso FC, de sertão do Campo, Palhoça,'completou
no último dia 4 de abril, sete anos de fundação.<Pilrabéns!
IPIRANGA, NOVE ANOS

. '" ..

'

Fundado em 21 de abril de 1979, o Ipiranga FuteqolClube
de Campinas está completando nove anos de,��i.stência.

O Continente Esporte Clube,
do Estreito, continua realizan
do amistosos com objetivo de
preparar a equipe para o Re
gional que começa em maio:
No -último dia 10, jogou em BI
guaçu e perdeu de 2 a i para
o Juventus local.

Anteriormente, o Continente
EC realizou cinco amistosos:
1 x 4 Catarinense, em Palhoça;
1 a 1 Indil, em Biguaçu, 3 a
1 Palmeiras, em Três Riachos;
� a 1 Unidos, no Campeche
e 3 a 1 Estrela Azul, em Antô-
nio Carlos.

"

O time base nestes amisto
sos foi: Nino; Marquinhos, Pes
coço ,' Pequeno e Mamaco;
Serginho, Keno e Macarrão;
Paulo Ãoberto, Oicá e Naza
reno,

.... _ ··,------PI.:ACARGERAL----��
Data: l3/Março
Santa Helena 4 x O Juventus (-Bigllaçu), em Tijucas
Palmeiras 1 x 3 Continente EC (Estreito), em Três Riachos
Data: 19 e 2D/Março .

BAC 4 x 1 Tupã (Palhoça), em Biguaçu
Pescador 1 x 1 Brusatur (Barreiros), em Gov, Celso Ramos
Biguá 1 x 2 Liverpool, em Biguaçu
Indil 2 li: O serv. Franzoni (Agronômica), em Biguaçu
Estrela Azul 1, x O Benfica (Serraria), em .Antómo Carlos
Unidos 1 x 3 Continente EC (Estreito)., no Campeche
Bandeirante 4 x t GEAL (Estreito), em Rib, da Ilha
Canto do Rio 1 x 2 25 de Dezembro (Agronômica), em Rib, da Ilha
Santa CflIZ ° x 3 Juventus (Capoeiras), em Rib. da Ilha
Internacional O x 3 Santos (Estreito), em Canasvieiras
Fluminense 1 x O Atlântico (Barreiros), em Itacorubi
Super Máquina 1 x O Continente FC (Mini Preço), em Palhoça
Catarinense 3 x O ASUi=SC, em Palhoça
Santa Helena O x O Unidos (Ponte de lmaruim), em Tijucàs
Tiradentes (Tijllcas) O x O Avante (S,A, lisboa), em Nova Trento
Barrense 1 x 2 Alfa (Agronômica), em Barra da Lagoa _

Independente 4 x 1 Capoeiras, em Santo Amaro da Imperatriz
Campo Grande 2 x 1 NaGional (Barreiros), S, Pedro de Alcãntara
Data: 26 e 27/Março

. "

Botafogo (\fila São João) O xl Atlântico-Vel. (Palhoça), em Palhoça
Antônio Carlos 12 x 2 Navegantes (Estreito), em Antônio Carlos
Cruzeiro 10 x 1 Castelo (Bigllaçu), em Palhoça

'

BAC 1 x O .Aquaryus, em Biguaçu
Pescador 2 x 1 'Liverpool, em GOlf. Celso Ramos
IndU 2 x 1 Brusatur, em Biguaçu
Bandeirante 2 x O Flamengo (Monte Verde), em Rib, .da Ilha
Biguá O x 1 Continente FC (Mini Preço), em Biguaçll
América 3 x 2 Nestor Passos (Fpolis - Centro), em Barreiros
Palmeiras4 x O Paíssandu, no Roçado
Tapuia 1 x 4 Juventus (Capoeiras), em Palhoça

,
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Santa Cruz O x 3 Guarani (Capoeiras), em Hib. da Ilha
Esírela Azul 1 x 1 Liverpool, em Antônio Carlos·
Palmeiras O x O Vasquinho, no Roçado .

.

Figueirense (Juvenil) 1 x O Nacional (Barreiros), no 0, Scarpelli
Atlâníico Recreativo 2 x 1 Fluminense, em Palhoça
Cruzeiro 3 x 2 Unidos (Barreiros), .em Antônio Carlos
Tijuquinhas 3 x 2 Estrela (Barreiros), em Tijuquinhas
Palmeiras 2 x 1 Continente FC,(Mini Preço), em Três Riachos
lnternacionel 4 x 3 Otília Cruz. em Três Riachos
COll'arcial O x 4 América (Barreiros), em Córrego Grande
Aimoré 2 x 2 Nevada, em São Pedro de Alcântara
Gerônimo Coelho 1 x 1 BAC, em Imarui (jogo interrompido)
Penharol 2 x 3 Geleão (Garopaba), em Penha, Paulo Lopes
Beira Rio 6 x O União (R. Major Costa), na Barra da Lagoa
Apú O x 4 Guarani (Córrego Grande), na Academia da Polícia Militar
Villa Nova O x O Sete de Setembro (Ceasa), em Gov. Celso Ramos
Cajueiro 3 x 2 13 de Maio (Prainha), no Saco Grande
SAC 2 x 2 Catarinense (Carvoeira), no Campeche
.Zaire 2 x O Ilha (R, Major Costa), em Rio Tavares
Esperança 6 x 1 Santa Cruz (Major Costa), em Serrariá
Costeira 4 x O José Boiteaux (Av. Mauro Ramos), em Garopaba
Colorldo 6 x 1 Pioneiro (Coqueiros), em Santo Amaro
Unisó 2 x 3 Guarani (Agronômica), em Guàrda dç Cubatão
Grêmio 3 x O AGETESC (Abraão), eml'aulo Lopes
Real 6 x O Noroeste (Oosteira), em Pântano do Sul
Palmeiras O x 3 Grêmio Polícia Militar, no Itacorubi
Figueirinha 1 x 1 Fundos (Biguaçu), em Três Riachos
Encatadense 2 x 1 Real (José Mendes), em Garopaba
Atlântico 3 x 2 Juventude (Agronómica), em Armação - P. do Sul
Everest 2 x 1 Rio Branco (Barreiros), na Escota de Marinheiros

Data: 16 e' 17!Abril
'

Botafogo 1 x 1 Figueirense (Juvenil), na Indil em Biguaçu
Figueirinha 1 xl Bio Branco (Barreiros)"emTrês Riachos

Cruzeiro 2 x O 25 de Dezembro, em Antônio Carlos
Estrela Azull x 3 Continente EC (Estreito), em Antônio Carlos'
São José O x 2 Ajax (Saco dos Limões), em Aritônio Carlos
Catarinense 1 x 1 Vasquinho (Saco dos Limões), em Palhoça
Canto do Rio 1 x 1 São Pedro, no Campeche
Amazonas 3 x O Sul América (Barreiros), .ern Gov. CelsoHamos
Paraíso 2 x 1 União (Roçado), na Pinheira
Volta Redonda 7 x 1 Udinese (Capoeiras), na [agoa da Conceição
Comercial6 x 1 Fluminense (ltacorubi), no Córrego Grande
Campo Grande 6 x O Kobrasol, em São Pedro de Alcântara
Malta 1 x 1 Vila Doze (Antônio Carlos), em Três Riachos
SAC 2 x 1 SAL, no Campeche
Real5 x 2'União (Capoeras], no Pântano do Sul
Data: 02 e D3/Abril

, Biguá 4 x 4 Roçadense, em Biguaçu
Internacional2 x 1 Santa Cruz (R, Major Costa), no Aeroporto
Vila 2 x O Zé Kétis, no Ingleses
Real 1 x 1 SAL, no Pântano do Sul
Amazonas O x 1 Soema (São José), em Gov. Celso Ramos'
Beira Rio 4 x 1 Família (Saco Grande), no Barra da Lagoa
Floranda 1 x 2 Flachopp, em Tijuquinhas
Pescador 3 x O Tupinambá, em.Gov, Celso Ramos
Bandeirante 5 x 2 Ipiranga (Campinas), 13m Rib. da Ilha
Indil O x 1 Bandeirante (Barreiros), em Biguaçu
Data: D6/Abril
Figueirense (Juvenil) 1 x 2.Continente FC (Mini Preço), O. Scarpelli
Data: 09 e 1D/Abril
Guarani 4 x'O Ajax, em Palhoça
Juventus 2 x 1 Continente EC (Estreito), em Biquaçu
Bandeirante 3 x ° 25 de Dezembro, em Rib, da Ilha
Paulo Ramos 1 x 2 Aquaryus, no Itacorubi
Pescador 4 x O Costeira, em Gov, Celso Ramos
Indil 1 x 1 Juventus (Capoeiras); em Biguaçu

\. , . ,",
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CAMPEONATO REGIONAE DE
FUTEBOL DE SALÃO-1988

TURNO
14/Abril
AABB x Elase (Ginásio da AABB)
Colegial x São José (Ginásio Clube Doze)
Clube Doze x Seis de Janeiro (Ginásio Clube Doze)
21fAbr.iI
MBB x Colegial (Ginásio da Fucabem - Palhoça)
Clube Doze x São José (Municipal- Barreiros)
6 de Janeiro x Elase (Municipal- Barreiros)
28/Abril
São José x AABB (Ginásio de-São José)
Elase x Clube Doze (Colégio Calarineose) .

Colegial x 6 de Janeiro (Colégio Calarinense)
OS/Maio
Elase x São José (Ginásio da AABB)
6 de Janeiro x AABB (C. Calarinense)
Colegial x Clube Doze (C. Ca'êrinense)
12/Maio
Colegial x Elase (C. Calarinense)
São José x 6 de Janeiro (Ginásio da AABB)
AABB x Clube Doze (Ginásio da AABB)
RETURNO

.

19/Maio
Elase x AABB (Ginásio Clube Doze)
São José xColegial (Municipal...., Barreiros)
6 de Janeiro x Clube Doze (Municipal- Barreiros)
26/Maio

.

Elase x 6 de Janeiro (Ginásio de São José)
São José x Clube Doze (C. Calarinense)
Colegial x AABB (C. Calarinense)
02/Junho
AABB x São José (Ginásio da rucabem - Palhoça)
Clube Doze x Elase (Municipal- Barreiros)
6 de Janeiro x Colegial (Municipal- Barreiros)
09/Junho

.

São José x Elase (Ginásio de São José)'
Clube Doze x Colegial (Ginásio da AABB)
MBB x 6 de Janeiro (Ginásio da AABB)
16/Junho
6 de Janeiro x S&O José (Mur:licipal-'Barreiros) ,

.

.

Elase x Colegial (Ginásio Clube Doze)
Clube Doze x AASS (Ginásio Clube Doze)

Teve início dia 12 último, no Gi
násio do Colégio Catarinense, com
a realização do Torneio Início (o São
José.saqrou-se campeão), o Cam

peonato Regional de Futebol de Sa
lão, categoria adulto. Participam dà
competição, seis equipes: AABB,
Elase, Colegial, 6 de Janeiro, São

. José e Doze dê Agosto.
O Regional será disputado em

dois turnos, jogando todos os partici
pantes entre si. 'Os jogos serão reali

zados nos ginásios da AABB; Fuca
bem (Palhoça), Ginásio de São Jó
sé, Clube Doze, Municipal (Distrito
de Barreiros) e Col�gio Catarínense.:

Pelo regulamento, cada turno irá.
classificar um campeão e um vice

campeão, para a disputa do Qua

drangular Final.O campeão de cada
turno ganha um ponto de bonificação
para o quadrangular; se um mesmo

clube vencer os dois turnos, este le
vará dois pontos de vantagem.

OQuadrangularFinal será dispu
tado em turno único, sendo procla
mado campeão, O clube que somar

o maior número de pontos ganhos.
No caso de duás agremiações termi
narem empatadas no número de

pontos, à desempate ocorrerá atra
vés de uma partida extra.

Junto com o' primeiro gui
dão, apareceu a "Oraisia

na", bicicleta que Von
Orais usou para percorrer .

o trajeto entre Beaum é
Oijon, na França, à veloci
dade média de 15 km/h,
primeiro "recorde ciclísti
co".

DE! 1855 a 1862, Pe
dro Lailement, francês,
aperfeiçoou o celerítero
de Orais, dando-lhe pe
dais diretamente coloca
dos sobre as rodas dian
teiras. Em 1866, a cons

trução já era mais perfei
ta, aparecendo então as

rodas metálicas.
Em 1885, os irmãos

Starley, ingleses, imagi-'
naram e executaram a pri
meira bicicleta.

No dia em que o ho
mem montou pela primei
ra vez sua bicicleta, sentiu
a agradávelsénsação de
deixar-se levar por-um no

vo e emocionante meio de

locomoção já que, desde
tempos imemoráveis, só
se utilizava das próprias
pernas.

Muitas tentativas en

genhosas foram testadas
nos séculos -XV e XVI,
quando foram desenvolvi
dos pesados e .complica
dos veículos de duas e

quatro rodas, açlonados
por mecanismos compos-

,

tos por correntes, alávan
cas e outros dispositivos.

A história da bicicleta,
porém, tem início no ano

de 1790, época 'em que
o Conde Sivrac, da Fran

ça, idealizou o "Celerífe
ro", veículo primitivo de
duas rodas, ligadàs por
uma ponte de madeira,
em forma de cavalo, e

acionado por impulsos al
ternados dos pés sobre o

chão.

,O Primeiro passo no

processo de evolução da
bicicleta ocorreu em

1816. Nesse ano, o Barão
alemão Karl Friederich
Von 'Orais adaptou uma
direção ao:Celérífero.

mundiais e das competi
ções ciclísticas regionais.

'

,
Em 1890, na França e'

em 1891, na Itália, são le
vados a efeito, campeo
natos ciclístlccs nacio
nais. Mas, já doisanos an
tes, em Chicago, Estados
Unidos, se organizava um

campeonato mundial.
.

No. Brasil, onde foi in
troduzido nos últimos
anos do século passado,
encontrou 'o ciclismo um

campo favorável, e, em

Porto--Alegre,'ainda no iní

cio do século atual exis
tiam dois. velódromos con
siderados os mais perfei
tos da América do Sul.

Atualmente o ciclismo

passa por uma fase opa
ca, não sendo nem som

brado que era noínteres
se das antigas gerações.ORIGEM DO CICLIS

MO
O nascimento do ci

clismo precedeu ao da bi
cicleta. O aparecimento
çfesta, data de 1885, Em
quanto, já em 1865, eram
criados inúmeros círculos
de velocipedistas, na in
glaterra, França e Alema
nha.

Em 1885,. foi criada
em Paris, a União Ciclís
tica Jnternacional, organi
zadora dos eàmpeonatos

CURIOSIDADES
*A primeira fábrica de

bicicletas do Mundo, a
Companhia Michaux, sur
giu em 1875. Tinha 200

operános, que fabricavam
cerca de 140 bicicletas

"

por ano.
*Em 1898, nasce a

Càloi, primeira indústria
de bicicletas do Brasil, co
nhecida então comoCasa .

Luís Caloi.

FESTIVAL ESPORTIVO PARTI.DO VERDE-: r
- -, - -

,-.

NA TRINDAD� É O CAMPEÃO DO I [OESPOmsTA[ �����f�o�,� I

FUTEBOL DE PRAIA I
80

I
Para fazer a assinatura de O ESPORTISTA remeta

I um cheque à empresa'optando pelos seçumtes-valo- I
res ou compareça pessoalmente em. nossa sede:

.

-

/

·aodoi .

-- .�. REPRESENTAÇÕES LTDA.Aconteceu no dia 27 de março, no ina-
-cabado-carnpo de futebol do bairro Trin
dade, um festival esportivo com a partici
pação de diversas agremiações. da co
munidade local. O evento. foi ,em protesto
ao descaso da Prefeitura Municipal de
Florianópolis, que abandonou as obras
em novembro último.

O.camPo � urna 'antiga reivindicação
da maioria dos moradores, clubes e ou
tros segmentos da sociedade trindaden
se. O Clube Atlético Independente, ínte
grante da Primeira' Divisão do.Regional
da Grànde' Florianópolis, não possui
campo.e será um dos paneficiados com
a conclusão desta praça esportiva.
A c;omunidade tríndadense espera pro

vidências por parte da prefeitura, E que
essas providências não venham apenas
"na véspera das eleições"

Representante exclusivo da /

.;: PAPAIZ-lridústria,e.Comércio,
para Santa Catarina•.

O 1 � Campeonato de Futebol de
. Praia da Joaquina aconteceu no dia
27 de março. Este evento contou I
com a participação de oito times" Sa
grou-se campeão o Partido Verde, Ique derrotou o Netuno por 2 a 1, ..

nos pênaltis.
,

Forárn disputadas sete partidas: -I
que apresentaram os seguintes re

sultados: Eliminatória - Partido Ver� .1
de 3 x 1 Art-7; Curação 5 x O'Unlão
FM; Nostradamus O x 1 Traíra; Costa ILeste O x 1 Netuno. Semifinal- Par
tido Verde 2 x 1 Curação e Netuno
4 x 1 Traíra. Decisão - Partido Ver-
de O x O Netuno (2 x 1, nos pênaltis).

SEMESTRAL
----:__Cz$ 400,00

ANUAL Cz$ SOO,OO_

Rua Maria Claudino da Cruz, 878� Fone'

(0482) 44-6984 - Estreito -::- Florianópolis

Favor preencher os segllintes dàdos:

STARCLIENTE:
_

Lanchonete e

Sorveteria
RESULTADOS DO FESTIVAL .FONE: ---

Foram realizadas cinco. partidas, que -,apresentaram os seguintes resultados: As partidas tiveram a duração de
União 3 x 1 Unidos (Aspirantes); União trinta minutos, com times formados
O x 1. Unidos (Titulares); Trind�dense O I

por cinco titulares e três suplentes.x O Vila Nova (3 x 1, nos pênaítls): Inde- - ',. .
.',

.

pendente 3 x 2 Apu (Aspirantes) e Inde- Nao hou�e gol�lros, devido as pe-
pendente 1 x 1 Apu (2 )('3, nos pênaltis). _ quenas dimensões da trave. -

Endereço: ___

I ·Cidade: ,
Estado:

........,. _

L----_,---�

Rua Tupinambá, 515 - Coloninha
- Florianópolis

(.
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MORMA11 SURF '88

Uma-das grandes promessas do surt ca
tarinense é Jorge Sabino Saunders da Silva,
o Galego, de apenas onze anos de idade.
Filiado à Associação de Surf do Matadeiro,
já - participou, com destaque, de diversos
campeonatos: É patrocinado pela marca

Hastafaya e Ótica Digital.
'

�

Seu interesse pelo esporte surgiu após
assistir seus amigos surfando. Aos dez anos, não encontrá-lo nas ondasda Praia do Mata
com uma prancha emprestada, entrou na deiro, seu "polnt'' favorito.
água e a partir desse momento, vem apenas Para Galego, o melhor surfista nacional
aperfeiçoando sua técnica. Recebe total é o campeão brasileiro Paulinho do Tombo.
apoio dos pais e já possui sua própria pran- Em Santa Catarina, destaca Teco Padaratz
cha., e Bita, Derek Ho, Tom Curren e Tom Carrol,

Ele treina sempre nos fins de semana são os melhores surfistas do mundo na opí-
e quando está de férias escolares é difícil nião dele. ,

SEGUNDA ETAPA DO CAMPECHE CONFIRMADA TERCEI-RA-E-TA-PA-
?�J�g��:��7:":o��;������a9.n�iA.ondesomou DO CIRCUiTO BRASILEIRO DE SURF

v •

de Surf do -Campeche, na praia do sul da
-

Ilha de SantÇi Catarina. Esta etapa aconte
cerá depois da época da tainha, pois os sur
fistas respeitam o acordo com os pescado
res de não utilizar a praia durante a época
da pesca. A Associação de Surf do Campeche está

, O surfista Rubens Farias (Curaçao), é desenvolvendo dois novos projetos: o do
o campeão do ranking de 87 da ASC, que Campeonato Universitário Brasileiro, dias 15
no ano passado teve a-realização de cinco

_
e 16 de outubro e a formação da "Tríplice

etapas. Rubá, como é mais conhecido, partí- Coroa".

O Mormaii Surf 88, quarta etapa do
Circuito Brasileiro de Surf Profissional,
acontecera no início de agosto, em Ga
ropaba. Será uma competição nos mol
des dos campeonatos havaianos, com
estrutura móvel, podendo se deslocar
para a praia que apresentar melhores
condições de mar. Os organizadores
esperam a participação de 600 surfis-
tas.

'

O Campeonato terá palanques fixos
nas praias do Silveira e Ferrugem, que
na época apresentam melhor constân
cia de ondas. Outra opção é a praia
da Vila, em lrnbituba. A análise das con
dições de vento e ondulação será feita
por helicóptero.

As categorias serão Pro/Am, Long
Board (pranchão) e Body Board (mas
culino e feminino). A premiação é de
cinco mííhões de cruzados. A organi-

tação ficará a cargo da Federação de
Surf-Fecasurf, Associação Brasileira de
Surf Profissional-Abrasp e Grupo Per
digão. A cobertura do evento será da
Rede Globo.

, "

"

As próximas-etapas estão marcadas pa
ra os dias 1� e 2 de outubro; 10 e 11 de
dezembro e a etapa final nos dias 28 e 29
de janeiro de 89.

GALEGO, A GRANDE
PROMESSA DO

SURF CATARINENSE

Confirmada para o

período de 10 a 15 de
mato.ina praia das Pitan
gueiras, em Guarujá,
São Paulo, ,a realização
da terceira etapa do

Campeonato Brasileiro
de Surf Profissional. A

EM ,BIGU,A--ÇU, , ,/III

Associação Brasileira dei
Surf Profissional conse-

guiu acertar o patrocínlo

'ARTI,GOS DE SURF E NA ARMAÇAO ��me:����,,(C������:s�,
Os surfistas e bodyboardes de Biguaçu não e com a empresa jorna

precisam _cbegar até Florianópolis 'para adquirir lística "A Tribuna de
roupas e acessórios para a prática do seu esporte Santos"
predileto. Funcionando na rua João Bom, 470, -,

no centro da' cidade, está a Armação Surf Shop,
que trabalha com as mais famosas marcas dá
moda surt, Entre elas, à Fico, Tiki, Wave Rider,
Novo Sol, Imagem e Hot Stick.

A Armação funciona há dois anos e apesar
de toda a crise, conseguiu alcançar lugar de des
taque entre as "surf shops" da Grande Floria-

-,

nópólls.
'

Em termos de competição, a Armação patro
ciná dois surfistas: Fernando' Eller e Humberto
Freitas. Eller conquistou o primeiro lugar na cate
goria mirim, .enquanto. Humberto obteve o sexto

lugar, categoria júnior, no 3� Campeonato de Surf
da Praia de Palmas, Governador Celso Ramos,
em fevereiro último.

-

"Nosso objetivo é patrocinar surfistas de todas
as categorias, para participarem em diversas
competições a nfvel estadual", declara Marcos
Paro, o cabeça da Armação Surf Shop.

Para os interessados, a loja já conta com arti

gos Linha Inverno-88. Leva, quem chegar primei
ro!

Será a primeira vez,
desde a criação do cir
cuito no ano passado,
que 'empresas que não

sejam do ramo da moda .
,

surf patrocinam uma eta

pa do Brasileiro. A pre
miação será de dois mi
lhões e cinqüenta mil

cruzados, com o primei
ro colocado recebendo
Cz$ 350 mil. Esse valor,
maior já pago até o mo

mento, vai de encontro
às reivindicações dos
surfistas apresentados
durante o OP Pro, dispu-

, tado em janeiro no Rio.

- Placas, Painéis, Faixas,
Adesivos, Desenhos, Lay-out e
Camisetas,

Rua Sizenando Teixeira, 2.000 - Fone: 44-4453
CAPOEIRAS - FLORIANÓPOLIS - SC -

Galego em seu "point" predileto: Matadeiro

David Husadel, oitavo do ranking

As outras etapas do
circuito nacional que já
estão confirmadas, são:
Mormaii, em Gàropaba
- se (em agosto); o Fi-

co, em Salvador - BA

(de 1 a 9 de outubro) e
o Town & Country, em
Saquarema � RJ (de 1
a 6 de novembro).

VíOE-O POI-NT
Locadora de Fitas e Clube -

Rua Detrninda da-Silveira, 228 - Fone: 33-4352
Agronômica - Florianópoüs

-
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DEPRIHEIRA--
Claudlonll'Nlr.nda

Quem está acompanhando os jogos do Cam
peonato Paulista e Carioca, pela televisãq, vai
concordar que os nossos jogos não ficam nada
a dever, principalmente para os jogos realizados
na cidade maravilhosa. Podemos ir mais além,
os nossos estão melhores, tanto é verdade que
as pesquisas demonstram um certo desinteresse'
-dos telespectadores e a média de arrecadação
e presença de público vem aumentando em nos

so campeonato.

'O Campeonato Regional da Primeira Divisão de Futebol Ama
dor da Grande Flortanópolls- 1988, prÓmovido 'e administrado pela
Federação Catarinense de Futebol, vai começar no próximo dia
21 de maio. Os clubes que irão participar, são: Ajax, América,
Astel, Continente, Ipiranga, Indil, Nevada, Palmeiras, Portuguesa,
Independente (Trindade),.Saldanha da Gama e São José.

A competição lerá três etapas. A primeira etapa será disputada
pelos doze clubes inscritos no campeonato, formando duas chaves
com seis clubes. Jogarão entre si na chave, em regime de turno
\ e returno. Os dois pr.imeiros colocados de cada chave, classifi
cam-se para a etapa següinte.

Segunda etapa será composta por quatro clubes. O primeiro
colocado de cada chave joga contra o.seçundo do outro grupo,
em jogos de ida e volta. Os vencedores disputam a fínal; conside
rado a terceira etapa, enquanto os perdedores lutarão pelo terceiro
lugar.

A Tabela do Regional é a seçuinte:
TURNO
Dias 21 e 22/Maio - 1! Rodada
Aja x Continente, no Itacorubi
Indil x Astel, em Biguaçu
Portuguesa x América, no Pantanal
Palmeiras x Ipiranga, no Roçado -,

Nevada x São José, em Palhoça
Saldanha da Gama x Independente-TR,.em S. Amaro
Dias 28 e 29/Maio - 2! Rodada
Indil x Ajax, em Biguaçu
Continente x Portuguesa, em Antônio Carlos
Astel x América, no Itacorubi
Palmeiras x Nevada, no Roçado
Ipiranga x Saldanha da Gama, em Palhoça
Independente x São José, em Biguaçu (Indil)
Di.as 04 e 05/Junho - 3: Rodada <'

Ajax x Astel, no Itacorúbi
América x Continente, no Roçado
Portuguesa x Indil, no Pantanal
Palmeiras x São José, no Roçado
Independente x Ipiranga, em Biguaçu (Indil)
Nevada x Saldanha da Gama, em Palhoça
Diás 11 e 12/Junho - 4: Rodada

'

Ajax x Portúguesa, no Itacorubi
Astel x Continente, no Itacorubi
Indi! x América, em Biguaçu
Saldanha da Gama � Palmeiras, em Santo Amaro
São José x Ipiranga, -em A. Carlos
Nevada x Independente, em Palhoça
Dias 18 e 19/Junho - 5! Rodada
América x Ajax, no Roçado

Continente x ,1ndil, em A. Carlos
Portuguesa x Astel, no Pantanal
Independente x Palmeiras, em Biguaçu (Indil)
Ipiranga x Nevada, em Palhoça

. Saldanha da Gama x São José, 'em S. Amaro
RETURNO
Dias 25 e 26/Junho - l!'Rodada
continente x Ajax, em A. Carlos
Astel x Indil, no Itacorubi
América x Portuguesa, no Roçado
Ipiranga x Palmeiras, em Palhoça
São José x Nevada, em A. Carlos
Independente x Saldanha da Gama, em Biguaçu
Dias 02 e 03/Julho· - 2! Rodada
Ajax x Indit, no Itacorubi
Portuguesa x Continente, no Pantanal

.

América x Astel, no Roçado
Nevada x Palmeiras, em Palhoça
Saldanha da Gama x Ipiranga, em S. Amaro
São José x Independente, em A. Carlos
Dias 09 e la/Junho - 3� Rodada
Astel x Ajax, no Itacorubi
Continente x América, em A. Carlos
Indil x Portuguesa, em Biguaçu
São José x Palmeiras, em A. cá rios
Ipiranga x Independente, em Palhoça
Saldanha da Gama x Nevada, em S. Amaro
Dias 16 e 17/Julho - 4! Rodada

Portuquesax Ajax, no Pantanal
Continente x Astel, em A. Carlos

América x Indil, no Roçado
Palmeiras x Saldanha da Gama, no Roçado
Ipiranga x São José, em Palhoça
Independente x Nevada, em Biguaçú (Indil)
Dias 23 e 24/Julho - 5� Rodada

Ajax x América, no Itacorubi
Indil x Continente, em Biguaçu
Astel x Portuguesa, ·no Itacorubi
Palmeiras x Independente, no Roçado
Nevada x Ipiranga, em Palhoça
São José x Saldanha da Gama, em A. Carlos

Na próxima edição publicaremos novamente esta tabela junta
mente com a tábua de pontuação e matéria especial com os clubes

. participantes.

SEGUNDONA COMEÇA El,VI JUNHO

Avante: forte candidato ao titulo da Segundona

Avante, BAC, Pinheiros, Nacional, Estrela Azul, Antônio Carlos, Aqua
ryus, Ferroviária, lpiranqa EC e Bandeirantes de Barreiros. Estes são os

clubes. que vão participar do Regional Amador da Segunda Divisão com

início marcado para o dia 4 de junho. '

.

,

Na primeira etapa, os dez clubes divididos em duas chaves (A e B)
lutarão por três vagas em cada grupo, jogando todos os participantes entre
si, em turno e returno. As seis equipes classificadas para a segunda Fase
serão reagrupados em duas séries de três clubes, que jogarão entre si,
em turno e returno. .'

Os vencedores da cada uma das chaves farão a Final, para se conhecer
'o Campeão da Segunda Divisão Regional de 1988. Os dois finalistas subirão
automaticamente para a Primeira Divisão do próximo ano ..

A primeira rodada terá cinco jogos, sendo:
Dia 4/6 - Sábado
As 15 horas - BAC x Ferroviária, no Acácio Z. da Silva, em Biguaçu
As 15 horas - Pinheiros x Nacional, no Júlio Ernesto Melo, em Pálhoça
Qia 5/6 - Domingo

.'

�s 15 horas - Ipiranga x Aquaryus, campo do Ipiranga, em Barreiros
As 10 horas - Bandeirantes x Estrela Azul, no Padre Alfredo, em A. Carlos
Às 15 horas - Avante x Antônio Carlos, no .Henrique de Arruda Ramos,
em Santo Antônio de Lisboa,

MECÂNICA DALBOSCO
,

,Especializada em mecânica e eletricidade em geral
Rua Melvin Jones, 59, próximo ao Posto 5
Jardim Atlântico _:: Florianópolis

...

Já chego ao fim da meada, o que acontece
é que de dois anos para cá nosso futebol vem
melhorando consideravelmente. e conseguindo
ultrapassar nossos rivais diretos (Paranâ e Ri0
Grande do Sul), faltando apenas uma maior divul
gação.

......

A segunda fase do campeonato catannense
é o chamado "pega pra capar", agora vale tudo,
até mesmo um empate entre Marcílio Dias e Prós
pera na cidade de Itajaí, sendo assim, mais do
que nunca é hora de Avaí e Figueirense mostra
rem sua capacidade e a intenção de recuperar

,

a superioridade do futebol barriga-verde.
Um dos grandes problemas de nosso futebol,

vem sendo o torcedor de sofá, aquele que apenas
assiste aos jogos pela TV.

Tantoé verdade, que já existem garotos que
'conhecem os times e até torcem, mas não pisa
ram .ern estádios de futebol. Esta distância em

nada favorece o esporte, pois cria a preguiça e

o que é pior, não cria o verdadeiro amor/por esta
ou aquela equipe, simplesmente tirando a maior

magia do futebol.
......

Gostei da iniciativa da Feperação Catarinense
de Futebol de Salão, realizando o Torneio Início
da Modalidade em nossa Capital, com boa pre
sença de público. É o retorno dos bons tempos.

MALHARIA NOSSA SENHORA"APARECIDA
Fabricação Própria

Camisas, calções e meias para times de futebol

RuaGerôncio Thives, 527 - Fone 46-0476 e 44-6059
,

Barreiros - São José

r-----------,
I .Qualo Clube mais querido I

I do Futebol Amador?
Vote no Clube de seu coração.

I O ESPORTISTA publicará os cupons para
I. votação até a Edição n� 8. O Clube vencedor

será homenageado com um troféu.
I Acompanhe a apuração nas próximas Edições,

I NOME: FONE:
_

ENDEREÇO: _

CLUBE:
�--------------------

BAIRRO: __

CIDADE: I
Recorte o CUPOM e envie pera Cx. Postal, 852 - CEP 86.001

L.'"po� s:_' _ _ _ _ _ _ _j
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




