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ANOI-N?4, GRANDE FLORIANÓPOUS, 1� QUINZENA DE MAIO/SS 'Cz� 25,000'

o regib�1 será disputado nó período de maio a setembro, em

três etapas, assim estruturadas: Na primeira fase, os doze clubes
serão divididos em dois grupos': A '_ Ajax; Continente, Indil, Astel,
portuguesa e América; B _ Palmeiras, Ipiranga, Nevada, São José,
Saldanha da Gama e Independente da Trindade. Os Cl,ubes jogarão
entre si, no grupo, em turno e returno, classificando dois de cada

grupo para a etapa seguinte.
Na segunda etapa, os quatro clubes divididos em dois. grupos,

jogarão entre si, no grupo, em turno e returno. A terceira'etapa será
disputada pelos vencedores da fase anterior, que disputarão o título,
sendo que os perdedores, jogarão entre si, em regime de ida e volta,
para se saber o terceiro e quarto colocados do campeonato.

Ajax (campeão de 87-), Saldanha da Gama, Astel, Indil, Nevada
e Palmeiras, estão entre os candidatos ao cobiçado título e campeão .

Regional de 1988.
'

REGIONAL DE FUTEBOL AMADOR: PROMESSA DE GRANDES EMOÇÕES
Corrro início do Campeonato Regional no próximo dia 21, sábado,

.

o Futebol Amador da Grande Florianópolis entra. finalmente em 1988
a todo vapor. Nesta edição, publicamos uma tabefà�'e$peciàl, com
data, horário e local dos jogos. Apresentamos, também;"'um pequeno
histórico e as chances dos doze participantes do certame, que terá
jogos transmitidos, ao vivo, pela RCE TV.

. -

Antônio Geraldes (SER Tigre)
venceu o Terceiro Tour Hansen de
Ciclismo, disputado na manha de
1� de maio, em Joinville. Marcelo
Gruel (SER Tigre) ficou com a se'-

'

gunda colocação. Em terceiro, che-

gou Paulo Jamur (XV de Piracica-
ba-SP).

'.

A equipe da Tigre dominou am

plamente a prova, conquistando o

troféu por equipes, na cateqoria,
principal. Já na categoria Aspiran
tes a equipe que fez'o maior núrne- ,

ro de pontos foi a da Hefripar, do
Paraná.

INESQUECíVEIS 49 ANOS DO ATLÂNTICO
CICLISMO O Atlântico Recreativo Futebol Clu- nato. Possui sede social e um bom Está

be, de Barra do Aririú, está completando dio, o João Silveira, palco de grandes
49 anos de existência. Fundado em 21 'encontros esportivos.
de maio de 1939, por um grupo de des-

portistas, o alviceleste é hoje, um dos Neste ano, o Atlântico tentará con

mais tradicionais clubes do Futebol quistar o tetracampeonato paíhocense.
Amador da Grande Florianópolis. Na primeira fase, que inicia dia 29 do

No futebol, entre outras conquistas, corrente, enfrentará as seguintes equi
está o tricampeonato Municipal, vencido. pes: Tupã, Cruzeiro FC, AA Githal, Pais
nas três primeiras edições do campeo- sandu e Liverpool.

MALHARIA NOSSA SENHORA APAR,ECIDA
� io..ooI

,

Fabricação Própria
Camisas,-calçóes e meias para times d� futebol

Rua Gerôncio Thives, 527 - Fone 46-0476 e 44-6059 > Barreiros - São José

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 BALL CENTER - para o seu lazer, para garantir a sua

melhor forma física e elimil'lar suas gordurinhas.
"

Massagista: Pires

Rua Irmã Bonavita, 397 - Fone 44-6211 Capoeiras - Florianópolis

�\ ,CLíNICA VETERINÁRIA PET-HOUSE .

{ m)J Clínic_a e Cirurgia de peque�os .Animais - Hospi�alizaçã� e HO���dagem· ,

.

·PET.H�SE® Planta0 Permanente - Salao de Beleza -. Atendimento a domicIlio
.

_. .

�� Rua Antônieta de Barros, 113' (em frente ao Banco do Brasil) Fone (0482) 44-2558 - Estreito - Florianópolis _:_. SC
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RAíZES PROMOVE TORNEIO DE FUTSALEDIT'ORIAL
V/OLÊNC/À NO FUTEBOL

Em nossa edição anterior, abordamos algo
a respeito da violência no futebol brasileiro,
muito prejudicial-às condições físicas dos joqa
dores. Deve ser por essa e por outras razões,
que também O· craque Zico, de alto prestígio
no futebol nacional e .do Exterior, foi recente
mente a Brasília a fim e se mostrar intranqüilo
com as graves contusões sofridas pelos seus

companheiros de profissão.
Uma das formas, a fim e evitar que a brutali

dade intencional tenha a sua continuidade, se-
.

ria exigir que o atleta permanecesse inativo
até que o moço atingido por uma jogada viril
se restabelecesse completamente.

,

Essa forma pode e deve vingar, mesmo
porque contribuiria e muito, para que a violên
cia desse lugar às jogadas menos viris.

Acreditamos que a grande maioria de joga
dores de futebol condena a brutalidade, mesmo
porque se trata do ganha-pão do atleta profis
sional.

EXPEDIENTE
- o ESPORTISTA é uma publicação quinzenal com sede
em Florianópolis à rua João Evangelista da Costa, sn -

telefone 44,2499, com inscrição CGC 80.467.921 ·0001-06.
DI'RETOR-GERAL: Adalberto Jorge Klüser
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·LOJA
DINAMARCA-

RUA: CONSELHEIRO MAFRA, 97

II'
,

CENTRO - SC Fone 22�1681
FILlAl- RUA: LAURO LlNHARES, 144 .

, TRINDADE 33-0524 -

"

,

.

Peças e acessórios '

oficina autorizada

. Walita - Electrolu.x • Lorenzetti -

F.
ame '

,

Amo· Black & Decker e Tany.

TRADIÇÃO EM BONS SERViÇOS
FLORIANOPOLIS • se . FONE: 22-1681

ARMAZÉM-PINHO
Secos & Molhados

Rua LuizGonzaga Valente, 970
Vila São João - Florianópolis

o Grupo Jovem Raízes, da
Paróquia da Colonlnha, estará
promovendo no dia 22 do cor

rente, domingo, o Torneio Ami-
, zade de Futebol de Salão -

Troféu O ESPORTISTA, no Gi- .

násio de Esportes do Coléqlo
Nossa Senhora de Fátima, no
Estreito.

Está previsto a participação
de oito equipes: Raízes, Elinato
e Marana-thá (Coloninha); Har
monia, Horizonte e Oração (Ca
poeiras): Rumo Novo (Estreito)
e Guannumbi (Jardim, Atlânti
co). Caso alguma destas equi
pes desista de participar do
evento, poderão ser convida-

das as agremiações do Pólem
(Centro-Fpolis) e Jessé (Co
queiros).

Os jogos terão início a.partir
das oito horas damànhã. A taxa
de inscrição por participante é,
de Cz$ 700,00. O patrocínio é
do Jornal O ESPORTIS'TA.

DINAMARCA CONTINUA REALIZANDO AMISTOSOS
'Após o bom empa

te consequido frente
ao Clube Recreativo
Sete de Setembro, de
Palhoça, em um á um,
dia 16 de abril; o Dina
marca Esporte Clube,
de Vila SãoJoão, reali
zou outros amistosos,
alternando bons e

maus resultados.

Dia 23/4 - Dina
marca 8 x 5 Colorado

(Centro-Fpolis); Dia
26/4 - Dinamarca 2 x

6 Formaco Decorama

(Estreito]: dia 27/4 -

Dinamarca 4 x 5 Servi-,
dores do CEFID, em

Coqueiros e dia 30/4
- Dinamarca 17 x 5
Santa Rita (*).

.'

Normalmente os

jogos do Dinamarca
são realizados no Gi
násio do Colégio Nos-

sa Senhora deFátima,
no Estreito. O elenco
da equipe é formado

pelos seguintes atte-

tas: Fabiano (goleiro),
Delei (goleiro e ala),
Lourenço e Marqui
nhos (fixos), Beto e

Jean (alas), Carlinhos
e Adalberto (pivôs).

(*) - O Santa Rita,
faltando com seu com

promisso de jogar con
tra o Dinamarca, foi
substituído por outra

equipe, que não foi
identificada nominal-

'mente -.Aliás, o time da
Santa Rita (Eletro Co

mercial-Centro) deve
ria ter mais responsa
bilidade e cumprir com
os seus compromis
sos. Não pode jogar,
não fecha as partidas.

CRECHE PROF� MA'RIA BARREIROSI�
PRIORIDADf.É ATENDER A CRIANÇA CARENTE

A Creche Professora
Maria Barreiros; situada
à rua João Evanqelista
da Costa, 455, no Bairro
de Fátima, comumente
chamado- de Coloninha,
surgiu em 1979, para

atender.as crianças ca

rentes da Comunidade.
É mantida com recursos

da Prefeitura Municipal
de Florianópolis e Legião
Brasileira de Assistência

-LBA.
Atende atualmente,

crianças de três meses
até aos seis anos de ida

de, todas da comunida
de. A Creche tempor ob
jetivo prestar atendimento

integral a criança, forne
cendo alimentação e

atendimento pedagógi
co, para que as mães

possam trabalhar fora

sossegadas.

Apesar de ser reco

nhecida como um direito
da criança, o que temos

observado é a necessi
dade urgente das cre

ches da comunidade se

rem ampliadas, a tini de

que possam atender a

todasas crianças caren
tes do bairro, que atual
mente estão, em casa,
muitas delas sozinhas,'
em mal cuidados, por fal
ta de vagas nas creches

existentes.
Para que as crianças

possam receber um

atendimento integral, a

Creche Professora Ma
ria Barreiros possui um

quadro de funcionários

diversificado, 'contando
com 11 auxiliares de sa-

Ia, dez professores, duas
merendeiras, dois vigias,
uma Assistente Social e
a Diretora.

MINIMERCADO G.OMES C. F. Consertos
Açougue, Verduras, Frutas.e .Serviço

de Padaria

Rua Aracy Vaz Callado, 1409 -Fone 44-0961
,

Vila São.João � Florianópolis

..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 - Flórianópolis.
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Antena Ligada

,

Adalberto Jorge KlüserURUBUS'ERVANDO PELAS ANTENAS
A partir desta edição, estaremos auinzenetmente
noticiando e comentando o que acontece pelas.
emissores de Rádio e TV do EstadoBerriç« Ver
de:

A.L.O

e a coluna, que não tem compromisso com esta ou

aquela emissora, discorda do ISOPE, que dá o pri
meiro lugar para a rádio da RSS, com urna diterença
exagerada. de pontos. Se uma ou outra lidera lia prefe-

.

rência popular, a diferença é em décimos ou um ponto
GUARAREMA� A caçula da Grande FlorianÓP�IiS,·· ,�o máximo: A �.anta Catarina contratou ó Décio Rosa,

mesmo perdendo os mais cateqorizados plantonistas
liberando o Zeho Cunha para a R�E�Cu�tura/�_uara-

.

do Rádio de Santa Catarina está dando um banho rema. Ambos em seus novos prefixos, ainda nao se

em audiência no esporte e sequndo nosso informante, firmaram. A Diário da Manhã perdeu Ismael Fabião,
o ISOPE de março, nas transmissões defutebol, obte-, também para a RCE, mas Roque Rosseto está dando
ve mais de 60 por cento de pique, uma marca invejá- conta.�o recado, dirigindo o."cast" da Diário com acer

vel. Pena que o restante da programação da Guara- �

to. �'�asr .sequndo fomos .Inforrr�ados,. o RoqueJez
rema não tenha acornpanhado o sucesso do time de modíflcações para melhor na emlsso�� d� RSS.

Roberto Alves. Enquan!o o dedo, ou melhor, a expenencia e compe
tência do Fabião ainda não surtiram efeitos na Cultura

•

A VERDADE - Sol:( a direção de proqrarnação de'
Daniel Espírito Santo, está se reformulando pára me

lhor. Porteirinha, .Iaquari, Jaquarito e Osvaldinho, es
tão alegrando as tardes. na Verdade, a partir das 15
até às 18 horas, com a melhor música sertaneja. Está
nos planos do Daniel; elevar a proqrarnação da Verda
de até as duas da madrugada e segundo conseguimos
apurar, um veterano apresentador está. nos planos
do Daniel, pára um programa de Seresta,' e que seria
muito bom para se sair da mésmice do caipírão das
rádios AMs da Capital.

•

DIÁRIO DA MANHÃ-E SANTA CATARINA:,_ Con
tinuam briqando pela'fiderança, A briga é acirrada

e Guararema ... V�mos aguardar:
•

VALE DO TIJUCAS:- Por hoje é 'só: Nà próxima
.quínzena estaremos enfocando as Rádios Cultura,
que melhorou-o som; Rádio Vale do Tijucas, que mu- .

dou de freqüência, estando no meio do "dial", .entre
a Cultura e a Santa Catarina, com .sorn também um

:pouco melhor.

I� .•

FMs - Ah!, ás FMs também serão Urubuservadas.
/ pela Coluna, aliás, com uma ou outra exceção, as

FMs_da Capital não s?freram modificações naproqra
maçao. O destaque fica para a Antena Um, 'que com

uma programação ao vivo, subiu para a segunda posi
ção no ISOPE.

, ARTE NOSSA===============a..
Rô Fagundes, bailarina e escritora

SHAPANÃ DANÇA,NDO CO·M GARR(J.
.

Há três anos, no abril de 1985, pretendendo trabalhar
com Jazz, começava a se concretizar 6 Grupo de Dança
Shapanã. Com o desenrolar dos trabalhos e criação dê

coreówafias, o Grupo sentiu necessidade de aumentar
o horario das aulas e fazer maior número de lições de
Çlássicó.

.

Também a partir de aulas diárias, o coreógrafo Hildo
elaborou coreografias contemporâneas, cujo' tema trata
sobre toxicómanos, e dança a caráter (Espanhola): '

O Grupo possui bailarinos que tiveram aulas de Jazz'
e agora aprimoram essas coreoçrafías com muito traba
lho de Clássico. Há também pessoas que tiveram forma
ção acadêmica que hoje aperteiçoam-sa com o Jazz
Dinâmico e com muito pique.

.

As aulas e coreografias multo inovadoras são produ
tos diretos da brilhante criatividade de. Hiído, que cóm

muita- garra possui hoje um grupo jovem e promissor.
Tão promissor, que possui o primeiro grupo de bailari
nos - homens - que especializam seu talento com au
las de dança clássicoministradas pela competente Saya-

.

ra, que provém da Escola de Sandra e Andréia Nola.
.

Todos os bailarinos do.Grupo tem uma ascensão
técnica crescente que também Se dá nos campos emo-
cionai e espiritual.'

.

O Shapanã viaiou'para Criéiúma, Joinville, Brusque, .

Itajaí e outras cidades. Continuará esse projeto, repre
sentando F.lorianópolis, também no Festival de Dança,
de Joinvi"e.'

.

Entre os projetos que estão sendo dêsenvolvidos es
tá a coreografia recém-criada "Ritual" com música de
Vangelis.

.

O
I·

. ESPAÇO,MAGICO'
Galeria de Arte' .

Rua,Padre Roma, 87 -'-- FONE 23-0524 Centro
- Florianópolis

ESTOFARIAJ.L.
Forrações, Bancos de Carro e

Estofados em Geral.
.

Rua Aracy Vaz Callado, Esquina Blidis Neves

Segui, 42 - Vila São João - Florianópolis

ZYJ, 781
A RÁDIO, DE SÃO JOSÉ

LANCHERIA E SORVETERIA ALDO'S
"O Rei da Sopa Noturna"

Breve inaugurando o peixe com pirão, ex-Brejo
Rua Nossa Senhora Aparecida, 276 - Procasa

"

Sérgio
MunIa

'. Com imensa satísfaçêoreqistramos o recebimento
de mensagens incentivando o desenvolvimento da
coluna, que está sendo lida ém too<!_aGrande Floria
nópolis. Agradecemos pelas.palavras de apoio .

• Proprietário do Snooker Bar Bolá Sete, na rua Luíz
.

Gonzaga V�I�nte, ao lado da redação deste Jornal,
está afugentando seus fregueses com sua estupenda
ignorância, agressividade, mesquinhez >.e ganânCia.
Muitas pessoas já deixaram de freqüentar o Bar, al
guns com mais paciência suportam com passividade.
É uma pena que existam pessoas desse tipo. Senhor \

,

propríetáno, o freguês por mais simples que seja deve
receber o máximo de atenção e respeito. Falta-lhe .

apenas isso!
.

'
,

.
_

• Com o slogan "A Rádio de Todos os Espórtes",
a Guarujá já vem mostrando Sua força. Dia t8 de
abril, deu cobertura total ao GP Ilha de Santa Catarina
de Fórmula Ford; cobriu o Brasileiro Juvenil de Võlei,
Torneio. Início do Citadino de Futsal e promete muito
mais para este ano. Na Equipe de Esportes da emis
sora, vem se destacando o jovem repórter Sérgio
Murilb (foto), que também deu show de reportagem
M�fu�. '.'

• O ESPORTISTA patrocina o Torneio·-Amlzade-de
Futsal, promovido pelo Grupo Jovem Raízes, no próxi
mo dia 22, no Ginásio Nossa Senhora de Fátima.
• RCE TV apoiando o futebol Amador da Grande
Florianópolis. Transmitirá vários jogos do Regional,
a partir de sábado, dia 21. Merece aplausos.
• Daniel E. Santo, da Verdade, contesta: "Pra quem
num alto degrau da comunicação, precisa também

'

contar a verdade. Por questão de justiça, o comuni
cador da Atlântida FM, Jackson Amaral,' na verdade
iniciou sua carreira na ex-Guarujá (hoje Antena Um),
apresentando um programa de música brasileira das
20.às 21 horas. Sempre quis ser locutor, mas o pri-

- meiro impulso foi dado pêlo Daniel.
._,.

.

,

GI,PLAN·
.

Organização Contábil Ltda.
Contabilidade e AUditoria.

RuaWaldemar Ouriques, 316 - Fone 44-3444

.

.

Capoeiras - Florianópolis
.

CLíN'ICA ' ;
,

VETERINÁRIA
Ll .

.

-SÃO BERNARDO
Rua Delminda Silveira, 275 Fone: 33-4587
Agronômica __: F!orianópolis

.MALHARIA· LÚ ..LILÁS
Confecção própria de Agasalhos, Vestidos, Camisetas,

Fusôs, etc.
Pronta entrega/Sobmedida

-

Rua Nunes Machado, 24 Centro - Florianópolis

(
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Só entre nós:
r

"Escute, posso connar em você?"
"Mas; que dúvida'?"

_

"Preciso de 500 cruzados."
"Pode deixar. Eu faço de conta que nem ouvi".

DOO

Professor de Graça.
O pai surpreendeu o professor de música bei-

jando a fiíha: ;

,

.

"Mas, o que yem a ser isto?", indaga. "�para
isto que lhe pago?"

,

"Não, Senhor. Isto eu faço gratuitamente;' ..

Manuel havia chegado em Florianópolis poucos
dias antes. Da varanda da casa de um amigo, ob
servava a.bela praia. De repente, viu uma asa delta
planando -serenamente no céu; Ficou assustade-:
simo, pois. nunca havia visto nada parecido. Pen- ,

sando que fosse uma ave pré-histórica, Manuel
apanhou uma espingarda; 'fez pontaria e dtsparou
dois tirambaços.

. Alarmado pelo baru1ho dos estampidos, o amigo
de Manuel apareceu na varanda e perguntou O

que acontecera. Ainda trêmulo, Manuel contou, tu-
�.

.

.

"e acertaste?", quis saber o-amigo.
"Não sei", deu de ombros Manuel. "Mas a ave,

pelo menos, largou o homenzinho y�e Cl'irregava".
." __ 1, � -, �

DOO
..

Numa partida disputada no interior do Estado,
pouca gente foi ao estádio. Tão pouca gente que,
o locutor uarãdío.locat preferiu divulgar o público
'presente nominalmente:

"Estão aqui oSenhor Prefeito,. o Or, Paulo, o
Pedrinho da Farmácia, Padre Afonso, Senhor Ofí- '

vio... "
DOO

r

Necessito alugar' uma 'Sala Veod.o- pranchá .de "

':
de aproximadatnente ,18m2• surf Mar Crista!;' ttiéfui-. '

Preferênciá entre capeei- lha, 6 ..0, bom estado,'

ras.e Bairro,qe Fátima. Tra- i, por Cz$' 9'.500';00: ' >."\

tar com Beto, a noite, peío, Tratar tone: 44-2499. "

fone: 44-2499,.
'

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

.

Rua Sizenando Teixeira, 2.000 -' Fone: 44-4453
.

CAPOEIRAS - FLORIANQPOLlS - se

, ,

lelu Malhas _,.:.·Confecçôes
em Lã e Linha'paraAdultos.
Fori.e: 44�6976 e 48-2780.

Aceita-se en��meo:cÍa$ éÍe
saIQadir;th9S-�,dotr�h()�;
Fone: 44-0964.:l· "

'
../

Aula;de informática para lni
, ciantes - Programação/O
peração, cQm .alugu,el pc;>
'equipamentO, êni minha
casa ou a domicílio. Tratar
com Ma r e.e

í

o , t o n e ;

44-5870. '

,�
J /

Cursos rápidos de Costura
em Malha. Tratar fone:
44-0516, comSónia.

.

Conserta-se Lavadora e

Secadora Brasternp. Tratar
fone: 44�5731, 'com Timó
teo. Pronto atendimento e

orçamento gratuito.

-

Faço comidas para marmi
tas e para congelar comida
caseira de boa aceitação.
Tratar com Sandra, fone:
46-0012.

Classjficado$.�'
-O�ESPORTI_STA .,

�1t1"E_
/0/
•OSSO
'PORTE

Adquira sua casa pré-fabri
cada por apenas 'Cz$
61.822,00 de entrada. Tra
tar com Valdéiá. Fone:
44-1188 .

Aceita-se enco�énda de
doces e salçados para fes
tas, casamentos;�ahiversá
rios, etc. Tratar tom Penha,
fone: 23-3777..

ESTE ESpAÇO É SEU
-·ANUNCIE

Compramos sua TV, mes- - Cana da índia - móveis
mo que não esteja funcio- sob medida e pronta entre
ha-óBb: mas somente' tran- 'ga. Lua Nova. Rui'! Anita
sístorízada. Avaliamos em' 'Garibàldi, 60_� Centro
sua casa. Tratar fone: 'Florianópolis. [;m promo-
44"5338.

'.

ção.

Guarde este anúncio. Des"
montagem e Montagem de
qualquer marca de móveis.
Especlallzado em Voque.
Ligue de preferência à noi
te. Fone: 46"18b9, com Re

nal�9.. _

".>

Protesscra adabetizado
ra. trátar fO.n�: 44-9425.

,.

Classificados O'ESPORTISTA,

COLOCAÇÃODE VIDROS
; "

-

Tratar com Marcelo, em frente ao

Minimercadó Formiga, Vila São João,

.

BARBADA'P/ESTAMPARIA
. Vendo. duas' mesas corridas para
estamparia CO.m 10 berços cada.

'

.

SeminO.va. Cz$ 40.000,00.
Tratar na Arte Kristal; Rua Eugênio Portela.
392 - Procasa:

� CLINICA VETERINÁRIA PET-HOUS'E
\.� PARA SEU MELHOR AMIGO.

- PLANTÃO PERMANENTE
- HOSPITAliZAÇÃO E HOSPEDAGEM
- COMPLETO SALÃO DE BELEZA

FARMÁCIA
CHARLYE "

RUA ANTONIETA DE BARROS, 113 - FONE (0482) 44·2558
ESTREITO;- FLORIANOPOLlS - OSS.' EM FRENTE AO �ANCO DO BRASIL

1
.Medicamentos em geral

Aberta das 13:00 às 21 :00 horasde Segunda
à Sábado

RIJa Aracy Vaz Callado, 1 �490
Vila São João - Florianópolis

-.

Advocacia� oetendaseus direitO.s; Proci.lI"e�nos.
RuaMachado de Assis, 40_;eSqOifláFúlvio Aâi:icci.
,.Fqnes� 44�2543'oU 14�9417.· c;';:' ,;: '��,�,�'�').

pJacas e

,

.,

, Placas ""'"7:PailÍéis - Faixas '�lay O��' '.""
Placas de Engenheiro -letreiro em Veículos -:

Paredes - etc.

"JUDO 'EM PROPAGANDA VISUAL

Rua Leoberto Leal, 109 -'- Fone: 46-0980
Barreiros - São Jose

.

; .'..o.�-.

r. _."
-;-...,

I IOESPORTlSTAI �to�?::$;Ô�i� I

I "

'

.

- '. . -.
'

.

CEP 88001 .

.

I
Pa;� fazer a assinatura'de Ó·�SPORTI.srA'!i�méta·

.

um cheque à empresa optando pelos seguintes valo
res ou compareça pessoalmente em nossa seq�.:

I

I
SEMESTRAL -�Cz$ 400,00

ANUAL__�_--,-_� Cz$ 800,00

I I

l

I

FONE: --"-

-

I

I

I Cidade: -=--� �__ I
Estado: � -.

I
.L _ _ _ _ - __J

Favor preencher os seguintes dados:.,

CLlENTE: -'- _

I Endereço:__-_--_-----,---
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PRECIPITAÇÃO -

,

Muitas vezes a precipitação faz com que as pessoas digam ou

escrevam inverdades. Pois queremos crer que a precipitação talvez,
tenha traído o Presidente do Continente Esporte Clube, pois semanas
atrás, ocupando esta coluna ele afirmou coisas que absolutamente
são inverdad�s.,

,

'

A Federação Catarlnense de Futebol nunca cobrou tais taxas de
clubes amadores, a preocupação da FCF é fazer com que às clubes

amadores possam disputar o Campeonato sem que sejam seus cofres
onérados, tanto é verdade, que nem mesmo a arbitragem, os clubes
vão pagar no Regional/88. ,

.

'

O Futebol Amador da Grande Florianópolis está caminhando para
uma grande competição e por certo existe uma parcela de colaboração
da FCF.

Era bom que o Presidente do Continente, ao invés de atirar pedras
contra a FCF, entidade que sempre lhe serviu, guardasse estamesma
pedra para 'construir a grandeza de seu clube, o resto acreditamos.
foi tudo -apenas precipitação.

GRÊMIO ESPORTIVO AQUARYUS
Ó Campeonato Regional da Se

gunda Divisão de Futebol Amador
inicia no próximo dia 4 de junho. Um
dos integtantes da competição é o

Grêmio EsPO(1Í11O Aquaryug, de aar-.
reiros, fundado em 12 de fevereiro
e 1981. As 'cotes do Clube são: Ver-

,

de; branco e preto. () GEA surgiu
'

através.de um-çrupo de dissidentes
do Ipiranga EC; também' de Barrei-

. ros, É patroomadopele Bokão lan-
ches.

'

..

•

Esta será a terceira participação
do Aquaryus numa competição or

ganizada pela Federação Catari
nense de Futebol. Estreou em 83,
quando o Regionál (BJguaçu/São
José), ficandc entre os dez primei
ros colocados. Não' partíclpou em

84, 85 e 86, voltan�o no ano passa
do, ficando no bloco intermediário,
Mia Segun(;tÇl Divisão no Regional
da Grande Floriânópolis'.

-

• Em SiJaifasepreparatória,-até 1�

de maio, o time realizou sete amisto
sos: 13/3 - 2 x 2 Tijuquinhas; 20/3
- 2 x 1 Usati, de São JOão Batista;
27/3 - O x 1 BAC; 10/4 - 2 X 1 :
Paula Rámos; 17/4-3x 1 Cruzeiro'
de, Santa �aria (partida, de -honra,
em Festival) e 1 �/5 - '3 ,x 1 Comer
ciárip de Sâo João Batista.'

. Entre os principáis jogadores do
Aquaryu's, estão: Micó:(Centroavan� •

te), Beta (Ponta-direita), Júlio (Meia- .

esq4erda/ex-lndil), Branco (Goleiro/
CME São José - Futsal); e Alcemir
(Cabeça-de-Área/Seis de Janeiro

.

- Futsal).
, Dlretoría: Presidente - Luiz F.

Sunes; Vice +: José Carlos Gomes;
Diretor-Secretário - Ciro Roberto
Vargas; Diretor de Patrimônio - Jo
sé Carlos Correia; Tesoureiro' -
João José Wilson;, 2� Tesoureiro
Sérgio H. da Silveira; 2? Secretário
- Mar.çelo Taodoro.'

,

BANDEIRANTE
FÚR'IA ,DE BARREIROS ENTRACOM TUDO NOREGIONAL

Fundado em outubro de
1961: o Bandeirante Futebol

Clube, foi um time que deu mui
tas glórias ao povo barreirense,
na área de Futebol Arnador.?"
Partfcipou de várias cornpeti-"
ções importantes, obtendo re

sultados excepcionais, princi
palmente, na Copa Arizona.

Em 1980" ficou com um

grande desfalque, quando foi ti
rado de seu poder o Estádio J,
L. Santiago (próximo ao ponto
final de ônibus d_e Barreiros),
vendido na época para uma em
presa de construção civil. Ago-
ra, está voltando com sangué be a disputar, nesta temporada,
novo e muita garra, apesar de

, da Segunda Divisão do Regio-."
não t2r campo próprio. nalAmador.promoyloo pela Fe-

"

No dia 7 de outubro de 1987,ê'-' deração Catarínense de Fute
numa'Assefnbtéta Geral Ex�:,' bol, Para tanto; obteve todos os
traorétnána com a presença de ,registros necessános. em todos
quarenta pessoas, aproximada- - os órgãos competentes e gover
mente, dentre eles, ex-didgen- "narnentais.
tes, sócios, torcedores, etc:,
ressurgiu trazendo em seu co- RESULTADOS
mando pessoas, interessadas Se'gundo opinião de pes-
em dar nova vida 'ao esporte soas ligadas ao futebol amador
amador de Barreiros. da região, o Bandeirante é um

", Entre estes abnegados des- .dos favoritos para conquistar o
portistas, está Anselmo Pereira, títIJlo da Segundona Regional,
atual presloente, que, com es- rUesmo sendo estreante. Isso,
forço e dedicação já levou o clu- devido aos bons resultados que

---PIACAR"GERAL-.----�-')Data: 16/17 e 18/Abril ,

Ipiranga 3 x 2 Grêmio (Costeira), no Rib: dá Ilha
Sul do Rio 2 x O Rosário (Estreito), em Sto. Amaro
Real6 x 2 Noroeste (Costeira), emPântano do �ul
Grêmio 5 x 2 Alfa (Agronômica), em Paulo Lopes
Colorado 2 x O Carioca (Estreito}, em.Três Riachos
Esperança,6,x O:lIhà (Major Costa), em Biguaçu
Palmeiras 2 x 4 Santa Cruz (M. Costa), no Itacowbi
Atlântico 'O x O ColoridO (Coqueiros), em Armação.
Cruz de Malta 3 x O Bella Vista (Barreiros), nG Campeche
Unisó 2 ><,2 Renascense (Abraão), em Palhoça

"

Avante 2 x O Catarinense (Carvoeira), em S.A. Lisboa
Beira Rio 2 x 6, Caerense (Saco dos Limões), em B. da lagoa
Cajueiro 2 x 2 Guarani (Agronõmica), em Saco Grande
Indil 2 x 2 Unidos FC (P, Imaruim), em �iguaçu', '

Pescador 3 x 3 Ipiranga (Campinas), em G. C'. Ramos
Data: 23 e 241,Abril

"

Botafogo 4 x 2 Continente EC (Estreito, na Indil em Biguaçu
América 3 x O São José FC (Campinas), em Barreiros
Juventus 2 x 1 Franzoni (Agronómica), em Biguaçu
Biguá 3 x 1 Juventus (Capoeiras), em Biguaçu Bandeirante 3 xt Guarani
(Capoeiras), em Rib, da Ilha
Canto do Rio O x O Redentor (Mauro Ramos), em Rib. da Ilha
Paul,a Ramos 2 x 1 Flamengo (Monte Verde), no Itacorubi
Esperança 3 x 1 Ferroviária (Bom Abrigo), em Tijúcas
,Tijuquinhas 2 x 1 AEBA (Bom Abrigo), em Tijucas
Indil 1 x 2 Aquariys (Barreiros), .em Biguaçu
Pescador 4 x 2 Nacional (Barreiros), em Gov. Celso Ramos
Estrela Azul 2 x O Unidos (Capoeiras), em A Carlos
Guarani 3 x 2 Nevada, em palhoça,
Catarinense 2 x O Unidos (Ponte do Imaruim), em Palhoça
Forquilhinha 1 x 1 Liverpool, em forquilhinha
Ipiranga 1 x 1 Brusatur, em Barreiros
Aimoré 5 x O Pinheiros, em S, Pedro de Alcântara
Avanle 4 x O Tupinambá (Estreito), em S, A Lisboa

,

Jurerê 1 x 1 Barriga Verde (Vargem do B. Jesus), em Jurerê
Capirari 2 x O taqolnha (P. das Canas), no Sítio de Capirari
Vila 1 x O Guarant(Ratones)
Libertador 4 x O Ríver, em Vargem Pequena
Cruzeiro 2 x 2 Náutico (Ingleses)
santa Cruz 1 x 1 Ponta das Canas
Everest 5 x 2 Ponte Preta (Vila São João), em Barreiros

Ipiranga 3 x 2 Noroeste (Costeira), em Passa Vinte
'

Grêmio 13 x O Guarani (Campinas), em Paulo lopes
Cruz de Malta 6 x 1 Madureira (S ..dos Limões), no Campeche
Beira Rio 2 x 1 Lunáticos (S, dos Limôes), na B. da Lagoa

.

Amazonas O x O Zé Ketis (Saco Grande), em Gov. C. Ramos
Atlântico 4 x 3 União (R. Major Costa), em Armação
Lagoense '1· x 3 Thomé (B. do Aririú), na Lagoa da Conceição
Marítimo O x O Roçadense, em Costa da Lagoa
Palmeiras 2 x 5 Santa Cruz (R. Major Costa), no Itacorubi
Esperança 3 x 1 Ferrovi�ria (Bela Vista), em Serraria
Guarani O x 1 Bella Vista (J. Atlântice), em Córrego Grande
Cajueiro 1 x 1 Colorido (Coqueiros), em Saco Grande�,
Sul do Rio 1 x 3 Santos (Estreito), em santo Amaro j
Unisó 4 x O Juventude (Agronómica), em Cuarda do Cubatão
Data:' 30/04 e 1 � de Maio '

Juventas 1 x 1 Ba'frense (Barra da Lagoa), em Biguaçu
Paula Ramos 2 x O Fundos, 'em Biguaçu '

Atlântico (Barreiros O x 2 Continente-MP, em Biguaçu ' "

SantoAntônio 3 x O Liverpool, na Fazenda, em Sâo José
Canto do Rio 1 x O Olímpico (Barreiros), em Bib, ôanha
Bandeirante 2 x O Juventus (Capoeiras), em Rib. da Ilha
Santa Cruz 3 x 2 Grêmio (Costeira, em Rib. da Ilha
Metropoll x 3 Continente (Estreito), em Palhoça
Indil 2 x 1 Nacional (Barreiros), em Biguàçu
Amérlcaz,x 2 Ferroviária (Barreiros), em Barreiros
Pescador 3 x 1 Guarani (Capoeiras); em Gov. C, Ramos
Palmeiras O x O Bandeirantes FC (Barreiros), em Três Riachos
Catarínerise 2 x 1 Nevada (São José), em Palhoça
Grêmio 5 x O Alvorada (Palhoça), em Paulo Lopes
Família O x 1 santa Cruz (Major Costa), em Saco Grande
Atlântico 2 X 1 Beira mar (Morro das Pedras-), em Armação
Beira Rio 3 x O Carioca (Estreito), em B. da Lagoa
Zaire 5 x 2 Real (P, do Sul), em Rio Tavares
São Geraldo 2'x O Colorido (Coqueiros), em Barreiros

,

Família O x 2 Ponle Preta (Vila São João), em S. Grande
.

Comerciáro 1 x 3 Aquaryus (Barreiros), em S. João Batisla
António Carlos O x 1 EC São José, em António Carlos
Figueirinha O x 2 Sanla Rita"em Três Riachos

Resultados incorrelos na edição anterior, agora corrigidos:
Amazona 4 x O Soema (São José) em Gov. Celso Ramos - Dia 3/4.
Comercial 6 x 1 Fluminense (Estreito), no Córrego, Grande - 27/3

,

vem obtendo nos amistosos

preparatórios para o· campeo- -

nato, e por possuir um elenco
formado de atletas de bom nivel'
técnico, como Tita, que no' ano
passado foi considerado o me

lhor jogador de futebol amador
de Santa Catarina pelo Jornal

, A Notícia, de Joinville, e ex-ju
venis do Figueirense e do Avaí.

Em recente amistoso reali
zado contra a SER Jndíl, em Bi

guaçu, o Bandeirante derrotou
o quadro da casa por 1 a 0, gol
de Pedro aos 37 minutos do' s�;. ,

gundo tempo. A Indil estava há
um ano sem perder em casá.

APOIANDO O BANDEIRANTE FC NA 2� pIVI�ÃO

BAR DO CHICO
Chico's Chic's Restaurante Ltda

Ó melhor Cardápio da Ilha
.,

Praia da Joaquina - Florianópolis

r--------, -,
I Qualo Clubemais querido I

I do Futebol Amador?
\ Vote no Clube de seu coração.
O ESPORTISTA publicará os cupons para
votação até a Edição n� 8. O Clube vencedor
será homenageado com um troféu.
Acompanhá a apuração nas próximas Edições.
NOME: FONE:

_

ENDEREÇO: � �__

CLUBE: _

I BAIRRO:_--'-""--_--'-_-'-- _

I CIDADE:_--�------'---

�ecorte o CUPOM e envie para Cx. Postal, 852 - CEP 88.001

t_FPOI_iS_- s� _�
,

I

I,
I
I
I

I

I

_j
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CONHEÇA OS DO��),�ARTICIPANTES DO REGIONAL

AJAX FUTEBOL CLUBE Schmitt, em Antônio Carlos. Sua sede

Surgiu em 10 de março de 1975, no é rio Estreito.
bairro Saco dos Limões, em Florianó-

polis. É desnecessário dizer que éum NEVADA FUTEBOL CLUBE
dos grandes favoritos ao título deste Está sendo 'chamado de Flamengo
ano. Um dos times quemais faixas cole- de Capoeiras.' Ror quê? A Diretoria
cionou desde sua fundação. trouxe o ex-jogador profissional Balduí-

Tem ascoreS verde e branco, sendo no, para comandar o time de Praia Com
seu símbolo o "Tigre". Campeão Regio- prida e com ele vem alguns dos princi
nál em 82 e 84. Quando foromandatário pais atletas que disputaram a Segunda
realizará os jogos. no Estádio da Asso-

_
Divisão Profissional pelo Flamenguinho.

ciação Telesc - Astet no Itacorubi. É candidato ao título.
�

AMÉRIÇA RECREATIVO
FUTEBOL CLUBE

Fundado em 15 de abril de 1955,
por um gq.Jpo de garotos, .em Barreiros"

,

o América 'nunca. alcançou a conquista ,

de um grande título. Em 1985, qanhou ,

o Regional, só que na categoria juvenil.
As cores do uniforme é vermelho e bran-

. co e seu símbolo é o "Diabo".
No ano passado.' ficou com o vice

campeonato, perdendo o título para o

Ajax. Seus jogos, "em casa", serão rea

lizados no Estádio Ênip Amantino,da Sil
va (Palmeiras), no Roçado, em São JQ-
sé.

PORTUGUESA DE DESPORTOS

Quarta colocada em 87, a Portugue
sa de Desportos tem condições de se

,claSsificar para a Segunda Eta:pa, mas
pode decepcionar'. Fundada. em 8· de

agosto de 1965,'nunca conquistou um

título Regional. O uniforme tem as cores

vermelho, branco e verde.
Quando for mandatária, realizará os

jogos no Estádio do Corinthians Catari
nense, no Pantanal.

ASSOCIAÇÃO TELESC - ASTEL
O Futebol, esporte mais popular no

País, é um dos destaques vitoriosos na
,

comunidade Telesquiana. Possuidor d�
,um bom gramado o Estádio da Astel

Foi fundado .ern 12 de março de
- Associação Telesc, .será palco de

1980., O uniforme, tem as cores azul, pregrandes jogos' neste RegionaL, Com Um to e branco. É patrocinado pela Elimos.
bom time, a Astel se sente otimista em .

. l Seus jogos serão realizados no. Estádio
relação de sua participação no Regio- Renato Silveira (Guarani FC), em Pa-
naI.

" .' , .

O uniforme é azul e branco. Carn- Ihoça.
'

peão da Grande Florianópolis em 1985,
,

vice em 86. Pode levantar a Taça.

CONTINENTE ESPOTE CLUBE
,

'

Terceiro colocado em 87, o Conti-.
nente situa-se no bloco intermediário,
embora possa surpreender e 'chegar ao

\ 'título. Pode sustentar-se no retrospecto
de 1984 (vice-campeão) e em 1987 (ter
ceiro lugar) para fundar suas esperan
ças.

Surgiu em 28 de agosto de 1981.
Reaiizará seus j<:>gos n� Estádio João

Portuguesa de Desponos quer repetir campanha de 87

PALMEIRAS ESPORTE CLUBE c-

Fundado em 15 de janeiro de 1970,
o Palmeiras do Roçado é uni dos gran
des favoritos ao título do Regional de
1988. Campeão Regional em 82 e 83,
campeão estadual em 1982, Copa Dre
her e, Campeão Regional da Segunda
Dívisão co ano passado. Em 84 ficou
entre os finalistas. '

Possui um bom Estádio, o Ênio
Amantino da Silva, onde poderá receber
bem os adversários e conseguir as vitó
rias necessárias para alcançar o título

1i1�=lGiirn serigrafia pmfissional
PLACAS o'ADESIVOS o CAMISETAS .ACRíllCOS
CARTAZES o FAIXAS o IMPRESSOS EM GERAL

IPIRANGA FUTEBOL CLUBe

I'

perdeu apenas uma 'partida (O x 2 Ajax).
sequer uma partida. Venceu- o Caiurú,
por 1 aO; Independente, por.2 a 1; Antô
nio Carlos, por 1 a O; e empatou com
o Continente EC, em O a O. Como mos

tram os resultados, será um "osso duro
de, roer". É um franco atirador. Jogará
no Estádio João Sehmitt, em Antônio
Carlos.

/ , "

C.R.D. SALDANHA DA GAMA

, Campeão Regional em 7,2, 81 e 86,
é sério candidato ao tetra-campeonato:
O time é formado basicamente por ex
proflssíonals. As cores são o azul e bran-

,

'

co. Sua sede 'é' em Barreiros, mas por
não possuir campo próprio,' realizará

,

SE�US 'jogos no Estádio do Independente,
de Santo Amaro da Imperatriz.

O Saldanha da Gama foi fundado
em. 6 de maio de 1950. Sua chave, Gru-

/ .

po B, não, é forte. D�ve chegar entre
os 'semifinalistas e posteriormente, na

final.

'CLUBE ATLÉTICO INDEPENDEN-
TE

,"

Surgiu em 10 de Janeiro de 1947,
na Trindade. As cores dó uniforme são
preto, vermelho e branco. É capaz de

conseçuir uma vaga para a segunda
etapa. Óepois, tudo pode acontecer. No
turno, disputará seus jogos no Estádio'
Acyr da Silva (SER Indil), em Biguaçu.

.;

Fundado em 20' de abril de 1979, SER INDIL
no bairro C�mpinas,_ em São José. As Campeã da Comarca de Btguaçu e
cores do umforme sao.�zul, amarelo e

, Vice-Campeã Regional da Segunda Di
branco. Se houver uruao passa a ser visão em 1987 a Indil estréia na Divisão
um time de cheçada. D�rá muito tr�ba- Principal com'grélhd�i;.Jsperanças de
lho ao� adver�anos; Os Jog�s.do lpíran- chegar ao título. Trei'náda,pelb 'cqmpe
g� s�rao reahza?os no Estadlo Renato tente Roberto Hildenbrando, poderáSílveira (Guaram), em Palhoça. chegar entre os primeiros quatro coloca

dos. O time base 'atual é o seguinte:
Jair; Nazareno, Beta, Henrique; Karran,
MarquinhO, e Édson; Nei, Caju e Keni
nho.

Fundada em 6 de outubro de 1984,
caçula do campeonato, tem emseu uni
forme as cores verde, branco (predomi
nantes) e vermelho. Jogará em seu Es
tádio Acyr da Silva, um dos melhores
da Grande Florianópolis.

,

ESPORTE CLUBE SÃO JOSÉ
Fundado em 6 de maio de 1979. Ver

melho e branco são as cores do unítor
me, idêntico ao do Bangu (do Rio de

Janeiro). � um time modesto, mas muito
organizado. O técnico é Firmino P. Leal,
de 69 anos. Disputará o Regional com
um plantel formado por 17 atletas.

Nos amistosos preparatórios, não

PINTURAS NOSSA SENHORA APARECIDA
de JÓÁOVIDAL

Rua Melvin Jones, próximo ao Posto 5 - Fone 44-1050
, Jardim Atlântico -- Florianópolis

Com O América de Barreiros no 'Regional de Futebol Amador
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"OESPORTlSTA J
. CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL AMADOR DA GRANDE FLORIANÓPOLIS .

,

I: ÉTAPA� TURNO

AjAX

ASTEL

**,*

(5�����
CONTINENTE

o
IPlRANGA

e
,

.

"

.

INDIL

Dia 21/5.:,_ Sábado - 1�' Rodada
13:30 horas - Portuguesa x América

(no, Pantanal)
13:30. horas - Nevada x 'São José.

, (em Palhoça)
15:0.0. horas -Indil x Astel

.

(em Biguaçu)
,15:30. horas - Saldanha da Gama x Independente

"

(em Santo Amaro)
.

10.:0.0. horas - Palmeiras x Ipiranga
, (no Roçádo - RCE TV)

Dia 22/5 - Domingo
15:0.0. horas - Ajax x Continente

(no Itacorubi)
,

.

.

Dia 2815 ---'Sábadó � 2! Rodada '

14 :00 horas:"";_ Continente x Portuguesa,

.' (em Antônio Carlos)
14:0.0. horas -.Ipirangax Saldanha da Gama

(em Palhoça)
,

"10.:0.0. horas -Indi! x Ajax
(em Biguaçu - RCE TV)

15:0.0 horas - Astel x Amérioa
(no Itacorubi)

Dia 2"9/5 - Domingo
. 10.:0.0 horas - Independente x São José

"

(em Biguaçu)
,

15:30. horas - Palmeiras xNevada
(no Roçado)

Dia 04/6 - Sábado - 3� Rodada
13:30. horas� América x Continente

(no Roçado)
"

13:30. horas - Portuguesa x Indil

(em Biguaçu)
13:30. horas - Nevada x Saldanha da Gama

(em Pàlhoça)

, 1 I
9 10GRUPO A 2,3 4 5 6 7 8
\

-

Ajax
América

Astel

Continente

Indi! -"

Portuguesa

QUER ANUNCIAR?'
ENTÃO LIGUE "PARA (0482) 44-2499 E

PECA A VISITA DE NOSSO
.

REPRESENTANTE, SEM QUALQUER
COMPROMISSO.

"

,

Dia 05/6 - Domingo, .

10.:00 horas -lndependeJ:lte x Ipir'anga
(em Biguaçu)

,

15 :0.0. horas _,.. Ajax x Astel
"

(no Itacorubi)
15:30. horas --- Palmeiras x São José

(no Roçado) ,

Dia 11/6 - Sábado - 4: Rodada
15.:0.0. horas - Astel x Continente

(no Itacorubi)
15:0.0.horas -Indil x América '

(em Biguaçu) ,

13:30. horas - Nevada.x Independente
(em Palhoça)

,

15:30. horas - Saldanha da, Gama x Palmeiras, c

(em Santo Amaro)
16:0.0. horas � São José x Ipiranga

,

,. (em Antônio Carlos) ",

, ,Dia 1'2/6 - Domingo
15:0.0. horas - Ajax x Portuguesa

(no ltácorubl)

Dia 18/6 - Sábado - 5� Rodada
13:30. horas - América x Ajax

.

(no Roçado) .

13:30. horas - Portuguesa x Astel
(no Pantanal)

14:0.0. horas - Continente x Indil
,

.

(em Antônio Carlos)
14:0.0. horas - Ipiranga _x Nevada

(em Palhoça)
15:30. horas - Saldanha da Gama x São José

(em Santo Amaro).

Dia 19/6 - Domingo
10.:0.0. horas -Independente x P�lmeiras

(em Bi�uaçu)
.

11213i4
,

GRUPO B
'

'5 6" 7 8 9 10

Independentt;
Ipiranga
Nevada

Palmeiras
Saldanha da Gama

São José I,·

INDEPENDENTE

NEVÀDA

PALMEIRAS

PORTUGUESA

,SALDANHA DA GAMA

SÃO JOSÉ

ASSINATURAS DE·

O ESPORTISTA'
FONE,: .44-2499
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à Biguaçu Atl(§Íico,Clu
be _ BAC, fundado emte
de maio de' 1955;[ está co

memorando a passagem
de seus 38 anos de existên
cia: Para quem não sabe,
o prtmelro.prestdante do
clube foi Acácio Zênio da
Silva, ficando Reduzino Ro
mão de Faria, como Diretor
de Futebol. "

Hoje 6 BAC possue sua

sede própria à rua Getúlio
Vargas, no Centro, medin
do 450rrr, dentro de uma

área de 19.600rrr junto a

sua Praça de Esportes Acá
cia Zênio da Silva. Tem por
finalidade congregar seus
729 assocíados em diver
sões sociais e promover,
além da cultura geral, aprá
tica esportiva, notadamen
te o Futebol.

Enumerar as conquis
tas do BAC é um trabalho
árduo. Registramo"s aqui, o
bicampeonato da Comarca
de Biguaçu de Futebol
Amador em 79/81 e o Tor
neio Centenárío Santos Du
mont, em 1973. Participou
com bilhantismo de diver
sas competições a nível es
tadual, como por exemplo,
a Copa Arizona. '

.

.

. O BAC é um clube tradi
cionalmente conhecido no

cenário esportivo catari
nense, até mesmo em ãrn
bito Nacional, pois pela sua

Máquina do B�C nos anos �
Em pé: Gilberto, Adolfo, Ponga, Isaí, Marcos e Maércio;
Agachados: Márcio, Té, Cebola, Tonho e Edgar.

Praça.de Esportes, passa
ram grandes equipes do fu
tebol brasileiro; quando de
,sua participação em

.

com

petição a nível naclonal.a
qui enfrentando os times da
Capital;" utilizavam o campo
do Estádio Acácio Z. da Sil
va, para treinos. Entre- es
tes clubes, citamos: Vasco
da Gama, do Rio QI!! Janei
ro; Cruzeiro, de Minas Ge
rais; Grêmio Porto-alegren
se; Goiás, Palmeiras, de
São Paulo e outros.

OBRAS NO ESTÁDIO
.

, A atual Diretoria vem
movimentando o comércio
local no sentido de concluir
as obras do muro do Está
dio, num total de 182 me-

.tros lineares, cujo custo foi
orçamentado em Cz$

546.000,00, contrato firma
,

do .com uma construtora lo
cai no 'dia 2, de. maio próxi�"
mo passado, devendo estar
totalmente concluído até fi
nal de junho do corrente
ano, além das duas can

chas e futebolsutço.
'.

Outras obras deverãõ
ainda ser concluídas dúran
te o período da atual Direto
ria, tais como: no local onde'
está escavado e,Jilue _<:leve
ria sair uma piscjna, será
construído um PI'ày
Ground, com Churrasquel-

.
ra, sala de jogos e sanitá

"ríos, âlém de duas canchas
de Bocha, quadras de Vôlei
e Futebol de Salão.

Está assim composta a
atual Diretoria do Biguaçu
AC: Presidente: Ruberval
Garbelotto; Vice-Presi
dente: José Silva; 1? Secre
tário: Anísio Petry; 2? Secre
tário: Sérgio Roberto Cam- '

pos, 1? Tesoureiro: Luíz
Fernando Guimarães: 2?
Tesoureiro, Alberto Rocha
Filho; Diretor de Futebol:
Antônio Souza; Diretor So
cial: Valdir Garcia e Diretor
de patrimônio: Valdir Sou-
za.

- _-

Equipe titular deste ano

'FE'STIVAL ESPO,RTIVO NO JUVENTUS

AGU

O Juventus FutebOl Clube, de Biguaç'u, realizou no últi
.

.mo dia 1? de maio em seu campo, um Festival Esportivo
-

que contou com a participação de grandes equipes do Fute
bol Amador da Grande Florianópolis.

"

Destacamos os resultados dos seguintes jogos: Paula
Ramos, do Itacorubi, derrotou o Fundos, por 2 a O. O Atlân
tico, de Barreiros, foi derrotado pelo Continente Futebol
Clube _ Mini Preço, .pelo escore de 2 a O.

Na partida de honra, . houve empate entre Juventus e

Barrense, de Barra da Lagoa. O placar final foi de um a
um. Os jogos foram prejudicados pelo estado do gramado, .

que sofreu com as chuvas que caíram na manhã daquele
domingo.

'

VIVA
A Loja Jovem da Cidade

Rua Lúcio Bom, 55 _ Sala 04
Centro - Biguaçu

LOTÉRICA VIRíSSIMO
Loto, Loterias Esportiva e Federal
Rua Rio Branco, .130 - Fone 43-1810

Centro - Biguaçu
.

Medicamentos e Perfumarias em.Geral
Aberta diariamente, das 7 às 22 horas e aos

domingos, das 8 às 12 e das 17 às 21 horas.

Av. Getúlio Vargas, 74 Centro-> Biguaçu

OBRAS MARCAM,OS
155 ANOS DE BIGUAÇU

Biguaçu, município situado a '15km de Fioria
'nópolis, completa em 17 de maio, 155 enos dé

'emancipação político-econômica. Possui uma

.,área de_,326km2 e população estimada ef[l 30
'mil habitantes. A economieresiae princlpaimen

-

te na 'a�ri�ultura e-pecuária df!manutenç�o:
,

O município é um dos poucosque têm 'uma
administração voltada para, o bem estar e-soctel
de seus habitantes. O prefeito Arlindo Correia,
juntàmente com "Zézinno'tvem se destacando
como administrador, com'a construção de esco

las, creches, rodoviária, pavimentação de ruas,
Biblioteca Pública Municipal (com área de

894,51rrr, que abrigará a Secretaria de Educa

ção, Sa!J_de e Assistência Social e Anfiteatro),
.

e outras obras de grande potencial político e

social.

Além destas obras, a Prefeitura deu atenção
especiàl na cânalização de águas fluviais, dentro
do per/metro urbano..

'

-- J

O ESPORTISTA congratula-se COnl�\at:JtOrÍ''' .

datJes e povo em geral, pela ;iàssagem 'de mais
uma data de emancipação polítieo-econômica
de BiguaçÚ, 'pelo desenvolvimento e.peIo t�aba- ,

lho. Parabéns! Salve 1833, merco. da indepen
dência do município!

* Banana's Lanches continua sendo a me
Ihor opção noturna de Biguaçu. .

* No espaço deixado pela Foíha Oatarinen
se (leia-se Antônio Gonçalves): Biguaçú ga�
nha um novo Jornal O ESPORTISTA: Este

periódico quinzenal circula também em Pa

lhoça, São 'José e Florianópolis.
* A INPLAC continua projetando o nome de
Biguaçu além fronteira do Estado de Santa
Catarina, através de seus conceituados pro
dutos. Patrocina uma grande pàrcela da vida

esportiva e social do município, entre outras

atividades extra-empresa.
, .

* A ACIBIG -Asssociação.Comercial,e In

dustrial de Biguaçu, cujo presiderite é Izalmir
Luiz Junkes, tom Jose Brás, na Secretaria,
está

..
com Sua nova sede à rua João Born,

315 - Centro.

* SER Indil estréia dia 21, às 15 horas, 'no
Regional de Futebol Amador. O adversário
será a Astel, em jogo marcado para o Estádio

Acyr da Silva no Morro do Viveiro.

* Na região da Grande Florianópolis, a Ju
ventude cresceu muito. Em Biquaçu a juven
tude tem voz ativa através da JPMn8. Os
interessados em filiar-se podem procurar
qualquer um dos membros atuais ou o Presi
dente José Brás da Silveira, à rua João Born,
280, no centro da cidade. Você será mais
um a fazer parte desse grupo de amigos.

«.

JOGO RÁPIDO _
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COMEÇA DIA 29
O MUNICIPAL AMADOR

Com organização nato Silveira - Gua-
da Comissão Munici- rani, Cerâmica Silvei- .

pai de Futebol, terá iní- ra, Unidos, João Paulo
cio no dia 29 do cor- II, Bela Vista (ex-Su
rente o. Oitavo Cam- per Máquina) eMoran
peonato Municipal de go; 'Grupo II, Estádio
Futebol Amador .de .. Júlio Ernesto Melo -

. Pal�oçª�;� categ'ori�s. _ 'Cata.ri,ne'nse: Aval)te
Aspirantes e Titulares. FC, Me!ropol, Eldora
Antes, porém, nos dias -do, Cruzeiro do -Sul e

.

1-5 e 22; acontecerá 'o..América; Grupo III,
Torneio lnreto-rras Estádio João Silveira
duas categorias, onde - Atlântico, Githal,
haverá um cerimonial Tupã, PaissanduCru
de abertura com a pre- zeiro FC e yverpool. .

sença de diversas per- .

sonalidades do muni-
. 'REGULAMENTO

Palhoção, sendo que, mamelhor de três pon-
na Primeira Fase, os tos.

, ..

18 clubes estarão divi- - Haverá u..:_.m total
dldos em três grupos. de 15 rodadas e 124
de seis, lutarão por', jogos. Acompanhe o .

três vagas em cada desenrolar' do carn-

chave. peonato através das .

,

As' nove' agremiá:' , págitlas'de seu, Jornal' I
ções classificadas pa�· O ESPORTISTA.

.

raa Segunda Fase se- ,

rão reagrupadas em . CAMPEÕES
três grupos de três clu- Já foram disputa
bes. 'Os vencedores dos sete Campeona
de cada um desses tos Municipais, que
grupos emaísum elas- apontaram os seguin
slftcado pelo Indice tes campeões: 1?)
técnico durante todo b Atlântico; 2?) Atlântico;
decorrer do campeo-

.

3?) Atlântico; 4?) Gua
nato disputarão a Se- rani; 5?) Guarani; 6?)
mifinal, que alinhará. Guarani: 7?) Cátarl
os dois, finalistas, nu- nense .

cípiO.
Dezoito clubes

estão inscritos, sendo:
Grupo ri; :.ÉstádÍo Be-

A formutade dís
, puta ficou de,firJida no

Arbitral realizado dia
.. 29. último, no Ginásió

quadro de Palhoça, honra foi' assinalado
que não recebe o de- por Jacaré. Dia 21,
vido apoio do municí- enfrentou o Colegial,
pio, consegue treinar na Fucabem, sofren- .

apenas duas vezes do nova derrota, desta
por semana, insufi- vez por 4 a 2. Em jogO
ciente para uma com- , "tumultuado, onde o

petição bastante dls-
.

árbitro preludicou ex�
r

putada como é oRe.;. plicitamente o quadro
.gir:; .al. palhocense, a vitória

Na primeira rodada, ficou com a Elase: 7
, dia 14/04, o Sete de' a 4. Esta partida acon
Setembro perdeu pa- .teceu dia 28, no Giná-

.

.ra o Seis de Janeiro: sio do Clube Doze, I
.

por 3 a 1. O gol de em Coqueiros.

RJTE80l DE SALÃO

SETE DESETEMBRO·
'

- BUSCA REABILlTAº_ÃO____(

"Estamos sendo
sensivelmente preju
dicados pela arbitra
gem" declara o atleta
Volnei - "também
nosso condiciona
mento físico está defi
ciente", salienta. Con
tra o Colegial, o Sete
de Setembro estava
vencendo, mas o time
cansou e deixou que
o adversário, mais

preparado fisicamen
te, virasse o placar. O

'

'-

A equipe juvenil. de
futebol de salão, do
Clube Recreativo Se
te' de Setembro, rião
está apresentando
bons resultados .no

Regional da catego-.
ria. Disputou três jO- .

gos, contra 6 de Ja-
, neiro, Colegial e Ela-'
se.isótrendo três der
rotas.

.'

.Será concluída em breve, a refor�a daPrefêi� II

tura Municipal de Palhoça, Obra t9i realizada
com recursos próprios. '"

-

.0 Metropol Futebol Clube. de Aririú, fundado
em 1? de maio de J976, completou doze anos
de existência. É um dos lnteqrantes do Cam

peonato Municipal de Futebol Amador, que ini
cia dia �9 .

•Gelson Pedro Fortunato" assumiu recente-

. ménte a presidência do Clube dos Diretores

Lojistas � GDL, de Palhoça .

•Jornal o Expresso completou no ,dia 30 de

abril, um ano de circulação na Grande Floria

,nóPclis.
.Dias 21, 22 e 23 do-corrente, acontece em
Santo Amaro da Imperatriz, a Festa do Divino.

.Os Formandos da 3� Série, do Colégio Esta- ..
dual Irmã Maria Tereza, promovem no próximo
dia 28, no Cruzeiro Futebol'Clube, de Ponte
de lrnaruirn, Q Cm'Ícurso daT"M.áJs':ij�I�"E�tu-·
darite". O evento, que contará também;· com
desfile de modas, terá início às 22.horas. In-

gres�s no local.'
"""_

"

, .DestacamQs o trabalho realiz�do,pela:CQmis
. são Municipal de Futebol, cujo presidente' é'
Gilberto da Rosa. Fundada no início de 1986,
a entidade tem 30 filiados. AS reuniões da CMF"
acontecem sempre às quartas-feiras, no Giná
sio Palhoção ou Câmara Municipal.

O Cerâmica Silveira Futebol Clube, fundado em
tade outubro de 1974, em Palhoça, vem repudiar
as denúncias feitas pela representação do Unidos Fu
tebol Clube, que deturpou a verdade sobre os fatos
ocorridos no dia 27 de março. Segundo o time' de
Ponte do Imaruim, o Cerâmica Silveira marcou dois

.
.

,

I

jogos para'o mesmo dia, enfrentando um e dispen
sando outro... Pura inverdade!

Também queremos lembrar, que o jogo citado,
pelo Unidos não foi contra o Cruzeiro, do Abraão,
e sim, contra a' brilhante agremiação do AEBA
Associação Esportiva Bom Abrigo.O jogo em questão.,
foramareado no dia j 7/3/88, -oor intermédio do empre-:
S'ário Çláudio Lisboa, sendo-que o oãclo.apresentado
pelo Unidos datava de 23/3/88. Aliás, a 'assinatura
do mesmo, apresentava dúvidas -de sua fidelidade,
demonstrando um ato de má fé e atitude anti-des

portiva pai parte de certos dirigentes - se é quê
podem ser chamados de dirigentes. _

.

Lamentamos este acontecimento, pratlcado por.
anti-desportistas.

'

Palhoça, 29 de abril de 1988.
CERÂMICA SIL VEIRA FC

RÁDIO GUARUJÁ
.

.

.

ONDAS MEDIAS 5.000 W - ONDAS CURTAS .10,000 W

Momento Esportivo - De segunda à sexta-feira, às 8:30h, 9:30h, 10.'30h, 11 :30h,
13:30h, 14:30h, 15:30h, 16:30h, 17:30h, 21:30h e 22:30h.,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Acontecendo'

• A UEFAdecidi� limitar em quatro o núme-
�

.. A FIFA está enchendo a bola dos norte-a
ro de estranqeiros nos times que desejarem 'mericanos, �que apresentaram excelentes
participar .das três competições interclubes Estádiós para a Comissão de Vistoria, Pelo
européias: a Copa dos Campeões, a Copa'· jeito, a 'Copa de 1994 será por lá,mesmo,
dos Vencedores de Copa e Copa da UEFA. • Para o jogo despedida do grande -astro

• Delegações da FIFA que estiveramna Itá- . francês 'Michel Platini, a ser realizado no pró
lia, fizeram gra:ndes elogios à reforma que ximo dia 23; o jogador vem convidando al
está sendo realizada no Estádio San Paolo, guns dos mais famosos astros do futebol

do Napoli, que s7rá um dos cenários dos' mundial. Na lista dos prováveis convidados"
Jogos da Copa do Mundo.de 1990. estão os brasileiros Falcão, Zico, Júlio César

• Atendendo a sugestão do presidente' da '(melhor-jogador na França), Alemão, entre

FIFA, João Havelange, o presidente do Co- outros.

mitê Central da Associação Süíça de, Fute- • A TVS (leia-se SBT) vai voltar a atacar

boi, Heinrich Roethlisberger, resolveu apre- no futebol, com transmissões ao vivo dos

sentar a candidatura da Suíçapara promover vários campeonatos. A equipe está 'sendo
a Copa do Mundo de 1998. montaõapeío competente IvoMorganti.

�Jogo'Abe"to.____;_----_\
Sérgio Luíz

ILUDIDO , e fica anunciando que toda a Diretoria
. Albeneir nâo.foi respeitado pelos di- irá abandonar o barco, que ele mesmo

rigentes do Figueirense antes do clás- tanto lutou para comandar o destinodo
sico de n� �04. Foi-lhe prometido a reno- Avaí, descontando nas mulheres que
vação do contrato: perante ao cronista vão assistiros jogos na Ressacada. Pico
Alfredo Alberto, muito seu amigo. O jo- está'cobrando ,600 ·c'ruzados para uma

gador tinha acertado todos 0$ detalhes dama ou filha de um associado, assistir
de uma renovação, o-time não se classi-

'

os fracos jogos do time da Capital: En
ficou e o Presidente Maurli Vitorino vai quanto isso, o Sr: presidente fica desfi
colocar o passe do jogador à venda. On- lando nas cadeiras numeradas; com
de está o respeito com o profissional? tantabossalidade.
TEFFO E SUAS FRACAS A�UAÇOES O CRAQUE ESQUECIDONo ano passado, o.zaquetrochegou·, '.

a Florianópolis, vindo da Ponte Preta, �Há :18 anos no futebol profíssional, .

como uma verdadelrasalvação na zaga começou sua brilhante carreira no Grê
do time, para fazer dupla éom Evetaldo. mio Futebol Porto-aleqrense. Depois
.0 Jogador fqi vendido para O Curitiba' Atlético Paranaense, Marcílio Dias, Avaí
e'Teffo ficou.' Já na renovação; foi um e Figueirense. Falo de Bira Lopes, que
Deus-nos-acuda, não queria por pouco tantas' glórias 'deu aos seus torcedores'
dinheiro. Dos jogos que participou du- mais fanáticos, com seus desconsertan
rante este ano, 3 a 4 expulsões, indisci- tes dribles. Bira, hojeafastado do futebol
plinado, chegando ao ponto de .preju- profissional, tem 36 anos é eu acredito
dicar a equipe. Cuidado que tem joga- que joga mais dois anos. Porque nós
dor, como' é o caso de Sérgio Márcio, aSsistimos cada perna-de-pau, dizendo
aguardando oportunidade. Se pegar a que é /'rriaio-cancha e fecha cada con

posição, não sairá mais do time no He- trato de arrepiar os cabelos, como o óa-
xa_gonal finaldo Campeonato.' so dê Wilson Tadei, que nem cabelos
NAO GOSTA DE MULHER NA os têm mais. Portanto amigos, não es-
RESSACADA ,

.
qoeçam deste craque, Bira Lopes. Ele

Enquanto o Presidente do Avaí fica pode até trabalhar, dirigindo um time do
-.,

reclamando que Consefheíros do Clube Futebol de Santa Catarina. Vamos
pagam apenas 500 cruzados.por mês -Aguardar. Elemerece.

.

. .

ARQUIV0============:::::::::::::::::=:::::::;,

OS 'GOLEIROS ARTILHEIROS
as disputas de pêrialtis,
quando defendeu dois,
chutados pelo atacante

Popéia.
'

Na segunda série,
> bateu um dos pênaltis
de sua equipe e marcou.

E: na seqüência, defen
deli decabeça uma bola
chutada pelo goleiro ad

versário,' o mesmo Joel
Mendes. O árbitro, im-

GoLde goleiro não é
tão raro de acontecer
como parece. Além dos
casos dê goleiros que
gostam de bater penaltis
- fato .que ocorre cl)m
aJguma freqüência :_,
há outros de bolas que,
chutadas 'para a frente
com muita violência aca
bam no fundo das redes
adversárias: Enumera-

se de, campo. O árbitro,
acertadamente, deu a

partida como encerrada,
apôs os trinta minutos

regulamentares, e ano

tou na súmula: vitória: do

Bragântino: por t.a 6, gol'
de Ado.

mos abaixo, ocorrências -.compreenstvetrnente,
famosas registradas no considerou sua atitude
fútebol brasileiro e inter- "antiesportiva" e man-

'nacional. dou que o pênalti fosse
O futebol do Paraná cobrado novamente - e

é rico em episódios des- aí Joel Mendes chutou
.

se tipo. Um deles teve ,para fora.

lugar em Curitiba, no dia A partida valeu, para
6 de novembro de 1980" o Cascavel, uma' vaga'
quando o goleiro Zico, na Taça de Prata, e Zico,
então atuando pelo Cas-. no começo de 83, foi
cavei, atirou a bola para contratado pelo Colora-

oataque com tanta forçà do . .Ironia!
que ela, depois de bater Em ,18 de outubro de
no chão, 'enco�riu o dis- 1981, .numa partida en-

traído.goleiro JÓ�I. Men-, tre Bragantinó e Palmei-

des, dó Colorado. ras, de São João da Boa
. No ano seguinte, no- Vista; pelo Campeonato

'

vamente numa partida, Paulista da Segunda Di

entre os dois clubes, Zi- visão, o goleiro Ado, td
eo foi o grande herói do. campeão do Mundo em

jogo. Com o braço es-. 1970, também marcou
querdo fraturado num. um gol. Ele chutou uma

choque 'com o avante, bola alta na área do Pal-

Freitas, ainda no primei-
.

meiras, pegando a-dete-
ro tempo, ele permane- sa desprevenida. Os jo-
ceu em campo durante gadores adversários,
toda a partida, a prorro- em protesto cóntra a va-

gação, e ainda durante lidação do gol retirar�m-

oodcl
" REPRESENTAÇÕES'LTDA.

. �

Em 1980, o goleiro
, iuguslavo Pantetic, de
tendendo o R,adnicki,
num jogo pelo campeo
nato de seu país, mar

cou para o seu time con
tra o Velez Mostar, Ele
rebateu com os pés um

ataque adversário e a

bola, com a ajuda do
vento, encobriu o goleiro
do Velez.

Em 197.0, Ubirajara
Alcântara, do Flamengo,
também fez um gol, na
vitória de seu time sobre

. o Madureira, por 2 a o,
ao chutar uma bola forte
em direção a area ad
versária.

Em Santa Catarina,
destaca-se o goleiro Ru�
bens, o Rubão, cam
peão catarinense pelo,
Avaí em 1975� Ele mar

eou-vários gols cobran-
, do pênaltis, levando o

"Leão da Ilha" à vitórias

inesquecíveis.

Fonte de Pesquisa:
Revista Placar,

STAR
Representante exclusivo da
PAPAIZ -Industria e Comércio; .

para Santa Catarina.

Lanchonete e·

:·Sorveteria'

Rua Maria Claudino da Cruz, 878� Fone

(0482i 44-6984 - Estreite - Florianópolis

Rua:Tupinambá, 515 - Colonfnha
-·Florianópolis

MECÂNICA DALBOSCO
Serviço de mecânica em geral paraqualquer marca de ���omóveL

,

Melhor. preço da praça.'Mecânicos com curso na fabrrca.
- .

Fazemos socorro do seu carro.

-------�-- Rua"Melvin Jones, 92":' Ao lado do Posto 5 - Fone: 44-9627 - �ardim Atlântico - Florianópolis ----......- .....--

\ \ .
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AS EVO�UÇÕES DA"
ARTE DESURFAR

A evolução do surf
nestes últimos anos

deve muito aos carn

peões mundiais do
Circuito da ASP. O pri
meiro a vencer o Cir
cuito foi Pete Twhon
s�a, que deu a primei
ra contribuição ao es

porte com uma mano
bra chamada "Lay
back", que nada mais
é do que urna derra
pada, onde o surfista
apesar de equilibrado

,

na prancha fica com. as
costas na água.

Já Shaun Tomp
s o n , campeão de
1977, mudou comple
tamente a concepção
do surf, 'Com o estilo sante nos movimentos
"back side", que signi- e seu surf é, conside
fica surfar de costas

_ rado muito bonito.
para a onda. Shaun é
conhecido como"o en- Tom Carrol, foi o
tubador", pela habili- primeiro "goofy-foo
dade que tem de reali- ter"

.

- usa o pé direito
zar a manobrá do tubo. na frente para surtar -

Está desde 1977 entre a conquistar o título

os primeiros do ran- mundial, em 1983.

king mundial. . Usa muita força e

Mark Richards,' pressão em todos os

campeão de 79 a 82, movimentos que exe

Trouxe umadasprínc- cuta no mar. Neste
pais evoluções técni- -mesmo ano, Simon
cas do esporte: a pran- Anderson, que nunca

cha de duas quilhas. .conqutstou o título
Chamado de Homem- mundial, se destacou
Gaivota, devido ao seu ao aprimorar .a pran-
estilo de surfar, pois cha de duas quilhas in-

.

-abre os braços como ventada por Richards:
-

uma gaivota abre as criou a prancha de três
asas ao voar, tem uma quilhas, que é umã
.Ieveza muito inté'res- . mistura da duas qui-

VíDEO'POINT
locadora de Fitas e Clube

Rua Delminda da Silveira, 228 - Fone: 33-4352
,

Agronômica _:_ Florianópobs

lhas com a antiga de
apenas uma. Com ela

.

venceu duas etapas
do Mundial.

Hoje, este tipo de
prancha - três quilhas
- é a mais utilizada no

-

mundo. Tom Currem,
primeiro norte-america-

-

no a atingir o título, for
mado dentro da Natio
nal Schoolastíc Surfing
Association (NSSA), foi
preparado tecnicamen
te desde pequeno para
ser campeão. Seu Surí.
é moderno e radical,
onde destrói ondas de
dois a sete pés com a

mesma precisão.

'/

Este ano a Sundek, de Hermínio Na
dim, irá organizar uma etapa do mundial
de Surf. o evento acontecerá entre os
dias 16 e 24 de julho; na praia de ltamam
buca, Ubatuba, em SãoPaulo. Inicialmen-

,
te Nadim pretendia aproveitar adata para
organizar sua etapa do campeonato Bra
sileiro, mas a falta de um forte co-patro
cinador inviabilizou a idéia'.

A Sundekpromete voltar ao Brasileiro
no próximo ano, patrocinando seu torneio
em outra data. No ano passado, a empre
sa organizou, em julho, o Sundek Classic
realizado em Ubatuba, cujo campeão foi
o paulista Amaro do Tombo. A premiação
alcançou a marca de Cz$ 560.000,00, na
época era excelente.

, r

-, .1(,;;..\

- MANOBRAS RADICAIS

_ Exigem �arafina
.

de Segurança
'.

-

Pronta Entrega na Trajano, 47

CAMPEÕES MUNDIAIS

1976 - Pete Twhonsed --Austrália
1977 - Shau Tomson - África do Sul
1978 - Wayne Bartholomew - Austrália
1979 - Mark Rlcharda-c- Austrália
1980,- Mark Hichards - Austrália '

1981 - Mark Richards - Austrália
1982 - Mark Richards _' Austrália
1983 _ Tom Carrol -' Austrália
1984 _ Tom Carrol- Austrália
1985 _ Tom Curren -. Estados Unidos
1986 - Tom Curren -- Estados Unidos

. , -

TERCEIRA ETAPA
DA ASM-88

Realizado nos dias 23 e 24 de abril, a Terceira
Etapa do Campeonato de Surf da Associação
do Matadeiro, As condições domar possibilitaram
aos atletas a realização de boas manobras e aos

espectadores momentos muito agradáveis.
Os resultados.toram os seguintes: Master-

1?) Toninha, seguido por Selmar Lins; Amador
Alcides Souza (Vida Mar/Maré Agster); Body

,

Boarding Masculino- Aldo Martins; Body
Boarding Feminino - Kelly Martins (Pesque
Surt/Néctar Sul/Kàlel/Wind Fins); Júnior - Alci
des Souza; Mirim - Alexandre Vega (Costa Sul!
Surf PluslTênis & Cia); e Open - Cheio. (Dóll/
Company/Ciclone).

ASSINATURAS DE

O ESPORTISTA
FONE: 44-2499

CAPTAIN BLUE- -

VOCE SACAI

o endereço do
Surf e Skate

Trajano,47
Trava Pé, Captain Blue e Floripa, são marcas registradas da Captain Blue com. Ltda.
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Analisando melhor a data
de 15 de maio, os organizado
res da quarta etapa do Cam
peonato Brasileiro de Fórmula
Ford, que será realizada em In
terlagos, com' a participação
dos catarinenses Édio Füeher
e Aderbal Grillo, resolveram
adiá-Ia para o dia 30 deste mês.

Sequndo os 'dirigentes, a

mudança deve-se ao .tato de
coincidir com o Grande Prêmio
de Mônaco de Fórmula Um,
que afastaria o público.

Júlio de Carvalho, Relações ,

Públicas de Competições Auto-
"

latina, lembrou que "Mônaco é
o GP mais badalado da F-I,
ainda mais tendo Ayrton Senna
embalado depois da vitória em
ímola e por ter ganho lá em 87,
Piquet melhorando sua Lotus e
Gugelmin tentando se firmar".

Os paulistas assistirão o

grande duelo entre Christian
Fittipaldi da Phlllshave e Rena
to Russo, da HudsonlValvoline/
Cruzeiros Costa, líder e vice do

campeonato, que prometem
novo show de pi lotagem como

ocorreu erv Florianópolis no

/iittipaldi, lícjer da F-Ford

mês passado. Outros poderão
surpreender:

CLASSiFICAÇÃO
Depois de três etapas reali-

.

zadas (Goiânia, Rio de Janeiro
e Florianópolis), a classificação

geral do Campeonato Brasileiro
está assim: 1) Christian Fittipal
di, com 51 pontos; 2) Renato
Russo, com 47 pontos; 3)
Djalma Fogaça, com 34 pontos
e 4) Domênico Paganoni, com
22 pontos,

HA·NDEBOL CRESCE
EM SANTA CATARINA

A evolução do Handebol
vem acontecendo através de
equipes existentes no sul do
País. Em Santa Catarina, algu
mas agremiações vêm se des
tacando, como: GER Sadia
(Chapecó), ÃD Blumenau, AO
Concórdia e AO Colegial, de
Florianópolis.

A entidade que rege o es

porte no Estado é a Federação
Catarinense de Handebol, fun
dada em 27 de setembro de
1974. A FCH sofreu um proces
so difícil de regularização. Ape
nas em 19 de junho de 1980,
é que ela foi registrada oficial
mente na Confederação Brasi
leira de Handebol e aprovada

pelo Conselho Nacional de
Desportos.

,

Um pouco antes de sua

fundação, duas equipes de Co
légio já desenvolviam o esporte
no Estado; o Colégio Aderbal
Ramos da Silva e o Colégio
Nossa/Senhora de Fátima, em
Florianópolis, A partir daí, o es

porte começou a se projetar e
hoje Santa 'Catarina tem equi
pes consideradas potências
nacionais. ,

A principal força do Hande..,
boi catarlnenseé a GERSadia,
de Chapecó, atual campeã Sul
Americana, na categoria adul
to/masculino.

O investimento empresa
rial ainda não chegou maciça
mente ao Handebol de Santa

Catarina. Os clubes e CMEs
ainda são os maiores incenti
vadores.

O Calendário Desportivo
para 1988, está assim definido:
- Campeonato Adulto: março
a julho; Campeonato de Junio
res, de 25 a 28 de agosto; Cam
peonato Juvenil, de 28 a 31 de
.julho: Campeonato Infanto-Ju

. venil, de 8 a 1 t de setembro;
Campeonato Infantil, de 6 a 9
de outubro e Campeonato Mi
rim, de 4 a 6 de novembro.

A Federação Catarinense
de Handebol, cujo presidente é '

José Antônio Dainez Júnior,
tem sua sede situada à rua Co
ronel Pedro Demoro, 1860, fo�
ne: 44-1092, Estreito, Florianó
polis.

DEPRIHEIRA--
-=trJ/;,.

. C/allil/onl,'HJl'anda .

.

,;',

Vencedor ou perdedor?
Qual a definição que o perdedor daria, após a

•

desclassificação do Figueirense, para o técnico Lauro
Búrigo? ,

' _

Fico com a primeira e explico o porquê. Olhando
a estatística do campeonato catarinense em suas

'duas primeiras fases, fica nítida a qualificação do téc
nico Lauro Búrigo, dentro do cenário catarinense. A
classificação do, Brusque para o Hexagonal final foi

, obra do bruxo Burigó, tanto é verdade que nas mãos
de Ladinho, o Brusque não escapou de um humilhante
antepenúltimo .Iugar ao IMo do Internacional e um

ponto atrás do pobre Próspera. '

No final das contas, Ladinho cantou de galo, mas
as principais esporadas foram dadas com Lauro no
comando.

' '

Com relação ao Figueirense, Lauro conseguiu
o impossível. Pegou o barco entrando na água e aos

poucos foi arrumando a casa na medida do possível,
sendo que no final das contas faltou um ponto para
a classificação do Alvinegro.-

Com o caos administrativo reinando no Estádio
Orlando Scarpelli, seria impossível irmais longe. Uma
certeza fica, Lauro é um vencedor, e pode até ser

Bruxo, mas não é mágico.
000

Classificado pára o Hexagonal Final, o Avaí tem
que arrumar alguns pontos deficientes na sua equipe.

Teffo não pode ser titular e Sérgio, Lopes não
pode insistir em jogar com dois volantes, além do
ataque que ultimamente só provoca risos. No nosso
entender, o time é o mesmo de Rui Guimarães, com
idêntica eficiência e dedicação.

Caso isso não aconteça, mais urnavez não tere
mos chances de chegar ao título.

000

Na última coluna, escrevemos sobre a falsa supe
rioridade do futebol de outros centros em relação ao

catarlnense.
'

A cada rodada do campeonato temos maior cer
teza desta situação, embora muitos "secadores" do
futebol da terra, continuem deitando elogios para o

futebol de outros Estados.

A realização do Campeonato Brasileiro de Volei
bol, em São José, valeu alguns pontos para o Prefeito
Germano Vieira; certames desta qualidade devem ser

incentivados pelos nossos administradores e comu

nidade.

GUARUJÁ - ONDAS MÉDIAS E CURTAS
A MAIOR EQUIPE DE ESPORTES DE SANTA

,

CATARINA
COMANDO: J. a, TELLES E PEDRO LOPES

Programação:
07:45h - Atualidades Esportivas 1 � Edição
07:55h - Comentário de Claudionir Miranda
12:00h - Comentário de Pedro Lopes
12:05h - Vanguarda Esportiva
18:00h - Comentário de Júlio Espinosa
18:05h - Atualidades Esportivas 2� Edição �

23:00h - Comentário Paulo Mesquita
23:05h - Show de Bola

Momento Esportivo - de segunda à sexta-feira,
às 8:30h, 9:30h, 10:30h, 11 :30h, 14:30h, 15:30h,

16:30h, 17:30h� 21 :30h e 22:30h.

GUARUJÁ, A RÁDIO DE TODOS OS ESPORTES
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