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A fálta de registro e insorj~ãodo atleta n C. B. B. imo
~ssibilita a insorição do atleta no Campeonato.



AS CARIOCAS reagem. Wilma tor-
ce. - Nova vantagem paulista. As
'paulistas movimentam o marcador.
O entusiasmo pela vitória é grande.



o ÁRBJTRO da partida
clecisiva, Renato Ri-
,hetto, apara as unhas
da carioca Dayse. À
direita, lance cio jôgo
Cariocas x Paranaenses.

SÃO PAULO, D. FEDERAL, PARANÁ, RIO GRANDE DO SUL E
GOIÁS, OS CONCORRENTES - VITóRIA DA EQUIPE PAULISTA
- VALORES NOVOS, RAZÃO DO TRIUNFO~óTIMO TESTE PA-
RA O CAMPEONATO MUNDIAL DE BASQUETEBOL FEMINIKO.·

Texto e fotos de MEIL FERREIRA

O IX C~mpeonatoBrasileiro d~ Basquetebol feminino, efetuad~ ?ta cidade
paulista de Sorocaba,·serviu como õtímo teste para o proxrmo Ca,m-·

peonato Mundial. Novas cestinhas, novas e excelentes defesas surgiram du-
rante o campeonato. S. Paulo ficou com o título de campeão que tinha sido
perdido, em Pôrto Alegre, após sete anos de vitórias consecutivas. A
paulista, orientada l>~lõtécnicQCampineirõ (es rean nes pôsto em~·~c~a~ml':!:_'--;,--~--
peonatos), apresentou-se renovada e em grande. forma. Segrêdo da vitória:
concentração rigorosa (Chácara Alcoléa), com "cortina de.bambu" e sem a
intromissão de qualquer pessoa estranha; treinos diários, com três horas
cravadas pela manhã e quatro à tarde; e renovação do planteI, com a con-
vocação de novas estrêlas. No conjunto paulista doze jogadoras novas do
C. A. Votorantin, de Sorocaba, figuravam. Só duas "cobras" estavam, no
"five" dirigido por Campineiro, na quadra. As demais representações apre-
sentaram também 'álgumas boas surprêsas. O Distrito Federal colocou-se
em segundo lugar, com classe, esportividade e elegância. Bom entrosamento,
índice técnicomais apurado que nos anos anteriores. Mar1y,Marlene, Marta,
Wilma, entre outras, mostraram velocidadee senso nas jogadas. O Paraná
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o TtCNICO vitorioso; Cam-
pineiro, do seleção _p.auUlta.

é .sempre um candidato serio.•ao terceiro pôsto, disputando todos os anos
como Rio Grande do Sul. :mste.anovenceunovamente. Comonovidade, trou-
xe no seu "five" até uma rainha da beleza (Ivony, Miss Paraná). As pa-
ranaense lutaram com muitas dificuldades para vir a S. Paulo. Mas che-
garam e conseguiram se impor. As gaúchas ficaram em quarto lugar --
comono ano anterior- e melhoraram muito de jôgo. Goiás representa o tipo
de problema bem nacionàl, dentro do terreno esportivo.. Tôdas as suas joga-
doras ~o estreantes. As môças vieram aprender basquetebol em S. Paulo.
Perderam rodas as partidas, mas revelaram disposição.e vontade de progre-
dir. A falta de apoio das autoridades estaduais ficou bem evidenciada no

drama destas jovens, que puderam jogar em S. Paulo apenas devido ao es-
fôrço de particulares reunidos numa campanha para o custeio da via~
da representação goiana. Aliás, todos os técnicos, Antenor Horta, CampIll. »
ro, Urubatan, Tenente Nascimento e Gerson Ruhe, apontaram o grande
problema que dificulta a boa prática do basquetebol feminino no Brasil: exce-
to os dois grandes centros (S. Paulo e Rio). os demais estão totalmente
abandonados. As môças jogam porque têm muita vontade. Como solução,
estão unânimes ,em afirmar que basta a C.B. D. executar o seu excelente
plano -de auxílio material e a promoção intensiva de intercâmbio entre as
grandes e pequenas equipes.
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Sorocaba as
" Cestinhas"
I,gaúchas que ,
intervirão no •
Brasileiro

MAGDA RIVE, a cestinha
do campeonato metropo-
litano/ será uma das pe-~
ças capitais do nosso sele-
cionado no Campeonato
Brasileiro de Sorocoba.
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Fôlha da'Iarde'
Põrto Alegre, 16 de Novembro de 1955 ~~~--=~--------~~----~----====r---~--/
j T • d "f'lve'; feminino .• II ~ eemco o

Já está definitivamente assen-
tado que o tecnico bicampeão da
cidade, prot. Ge~sor: Ruhe, da S9-
gípa será o técnico da seleçao
gaucha qu . dever:\ íntervír no
proxímo Campeonato BrasIleIro de
Basket-ball Feminino. Nos proxi-
mos "'IS, o presidente da F. _G.
B., SI', Rancl~Jfo Pianta Balbào,
deverá entrar em contato com, o

1 referido treínado- para que sejam.

4 - 1 - 1957
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IX Campeonato Brasileiro

Feminino

l
o'~~o.eaoaOtlo.o.o.o.o.. eoeOlOlOIOlo.o.oeoeu.o.ü.o.V",-.õ~oeoeo.o.oeo.o.o.oeo.ot o.o.o.~o.oeo.o.o.o.o.o.o.~.. ~

Importante reunião será realizada amanhã ~!
- Dois coletillos diarios realizam as JHlulis- ~§

1 ttU - Dispensa, somente poucos dias antes II
~~do inicio dos jogos - Ambiente sadio, na §iII concentração - Todo o conforto vem "ro- ~i
i~pe,.doMndo o Prefeito de Sorocaba - Trei- ii
~~ntlm os se'leciolUldosdo Distrito Fede,a', I~
ii pa,.aná, Bah.ia e Rio Grande do Su' ~~
~i ~~
2g;·~i'.~!~.j:-11·.~j~~~i~i~i~i ~~~~~~~~i~~aia~~i~i~i~~~~~~~,

TREINAM AS OUTRAS

No R(o, Antenor Horta vem rea-
lizando treinos tlistematicos com
o selecionado da Federação Me-
tropolitana de Basquetebol, que
em Sorocaba tentará a conquista
do bí-campeonato.
No Paraná, foi transrerída a

decisão do certame citadino, a
fim de que as paraneenses pos-
sam se dedicar livremente aos
treinos, o que vem sendo feito
diariamente.

As gauchas, que tão bem se ,élC aprímorandó sob as ordens do
houveram no ultimo certame, t cníco Roehe, pois pretendem
realizado em Porto Alegre, vêm bisar a grande atuação de 1956.

Em· nossa cidade, as cestobolistas
Tea,:iza.ra-m cinco treinos sob as 01'- I~
'dens do técnico Cam'PIDeiro, cor - i
resnondente a pr ímeira fase.

Em virtude das fe~tas de fjm de'
ano rorarn as amador as díspensadas 1

ri<>r' dois dras .
Em vír tu de da desistência das [o-

gadoras Mathilde e Maria APal.ecid3

1
)

IJardoso. re~pectivamente do SERl
P. -do PinheiTo. que não resolveram
dar: a sua co~aboração. ao seleciona-!
do da F.P. B , a pr ímerr a porque SO!_ i
rá submetida a .uma operacão e a I
seg unda, Cida, por "estar satura da I
de bola ao cesto", C01no alegou é:iOsi
responsáveis pela equipe banderran- I
te, Ca,m.pineíl'o sómente poderá. con- !
tal' com as seguintes o;l<l1adoras: De
~ão Paulo: Anesta Mendes Merlmo.
"i-ara, Marta Helena Ca rdoso, Naí r
Kanawafti e Sidnéia; de Sorocaoa:
-:Éni, EUa. Heleninha, Zilá, Genesia.
Ritinha, Belledita e Moreto: de São
Vicente: Nóca, de, M'ira<sol: Maria-----== •...--=------\ de Lourdes e Nadir de Santo Al1as~
tacío : Regina.

Dezessete elementos. já que a
/ca,mpeã S'ulamericana Ane-La, de.m~-
vendo tõdas as dt rícudades par ti-
eu Iut-es, resolveu colaborar mais
uma vez com a me ntora bandetran.,~~ I

28-12 -1956

UMA CAMIONETE A D1S-
POSIÇAC - tncanssvel tem
sido c prefeito de Sorocaba,
DI'. Gualberto Moreira, para
com a representação da Fede-
ração Paulista de Basquetebol,
Tudo tem facilitado a Muni-
cipaJidaae da grande cidade
da Soroeabana. Ontem, a fim
de facilitar a Iocomação das
cestobonstas trtcolores, colo-
cou o dinamlco prefeito, uma
camionete à disposição das co-
mandadas do tecnico Carnni-
neiro. A mesma pernoitará, até
O final do brasileiro, na gara-
ge da Chacara Alcoléa, agora

DE SÓ1tOCABA

CAMPEONATO BRASILEIRO
FEMININO DE BASQUETE

DIA 26 O CONGRESSO
Em sua ultima reunião, resol-
veu a Confederação Brasilei-
ra de Basquetebol realizar o
Cpngressr, dos jogos do IX
Campeonato Brasileiro de Bola
ao Ccst.o Feminino, no próximo
dia 26 du corrente. com a par-
ticipação de todas as redera-
eões participantes. Todavia, há
possibilidade do citado con-
clave sei antecipado de um
ou dois dias.

COMEÇARA' COM O LAN-
CE-LIVRE - Ao contrario dos
outros certames nacíonaís fe-
mininos, resolveu a C. B. B.
que .o tradicional campeonato
de moças seja Iniciado com o
Torneio de Lance-Livre. As-
sim, reservou a mentora pre-
sidida pelo Almirante Paulo
Martins Meira, o ultimo do-
mingo de. janeiro. dia 27, para
aquele certame.

MARCADO PARA O DIA 28
O INICIO - Ficou definitiva-
mente resolvido pelo Departa-
mento Tecnico da C. B. B. que
'a primeira rodada do IX Cam-
peonato Brasileiro de Bola ao
Cesto Feminino, que terá como
local o magnifico e moderno
GinasIo "Gualberto Moreíra "
de Sorocaba, seja realizada no
próximo dia 28 deste, encer-

• rando-se uma semana depois,
ou seja,em princípíos de fe-
vereiro.

Fórmada a COMissão Organizadora do Certame
aoroeaba 28 tDep, A GAZETA R,1beiro, dtt F.P.B.~ Outras delê-

ESPORTIVA) - Em reunIão rea- gações: dr. Antonio Vial; "Liv'to
11z1!1l.a. 4.'" feira ultIma,na Liga de OlITO": Molsés OOldmann, Mi-
SlltOé~b!t1ia.de Buquete, fói io1'- 1'19. Witter. Edfth vane, João DiI:S,
l'rtllda li Com.l~ão Organizadúl'!I :plí.- h:ipldiO Bubierl e ROberbO Rodtl-
:rt<o Clàmtrétll'lll-toBraSileiro l"eml- ~ues,
ninô de BOI!!. ao Cesto, que àqul r---~------~----
ter~ lugar no proxímo mês de já-
neíro. São Mi seguíntes as pêSSOàS
1'4llé a lnte~nm: preSidente ele non-
ra, ttuml de Ràl:\leri: presidente
executivo, Gualberto Moreira; 1.0
vit'e.pres!tl~nte, Antonio Laino; 2.0
Plinio Miguel; t;etlretu!O geral, Egl-
dlo 1'homé de SOUlIa; 1.0 secre-
tulo, Fl'aM!SOO ROOrigues; 2.0,
V1!.lelettllir R. santos; 1,0 tesoureiro,
oQ,l:\stM\tir:o 'Verl'One; 2.0, Moisés
.GOldtrtlifi; CClln15si\ode recreação:
l'edro l1'lorêlw,I, Nell!õn Marques e
~etgio Ma.stl'ogtOvanni: Atojamen-
to: Jo.sé Maria Alcolea, Luiz Cos-
ta, Ameríco Monegato e Wilson de II

Helio; Recepção: Mario Alves de
Óllvêita, l'<lcé Mastrõgíõvanrn, Méi-
ry Favôf'êtto. V'icênt~ Amato e Ful-
v!o Biazzi: Imprensa e RadIo: Ru-
I bens Perez. João Dias, Ferraz Fi-

1
1M e 6fi~'it~fÜi.6ão: 'I'ransportéS:
f\htol'ÜO ôevénno, Gentil Laíno êIAntêfiOr Macíel ; Propaganda: Hé-
1:0Freit\ls. Orlàndo Bísmara, Victor
ClíJUi '! 'fI'üM Nãsser: compras:
~êl6on Ritàrdb, Waltiemat. Alli é
Francisco Férraz; Medicós: dr. Luiz

sensactonais jogoS do IX Calnp.eo .•
nato Brasileito de Bola a-o Cesto F••..
miníno, que êste ano serão realiza-
dos na' grande e progr eseista .cídad••
de Sorocaba, índtscut.íve lmente, o

J
maior centro ceI>"tobolistico feminino
de todo ó Brasí . Todos os desp ortía; 1
tas da "Man~hestêr Paulista" vêm I'
trabalhando in<'an,avelmente para
que o citado certame obtenha êxito
(",Ta do comum. recebendo. também.
todo o apoio da Federação Pa u lfs-
ta de Ba-sketvba H, que vem enca.,
rando com grande' responsabHidade
o p.,Qximo brasileiro.

·4 - JANEIRO - 1957

APRESTAM-SE AS RAULISTAS AO
BRASIJ.EJRO FEMI'\'INO

S. PAULO. 3 (F. T.) - Pouco
menos de vinte dias nos sepaeam dos

d e n o Ir. I n a da" Ninho das
Aguias "

A CHEGADA DAS GAU-
CElAS - Segundo nos decla-
rou o nosso confrade gaúcho,
Tulio DI-' Rose, a delegação do
Rio Grande do Sul, que parti-

, cípará dOS próximos jogos bra-
sileiros de bola ao cesto fe-
minino. tem a sua Chegada
marcado para o proximo dia 22 'I
do corrente em São Paulo, se-
guindo [;0 mesmo dia para a
sede do" jogos, em Sorocaba ..
A equipe sulina que agora
apresenta como tecnico Roehe,
trará a mesma equipe que tão
bem se houve no ultimo certa-
me, em Porto Alegre, quando
mercê de excelente atuação,
consegutu o quarto posto.' As-
sim, veremos em ação Margot,
Magda, Díva, Beatriz, Helza,
Helga ~ Dirce, que mais se 50-
bressainm.r

VEN·CEU A CHAPA RENO-
VADORA - Dia 30 ultimo, fo-
ram realizadas as eleições no
C E. Penha, para a escolha do
novo Conselho Delibe ativo do
simpattcr clube. O pteíto, que
foi dos mais animados. 9.lJ(Jn~
tou como vencedora a Chapa
Renovadora, encabeçads pele
desp-n tista Salomão Moísés,
que CC.l't-OU com 108 votos, con-
tra 41, aa Chapa Tradíção, No
proxtmc dia 23, à tarde, to-
mará posse o novo Oonselho
sendo escolhídos, 10g,Oem se-
guida, €I presidente e <'-"MiEJe~
presidente, para o bien! J 1957-
1958. . -~----~--------~--~------~~
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At"odendo ~ co~cação da ·F.
G. D., eoeontram-se nesta Capl ta l ,
pat-a participar dos treinos da se-
Iecão g'aucha de ba sk et ba.l I as a tl e-
tas sa ut acr uaenses, Mar let.a e Iria,
arnb as tn teg ran tes 'da equipe do co-
rin tians. As ciladas atletas co rí n-
t.la ns: 'lue agradaram pl e n am e nt e
ao tée nlco Gerson Ruh e, por oca-
sião do estadual. f em ln í no, vêm
tr et ra.ndo com intensidade e tudo

.. faz C'r:er que satisfarão às ex ig en-
ela" técn icas.

,1e" intereU"daH na ,1lspnia do IX
C;un-l,eoua10 llrasUeiro )1"1ruuinlno de
Ilaske-( hall, pTogra'ludo 1,Hl"Ufius de I
j~·,neil"o."na... cid:ule p.unllstn de -80-
l'oNlhn. COlI1'ol',me,se t"spf>I'nVU, fl-j
4.Wllem cinco'" o JlllllH~TOtofal de tJl~" .
cl"i('ões. Já qnt. se ~nl)l.n nnrect lH''''
tluluente que nlil '.utJlelra~ pstnr1:ult 1

nnsentes do pl~oxinlo C!ollÍl'onto en-I
'tj-e as Ht"')lijtr~Jns" do flel'Sporto .lu
(' ~".;talI~l(~ioJlnl,

.;\$ cinco elluipes que eSta,"nO t"JIlI'
tu ra J.eJo tftulo'llliixituo" d...~ hu!O;ket-
hall f"el! inino são U~ (le SAo Paulo,
Jlfstdto F'e de ra l, Pn ran á, Rio Gl'~l1l-
de do ~ul e Rallin, A novlfl:ule 1.0
("t"r1~nne em SOl·oenha. nbem da l'C-
vnneb e une ns 1JulldeJr:tntes tf"Jlttt-1
rão 1'l'en~e às CRl'locns. cOJ.~itn·it do
l'e.:llulre('lm ..pn:to d:u;c bnhlll«HC e-m pe- J
lejas do Canll.eolluto BrRslleh'o Fe-
minino.

EM PORIO AlEIJRE· A'l ATLETAS
MARIElA E IRIA, DE S. CRUZ

A SELEÇ.\O CARIOCA DOS NOVOS
/ ,

A direToria da F,G.B. eonco rüou
-eo,,' n ,~.n{l:. 4lu seleção clll'loca dos
nnvo)!l: .,ue desejava reaJi!T.ur fogos

~ nt.-sC;t (~a~)jHll e 110Jnte-rlor do Estn-

.~

d.,. nn segl1fula qufnzena .le jan~i-
ro "rox!m_fl. A·té o DIOluCllto, no C'll-
tnD'o. toiõntente nnl clube do tu+e .•._I- ~ _'
rlol" lunnHf'~tou-se fn,rOl':n'~1à ,riU-
~Jl -du' eODlhhu"lo .10s novos .10 J)j!'(- I
t •.ito Fe,l~r1tl, 00 IIJejft, o Regutu:4 de!
Ri.o Gl'nnde, ' I

A. iHr"lorla da F.G.R .• p'01" "os-
80 i.Jl"tel'nlélH,o. Ilede o p'l'OIlUD('fn- I

n)("n~u 41~1" Jj1g'ns de Santa, Cruz,
r SUllt". ltlarin. Cuc110elrn, Peto tns,

São 1,"01101<10. "

ENTRl<lGA DE. PRF.~fIOS

Tn ro rmo u O presidente da Fede-
ra"ão Ga uc h a d e Basketb:111 que, no
próximo dia 10 de· janeiro, d ev er-á
ren ll za rc s e na ""dE> da en t í d a d.e.
gala 15, da Galeria Municipal uma
sessão solene, para entregar dos
p rern lo.s correspondentes à tempo-
ra dn de 19;;4.
, O p rí mel ro mandatário da F. G.
B. convida, por nosso trrter-m éd lo,
a lodos os represen ta nt es de cl u-
bes Que conquistaram titulos,. a
comp a r ece-rem à re-u ntão . _

1 ESCOJ,flJlJA S ÀS C":S'l'lSHA.S
" (,.0\ veUAS

I O t<"cn,,,o 11",,'on Ruhe, esr-o lh i-J elo p ela FGR, para pl'ep,,;ar R ,e-
11f'cão í em ln í na que devera i n t erv ir-

\

no'(:IX COlnpeúnaío Brar--ileir,o, p ru- I
g-ramado para t ín s de jall~lrú, ~!n

I Soror-aba, já fornf"ceua lJs'ta ~~~
atletas a ~t,l:,er(1 convocada.B. ::):10
G\S ~egLlinte-s as ef':::tinha.s q ue d e-
verão apresentar-se ao tre:'.ll1ador
Ru'he na pr6xima <jua't'ta-feua, o-
{'asiã~ em que dará infeio aos seus
tr a.ba.Ihos :

Ma g d a , Mar go t. No e m l, CIo€>, Ge ,
sha e Hs a , da Soglpa; Ieda, Ro s e
';[arv e Carmen do União; EreZll-
daI Nilza. GE>orgina E> Ivete do"Jn-
tp.rnacional; Tolanda, Lvo e va nda
do Grêmio; Gislt·.ne e Ldit h e, do
P'lr a t a a .

Di va Santiago. a consagr~da a-
tleta do Unióio, e }l~riz Ritter,
uma das revelt\(;õe~ do ü ltimo ('e~'-
t a m e, não éon~tam rtã. lis t a das
on nv or-a d a s, l)O'rque se ene o nt ra.m
a,doE>uta ãas .

CEIl.TAJIE .FE1UININO

RIO. l;,r (F. T.) - Foi en {'eua-
do on1el~\ ,.. ln'l1'T.Oconcedido pela
Conf.edt"t'ução B'rasiletra de Rns-
"ketJ.,,1l paI'" inscrição das l'nihlu-

•
'1\lmh"m é p ~am"nto do tpLn;-

c o eo n v o ca r uma ou d u as a tle t a.s
do C'orlnlhiall:l,.. R. C. ti!' S~Jlta.
Cruz; do ~1l1, fievenrlf) 1p..i1'>"ln. no
I:"ht1'l>tan'to, sóme-n í e de po!s do C'anl"
]JP,1nato ~~tadu;pl Feminino, (lue
d e verá ter inIrio hoje à n o it e ,



IX CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOLA AO CESTO FEMININO

Grande interesse pela apresentação do
, ,.

Selecionado Paulista contra o Sirio
Precisamente uma quínsena nos' .----~------------------------.

separa da inauguração dOI> [ogos Amanhã à noite, em Sorocaba, a exibição -
do IX campeonato Bras!1eiro de
Bola ao Cesto Feminino, que te- Domingo cedo, novo coletivo contra. as cam-
rão como local a progressista e be-
la sorocaba Desde já, verr, se no- peãs de 1955 - Dias 19 e 20 (Sorocaba) contra
tando desusado interesse, não só
pelos aficcionados da "Manchester um combinado SERI-Sirio Embarcarão
Paulista" como também das cida-
des vizinhas e mesmo aqui de São amanhã à tarde as comandadas de Salomão
Paulo, tudo fazendo crer, Que o ci-
tado certame das estrelas apanhará Moisés - A
assístencía das maiores.

O selecíonado bandeirante, sob
as ordens do tecnico Campinelro, ti b U' .,'
já realizou 1.1UmerOStreinos fisicos U e nlVerSharlO
e coletivos, demonstrando que a I defenderão as jaquetas tricotares de lomão Moísés Cestoboliatas . Lola, FUTEBOL DE SALAO _ To-
equipe, aos poucos vem adqutríndo São Paulo, .,ontra as cariocas, bala- Olinda, Angelina, Eg1e Wilma, dos os integrantes da equípe ju-
aquele jogo ~e conjunto oecessario nas, paranaenses, gaúchas e possí- Mercedes, c.ara e Llliam.· venil da jaqueta do "U", deverão'
para competíções de tal enverga-j velmente contra, também, as gola- A TABELA OFICIAL estar a postos, amanhã, às 15 ho-
dura. nas. Ficou- deviaamente resoivico, du- ras no Ginasio do DEFE, a fim de

Agora, a fim de aprímorar ainda rante a reunião da FPB que a ta- fazer com o Bangu A .. C> a pele-
mais a turma tecnica •• atletlca EMBARQUE DAS "t'lIRIAS" bela oficial de jogos. para o jsra- ja que decidirá o titulo de cam-
de todas as convoeadas, tará Cam- A delegação do símpattco clube sl1eiro de SOl'ocaba, será a seguiu- peão da categoria da F, P. F. S.
píneíro com que a equipe realize da avenida Indianopolis. deixará te: O prelío será televisado pelo
alguns [ogos-treínos, antes da apre- nossa cidade amanhã a tarde via- Dia 26-1 _ Congresso. Dia 27 _ Canal 7, T. V.-Record. Qualquer
sentação oficial, nos jogos do IX [ando em C~l'rOS dos dir",tore~. Se- as 19 hs. - Desfile _ às 20 horas impedimento, deve ser imedlata-
Campeonat!> Bra~llelro de Bola ao rá esta a delegação do sírto, para _ Distrito F.ederal x RJ,o Grande ~ente comunicado ao tecnico De-
cesto. Femmlno. . os jogos com o selecionado ban- do Sul - às 21,30 horas _ São CIO Teppet.
ASSll~, f,'lremos. na noite de deírante: Chefes' RaphM) cns- I Paulo x Bania. I LI~ENÇA - Obteve licença, por

I amanha e :10 dommgo cedo, duas eur e Artui ~ndreotti Tecnico sa- I Dia 28 _ às 20 noras _. Para- 30 dIas. para tratamento de saúde,

f

apresentaçõe3 do Sirio, campeão o ' • o dr. Wilson Pedro Errico, titular
paulista de 1955, contra a equipe I 'do Departamento Feminino do
que nos representará naquele im-, clube.
Iportante certame, a fim d.e tentar' JOGOS PROGRAMADOS _ De
t a reconquista do 'titulo maxímo na- acordo com a nova tabela do cer-Icíonal, perdido depois de sete anos tame da 1.a Divisão da F.P.F.S.,
consecutivos. \ os proximos jogos das turmas prin-

Os togos-treínos de sacado e do- eipal e aspirantes ficaram assim
,mlngo proxtmos, apresentam-se programados: dia 16-1 - contra o
como dos mais promissores, por- G. R. Três de Maio, na quadra
quanto as eornandadas de Salomão da rua Heliodora; dia 18-1 -
Moisés, que contam com uma ex- com o São Paulo F. C., na qua-Icelente equipe, exigirão o maxímo dra da rua HelIodora; dia 23-1 -
~das 'defensoras da FPB. contra o Bangu A. C., na quadra'

Depois do si1'10, mais dois treí- deste, ens Santana. .
nos-exibição, realizarão as co- DIS:rINTI~OS - Os a~s~cI~dos'
mandadas d" Nair Kanawatti. Dias que aínda nao ~?s~!lem distintivos
19 e 20 flroximoa, contra o forte I do distico do U, deverão pro-
combinado 8ERI-Sirl0. Com isso curar. os me~mos. com o academí-
, - ~, ' co WIlson Pínheíro de Castro, no
completamo as nossas amadoras, a balcão da agencia Real-Aerovias,"
ulti~1l: parte- do treinamento, que 1 da rua Libero Badaró, ou com In-
servira, tamb~m, Ilal'a o tecnico glez, na redação desta folha, no
poder. escolher devidamente, a9 período da manhã. Preço Cr$ ••
uatorze moças que. forçosamente 5.0,00.'

tabela oficial para os jogos do
Brasileiro ----

ná x Rio Grande do SUl e a se .•
guír: Distrito Federal x Bahia.

Dia 29 - Descanso.
Dia 30 - às 20 horas - Bahia

x Rio Grande de Sul e -a seguir:
Paraná x São Paulo.

Dia 31 - às 20 horas - São
Paulo x Rio Grande ao Sul e a se-
guir: pístrrto Federal y .Paraná,

Dia 1-2 - Descanso.
Dia 2 - as 20 horas - Paraná

x Bahla e a seguir. São Paulo x
Distrito Federal.
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' NO.V A ETAPA DO TREINAMENTO DAS "ESTRÊLAS" 

Intensificação Nos Ensaios Desta Se~ana Da Seleçã~ Carioc~ 
• ~' A L.:t A---ta E Se.-4--Feb•o Detitro Do Ri901•oso Progrona.a Traçado Pelo reenko Antenor Hm·ta - OfJservaçoes Sobre As Condiçoes 
•• N 

11188•'*1 ~-· "' ~-...... ' ' - E A - l'll7 G. ,. i D L j i . Atuais Dos Quator%e Atletas Convocadas - As Que Estorno nt çao no inos o as aran e ra§ . t 

I 

/ FOLHA DA TARDE - Edl~ão Esportivã 

NOVA e imPortante etapa. será inicia.da amanhã. pela se
leção feminina da cidade, dentro do longo programa de 
treinamento elaborado pelo técnico Antenor Horta com 

vistas ao IX campeona1o Brasileiro de Basketball Feminino 
de Soroeaba. Serão as •e.strêlas" cariocas submetidas à rigo. 
rosos exercícios individuais no sentido de serem aprimoradas 
as suag condições físicas, bem com-0 esta.Tão em atividade em 
mov.imentados coletivo.a a fim de ser conseguida a melhor 
forma conjuntiva, e que pode.rã resultar na manutenção do 
honrGSO titulo de campeão registrado no comêço da tempo
nda passada, qua.ndo do certame nacional de Pôrto Alegre. 

ENSAIOS MARCADOS 

..!.9-

ta-feira e sexta-feira, todos com início à.s 18.30 boraa e no gi
násio daa .uaranjeiraa. -r.l'á o prepQrador indicado pela en
tidade metropolitana novas · o]/Ortunidades para verificação 
das quatorze atleta! convocada, já que terá de dlspen&ar, 
futuramente, duas delas, a fim de ficar com o limite máxi
mo de doze, permitido pela regulamomtação oficial. 

AS QUE F.STARÃO ~ AÇÃO 
B essas quatorze "estrêlas", em treinamen~ mtenaivo 

para o IX Campeonato Brasileiro Feminino de S o?GOaba., 
.são as seguintes: Marll, Edir, Ma.Tia Lúcia e Laura, do 1'lu
minense; Marlene. Neuey, Wilma e Daisy. do Botafogo; Amá
lia, Eunice, Walkiria e Neide, do América; Irani e Maria 

7 - JANEIRO - 1957 \. 

HOJE NOVO TREINO DO SELECIONADO FEMININO DE BASKET-BALl 
-... 

As gaúchas eslreiam. dia 27 no Bràsileiro Feminino ~frenle às cariocas 
Hoje- à tarde, a partir das 18 

heras, novamen e estarão em ação, 
na quadra da Sogipa, as atleta.g 
do seleciona:lo feminino de bas
ketball que intervirá no Oampieo
nato Brasileiro. a se realizar· na 
cidade paulist3 de Sorocaba, a 
partir do dia Z7 do corrente. 
j Para o treino d~ h oje, mais uma 

vez e..ç;tão , convocadas as atleta~ 
que ultimamente têm se ex·ercita
do sob as 01'dens do técnico Oer
son Ruhe, ou sejam: Magda, Mar
gor, Noem í, Cloé, Erezilda, Ivete, 
Nilza, Geprgina, Rose Mary~ Car
men, Vanda, Gesha, Ivone e Ma
rieta. 

Após o treino de amanhã mar .. 

cado para a mesma hora, o t écni
co procederá os ult imos cortes. 
Por êste motivo, reina grande in
terêsse para os dois referidos trei
nos. 

DIA 10 ENTREGA DE P'.Rtl:MIO:i 
1 

S egundo já noticiamos. está de .. 

As "Pstrelas. '' do. sell"cionado feminin<> d-e bask~t-ball qúando recebiam instrm;ões do tecnico Gersc.n Ruhe por ocasião- do u.Uimo treino., 
reaiiz;ido sexta-feira ua, quadra da St>-gipa.. De pé ãparece Gesha; aga.c.hadas l~erson, Georgina e Noemí; sentadas, Carmen, Magda, 

Rose Mary, Margot, Irene, Vanda, Cloé, ErezHda, Marieta, Ivone, Ivete e Nilza 

mi ti vamien te progran.. I ..i.o para a 
noite do próximo dia 1u do correu .. 
te a entrega dos prêmios corres .. 
pondentes aos cer.ame.s promo\·i· 
.ios pela F . G. B. no ano de _1954. 
~ A solene entrega dos prerP:os 
dar-s•e-á na sede da entidade, sa
la 15 da Ga}.ería Municipal, a; 
partir das 20 horas. 

o presidente da F. G. B. , .sr. 
Randolfo P. Bail:>ão, pede, por nos
so intermédio, a todos os clu!:>~ 
que conqui.sta,ram prêmios nps 
campeonatos daquêle ano que en
viem seus r.epresentantes, devida .. 
mente credenciados. 

CARNET DO BRASILEIRO 
FEMININO 

.. 
RIO 6 (F T. ) - A Confedera.

ção BTrusÜeira. de Basketba.11 já 
elaborou a ta.bela do IX Gampeo-
nato Brasileiro de Basketball FtY 
.mlnino, programado para o f l'Wi 
àêste mês €m Sorocába. 

o programa a ser cumprido se
r á o seguinte: 

Dia 26 - OongTesso de Abertu~~ 
Dia 27 - Distrito Fed€ra1 x Ri<> 

Grande do Sul e São 
Paulo x Bahia. 

Dia 26 - Paraná x Ri.o Grand• 
do Sul e Distrito F&' 

· 'Cieral x Bahia. 
Dia 29 - Bahia x Rio Oll."ands.t 

do Sul e São Paulo lt 
Paraná. 

Dia 3(} - Descanso. 
Dia 3'1 - São Paulo x Rio Gran ... 

<ie do Sul e Distrít.o 
Federal x Paraná. 

Dia 112 - Paraná x Bahia e São 
Paulo x DU;tríto Fedê ... 
ral. 
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'c. B. B. __ CAMPEONATO

Team - (Quadro) f::7 ,.._., . Time out 1::-:.1..~ .
Tempos debitados

PARTIDA DE
F (-. -~

BASKETBALL
/" ( ~'5 -

TEAM - EoUIPE -

E:!: J.?./:.:./j !i 2 .
T'm ·í.tJ.3 ,L"-"l- ("c J
1 e /. .

Hora

TEAM - EOUIPE

Match N." .
Partida N,«

RefereeJuiz ·Entidade .

UmpireFiscal ······..··················Eii"Üd·8:de····

Name ot Player
Nome do atleta

Number
of player
Número
do atleta

First HaU Time Second HaU Time Extra Period Total
E Primeiro Meio Tempo Segundo Meio Tempo Periodo Extra Score

1---'s"c-o-re---'I~F';-:O:-:::U:;-IS-I---~s,..c-o-re- Fouls Score Fouls Contagem
Contagem Faltas Contagem Faltas Contagem Faltas final

lIunning Sore j 1 171 3 1,4'1,11 6 17i18' l.r[}l!:llll}tl13I),(115JJi6117118119'12(1Iz.rl~~~IWl2ifPlí8T~~j{13l133134135136/37138139140141142143144145146147148149150
Curso da contagem 15115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317 4175176177/781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981991100

Team - (Quadro) ; ~ -:.:.../~)..L.L.!< C :f~~~o~~ebi'·õ·s ..·:J:.:~·~·..~..···..·..·············
Name of player
Nome do atleta

Number
of player
Número
do atleta

E
First Halí Time Second HaU Time Extra Period Total

Primeiro Meio Tempo Regundo Meio Tempo Período Extra Score
Score Fouls Score I Fouls Score I Fouls Contagem

Contagem Fáltas Contagem Faltas Contafiem Faltas final
/P

Co--áC~
Técnico

,- .~ - _.- ~r ~ I I I I I I S.,
~ Running SeOTe IYf 2 f .'tl~ 151.817 f)r19IWI1111l113IlAI151~171}@1191~121L~lpgJ24f2i1~1Z712ftf29f3Q'r3113Z133I34I~I~I31{~I~~If(JI4"II~I4Z1441~146147I~4SIFj8
i Curso da contagem 1()llii~J1'54Iq5156157158159160161162163164165166167168169J70171172173174175176177178179180181182183184]85186187188189190191f92193194195961971981991100

; g~,:~~~".f:'l~"tl.iJmi.niPo~),(·l······{fJ...< b':n~.J:;\'r;;nãi"'~.J,,3.:~... ...
~ . Score of Second Half Time , L ..A t.................... i
~ ~~:::g::uE~~r:·~~~~~ ~~~~:.......................................................... ~u~~~~gv~~~:àor·..·······~:·····:··~~..t.·~··~·~·=·..······ .

Contagem do Período Extra~I-------------~--------------------------------~-------------------------------------------------I
)( Scorekeeper f....................................... Referee _ : Captain

~ ~::~:~;:r r. : .j) ~:~ire g:~!:~~
.i Cronometrísta Fiscal Capitão .ml----------------~ ~ I
g 8tandard Marking: E players enter gàme for first time
•• Convenção atletas que entram na partida pela 1." vez

X goal from field O free throw, missed
cesta de campo lance livre perdido

Pí p~ personal foul, two throws
falta pessoal, 2 lances

D player disqualified
atleta desqualificadoo free throw, one point
lance livre, um ponto

p1 P2 .personal Ioul, one throw
falta pessoal, um lance'

® free throw, two points
lance livre, doís- pontos.

T technical Ioul
falta técnica

SUPERBALL - eleição unânime do basketball mundial * ÚNICA e EXCLUSIVA no 11Campeonato Mundial - 1954
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a. 

Sugestão Da Federação Paulista -i Aéeita, Pela ~c.B.B.:> ---~~~ 

NOVAS DATAS PARÁ O CERTAME DAS "ESTRÊLAS" 
Unta Segunda Folga, Antecedendo Ao Jôgo Final.Entre Distrito Fede1•al E São Paulo• Antecipada 
A Outra De 30 Para 29 Do Corrente • Em Consequência, Terminará Num Sábado O IX Campeo. 

nato Brasileiro De Rasketball Feminino 

CONFORME informamos ~m nota separada, 
retornou domingo de Sorocaba o dirigente 

Gentil Ribeiro e de volta trouxe o ponto de vista 
da entidade bandeirante com referência à ·ta
bela de jogos elaborada pela C.B.B. para o IX 
Campeonato Basileiro óe Basketball Feminino. 
A ordem de confrontos, frise-se, não mereceu 
qualquer reparo dos mentore~ paulistas, sendo 
que as restrições feitas cingiram-se unicamente 
às datas mencionadas no trabalho feito pelo 
setor técnico da Confederação Brasileira de 
Basketball. 

. ALTERAÇÕES SUGERIDAS 
As sugestões apresentadas pela Federação 

Paulista, em combinação com a Liga Soroca-

bana de Basketbalh residem no seguinte: duas 
folgas em 29 do corrente e 1.0 de fevereiro, ao 
invés de uma só, determinada na tabela. da 
Confederação <a 30 dêste mês), erisejando tem
po de recuperação às seleções do Distrito Fe
deral e de São Paulo para a disputa do jôgo 
decisivo. Outra vantagem dessa segunda folga. 
para os paulistas, é que o certame não mais se
rá encerrado numa sexta-feira e sim num sá
bado, com maiores e melhores possibilidade:s de 
ser obtida uma apreciável arrecadação a en
sejo do sensacional prélio entre as "estrêlas" 
campeãs e vice-campeãs do Brasil. 

A NOVA TABELA DE JOGOS 
A nova tabela de jogos, que deverá ser ho-

De Volta O D~leg~do Da C.B.B. À Sede Do Brasilei~o Feminino 

mologada pela CBB, é a. seguinte: 
dia 26 - Congresso 
dia 27 - D. Federal x Rio Grande do Sul 

São Paulo x Bahia 
dia 28 - Paraná x Rio Grande do Sul 

D. Federal x Bahia 
dia 29 .,__ Folga 
dia 30 - Bahia x Rio Grande do Sul 

Paraná x São Paulo 
dia 31 - São Paulo x Rio Grande do Sul 

D. Federal x Paraná 
dia 1/2 - Folga. 
dia 2/2 - Paraná x Bahla 

São Paulo x D. Federal 

ReunMo· 'de dirigentes do basket paulista, com a participação do tecnko Ci:mpineíro 
.. · ,',e do assessor Mário Amáncio, para tratar do certame das "estrêZas" ., • 

Te:stes Para A Selecã,10 
Gentil Ribeiro Voltou Bem Impressionado Com As Instalações .D-o ;,Ginásio Gualberto Moreira" - O Alojamento Das 
Delegações Visitante5 Em Excelentes Chácaras Da Cidade ln teriorana De São Paulo - Auto1·idades E Dirigentes Que 

Prestigiara~ A Visita Do Enviado Especial Da Confederação Brasileira De Basketball 
.. . ;, Já reprC$WU de Sorocaba, 

-onde fôra como represe·ntante 
da entidade controladora do 
desporto da cesta nacional, a 
fim de v istoriar as instalâçÕl!S 
desportivas e alojamentos des. · 
tinados às delegações partici
pantes do próximo Campeona. 
to Brasileiro de Basketball Fe. 
mfnino. o dirigente Gentil Ri
beiro.· A sua visita ao local 
onde se· travará mais um con. 
fronto entre as "estré ias" bra· 
~ilelras foi das mais proveito • 
~as, já que serviu para com. 
provar as excelentes conaições 
do ginásio sorocabano e cpn• 
seguir novos locais .de estadia 

o técnico Antenor Horta já tra. 
çou seus planos de trabalho até o 
fim da jornada da •eleção fem!. 
nina . Eia . <:io!aóe no IX Brasilel. 
ro. 

Como pontos de relêvo da prepa. 
ração· das nossas "estrêlas". aquele · 
técnico ·incluirá . amistosos sema .. 
na1s com equipes juvenis n1ascuU .. 
nas, ,P.or c01'.).sii;!erl!r i•to apreciaveis 
testes para a . equipe da F M. 
B, 

O ~ROGRÀMA. GERAL 
Els o programa traçado por An. 

. t~nor : Horta: 
. HOJE - Folga 

: ;AMANHÃ às 18,30 horas - gt. 
t'lástica ba.te bola e conjunto. 

·QUINTA.FEIRA - às 18.30 ho-

Surprêsa, Ontem, 

ras - bate bola. 
SEXTA-FEIRA - às 18,30 horas 

- ginástica, bate bola e conjun. 
to 

SABADO - às 16.30 horas 
jôgo treino . 

DOMINGO - Folga. 
DIA 14 - às 18 30 horas - 111. 

nãstica bate bola e ·conjunto. 
DIA ' 15 - às 18,30 horas 

conjunto leve. 
DIA 16 - às 18;30 horas - bate 

bola e conjunto. 
DIA 17 - folga. 
DIA 18 - às 18 30 hora• - bate 

bola e conjunto. ' 
DIA 19 - às 16,30 horas - jõ

bo treino 
DIA 20. - Folga. 

Na C.B.B.: 

DIA 21 - às 18 30 horas - st
nástlca e bate bola. 

DIA 22 - às 18 30 horas - con
junto leve. 

DIA 23 - às 18,30 horas - ri. 
nástica, bate bola e conjunto. 

DIA 24 - às 18,30 horas - con. 
junto leve. 

DIA 25 - Embarque. 
DIA 26 - Treino leve de ambi

entação. 
DIA 27 - jôgo com o Rio Gran-

de do Sul 
DIA 28 - jôgo com a Bahla, 
DIA 29 - treino Ieve 
DIA l!IO - treino leve . 
DIA 31 - Treino leve 
DIA 1 ))E FEVEREIRD° 

go em São Paulo. 

Goiás Deseja Participar Do Brasileiro Feminino ! 
Esteve Ontem Na Entidade Nacional O Sr. Dakir Moreira Dando Ciência Da Pretensão Da· Fe~ 
deracão Goiana - Depende Do Setor Técnico, Informou O Dirigente Ivan Raposo - Declara
ções ~De Carlos Chagas Sôbre O Inesperado E Atrasado Pedidi, Já Que As Inscrições Terminaram 

Em Dezembro · 
Cine-0 entidades inscreveram-se 

1 

porto da cesta no Distrito Federal, 
para a disputa do· IX Campeonato São Paulo, Paraná, Rio Grande do 
Brasileiro de Basketball Feminino, Sul e Bahia. Agora. passados doze 
cujo prazo encerrou_se a 26 de de. , dias, esteve ontem na sede da Con. 
2embro _passado, sen do essa s Fede- 1 fe<ieração. Brasileira lie Basketball 
rações que controlam o popular des- o desportista Dakir Mo1elra comu_ 

nicando que a Federação Goiana de 
Basketball estâ Interessada em to· 
mar parte no magno certame que 
será realizado na cidade b andeiran
te de Sorocaba. Atendido pelo di. 
rigente Ivan Raposo vice-presiden
te das relações interlores manlfes-

. tou a· grande vontade de'monstrada 
pelas "estrêlas" goianas em sus ... 
tentar confrontos com as baianas, 
gaúchas, paranaenses. paulistas e 
cariocas a exemplo do que suce- i 

deu no Brasileiro Feminino de 1951 1 

efetuado na cidade de Goiânia, ' 

EXISTE BOA VONTADE 
O sr. Dakir Moreira foi clentlfi_ ' 

eado por Ivan Raposo que o assun. I 
to se>mente poderia ser soluci.onado 
pelo setor técnico da Confederação 
tendo em vista o atraso do pedido [ 
formulado pela entidade de Goiás. 
E• a respeito dessa situação é que 1 

ouvimos mais tarde, o dirigente j 
Carlos Chagas, vice-presidente dos i 
tn terêsses técnioos cujas declara ... 
cões são as segu1n'tes: 

- Em pr!nclplo encaro com a 
máxima boa vontade a pretensão 
das goianas em participar do certa. 
me nacional das "estrêlas". Todavia 
9 aspecto legal da questão s~rá de: 
vidamente examinado no sen'f.ldo de 

não haver qualquer p~judicado, 

Também devem ..er consultadas as 
entidades regularmente Inscritas e 
principalmente, a· Federação · Hau: 
lista e a Liga . Sorocabana ·de Bas
ketball sôbre a Inclusão· ou não de 
Goiás no IX Campeonato Brasileiro 
de Basketball Feminino. 

para as representações vlsitan. 
tes, ou ·sejam, as do Distrito 
Federal, do Paranã. do Rio 
Grande do Sul e da Bahia. 

O.K., PARA O GINÃSIO 
Gentil Ribeiro. acompanhado 

do~ diri.gentes Rumi de Ranie. 
ri (presidente>, Fabian (vice
presidente), Pedro Ortiz (se. · 
cretãrio), Pedro Gamito (dire· 
tor), todos da Federação Pau
lista de Basketball além do 
técnico · Mãrio Amâncio Duarte 
e dos confrades Alvaro Paes 

. Leme e Chico Neto, foi rece. 
bid.o pelo prefeito .. G ualbert0 
Moreira, o qual demonstrou 
que real.mente a Municipalida
de de Sorocaba estã no firme 
propósito de prestigiar inte. 
gra lmente o IX CampeC!nato 
Brasileird de Basketball Femi
nino. E com referência af, "GI. 
nãsio Gualberto More!?a", foi 
o mesmo vistoriado e nada de 
irregular foi encontrado em 
suas confortãveis instalações, 
pelo ·que recebeu plena apro. 
vação da parte' ,de .Gentil Ri· 
beiro • 

. o mesmo assentimento não 
pôde ser dado com relação aos 
locais de alojamento indicados 
pela Liga Sorocabana de Bas. 
ketball, por intermédio da en
tidade .bandeirante, nos ques.. 
tíonários enviados há tempos 
à Confederação Brasileira de 
Basketball. Em face dos hotéis 
escolhi dos serem demasiada. 
mente acanhados, foi sugeri
da a utilização de chácaras 
para alojamento das "estrê. 
las" visitantes, sendo que a 
idêia aceita · pelo dirlge·nte 
Gentil Ribeiro visto. que vi-

' • ~ 1 

sltadas poiiteriormente, evtaen. 
claram atender perfeitamente 
ãs necessidades de uma dele.. 
gação de quinze pessoas, com-

1posta d·e doze jogadoras. uma 1 Hotel Sorocaba, sendo que as 
acom.panhante, o técnico e um excelentes chácaras fh:am ã so. 
chefe. Os excedentes, Inclusive mente dez minutos do centr~ 
os juízes, ficarão mesm10 no da cidade. 
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FOLHA DA 'ARDE Edifão Esport.vtlo

BASKET9 - JANEIRO - 1957

••••'REINO D'A SELEÇÃO FEMININA 1
Aproveitando as atletas Margot,

AS GOIANAS
RIO, 8 (F. T.) - 'I'amb ém a Fe-

deraciio Goiana de Basket-ball ma.
nifeStou o d,e,ejo de par'tícípar do
Ca~eOl1'3to B<rasileiro de Bas k et-:
ba ll Feminino a se realizar em So.,
rocaba em fins dêste mês. Para
consegu lr a ín.c. usão do seleCiona, do
goiano no certarne nacional encon ..
tr-a-r e nesta (!oapital o S7. Dakir
Moreira, um dos -diretores daquela
entL:lade, Uma ~lez, no entanto,
que o pedido de inscrição veio tar ,
de, o depactamento técnico' da C.
B. B. deverá pronunciar-se sôbre G
assunto, fato que deverá ocorrer só-
mente depois de consutta feita à F'e ,

I deraçào Pauli sta e a Liga de' Soroca-
I ba ,

Magda. Yeda e Carmen, integran-

~

tes da seleção femmma de volley:
.balt que deverá em~arcar aman hã
para Recife e também eonstde ra.,
das atletas titulares do combmado
de bask.et-ball que írite rvtr á not
Campeonato Brasileiro de Sorocaba,
o técnico Gerson Ruhe fez .reaL1zar
ontem à noite um' matC'h-tremo en.,
tre os qU<Ldros titular -e reserva.,

Serviu como local do encontro a
quadra coberta do lPA, já, que o
certame feminino" naC-!onal desdo-
orar.se-d em ginásio., _ '

Os treinamentos contmuarao dlá-
ciamente com exceção de sá.b ados e
domingo: devendo, também serem
p'r'll~rama-dos m~tc!\-tl'e:\Ilos contra
""luipes infanto-lUVel1Js., .
,Quanto às atletas acima ciladas

IMargot, Magda. Yeda' e Carmen).,
Jogo após o término do 5ertame na-
cional de Recife deverao r-urnar à
Sorocaba para' reoouso.

10-1-1957

* O MAIS COMPLEto JORNAL eSPORTIVO DO BRASIL *
Sugestão da F. P. B. aceita pela C.B. B.

Nova tabela de jogos para o
Campeonato de Sorocaba .~ ~~"lGoia~ pretende disputar o tradicional Cértame - \Conlra o Sirio, treinarão as paulistasi,

sabido e domingo - Bons os coletivos das vice-campeãs nacionais - Todas as delegações
ficarão alojadas em chacaras - Dia 27, São 'Paulo x Bahia

Aj)Ó!I a vi$ita realizada pelo di- con~eO()lonada pela COnfederaçãO cidade. liltlsa. idéia. fOi r.prováda· na, l\ fim de tentar, junto â. C. B.
reter tia C,B,:B., sr. Gentil til- Br(\sileil'l\ de B9.squetebol, 00l1tU- ~Jelos l'espOfilIáVel/1 elo Céi'tame, QUê .s , ã pO$sibilltla.de de ser tnscríta
beiro, A SúrOcl'!.ba.,a fl111 de vistO- tlt" em vtl'tllde de sugestões Il.pl'e- cão lego Muele envlátlo da C_:8, iL equipe que pàl'filoipou do cam-
dar o GinasiO Munícípal de lEs- sentadas pela :F'êdel'ação páulista 2. deixou SorOcaM. l'lassáNUl1 â peclnatCl l'IMlôl1ál de 11181. em
portes e os alojamentos para as de Basquetebol, achou o sr. Gentil procurar os locais prometidos. As~ uola.uia. A Gôl1fectétaoâo Brusfiéi-
delegações visítantes, reuniram-se Ribeiro que ftll1ciOnal'á como res- rim como a-s paulístas, tambem as ra ficou dé estuuar' O tÍs$untO, C011-
os dirigentes da ~derí\91i." Paulis- ponsavel pelo Õlll't~n,e, mutto 11\- Ml'lOQll!í, pM'l'\llil.énses, b!\ianas i!I sulbn1' tOdOs os lial't!cl!panteli é
ta de :9asquétebol. LigO. SOrOcabll~ t.f',·essnnte It idéia tlll mento!'!!. ban- ;flUChas, fiOttl';;'O OOllCel:ltrildas em muito );lru:tloul!ll'mente, a Liga SO·
na. de Bola ao !:lesto e âlte.s auto- d.elI'!mte. l\ssllíl, sofreu a primeit'l\ ohli\()ll.tas. roeabana, sobre o aproveltamel'lto
rrdades da Prefeitura local, para tabela. algumas alterações. IlONS OS TREINOS ou não de Goiâe, nos jogos do 1~
dlsoutil'em os pontos principais, Out1'O ponto debatido, foi o alo~ Dos melllOl'GH têln sidO os ~rei· Gampê011ato, programado para SO-
referentes aO bradíctonàl certame [amento (l:1S delegações visitantes, l1Q"realillácios esta semana tllilla se- rooaba, o. partir dO ):'lro~imO dia :aS,
de n101}Il.S,que !lerlÍ di~ptltado na- Adl0U o d\rig~nte di!. O.B,B, que ·leQ!í.o pllullsta, que sob' as Ól'dél1J1 A TABELA bOS JOOOS
qUéla importante cidade de 1108S0 em virliuCle dos hotéis 1ndiol1doa 111 tlamplneil'o, tl)rtte.hí. a reCÓl1~ lll'!l; se!luinte, pois, a 110Va. TIl-
·'hinterla,nd". 'pela. l"l'efeItUl'l\ de sorocabe serem qUlstil do titulO maxímo brasilêlro, belli. ete JogO!! plll'â o Oaíl1peOl'm-

NOV A TABELA \ 11In pouco I1CllnItados, ma.is il~tere~~ êm pt:Klet das canecas. to Ji'ên1hl!110, QUe terá Cemlo IlalCo
A princípio pensava-se que tos- sente seria acomodar todas as em- Sabado e domingo prcxímos, as o magnifico Ginasio Mttíi!cipàl dê

se aprovada a Tabelã ele Jogos I b~1iltadas em chaearas prOltlfi'HIS li. pll'l1tÍllil1ganãS í'~al1Z!l1'ão dOis íc- )<~;'pOl'tés"Dt. CiUàlbertó Móreíra ":
-~-_.~. n li'os tf'eintJl:;, eot1tl'a' 11 aguefl'ldl\ Dia 26 - congresso.

Preparados pa.ra uma campanha â:nIP:55dO Sh'iO, ca.mpeão paulista GJ~i~d;7d;;~ls~ri~~o~~~~~~l: :~~
. AGOl'tA, àOIÁS u:a.

d d oômo é sal'ido. as illsorições pa- Diã 28 - Paraná x Rio Orànde
I ,e _enverg aura l'I'!.'Ôl!: jo~o~ eo l:X OtlIÚP~Õl'lá,tO r o Sul e Distrito Federal x Elallin.

f..7 Brasllelto de ~olà. ao Cesto 1I'e11\1~ Dia 29 ~ Folga.

Os mjlll--ei--os e o certame 1\'""'c'lo"alde dol,elbol _ nino, fOratn êl'werr!.u:lal! 'i'10 tllà M Dill!lO ~ Bnhia x Rio (,',h'al1éle
a. a- ~ ai" de tlêMltlbt:,p" ocaslão eiYl: quê SãO (:0 Sul e Paraná x SãÓ Paulo.Chefia da delega'" o 'PaulO, 0I~tr1ho l"'edêl'íl.-l, paflHYá, Dia ai - 81'LoJ3!!.uIOx RiO (h'f\.I'!·

~ Rio GraMe elo SUl e 2n.11ia, M ce so SUl e Distrito F'edêl'll1 x Pa-
Belo Horizonte, 10 (Dep, A GA- Zézé, Oraída, SilViI1l1a; Stell\ ~ :1\lresent!uln1. raná,

ZE'ÍA ESPORTIVA) ~ Dentro de ~l1lene, ~Mackellú~); 1;lart.a, ~~- AgOl'/t, tlote dias depoís, eis que Dia 1 de Fevereiro - Folga.
pOUCOS dias seguirã-O os represen- ma, ZIla e Ma-rh (Ml11as TélUS rbega à Capital da ttepnbIlClt o Dia 2 - Paranâ x Bahia e São
tantes mineiros para a díaputa dos CIUbê). • 4'eJ}reSel1tal\te dl\ Ft!ldêl'UçÊÍO goía- Paulo x Distrito l"ederal.
certames brasileiros de voleiocl Os ~guinteS elementos formarão > . __ , -__ • -----

masculino e feminino. após rigo- na equipe masculina: l"à,uló, 11t·- '
roso ensaio levado a efeito nesta b1l.l1C>, Nêls01~, Raul, Páva11, F'inãI1-
Oapital sob a direção de Mario eíat, DevlüéiO. H(!lcló, cl'!ic1.etes,
Lopes e Luciano Passínl. Os 111on- P~tl'OliiO, Ohíqumhe, F'el'111lndó e
t~imneses esp&rllID Mel' bonita- fi~ ManilÚl{).
gura 11l1.competíção qué se avizl- O chefe da delegação mineira
Ilha. Ino certame cW volei de Pê1'l111mbu-

A e(jtli»e fet11illÍll1í contará COi11 M ser:\. o jotnalieUt Jos~. Flavio
os seguíntes Vll.101'M: Sllviâ. (Olim- Vieira, dós mais destacados ,de
pico); Carminha (Ameeíca) : Lia, !iUl\tlt01l mllitâtn êlll 110SSIl.él'OUicll.,

CONTRA-MESTRE
Precisa-se para teares de linho. - Apresentar-se
no LANIF!ClO PIRITUBA, ponto final do onibus Vila

Pereirc Borretos ~ Piritubc.

NO CHNASIO IBIRAF't1~RA
- Ficou l'esolv1do ontem, du-
l'ante It reunião dlt FMêl'll.QÊlO
PauliSta de BilsqueteU01, qUê Q

~nicl0 dO campeOmtt6 ee lÍIsha-

tina e no dia 27, Corinthtans
e Argentinos. Segundo conse-
güllf1.àil apurar, 5êgUiu úIltt!lil
p:1l'à o Rio Ó SI'. Dônllhgail t.uz
C!IUl'al'iâ; Dli'êliót Gel'ftl ao n.



•_Quanto as at~etas a..;~ma. _c-.~d,a,
, \ IMargot. Magda,. Yeja' e l ar men "."

l<Jgo após o térmmo do .certame na-\
ciona 1 de Recife deverao rumar à
Sorocaba para' reoOUSO. '

~--~----
10-1 -1957

Sugestão da F. P. B.. aceita pela C. B.B.
~~t:1t:1~ ~~~~~

Nova tabela de jogos lIara o
ampeonalo de Soro aba

O;;;::;d;7iradicional certame \Contra'osiri:.=rio~~/l
sabadoe domingo - Bonsos coletivos das vice-campeãsnacionais - Todas as delegaçõ s I

ficarão alojadas em chacaras - Dia 27, São 'Paulo x Bahia
Apó,IJ~ vísíta rêalísarla pelO tli- OOl1~eoclõnada pela Confederação cidade. EssQ, idé1a fOi QI,)t'ovada' na, Q fim de tentar, junto à. C. B.

reter (\11. C ,B.:a., sr. Gentil Fl.i· BrttsiJeir!\ de Basquetebol, Cem tu- ;lelos l'espOnl!avell! do Ml'tan1e, IlUé S , l\ pOll-slbUldade de ser irucrita I
beil'o, 1\ Sorocaba, a rím de visto- dt" em, vl1·ttlde dê sugestões aJ)l'e- cão 10!l'O aquele envlâtlo dI!. tUa, a eqtlipe que participOu do caro-
dar o Gil1a!;iO Municipal de ll1s- sentadas pela FMeração paulista. 8, deixou Sorocabll; PàSsâl'Rm à PE'Ófi&tó nacional de 11131, em
portes e os alojamentos para as de Basquetebol, achou o sr. Gentil procurar os locais prometidos. As" Goill.11ia, A Confeder c;io Brasilei-
delegações vlsítantes, reul1iramaslilRibeiro que funcionará. como res- ~im como as paulístas, também aS ra fioou de estudar o a unto, con-
os dirigentes do. F'edertl"ãO P ttl1s- tonsavel lJelO certame, muito ín- cariooas, pM'M1Il.enseS, b~.ianas GI sulbar tÕdOs os p;trt1c.1pantea e
ta de Basquetebol, Liga. SorOcabn· V·!'eSSOJlt"a Idéia d mentora ban- IJlIuOhas, fiOítril.o otll1Cel1tl'Mas em mutto ):llil'tloularmente, a Liga 80-
na de BOla ao cesto e altas auto- déÍl'Knt~. A sslm , sofreu a primeira cnacaras. roeabana, sobre o aproveitamento
ndades da Prefeitura local, para tabela, aigumas alterações, 'BONS OS TREINOS ou l\IÍ.O de Golãs. nos jogos do IX
rllllOutu'em os pontos prll1c1pala, Outro }Jonto debatido, foi o alo- 00$ m,e!l~01'e8têm elt10 os ttel· Canlpeoi1lÜO, prol!Tama40 para so-
referentes ao tradicional certame [smento elas delega~6eS vi it{lUtes,!110S rMIU\àdos esta semana l)Ellase- rocaba, Il.plU'tir do proxímc dia 28.
de 11101}llS,que será dísputado na- Achou o dirigente ('11\,C.B,'B. Que ·leº110 paulista, Que sob as ordens A TABELA DOs JOd-OS
quela, Importante cidade' de 110SS0 em vil'GUtllt dos hotéis indicados 1('1 Ce.l1lpllleil'o, tel1tahí, a recou- Jl!'!t sl!lQttinte, pois, 8. nova 'ta-
"hintetland". i'lell1Pl'efeltul'tt de 801'ocaba serem qU!stã ('10 títuío msxímo brasileiro, bela de Jogos para O Oampeona-

NOVA TABELA \ 11111pouco acanhadOS, ma.is ínteres- em llOder das cariocas. to l"êm!nlnó, que terá como palco
A principio pensava-se que tos- sante seria acomodar todas as em- SabadO e domingo proximos, as o l'í1l1>gnifico Ginasl0 Municipal ee

se aprovada a 'Tabela. de Jogos I bn-i:\adas em chaearas proxímaa t pll'll,tin1Ugallál> l'~al1~!I~'~Odois jOQ )o~~'ptlrtés"01', Cualberto Moreira":
--~-~ - ~~"--_. o~ trelnb~, eOt1tí'a a aguert1CI!\ })ja:lê - congreeso.

Preparados pa.ra uma camp anha d~ulf:55dO Sido, camp/l!io paulista GI~~~d:7d; s~:$~rl~~ti.~~~~~ ; :!~
AGÕl'tA, ot>1.As nia,

d d cHlllo ê !\a.bidO,ás iflScrições Vii- Di:l 28 ~ Paraná x Rio Gl'a.nde,e .en verga ura ra' .O~ júgOS CIO rx Cl!tnl):leOl~átO (11 'SU) e Distrito Fedêral x Bahia.
, l!!raslléllt'Oee Bolá ao oesto Fêfil1- Dia 29 ~ Folga.

Os mlneiro·s e o "ertame n3"lo....al de .'ol"lbol _ nino, fOl'afrl encerradas nO tUl!. M Dia 30 ~ liIahia x RIO Grallde
" •• li "1\ii de !l!!Ml11bI'O,' ocaslãó êl\'I" qUê SãO no Sul e Paraná x SãÔ Paulo,Chefia da delega"ã o 'fItlUlO, OIGtrito Fedêl'al, Pfu'llIlá, Dia 31 - Mo J'llI.ttlOJt Rio Gran-

'}' 1'1.\0 Gr!thCH! tio SUl e Bl\.llia, se se CIoSUl e Distl'ito F'edetRl x Pa-
Belo Horizonte, 10 (Dep, A GA- Zézé, Oraída, Sil\<ülha, stela ~ \tpl'esentat'tl111, raná,

ZElTA li:~PORTI~~) ~ Dentro d-e Sllelle, ~MàCk-el1:i1il~);.~arLa'I'MCt~- Agor~, ,10~e'di9./! depois, eis que Dia 1 de Fevereiro - Folga.
poucos d.las. seguírao os. represen- ma, Zlla e Mar 1 (mlllaS •.erus phega à Capital da :tl.eptlbllM, o Dia 2 - Paraná x Ballia e São
tantes mmeiros para a dispute ,dQS Clube). • ~'epl'e$el'ltant.e <11\ Fedêl'àÇIl,O goia- Paulo x Distrito l<'edeml.
certames brasileiros de voleiból Os ,s!guilltéS elê111€1ÜOSformamo -' _' . ' ~----
masculino e remíuíno. após rigO-

l
l1fi equipe masculina: Paulo, tJl'-

rcso ensaio levado a efeito nesta \)lI.UCl, Nêlsorí, RauI. Pavan, :Final'- -
Cs.pital Mo a direção de Mario ~clai, Devlndo. neicío, chic1.etes,
Lopês e Ltlclallo Passlrii. Os 111011-Petl'oniO. Chiqltinl10, Pel'l1amlo e
&.Tlhj!MSei>P6rllm 1~' bO"ll'lW: fi- Mani~.
gura 11!L comj:>êticão qué se avizl- O chefe da delegação mineira
nha. IM certame de vol'!!! de pel'ltll,1l.1bu-
A equípe f!'t1'IÍlü\11\ 0011tal'á com 00 setà ,o" jotnàli$tá José Flavio

os seguíntes valores: Si1vlà (Olím- Vléira, dós lllll.iS de~t:í.cado$ de
pico); Carmin.ha (Amet'ica); Lia, ctual1tOllm1!iti'íln eUl 110ssa Cl'011109.,

* O MAIS COMPLETO JORNAL ~SPOIt"lVO DO BRASIL *

-------------------------~----~~--,~~--~
CONTRA-MESTRE
Precisa-se para teares de linho, - Apresentar-se
no LANIFICIO PIRiTUBA, ponto final do eníbus Vila

Pereira Borretos ~ Pirituba.

NO CHNASlO IB1RAPti'ERA
- Ficou resoívído ontem , du-
l'an~1!! Q reuníão dá Ftlfiêl'aOão
PauliSta de BtlsquetebOl. que Q

ínícío dO campeonato tloi!lsba-
do, quê contará com àS equipes
l'!:'(lrtiSentatiVas dO tOliüthial1s,
1'íeth, Flot-estl'i. ê Sido. pela
Capital, e são carros Clube,
Telus Clube de São J<lsé CIOs
Campos, XV de Novernbró de
Piraclba e VotOl'ant1h1lll. C., de
Sôrocaba, pelo ínteríor, seja
dia. 14 dê :févf!reiro proxímo. No
ínteríor .os jogos serão t\ll1Ji-
aados aOS sacados à noíbe, em
vlrbude .di preferência do pu-
blico. 'Jl)Ji'l.sM' PaU1'o, teremos
jógos 'à~'tel:eás tf qu1l1tl\s-l'él-
rãs. E\1\' Yittud~' tia eonctueão
do majestoso Gínasío dn IblQ
rapuera, re~olveu a mentora
que todos 08 encontros p1'O-
gl'álhados para a f10sél\ êldMe
ll!!\jãll1realizados naquele pro-
pfiO do &!tMO. ,Uíhlt gl'll1ltlê
resolução a da F.p.B"leVatldo
em conta que no interior OS
jogos serão dispulij.tdos nOB gí-
'nafiit»l da inU11lclpalidadê ioca.J,

PAULISTAS x CARIOcAs
Grandes festejos, vêm sendO
programados para Q 1!1t\li~Uliá~
çáo do Ginasio do Iblrapuera.
Nó dia 25' f>I'oximli. tel~11191i1a
r-eaIl"zaçáb'Cf(5~éJ1Sl1CioUalpt'ê- PRÉPAR.A-SE O S; CARLÓS
lio lntérii.9.tlónlil. 'entl'e Os se- CL'üJillí: ~ fmpOl'tante treino
lecl1l1'llltlOl!'dê !São PaulO ê tiã l'êãlltal'â o são carlM Clube,
Argentinli: NO tlIa, se~úinte, hOje fi, hóite,na "cidade Sor-
sele~Ôês ('I(jBraSil e tia Ar~_~_ .._ 1'1s0", ;Sob ó co~n:~~~~~~~~~-:'

tina e no dia 27, Coril1t,l1ia/1s
e Argentinos. Segundo conse-
gülltlóS apurar, í5ê~U1u OlltêIU
pâl'ã o Rio Ó SI'. flõnl.ih€(OS 'LUZ
dEI Faría, Dli'etor Geral CiOD.
E. F. a., li fim de tentar juntn
à Federl1\;ãti M~tÍ'opOl!tal1a ne
B!l.sqlléte\)ol, sobre li. vinda, da
seleção carioca d-e novos, para
eUspt\ti1I', com os novos d-e São
Paulo, a. prelímmar do encon-
tro B1MStL x AR.GJllNTINA.

O QERTAME FÉMINlNO ~
Pretêll!:liá ã F'.P,B, N!a,l!:iillt'
j t111 tamen te o cam ~ét)l1l\te ti o
lllstàdo, masculíno e remíníno.
contudo, em virtude da dístan-
cía que se!Jâi'á a eids.t!t> ti-e
13ãoPaulo fie MIrassol, um dos
roa~s!fiOàdt)sdó Il1tel'iOl', ê hão
C011tAro cltlHlO eluM con1. gI-
nasío, está estudando a men-
tora t1e n08SO bola \\0 cesto,
um meio mãís práti-ao plU'h, a
realiZaçãO dd otu'tatl11ê dê lUO-
cas, Isso em virtude da possí-
bilidade dê uma -eqttj):l~de S.
PâUlo 'realizar a 101'lga viagem
e í1.f11l1i1I.'lÍíCl pOder _jo~al' por
causa dlli chuva, AS~h\i, p01'
1!11(].u1111tcl,somente o certame
masõulíno, tEll'á o seu ilüclo
il111rtladóparI!. () ditt 14 dI! fevÉ-
réiro,



12 atletas na representação

NOEML IEDA, CARMEM, MAGDA, MAR..
COT, MARIET A, CLOÉ1 EREZILDÁ,
lRENE, ROSE MARY, IVETE E GESHA

JANEIRO 1957

IRENE WILKE foi uma das 12 atletas seleeíonadas para representar o Rio Grande no IX Campeonato de
Basketj em Soroeaba

CONVtTEA· SElECAO ARGENTINA DE
BASKET PARA JOGAR' EM P.ALEGRE
AO ElNSEJO da vinda da seleção

argentina de basket-batt ao Brasil.
a convite da Federação Paulista. pa-
Ta inaugurar o monumental GIná-
sio de lbi.rapuera. a entidade gaú-
cha de basket- ba lt entrou em oontato
com a corigêner e bandeirante. soli-
citando seus bons orícíos nO sentido
de Ç!ue a se lecão argen tina jogue
também em Pôr to Alegre. Dexej am
os gaúchos ver em ação os platiuos,
em seu r-egres$:o dos comp romisso«
em São Paulo. .

E' ímtenção da. roB fazer r eati-
'fiJJr doi prélios. ambos com a selecão
gaúcha de basket.

TRElNO FiDMrN'INO

Realizou-se na noite de terça_feira,.
na quadra coberta do Instituto Pôr-
to Alegre. um matchvtreíno enre os
quadros títu lar e reserva do sele-
cronaôo P~m~"i"o .d'e h~sk~t-bana,.
que deverá def'ender as côr es gaú.,
chas no Campeonato Brasileiro, em
Soro caba .

Inicialmente, {JS dois quadros ali-
rrhar am da seguinte maneira:

QUA.DRO· BRANCO (consíderado
tilular - Cloé, Mag·da. Ma rgo t, Jve.,
te e Noemi.

QUADRO PRETO (considerado re,
serva) - Rose Ma~ry. Car mear, Ma-
neta. Erezilde e lrene.
No decorrer do primeiro tempo as

atletas movimentaram-se com ca u.,
tela. Consequen ternente foi um
periodo sem expressão, fi pobre em
jogadas sensacionais I 'Fina'izou êste
periodo· com 23. a 16 pró titulares.
Já no segundo tempo o embate

apresentou caraot errstícae, item mais
interessantes. verificant.:lo-.se díver-
sas jogadas que colheram aplausos
par parte dos assistentes. Nêstes 2()
minutos finais o técntcó Gerson Ruhe
íntroduaíu diversas modificações, es-
pecalmente • para poupar diversos
at:.tas que .,..p-a-reciam esgotadas.
Verificaram_se duas contusões.

Rose Mary chocou-se com o para I
peito e foi medicada no Pronto So-
corro. Poucos instantes após êste
contratempo. também Magda sorreu
urna aueda violenta. Foi atendida
pelo próp.rio técnico e no final do
treino voltou à quadra.
De modo ger al. 'podemos dízér que

o treino foi de proveito. prínctpat;

(Continua n. li.a pâg-ina)
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QUINTETO DE GRANDE'-RESPONSAlULIDAUE - Estas clneo "estrelas", Integrantes da seleção femi-
nina de bllsket-ball~ terão o dever d~ defender as cores da F. G..B. no IX Oampeonato Brasileiro, em So-_

rocaba: M<lgda, Margot, Noemi, Carmen e Ivete .

'TAMBEM O INTERIOR ESTA REPRESENTADO' - Marieta Gabron
fi lIrene Wilke, ambas Integrantes do quadro do CGrinlians, de Santa
Cruz do Sul, foram eonvoeadas para os treinos da seleção. Ambas têm
eerrespondtde plenamente. Hoje, após o treino coletivo, ficará defini-
\ivi\mente' 'assentado se ambas se,uirão para Soro<laba.looal do certame

ENTUSIASMO NTRE AS "ESTRELAS" GAÚCHAS

Até de Trem Irão ao
Feminino de Basket!
SEGUNDO noticiam os jornais

espedalizados de Rio e São Paulo.
é grande a atividade dos selecio-
nados dos dois ma.ior-es centros do
pais •. que vêm se preparando par a
o IX Campeonato Brasileiro do
BasketbaIl Feminino. cujo inicio
está previsto para o dia 27 do cor--
rente. tendo como local o Ginasio
Municipal de Sorocaba. Tambem na
cidade sede, conforme noticia a im-
prensa pau.lí st a, os dirigentes do
n)ag}lQcertame estão providénciaI'.-

Reportagem de
Alberfo MATTIS

d~ para que o mesmo transcorra
r.,,. mais perfeita ordem e se cons-
UIt<Uanum empreendimenta de gran
di~ alcance social e esportivo.

4\. atual diretoria da Federação
C~iaq\chade Baslcet- ba.Il, tendo oo-
~'à opjet~vo {lrincípal intervir,' se

possível [01',' em todos os campeo-
natos brasileiro.s. tambem decidiu
disputar o certame a teç lugar na
"Manch es te r Paulista", Desde o ini-
cio do mes de dezembro. as attetas
convocadas para formação da equi-
pe que dev er-á defender as cores
da F,G,B vem-se exercitando sob
as ordens do jovem tecnico GeE'-
sou Ruhe, bi-campeão metropolita--
no ..
Ainda sexta-feira, pa;foi~::ldat à r e•.
. (Continua., na 9.a página)
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Até de trem
(Continuação da ült1ma página) diários a que deverão se s ubme-

t e r as "es tr e la.s" integra nt es tio
selecionado, div:el:sos matrn-t ret-
nos deverão ser pro-gr:al.Hl.dos, uti-
lizando- e como "spa r-rínsr" t'(luipes
infanto-juvenil masculinas. -

portag-em deste jornal, teve a' opor-
tunidade de assistir os freinos in-
dividuais e colelivos a que foram
aubmet.ida.s as cestinhas convoca-
das. At endendo a. convocação da F,
G, E" encontravam-se na canc ha I • Dlfien1<1ud""
da So g ip a , local dos treinos, as SE>- _
gu ínt es a t le t a.s : Mag'da, Margot , I "Até o presente, í n formou-nofq
No em i, Clé, da Sog í pa ; 1<il'ezilda 1- Iaí nda O-~Cllr<;O, do sel~çion"do, hR-
vete e Ge.o rg í na , do Internacional: I' v ia, p o ucas dificuldades a el.frf'n-
Ro se Mar-i, Carmen e Ieda do União tal', Apenas o fata de iliverBas
Vanda e Lv o ne, do Grel«l)o: lrene e I ce st in haa de primeira g r a n d ez a , co-
Marieta, do Corintians;l. de Santa mo Margot, Magda, Ieda e Carmen,
Cruz do Sul. Haviam pedido dispen-I uma vez que fazem parte la111-
sa para quere t re í no _ as atletas bl'm do selecionado de vo Ilev -ba í l,
Ilsa e Gesha, am ba.s da Sog-ipa, foram muito sacr iftca.da s. Pa rt lc i-

pa n do dos treinamentos das ô ua s
Assistimos tanlo o treino -indi- seleções, estas at letaas estavam

vidual corno parte do coletivo e Iem atividade diaria, motivo po rq u e
pudemo!'> testemunhar que as a t le- I se •.•" necessário usar ca ut ela. nr+n-
tas estão bem-e dtspos ta s e sobre ['c ip a lm e n t e, nos u l t í m o s dias.
ttudo en tusí asm ad as para a g-rande
ca m pa n ha, pois encaram a m isaã o Entusiasmo setn par
de defpnclei' as cores do Rio Gran- '
de do Sul com grande r es po n sa bi- I .Já antes de se, dar in icio aos
lidade. Tambem técnica e f iai ca.m e n I t re in a m e n to s, o presidente da }i~.

te, as "estrelas" presentes àquele i G, B, SI', Randolfo Pí an ta l3a11,"")
treino impressionaram favoravel- I j ez ver '\\s at let as t!onvocada:; que
m e n t e. - 1 a situação econômica da e nt.í da de

(tUt"-IU ~íio ftS atletas conyoendns( 1 não estaria lá muito bern, n llo po-
, dendo, por este mo ti bo, garantir

Seis das atletas co nvocadas, ou viagem aérea para a em ba ixn dn.
sejam: Ma.g'd a, Margot, Cto é, ~re- No entretanto, a diretoria empe-
zilda, Iv e t e. Georg"ina intervirão no nhar-se-ia com a melhor boa vo n t a ,
certame pe la, terceira vez, sendo de. Mas, caso. os esforços tossem
que es.ta.s par t lctpauam dos Carnpeo- bvlc.ad os, a d lret.or ra p o.de r ia ga-
natos r ea.l í aa dos ern Niteroi (lff5fi) ra n t í r a viagem via f~JTea. A:-; a-
e P, Alegl'e (1~56). Outras como tletas convocadas concordaram
Carmem, Ieda, Rose, Usa e Gesha com as ponderações do primeiro
(jog-arão) pela segunda vez, tendo Imandatário da F, G, B, -e d ecIa ra-
parti cij ..•ando pela vez p r irrre ir-a no ra m entusiasmadas que se ~ujei-

Icertame nac.ional, realizadonesla tarí arn mesmo a sacrt rtctos.. uehue
Capital. Marieta integrou a equipe que pudessem intervir no campeo-

I
do Corinthians, quando este r e- nato, Desta manifestação so eone-
pr es en tou as cores da F.G.B. no t.a t a que é g.ca.nde o e nt.usta.smo da
Campeo~,: ':0 Brasileiro, realizado "~strelas" gauchas que f'a z e-rn t]lIPS-
em Cur lt iba, em feverE'iro de j 954 1ao doe defender as <'orl'S do Hio
e também a cornpa nhô u a embaixa- Grfnde do Sul no certame nado-
da que (oi a Niteroi no ano i- nal.
media to, As demais participam do
selecio.nado pela pdmeira vez.

.Mi.telie-TreJ.nos

Lame n tav etmen te a cu nsu z ra d a
ce st í nhc, Di v a Santiago, _ma jic'io-
sa atleta do UnIão e uma das mnis
completas no setor de. bask9t-b,,1I
não pofíer á integrar o combinado,
uma vez que se encontra. lesion;l-
da, sendo que consta que nf>ceJ;sT-
ta extrair o mentsco 'I'amhém a
atleta Bea tr-iz, da Sog ipa., quP par-
ticipou dos campe.onatos d •• Ni tr-r oi
e f',A l eg re, desta vez está imphU'-
da de intervir já que ainda nR" ('I;tq
rec une rada ele r ecent e op-eTa~ão a
que se submeteu.

DI vn Santiago for.. <1.. S••le~ilo,.

Como é fácil 'de constatar tra-
ta-se d~ 111n selecionado que co n-

1
1a com diversas atletas que já ('0-
Ih ern.m alguma experiencias nos

I.:ertam,es passados, ~'ambém por és-
le mo t i \'0. é de se esperar Jlue não
v e nh a m a dec€'})t,:.i"onar no torneio
nacional ele Sor-o ca ba.,

Informou-nos o treinad,ol' Ge"-
sun Ruhe que, além dos treinos
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BASKET-BALL

Um Quadro Juvenil Servirá de "Sparring"
Esta Tarde à SelecãoFeminina da F. G. B.

:"
Modificado o carnel do campeonalo naeienal

Nola da enlidade gaúcha - Atividades in-
lernas no Marcilio Dias

Tl<;NDO como local a quadra da Sogipa, à Av. Alberto Bins,
deverá realizar-se hoje, à tarde, com inicio previsto para às 18
noras, outro treino das atletas do selecionado gaúcho feminino de
I!asketball que vem se preparando para o IX Campeonato Brasi-
leiro.

Uma vez que quatro das atletas integrantes da seleção (Mar-
got .Magda, Ieda e Carmen) seguiram ontem para Recife, onde
deverão participar do certame nacional de volleyball, do treino
de logo mais à tarde sómente participarão às 8 restantes, ou se-
jam: Noemi. Mar+eta, Cloé, Erezilda, Irene, Rose Mary, Ivete e
Gesha.

Para experimeutar melhor as condições técnicas das atletas,
o coach Gerson Ruhe resolveu colocar em cancha um quadro in-
fantil mascnlínu.

Como vem acontecendo desde o início dos treinamentos, a
arbitragem de coletivo estará a cargo de Luir Antunes, juiz que
deverá acompanhar a embaixada à Sorocaba.

NO~A OFICIAL DA FGB

A respeito das resoluções to-
madas pela diretoria da Fede-
ração Gaucha de Basketball, em
sessão realizada na -noíte de 7
do corrente, recebemos a seguin-
te nota oficial:

1) - Proclamar Campeã Es-
tadual da temporada de 1956, ca-
tegoria. de juvenis, a equipe re-
presentativa do Corintians Atlé-
tíeo Clube, da cidade de Santa
Maria;

2) - Proclamar Campeã Es-
tadual da, temporada de 1956, ca-
tegoria d~ infantis, a equipe re-
presentativa da Sociedade Gi-
nástica Porto Alegrense 1. 867:

3) - Proclamar Campeã Esta-
dual da temporada de 1956, a e-
quipe feminina da Sociedade Gi-
nástica Pôrto Alegre 1.867:

4) - Oficiar à Federação Me-
tropolitana de Basketball, con-
tírmandc a vinda da Seleção de
Novos daquela Entidade, para e-
xibições de jogos na capital e
interior do Estado;

5) - Por maioria, escolher pa-
ra técnico da Seleção Gaucha
que enfrentará a Seleção de No-
vos da Federação Metropolitana
de Basketball, o desportísta Leo-
nardo Viafore, técnico do Grêmio
FootbaIl Porto Alegrense:

6) - Oficiar ao Grêmio Foot-
baU Pôrto Alegrense, comunican-
do da decisão tomada pela Di-
retoria com rsferencía a escolha
do técnico daquela Agremíação,
para dirigir o selecionado gaú-
cho que enfrentará a eqUipe de
novos da Federação Metropolita-
na de Basketball ;
7) - Designar para coordena-

dor do selecíonado gaúcho em
formação, o desportista Ornar

I Pindo de Morais.. 1. o secretário
desta Federação;

8) - Esclarecer aos filiados,
que o atleta amador que se
transferir de uma para outra ás-
sociação da Federação, se não
houver participado de competi-
ção oficial na temporada, estará
obrigado ao estágio de seis (6)
meses, a contar da data de en-
cia na Pederaçâo ou Liga, isto
trada do pedido de transferen-
quando se tratar da primeira

•movimentação.
(Continua na 15.a página)

NOEM:í, a·tleta titular do selecionado gaúcho feminino, a partir do I
dia 27 do corrente estará em Sorocaba para defender as cores da FGR

MARGO'l' h,iJ..I.h~~ h..•J ~ ~V •• ,ente
atleta indispensavel ao selecionado
de volley-balI. Em Recife, a partir
de amanhã, a simpatica atleta so-
gipana, deverá fazer vibrar os des-
portistas pernambucanos com suas
<cortadas" fulminantes. Mas tam-
bem no combinado de basket-ball
o lugar de Margot está garantido,
e estará presente ao certame de

Soro~a .
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BASKET
'fOLHA DA rARDE - Ed;~ãoEsportivo

As seleções masculina e feminina treinarão hoje!
Tendo como local a quadra do

Gremio, realízar-se-á hoje à noite
o primeiro treino dos jogadores
convocados pare. formal a seleção
gaúcha de basket-ball que deverá
enfrentar, em fins do corrente
mês o Combinado dos Novos do
Distrito Federal
O inicio do treino está previsto

para as 20 horas, devendo-se apre-
sentar ao tecnico Leonardo Viafore
os seguintes jogadores: Eberton,
Vilson, TeImo. Nei, Tasso, Egberto
e Canal, do Gremio; Vilson, Cleo-
mar e Nede , do Cruzeiro; Scarpini,
Purper e Darci, do União; Ubira-
jara, do Internacional; Jaguari, do
Petropole; Pedra Fonseea, do Mar-
cílío Dias; Ulisses. da Sogipa.
Caso algum dos atletas convo-

cados esteja impedido de integrar
a equipe, outros serão convocados.

TAMBEM O FEMININO

Tambem o selecionado feminino
de basket-ball, em continuação aos
preparativos para o Campeonato
Brasileiro, a se realizar em Soro-

.1 caba, a partir do dia 27 do cor.
rente, exercítar-se-á hoje à tarde.
Caso faça oom tempo, o treino
desdobrar-se-à na quadra da Sogi.
pa. Em caso contrario, o mesmo
deverá realízar-se na cancha co.
berta do IPA.

FALTAM ALOJAMENTOS EM
SOROCABA!

RIO, 13 <F. T.) - Levada a
efeito sexta-feira à noite, a anun-
ciada e importante reunião de di-
retoria da Confedera cão Brasileira
de Basket-ball assínalou as reas-
sunções do almirante Paulo Meíra
e do sr. Reis carneiro, respectiva.
mente, às funções de preso e více-
presidente das relações exteriores
da entidade aue controla o des-
porto da cesta-nacional. Os traba-
lhos, ínícíados com a transmissão
dos mencíonados - poderes e com
um historico do vice-presidente
Moreíra Leite a respeito do que fez
quando investido do honroso cargo
de supremo mandatario da CBB,!
contou ainda com a participação
dos seguintes dirigentes, vice-pre-
sidente Ivan Raposo e diretores
Gentil Ribeiro, Jarbas Descharnps,
José Simões Henriques e Almtr
ColIares Chaves. A nota de maior
destaque da longa sessão residiu
nas dificuldades expostas e que se
relacionam com e. falta de aloja-
mento destinado às delegações que
partãcíparâo do proxímo IX oam-

Darei, o popular Tutu, um dos
bons valores do União, que hoje,
à noite, deverá comparecer à qua-
dra do Gremio, para exercitar-se
juntamente com os demais elemen-

tos convocados.

peonato Brasileiro. de Basket- ball
Feminino em Sorocaba. A seleção
encontrada anteriormente. através
de chacaras existentes naquela ci-
dade do interior bandeirante, está
sob a ameaça de ser posta de 1,3..-
do, de conformidade com as no- I
tíeías Chegadas de São Paulo. To- j

- 74- "-: 74 - JANEfaO - 1957

t,

A::-iJ';SIA'J'; HIU,F:NINlIA - Com grandes cestoboltstas con-
ta Q tecníco Campínelro para a formação do selecionado de
São Paulo. Dentre elas, destacam-se Auesía Mendes i\Ierlino,
mumeras vezes ínternacíonal e a jovem vícentína 01'11 em
Sorocaba, Helenínha. A primeira, embor-a gnando jogadora
aínda não se entrosou peereítamente ao ststema de jogo -ão
recJ;Ucn. o c c as destaeíidaS' a, !Ut<1J:: otõ do

Dep.. de·A GAZETA ESPORTIVA. de Soroeaba)
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Na Ilependencia do Aux··o do
Estado a ,Viagem Das "Estrelas"

SOB a orientação tecníca do
Prof. Gerson Ruhe, treinaram
quarta-feira passada, na quadra
central {Ia 8ogipa, as atletas 'in-
tegrantes do Selecionado Femini-
no de Basket-ball, que na proxí-
ma semana deverá viajar a 80-
rocaba, cidade sede do IX Cam-
peonato Brasileiro.
Depois de leve treino índíví-

dual, o combinado feminino en-
frentou um quadro infantil mas-
culino do a.N. União. Embo::-a
o' cestinhas infantis dominassem
grande parte do embate, as in-
tegrantes do selecionado não de-
cepcionaram. Principalmente nas
fínalizacões demonstraram ser
mais positivas do que em treinos
anteriores. Principalmente Noe-
mí, que em treinos passados' se
movimentou com dificuldade no
exaque, desta feita foi mais po-
sitiva, girando com bastante tec-
nica.
Tambem Marieta, Irene C! Ive-

te demonstraram ter aproveitado
bem os treinamentos até aqui
realizados. As três encaixaram
bem nu conjunto e vêm atuando
com coordenação.

A VIAGEM

A F. G. B. ainda não conseguiu
se decidir sobre qual o meio de
transporte que deverão utilizar
as "estrelas" gaúchas para via-
jar a SDl"ocaba. Segundo estamos
informados, o presidente da F.
G. B., sr. Randolfo Pianta Bal-
bâo, há tempos vem se empe-
nhando junto ao governo do Es-
tado para conseguir as passagens
ou, pelo menos, um auxilio, já
decretado pelo governa-dor. Tam-
bem chegou ao nosso conheci-
mento que, caso o Governador
autorize o pagamento da verba
acima -referida. a F. G. B. esta-
rá em -condíção de enviar a
baixada via aérea.

SETE DAS OITO atletas que diariamente vêm !reinando para intervir no Campeonato Brasileiro, cujo inicio está. previsto para o proximo
dia 27. Da esquerda para a direita: Ivete, C)oé, Trene, Erezilda, Noemi, Rose Mary e Marieta, Ilza, que fàmbem contínua participando dos

treinos, estava ause~te no momento em que ~oi fixado o flagranteCruzeiro e Gremio respon-
dem ae Nacional de

Montevidéu Dia26: Encontro En: re as Seleções
Brasileira e Argentina de Basket

o desportísta João Daudt tele-
grafou na tarde de ontem ao côn-
sul tio Grêmio em Montevidéu.
sr , Juan Ber:ola, comunicando
que o Cruzeiro somente poderá
jogar contra o Nacional na pró-
xima semana e o Grêmio Porte
Alegrense só poderá estar no U-
ruguai após o dia 16 de Ievereí ..
1'0 próximo.

RIO, 17 (F. T.) - Está perfei-
tamente desfeita a dúvida surgida
em torno do jogo do dia 26 do cor-
rente, com os argentinos. nos fes-
tejos de inauguração do Ginásio de
Ibirapuera, já que a entidade pan-
Iísta comunicou que se trata da se-
Iecão nacional e no mesmo oficio
solícítou a sua organização à Con-
federação Brasileira de Basketball.
Em face disso os preparativos de
nossa equipe ficarão a cargo da
mentora do nosso desperte da ces-
ta e para sua rápida efetivação
faltam agora as nrovldencías do I
dirigente Carlos Chagas, více-pre-
sidente dos interesses técnicos da
C.B.B.
O desportista Moriah Silva, indi-

cado preliminarmente para ser o
coordenador do selecionado brasi-
leiro e cujo treinamento deverá ser
mesmo em São Paulo. está em con-
díeêes de entrar imediatamente em
açãe e ainda na tarde de ontem
esteve estuda.ndo a maneira de se-
rem convocados os jogadores ca-
riocas Edson, Algodão e Olivieri.

TEMPORADA DO FLUMUNENSE
EM LIMA

RIO, 17 (F. T.) - Será no pro-
ximo mês de fevereiro, conforme já
informamos anteriormente, a tem-
porada da equipe feminina do Flu-
minense em Lima em cumprimen-
to aos seus compromissos no torneio
internacional que contará ainda
com •• participação dos quadros
campeões do Chile, da Argentina.
do Paraguai e do Peru. Em vista
disso, os entendimentos estão sen-
do ativados entre os dirigentes trí-
colores e oS mentores da Federação
Peruana de Basketball, sendo que
no momento existe um "impasse"
que deverá ser solucionado pelo
desporfísta Ivan Raposo, více-pre-
,,;lfente da C.B.R. e representante. LUIR ANTUNES e Gerson ltuhe, respectivamente juiz e teenico da
da entidade íneaíea no Brasil. 1 embaixada da F. G. B. que seguirá à. Sorocaba na proxima semana

A questão reside no numero de
passagens estipuladas pela entída-
de promotora, isso porque o total
é inferior ao que deseja o F'lumi-
nense , As treze passagens são in-
suficientes, segundo os tricolores,
já que o gremio campeão da cida-
de pretende levar quinze pessoas:
dez ou onze atletas, o têcníeo, uma
acompanhante, um jornalista e o
chefe. ã

O embarque da delegação do FIu-
minense para Lima deverá se veri-
ficar após o término do Brasileiro
Feminino de Sorocaba ou seja, de-
pois do dia 3 de fevereiro. E o tor-
neio dos clubes campeões de bas-
ket feminino da America do Sul
está com o seu inicio previsto para.
o dia 9, havendo, por conseguinte,
um bom periodo de aclimatação na.
capital do Peru.

NOEMI, a atleta que vem melhorando consideravelmente de treino pa-
ra treino. Nesta fase, vemos a destacada cestinha sogipana quando se
preparava para o giro, sendo vigiada por um dos atletas infantis do

Uniã.o, cuja equipe enfrentou a seleção num match-treino
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BASKET

Embarcará 2.a-Feira
O Selecionado Feminino.

Graças ao apoio que o. governo \
do Estado acaba de dar à Fede-
ração de Basketball, a ~el~ç~o Fe-
minina, que desde o prmeipio do.
mês passado vinha se preparando
cuidadosamente e até com sacrifí-
cio para intervir no IX çal!'J?eo-
nato Brasileiro, tem sua parttcípa-
çâo -garantida. Verdad~ é que !,-S
cestinhas gaúchas nao poderão
viajar de avião, uma vez que o Es-
tado somente custeará as passa-
gens POI' via-férrea. até Sorocaba,
sede do magno certame nacional .
.A Jim de poderem chegar em

tempo ao local do certame, ~ em-
baíxada da FGB embarcará na
prOXIIDa . segunda-feira, devendo
ainda hoje serem requisitados 15
leitos, pois é êste o. numere dos
eomponentes da embaixada.

Como chefe seguirá o. despor-
tista Ornar Pindó, secretárto da.
FGB, As atletas que integrarão a
equipe são as seguintes: Noemi -
Tvetc - Irene - Marieta - Ilba
....: Cloé - Bose Marí - Erezilda.
Ainda ua próxima segunda-feira,
Incucpora.r -se-ân a mesma embai-
xada as atletas Oarmen, Ieda,
Ma:rgot c Magda, que participam 1
do 'Campeonato .BraSile~ro de V?l-l
leyball, em Recife. Alem do tee-,
Bico GCl'30n Ruhe, seguirá também
para Sorocaba o árbitro Luir An-
tunes.

Com o intuito de assistir os jo- I
gos do Campeonato, viajarão ta m= ]
bém segunda-Jcíra, via.-.érea. o 'I
dés!~!)J'ti~ta Oito Ritter e sua fi-
lha Beatriz.

----------

19 ....;JANEIR.O -_ 1951

. . ' .

ROSE MARY, uma das Integrantes da seleeão feminina de basket, A
equipe gaúcha sujeitar-se-á a uma penosa viagem por via: ferrea até
São Paulo para disputar o campeonato brasileiro. Apesar da nerspec-

" ti\Va de uma viag'em tão desagradavet, reina grande ~ntusiasmo entre
as moças da seleçã-o

SEGUIRA- 2.a-fEIRA PARA SOROCABA
A SELECAOFEMININA DE BASKETBAlL
O' GOVERNO DO ESTADO CONCEDEU PASSAGEM GRATUITA fiE ..
L,Ã VIAÇl0 FERRE! - A DELEGAÇÃO - NOT. N.A LI PAGIN,Ã



c-) r)

EM V' Z DE SOROCABA, EXCURSÕES AO iNTERIOR

POR FALT?\ DE LEIT~S ~Ã'O SEGUIRÁ:
A . SEIÁECÃO ',FEMININA DE,. BA S K E T B A L L,! I

~ "
- .•• - jI ....~,-.. ' . ,PGr Iner ível que p:t1:eÇa,mais

uma vçz fracassa a ida de uma
embaixada gaúcha a um certa-
me brasileiro. l)esta feita, a se-
leção feminina de ba.sketball, que
se vinha preparando"desde o lní-

• eío de dezembro, tem sua par-
tícipaçã9 lrustrada no certame
de Soroeaba. Segundo notleíamos
l1a senumapassada, o govêrno
do EstallO havia ofertado 15 pas-
sagens, vía-férrea, IDas inexpl~-
eãvetmente não foram doados
·~~itos como er~ de esperas-se.
t>~ante desta sítuaeão, as eestí-
pila ~ue com 'tanto denodo de-
dicaram-se aos intensos treinos,
zesotveram desístir. e. não há
dúvida, seria um sacrHíció de-
masiadamente grande, depois de
ta ..ntos exercícios diários, sujei-
'ar-se a viajar sem leito daqui
:a Sorueaba!
Segundo filmas Informados, o

;PJ'esiden.te da F. G. B. jâ tele-
grafou à C. B. R, comuntcando
R não participação do Rio Gran-
de do Sul no Campeonato Bra-
sileiro de Soroeaba,
Tah1bém resofveu a F. G. B.

premia,r as valorosas 3itIetas In-
tegEantes da seleção com diver-
Sl!;: excursões ao interillr dI) Es-
tado.

Segue..hoiépora São Paulo .(j 'seleção do F. G.:8:
para' :o IX Campeo~oto'rosi~eiro, em S~rocobo
Os c.lubes aos quais perfencem as "cestinh,ft~1lçuste.arão as d'espes~s de transportei por absoluta carência de re-
cursos da entidade contl'okldortt do basquetebol em nos o Estc.d'o'
Ap6s iH\1a série ele marchas I jàri\t para SãJo l",al,ll; por es- farão um en1Ptéstin';~ .à Fede_

e contr-amarchas, está, assesu- traõa -de f<lr~'O, TtrG!'illvj'a., como ;ra.cão, a fjjual c1'editará as res-
I'~cl"ra pre$clil'Çado liio .o.ra.nde pão ~:X,istissei11mais leitos a iDecti}.',aSimpo77tanajas na con-
elo Sul DO IX Carujieoriato Bra- d íspos içâ.o, visto n ão ter si- ta-corrente que os mesmos ma n-
sileí'ro ele Basquetebol Feminí- do proced ida- a meúessária re-" ~él1?,com a entlda de, devendo
;no, mar-cado para te.~ Início na serva, foi tentado o auxüjo do 'tais adiàNtalmentos sere:tn de~-
nOite élopr6x;imo sábadb fiá ci" g'ovêrno' do Estádo. Tendo ês- contados per íôdica.mente, como
dl'de paulista' de Sorocaba., sob te talhado, em'l,lol';t-SI18S lIIe;1)e- ,agarlHMlúo'de meooá.1i,d!l(1es,~-
o pa.tnocjnto dI<'Fed"rat:ão 'Pau- tidas promeseas de auxílio ao Xiil~, aqu\siqào d~ fichas iile [ns,
lista de Basquete e promovtd o ilÚS$O já sácriticado despor-to crição ou 'transrer-êncí.a ale a-
nera bónfederacão Brasileira amàd.ol'ista,' não l'e~t;wa ia F.
ie Basquf.'teb91. G, B,; tendo em \contà a P770-
O nosso ll:stado teve a sua pre- xjmtda de ' do earnneonato, ca n-

setlça ameaçada no magno cer- celar'sua i)lscriGão, dada a ím-
ta.me das "estretas", tendo ln. 'polisibilic1ad!e de C(j)mpa.re~et' '"
clusí ve a F. G, H. t01<;gl'afa- sorocaoa, pela, a,o'soJuta falta
do a' C. B. B, de"istin(lo de de recur-sos fthancei'l'o$,
;parti(!i)Jar .do meSmo, face a Porém:. gr·"'ças ao aU,xílio ex-
negatj"á do govêr no rjo-gran- >l,ontanep emPrestado pelos clu-
,dense em conseg'uir um carro. bes aos quais per tencern as a~.
leito P'lI'à que as valorosas "ces- tl0tas requi'!Jtac1as para a nessa
tinhas" gal1cllas pLHle~Hemir à repl'eHenti;lç\lo. será [lossív.el ao
pil<ull:céia de{ender a~ côrp• da. Rio Gzande dO Sul compar-ecer-
mater'" do espo rtr, da bolá ao a um certame cuía ausência ilá
cesto 110 certame de soroca, era tida corno certa pelos atua is
ba. O pedid.0 de um carro-leito dirigentes da F. G. B . Assim,
deveu-se ao' fato da FOR não pois, . os clubes liderados pela
ter m~iQ~ suficientes para ele- .sOGIPA, ,Q.UgjSsejam, além da
tuar o transporta .das atletal!l veterana agreml'aGã,p alvl·negra
pCl~'via aér()tl, hzã.o pela. qual da avenida Alberto Bins, Ú E.
fOi, resolvidQ que a seleção .•.ta- C. Illte-ruacionM e G. N. UniÃO,

CEsfOBOl FEMiN'INO
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FÓR:.\IAÇÃO .DA' Ei\IUAIXADA .
Segup,do nos informou o cl~'s-

;portista Ranãolfo Pja nta Bal-
bão, prestd ente da "mater" do
espor-te da bola ao' cesto, a de-
leg aqão- ela FGB 'seguirá para
a. paulicéià assjm constj tuída :
.cbefe - Tenente Ornar Pindó
ele :Moraes, 1.0 secretàrlo da en-
tida(\e espeeiali~a,da; Técnico
- Pr'of, Ger son Ruhe, ela 80_
GIPA; Juiz: - Lu iz Arrtun es,
<10quadro de á!'Qitros da FGB.;
Hcestinhas" - 'lIarg'ot Rttter~
Mag'da, B. Rjve, ~oerni Vieta,
Ilza Veiga de Oliveira e Oloé
JY!'afalda Cubert, tôdas da SO·
Gll?A; ...Carmen Beriaduce, Ye-
da S<Dares e Rase J)hry "Aidu-
kattís, do G. N.· União; , Ivete
::\la"h~do Berger e Ere:z:iJda Go-
mes Alve!!, do E. C, Intel'nacio-
naí : Ma.rjeta, Garboll e Trene
~rilke, ambas .do Corintíaus E.
C .de Sant.~ Cruz do Sul. A-
companhará a missão, a expen,
.sa s próprias, o d,edic:;tdó dtrí-
gente sogipano Ernesto Otto
Ritter, juntamente com sua fi-
lha,a .aneta Beatriz El'l1a. Ri,t-
ter,
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CAMPEONA TO, BRASILEIRO D-E 'BASKET -BALL FEMININO

SE.GUEM":AMANHÃ ptW:~Rj
s ROCABA GAU,CH·ASA
NO PROXIMO sabado terá íru- Eleições

. cio em Sorocaba o IX, Campeonato
Brasileiro Feminino de Basketball. Devendo-se realizarem eleições re-
A seleção gaucha, que vinha en- gulares na F.6.B.· no proximo dia
contraudo dificuldades pai-a viajar 28 do corrente, a secretaria desta
. ao local do magno certame, COI1- entidade baixou a seguinte nota de
seguiu contorna-ras. Jraças à co- convocação:
operação da Sogipa, Internacional, . "De. ordem do sr. Presidente, e
União e Oortnthíanr de S. Cruz, Ido acordo, m os Estatutos desta
clubes dos quais procedem as a- I Federação, convoco todos os filia-
tletas integrantes da seleção, o Rio I dos (Capital e interior) para a
Grande do Sul tambem desta fei- l}eSRft de Assembleia Geral, que
ta Iar -se-á representar no torneio y será realizada r dia vinte e oito
nacional das "estrelas". / I (28) do corrente, '1 primeira con-

~ vocação às 20,00 horas (vinte ho-
O embarque da. embaixada está I ras) e às 20,30 horas (vinte e trin-

previsto para amanhã pela ma- ta horas) em Ecgunda ·convoca-
nhã, deve: 'Q viaja!' num dos' a- I ção, com a seguinte ordem do
víões da Varig. ' di§.:' ;
A embaixada está assim consti-l 1°) -- Reforma dos Estatutos da

tuida: Ornar Píndó (chefe), Luis F.G.B.; .
Antunes (juis) , Gerson Ruhe (tec- I 2°~ - Julgár a prestação de con-
nico) e as atletas: Margot, Magda. I tas, e o relatorio da Diretoria da
Noeini, Ilzft:. Cloé, Mar'ieta, Irene, F.G.E. referente ao exercicio de
Ivete, Erezi lda, Carrnem, Ieda e 11956;
Rose Mm·J'. 3°) - Eleger o Conselho Fiscal,
Segundo-,a tabela de jogos apr9- o Presidel~te e os Vícepresidentes

vadas ~ela C.E.E., a nossa seleção I' da F.G.B.,
deverá estreíar no proximo domín- 4°) -- Indicação por parte dos
go enfrentando o combinado de I' filiados, dos juizes (efetivos e su-
São ril.ulo.' • plentes) para a formação do T.J.D.

As g·oianas , tardio formulado pela Federação a diretoria da C.B.E. 'venha pro-
Goiana de Basketball, no sentido nuncíar-se favoravelmente, uma vez

RIO, 22 (F. T.) - O assunto de suas "estrelas" participarem do que a entidade goiana não recebe-
principal da reunião de hoje da IX Campeonato Brasileiro Femini- ra as notas oficiais da C.B.B. que
entidade controladora do desporto no, certame que terá inicio no do- 'fixavam a data limite das ínsort-
da cesta nacional será o pedido mingo vindouro. Tudo indica que ções,

FOI ESTA a seleção fe~inirla de basket-balj qué partrclpou do certame brasileiro realizado em Porto Ale~
gre, Amanhã embarcarão os integrantes do combinado que intervirão no Campeonato Nacional a se rea-
lizar em Sorocaba, a partir lIe domingo proximo. Na foto: Magda. Ivone, Ieda, Carmen, Noemi, Rosa,
Mar got, Diva, Beatriz Ivete, Gisela e Georgina. Das citadas não participarão: Ivone, Rosa, Drva, Beatrjz,

Gísela e Geergina .



Djl qualquer uianeíra, foi um
gesto elogia vel, este tomado pelos
citados filiados da F. G. B., pois.
com isto. garantiram que o Rio
Grande do Sul mais uma vez.
fosse representado num. certame
naeíonal.

E quaís as possfbílldades de
nossa represeritaçâo? Pouco ou
nada se pode dizer a este respei-
to. Verdade é que todas as atle-

~ ------------~-----------

SEGUNDO noticiamos ontem,
está' plenamente -assegurada a par
ticipação da S(tleção Gaúcha Fe-
minina de Basketball no IX Cam-
peonato Brasíleiro; cujo inicio es-
tá previsto para o proximo saba-
do, no Ginásio Municipal de So-
rocaba , A particípação do nosso
selecionado toí possibilitado já que
a Sogipa. Inteunacíonal, União e
Oortntians S. C., de S: Cruz-da
Sul, clubes aos quaís estão vincu-
lada .. as atletas integrantes de
nos.' equipe, adiantaram à F. G.
B a soma necessaría para trans-
porte da embaixada ao local do
certame. As respectivas impor-
tâncias segundo fomos informa-
dos, serão creditadas para os re-
'feridos clubes, devendo ser des-
contadas em conta corrente.

,.,I Perfem pere
Sorocaba as
r rCestinhas"
gaúchas que
intervirã·o no

~Brasileijro
MAGDA RIVE,a cestinha
do campeonato metropo-
litano, será uma das pe-
ças capitais do nosso sele-
cionado no Campeonato
Brasileiro de Sorocobc.

tas convocadas treinaram muito
e, segundo conseguimos apurar, a
maioria delas está crente de que.
desta feita, 11Ji.o retomarão aos
pagos sem -trazerem, ao menos,
uma vitoria. Estão mesmo convi-
tas de que abaterão os combina-
dos da Bahia e Goiá.s. os dois Es-
tados que, nos ultlmos anos, dei-
xaram de participar -de campeo- -
natos r'esta natureza. Alem di~-
to, estão esperançosas em vencer
o conjunto do Paraná, pelo qual
foram derrotados, a duras penas,
no campeonato passado.
E não há dúvida. A esperança

é a ultima que morre. Fazemoi'
mesmo votos que venham a con-
cretizar-se as aspirações de nOR-
sas cestinhas. Mas também esta-
mos convictos -que isto não .será
faci!. por não contarmos com nos-
sa forca máxima. Diva Santiago,
a fenomenal atleta do União, ím-
possíbrlitada de intervir. fará
muita falta. Além disto, os ou-
tros selecionados inscritos. tanto
de Sã'Ü Paulo como do Di'itrtto
Federal, como Parariá, Bahia e
Goiás, certamente deverão estar
bem preparados e da mesma for-
ma aspírarão o que nós aspira-
mos.



a BORil Pôrto Alegre, Sexta-Feira, 25 de Janeiro de 1957. .~ -- ..•

VIAJ ARAM :AS CE STINHAS GAúCHAS

o flagrante aeima, mostra o momento em que as nossas cestoboListas se preparavam para
'embarcar rumo á ci4ade paulista de Sorocaba, a fim de tomar parte no campeonato fe-

'minino a realizar-se ali ,

18-1 -1957

Em grande forma as cestobolistas carioca. .

IManter O titulo é O ideal comum,
'Boa a equipe metropolitana que irá a Sorocaba - Botarogo e Fluntinen-
se cederam o maior numero de jogadoras - Contra equipes de juvenis

os treinos das guaaabarinas
Rio, 17 (Dep. A GAZETA

ESPORTIVA) - A seleção ca-
rioca que vai participar do IX
Campeonato Brasileiro de Bas-
quetebol Feminino, prossegue o
seu programa de treinamento
agora na parte de intensifica-
ção. Como se sabe, Botafogo
e Fluminense fornecemomaior
numero de estrelas e o treina-
dor Antenor Horta pretende
levar a SOrocaba o que exis-
te de melhor na cidade. O
planteI por vezes tem sido
submetido a testes prancos,
saindo-se airosamente e de-
monstrando qualidades. Logi-
camente, não existe ainda um
padrão conjuntivo definido,
mas com os treinos finais, o, -

quadro ganhará outra estrutu-
ra, principalmente no que tan-
ge às deslocações para a cesta.
O metodo do tecnico campeão
carioca, é excelente e seus re-
sultados começam a se fazer
sentir. Antenor Horta, tem
movimentado suat estrelas
contra quadros de JUVenis,vi-
sando com isso dar um ritmo
mais veloz ao trabalho ofensi-
vo. 40 que tudo indica, as mo-
ças vão enfrentar ainda na
parte final de ensaios o qua-
dro juvenil do Ameríca, pro-
vavelmente no sábado ou quar-
ta-feira, da semana proxima.

VONTADE NAO FALTA
A tarefa de Antenor Horta

tem sido sobremaneira faciU-

tada pela vontade que 'existe
de vencer por parte de todas
as moças. Jogar bem é a pa-
lavra de ordem e, por isso, o
treinador não está. encontran-
do' obstaculoa de d!ficil trans-
posição à. sua frente. Todas
sem exceção, desejam manter
o titulo tão ârduamente dispu-
tado em po~ Alegre, quando
pela primeira. vez desde que se
disputa o certame, lograram as
cariocas chegar na frente das
moças de São Paulo. O am-
biente por isso é dos melhores
e a vitoria passou a ser uma.
questão pirmordial.
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fYoltem-sepere .Soroeeba
Com o Ginásio de Esportes apresentando-se r icamen I CERIMÕNI.A DE

te ornamentado o publico esportivo de Sorocaba vibrará, ABERTURA
durante uma semana, com a seqnêncía magnífica dos jo- A cerimônia de abertura fe
gos que se desenvolverão no IX Campeonato Brasífeíro Fr. dará no dia 27 às 19 horas.
míníno de Cestobol . N êsse dia, o transporte sa1b

O certame, cuia primeira rodada está fixada para do" do hotel para o Ginásio às
míngu, contará, além dos Estados que relacionamos ontem, 18,15 horas, para todas as ,i!'le
também com a' seleção de Goíás. Dessa maneira, seis equí- , legações. Para a cerimon;ta
Pes femininas lutarão pela conquista do cetro máxfmo na, I de abertura será obedecidaí a
cional. O título de campeão brasileiro acha-se com a -r-eprc» seguinte ordem:
sentaeãocaríoca que, 110 ano passado, Iaur eou-se em Porto 1) Concentração na . par;t
Alegre. Nos ~ete prfmeíros anos dêsse torneío coube a São dos fundos do Ginásio às
Paulo inscrever seu nome como líder do cestobol feminino 1.8,30 horas. I;

nacional. Dessa maneira, Soroeaba será ó' palco para que 2) Colocação das
as paufístas reconquistem o cobiçado galardão. E. tanto ----- ~--
Campineâro, .quanto as cstrêlas convocadas para fig'!Irar no
"scratch" bandeirante, encontram-se cônsolos de suas res-
pon~abiHrlades t· dispostos a atingir o objetivo por todos
eoltmados .

AS GAUCHA$ EM ' balho , para a realização des-
SOROCARA sa Campeonato

Desde- ontem já se acham INGRESSOS
em nossa cidade" hospedadas a) Nenhuma permanente,
no Sorocaba Hotel, as moças que não as expedidas para ês
qu e compõe a equipe do Rio te Campeonato, terá valor.
Grande do Sul. No decorr-er b ' Os Ingressos ssrão co-
ÓJ dia de hoje Sor ocaba r'e- brado-, seguinte preços,'
ceberá outras dalegaçõ es com ARQtTH3ANCADAS: - Diá-
pletando o número das 6 dís- .rio: - Cr,!II 20,@0 a '10,00':

! putante , para êsse certame' e .-\SSIN,ATURA (1'ÓdCi tern-
to.tas sprão alojadas no Soro. por ada ) : Cr . $ 200,00;
caba Hotel. Quanto as dir'i CADEIRAS NUMERADAS:,
g0l1tes ficarão laospedados no Diário: Cl:- $ 50 ()O a ~00 _O{)
Hotel Vlcente. , C) Os ingr essos poMerao
COMUNICADO DA C.R.D. I ,:ei adquiridos, dtàrIarucrrte.

A Confederação Brasileira! li partir das 13 horas, nas b:~
de Desportos ex-pediu.o seu 11het2ri?~ d? Gi~ásio ,"Gu!ib!
primeiro comunicado oficial, I horta Morelra~, 1l1clusl'\'~ Anus
com disposições gerais sôbre !, dias em que nao houver Jogo;
'4)' t.orneiQ,' e que se acha va I e a ~o:neçar d';=< 26 do c.orr~n
~;~do nos seguintes termos: --, I t~, .c.0 entr~ra ,n? .Gmas:Q
, "De ordem deJs represen- cuem , possuir o mdispensá-
tantos oficiais da C.B.D. a ês- vel ingresso.
-te Campeonato, srs. Gentil Visando facilitar ao max.«
Ribeiro Mor íah Silva, darnós rno o trabalho dos que terão
a conhecer as determinações a missão de divulgação do
com relação ao LX Carnpeoria c=rtame, ,o sr . Prefeito Mu-
to, Brasileiro Feminino de nicinà l colocou à disposição
Basket-ba ll: dos 'srs, jornalistas a casa ~i.

SA'{JD - C - O' t3 à 'rua José Martins, ~~5,
- }•• A , trarã a

A CONFEDERAÇÃO BHA .~nde e..::~on rarao n:aqu~~Z)~
SJLEIRA DE BASKET- ".2 escrever :- demais mar ,
~., ,.., ral necessar io. bem como"
.oAJ;:L, em sua pr ímerra nota 0-' qu= o atenderú
o+ícial era IX Campeonato ~ma T':ssoa s .
Bras*~~ F.~m~,.iiq;)odeÉ2!"" .o,El: [8 a,3 .rQ h.,oras, . _
k etbatl, apresentá as bôas vin ,ENTRADA NO GINASIO
das e a .c~ua saudação, a, ~ô- A entrada no Ginásio "Df,.
(18.8 as ül1adas rJarh~lp:1'U"es· Guàibert,) Moretra" se fará
dps certan;e,. ao públ ico em pelos seg1,lintes portões:
geral, autor idades _e repr.e POETõÉS 1 _ 2 Ar qui-
S(~ntàn!es, do.s orgaos d, ~l- bancadas: ,
vulgação, assim co;n0. deseja PORTÃO 3.,.:--:- Imprensa
uma fefiz perman.enAcla aos Rádio, Televisão e perman er>
visitantes, nesta dinâmica c:« tes
CÍ'écde de Sorocaba . Ao -assirn . .
exter nar o seu pensar, certe ,PORTÃO 5 ~ Desfile . e
~p. tem que transmite as pa_delegações que Jogam e assis-
"'vras da FAdE'ração, Pa ul iss tem. .
t,,"-de Basketball. da Liga So PORTÃO 8 - <?ade1!'8s
rqcabana de Basketball e do' cativas no alto .. cadelraX ?u-
senhor prefeito municipal, I mer"(\?<:. autor idades. Tr ibu-
que irmanados estão lIOS tra- na de Honra

,A,bertura grandiosa IX Campeonato
Brasileirà

par~ o Brasileiro
de, Basket

as etençõesesportíves do Brasil
Feminino de Cestobol ... Comunicad,o oficial da. Confeder'ação
...•. Goiás também estará. presente

ções abedecendo à ordem alra
betica de suas Federações,
sendo que a Federação Pau-
lista de Basketball, em ulti-
mo lugar.

'4) 19 horas, início do Des
file e da Cerimonia Inaugu-
ral. O desfile será dirigido
por uma só pessôa, que de
terminará todos os movímen
tos e a cerimonia terá o s(.
guínte transcurso:

a) Desfile.
b) Execução do Hino Na-

ciorial ,
c) Saudação do sr. Pre-

feito Muicipal, de Sorocaba,
DI'. Gualberto Moreira, aos

3) Cada delegação
ficará disposta:

a) atléta portando a Ban-
deira da Entidade;

assim,

b) Dirigentes e Técnico;
c) Atletas, com agasalhos

ou uniformes (Cada delega-
C(:ãode uma só 'forma) ,

i ,/

",;.

LH
,DiretoI"'lRespon.<;áveil

VITOR C10FFI DE LUCA

participantes:
d) Juramento dos par tici.,

pantes . "
e) Declaração de abertura

rio Campeonato, pela mais alo
t'l 'autoridade esportiva pr e
sente a soleriidade . .

f) Desfile e encerramento.
. Encerrada a cerimônia, dar
se.á 'a dispersão das delega-
ções, no lado de fora do Gi-
násio, indo cada qual par a
seu lugar.

Administração

D I A' B 10 MATUTIINO

II

Redação,

Diretor -Gerente
MILTON MARINHO MARTINS

e Oficina!>: - Rua Padre Luis, 55 - ~'one 1310. - -.).seRocAü-A-
SOROCA6A, SEXTA-I!~F~IRA" 25 DE i,ANEIR9 DE' 1957--'-' -~----~----~~~~~~''ANO VRI li
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Congresso de abertura do IX Campeonato
Brasileiro feminino de Bola ao Cesto

Sabado à noile, nos salões do Clube União Recreativo, em Sorocaba, o conclave
tura - Parle lecnica - Expediente - Tabela dos jogos - Comissão de esludos

o dr. Gualberlo Moreira -A sede do proximo cerlame

A aber-
Palrono

Aspecto do Congresso de abertura do certame brasileiro feminino de bola ao cesto, no momento que usava da palavra o
SI', Ivan Rap080, více-presidente da C. B. B•

. Sorocaba, 26 (Dép. A GAZETA refere aos alojamentos e à praça
ESPOR.TIVA) - No salão do Clu- de esportes onde se desenvolverá
be União Recreativo, desta cidade, o torneio. F'inalizando essa parte,
realízou-se às 20 horas, o con- falaram, ainda, os srs, Benedito C.
greeso de Abertura do IX Carn- Santos e Chico Neto, representan-
peonato Brasileíro Feminino de I tes da imprensa esportiva de S.
Bola ao Cesto. Ao ato comparece- Paulo e Sorocaba.
ram numerosas autoridades des-I A PARTE TECN1CA
portiv as do cesto boi brasileírb, A seguir, foram discutidos as-
destacando-se entre elas o sr. Ivan suntos referentes à parte tecnica
Raposo, vice-presidente da CBB; do Campeonato. tendo sido recusa-
o sr. Paulo Fabian, více-presíden- da, nessa ocasião, a credencial do
te da FPB, 51'S. Moria Silva, Ro- sr. Ubiratan Santos, chefe da de-
berto Cunha, os chefes das dele- legação do Paraná, por ser o mes-
gaçóes do Paraná, tendo à frente mo juiz profissional.
o prefeito municipal, dr. Gualber- EXPEDIENTE
to Moreira. Na parte do Expediente, 101 li-

A ABERTURA do um telegrama do sr. Governa-
Sob & presidencia do sr. 1van dor de São Paulo.! manifestando f!

Raposo, foram abertos os traba- seu pezar por nao comparecer a
lhos, tomando parte da Mesa o Sorocaba durante a realízação do
prefeito de Sorocaba. Muiré Silva certame, devido ~orça ma~qr.
e Roberto Cunha, da CBB; Plinio Os. clubes da cidade, Umao Re- Atendendo à proposição da Fe-
Miguel, presidente da CCE local; c~'eatIvo e Sorocaba Club~, comu- deraçâo Metropolitana de Basque-
Antonio Laino, presidente da LI- mcaram que ambos tera.o. suas te, foi organizada uma Comissão
SOBA; Benedito Santos, presí den- portas abertas aos '. partícípantes de Estudos, que será composta pe-
te da A C E S . Antonio Adade do Campeonato Brasileiro, duran- los chefes das delegações presen-
da ASI;' s~nÚ .Capriotti, d.a LI~ ~e esta semana. Da me.sma ~anei-l tes, sendo. seu preside~te o sr. O~-
SOBA; Francisco Neto, da A. C. Ia, a A. A. Scarpa, POI int~lmedlo valdo ~almundo Slh a, chefe na
E.S.P. e Juvenal de Campos, re- de seu. presidente, <!r. Jose Antu- delegação paulista.
presentante da Cantara Municipal n~s, pos a disposíçào das delega- ._--~---
de Sorocaba. Abrindo a sessão usou çoes sua magnífica praça de es-
da palavra o vice-presidente da portes.
CBB, sr. Ivan Raposo, que em ra- Durante o expediente foi comu- ,
pidas palavras enalteceu O traba-
lho dos sorccabanos na prepara-
ção do certame brasileiro, afirman-
do que cidad correspondeu pIe..
namente aos anseios dos organí-
za{1ores. ~rminou com etusíva
saudação ao "povo de Sorocaba e
às delegações visitantes. Falou, a
seguir, o prefeito de Soroeaba, que
dirigiu uma saudação aos visitan-
tes em nome da cidade. Franquea-
da a palavra aos partícípantes do
Congresso, falaram os chefes das
delegações visitantes. os quaís pu-
zeram em relevo o seu contenta-
mente pela organização ao cam-
peonato, principalmente no que se

nícado que a representação da
Baianão participará do certame
este ano.

Foi organizado, também, o· Tri-
bunal Especial de Justiça, que se-
rá Integrado pelos srs. Antonio
Lalno, Muriá Silva e Ornar Pin-
dó de Morais.
PATRONO O DE. GUALBERTO r

MOREIRA
Por determinação do congres-}

so, foi indicado para patrono do
certame· o <ir. Gualberto Moreira,
prefeito municipal de Sorocaba.. j

A SEDE DO PROXDMO
CERTAME

Pleitearam a sede do prox1mo
campeonato bras!lelro feminino o
Estado -do Paraná e o Distrito Fe-
deral. Entretanto, em fl\ce ao re-
gulamento oficial, somente no Con-
gresso de encerramento poderá ser l
di~cutido esse assunto. /'

TABELA DOS JOGOS
Foi aprovada a seguinte tabela

para. os jogos do campeonato:
Dia 27, às 19 horas - desfile

inaugural; às 20 horas - Distri-
to Federal x E. G. do Sul; são
Paulo x ooíás,

Dia 28 - Distrito Federal x
Goíás e E. G. do Sul x Paraná.
Dia 29 - Descanso,
Dia 30 - Goíás x R. <,1:.do SUl

11 Paraná x S. Paulo.
Dia 31 - são Paulo x E. G. do

Sul e Distrito Federal x Parariá,
Dia 1 - Descanso.
Dia 2 - raná x GolÍ!,S e São

Paulo x Distrito Federal .
COMISSÃO DE ESTUDOS
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Englllana-se V: SOlO c a ba p'âra'los' :'$:e:D$.ªciaoa,is·,Iogos ::do
IX ·Campeona.to ,'Brasile.iro :de' :Bul,8"'aO>Ces,to.:'Feminino

f. " .. <,{ , \ ' . ~ " .1', . •.

Finalmente hoje à noite será
inaugurado o tão aguardado IX
Campeonato Brasileiro de .Bola ao
Cesto Feminino, que terá como- se-
de a tradicional cidade brasileira
de Sorocaba, com a . realização do
Congresso de Abertura, que con-
tará com a presença de altas au-
toridades do nosso bola ao cesto
e do Prefeito de Sorocaba, Dr •.
Gualberto Moreíra, que a convite
da Confederação Brasileira de
Basquetebol estará presidindo aque-
le concla ve.

Nessa ocasião, ralarão todos os
membros das, delegações concor-
rentes ao certame, expondo os seus
pontos de vista para as competições Ido atual campeonato. Na outra
futuras, como geralmente vem partida veremos em ação as pau-
acontecendo a cada certame que listas contra as jovens cestobolís-
se realiza. tas da Bahía, que farão a sua es-

Amanhã à noite; será o campeo- trela em competição de tamanha
nato inaugurado oficialmente, com responsabilidade.
a realização de duas interessantes PAULISTA[S E CARIOCAS
partidas, reunindo na primeira. as I Para os dois prelíos, aparecem
atuais campeãs 'brasileiras, as ca- as seleções de São Paulo e do Dís-
ríocas, contra a voluntariosa equí- trito Federal, como as favoritas.
pe do Rio Grande do Sul, que gra- As baianas aparecem como íncog-
ças à Iniciativa do Almirante Pau- nitas. Pela primeira vez dispu-
10 Martins Meira, presidente da Itarão um certame' brasileiro, não
C. B, B. estará presente aos jogos se conhecendo, portanto o seu po-

do basquete sorocabano, que Inte-
gram a seleção Paulista. 'Confor-
me vem sendo anuncíado; a prepa-
ração do quinteto paulista' que
disputará E:SS!l,.1Ilonumental certa-
me se procêssou 'de maneira auspí-
ciosa, tendo O tecníco Campineiro
desenvolvido grande atividade em
prol da homogeneidade do conjun-
to. E isso é um fato indiscutível,
uma vez que esta é a primeira.
"chance" para o conhecido tecní-
co sorocabano demonstrar seus co-
nhecimentos.

Com os ultímos "cortes", sabe-se
.que será certa a partícípaçâo pelo
menos das seguintes cestobolistas
paulistas: Genesia, Hellnha, Riti-
nha, Moreto, Helia, Anesia, Nair.
Noca e possivelmente outras joga-
doras que vêm se destacando nos
preparativos desta semana.

Hoje, o Congresso de Aberlura - Amanhã, desfile, jur a·menlo e .realização da primeira rodada, com os en-
conlros Dislrilo Federal x lioGrande do Sul e São Paulo x Bahia'- Renalo Rig.hello e Luiz Marzano, os arhí-
Iros da C·.B.B.- Rubens Perez, o lInico juiz da F.P .B. - Grande inleresse pela primeira jornada do Iradicional
cerlame de·moças - Goiás, embora relardalario, deverá. parlicipar do campeonalo - JUilio;Perrela e Miguel

Guido Helio, os oficiais de mesa - Chegaram as conco rrenles .'

Será Mesmo Em

derio tecníco. Sabemos que inicia- embora se trate de partida inicial Iga participante de· certames na- GOlAS VIRA'
ram a pratica do bola ao cesto fe- de campeonato. cionais.. Todas as delegações concorren-
minino há pouco mais de ano e As guanabarinas que lutarão pe- RIGHETTO E MARZANO tes, isto é, Distrito Federal, Para-
meio. Todas as integrantes da re- 10 bi-campeonato estão em grande Como arbítros da Confederação ná, Bahia e Rio Grande do Sul,
presentaçâo da "~a Terra" são forma tecnica e atletica alem de Brasileira de Basquetebol, segundo deverão se apresentar à sede dos
muito jovens ainda e ínexperíen- dispostas a conquistar grandes vi- conseguimos apurar, funcionarão o jogos na manhã de hoje. A Fe-
tes, portanto. As paulistas, que es- to rias, inclusive a final contra as paulista Renato Righetto e o ca- deração Goíana, 'que solicitou Ins-
te ano apresentarão somente duas I paulístas, Terão nas gauchas ad- J ríoca Luíz Marzano. A mesma du- críçâo fora de' prazo, em virtude
jogadoras veteranas, Anesía Men- versarias briosas e que exigirão Ipia do certame de portoo Alegre. do acordoo de Sorocaba, solicitado
des Merlino e Nair Kanawatti e muito, em virtude da fibra com RUBENS PEREZ' pela ·C.B.B., 'estará presente ao
todas as demais mUit.o jovens, po-I que se atiram à luta. Mesmo aS-I '. Em virtude ~a dif.iculdade em. in- tradicional torneio, que passará a
rem com excelente bola ao cesto. sim, as comandadas do prof. 00- dica r mais dOIS' JUIzes da catego- contar com seis partícípantes.
nâo- deverão encontrar muita di- tenor Horta deverão passar .facil ria "A", para os -]ógos de Soro~. NOTAS DE SOROCABA .
ficuldade frente às baíanas, muito ,.pelo primeiro obstaculo. I caba, a Federação Paulista de Bas~ Sorocaba, 26 (Dep. A GAZETA
--------r---::--~.- 'Estes são os dois jogos para a 'quetebol' resolveu escolher o soro- ESPORTIVA) - O publico espor-

largada do certame que. amanhã cabano Rubens Perez, uma das re- tivo 'sorocabano permanece em
se inicia na progressista Sorocaba. velações da arbitragem, como seu grande expectativa pela realização . ,

Antecedendo os cotejos de ama- representante: Assim, .Rubens Pe- do IX Campeonato· Brasileiro Fe- A realização. do Congresso, co-
nhâ, haverá o classíco desfile de rez será 0- unico juíz da entidade minino de Bola ao Cesto, que aqui mo se sabe, esta m3lrcada para ho-
todas as delegações, precedido do dePiratininga. . . será realizado a partir de ama- je à noite nos saloes do Sorocaba
Juramento do Atleta, que .será lido Como oficiais, de mesa, escolheu.\ nhâ .. Tal interesse vem sendo de- Clube, esperando-se o compareci-
pela cestobolísta bandeirante Ane- i a F..P .B. Atilio Perrela e Migue.1'monstrado princi,palmente pela mento de inum.eras autoridades es-

I sía Mendes Merlino, a mais antí- Guido Netto. .' participação de numerosas estrelas porti'tl's do paIs.' _

Ja

Quanto à' publicidade, a .cídade
já se acha enfeitada com' os belís-
.símos cartazes alusivos ao Cam-
peonato que reunirá em Sorocaba
as representações de seis Estados
da União. Os hoteís já se encon-
tram completamente' abarrotados
de reservas de lugares durante a.
proxima semana.

,

C~B.B.A F.P .1:

Brasileiro Feminino
Não I"oiAtendida A Entidade Bandei rante; Co m Re,ferêneia A Um Adia-
1I1entoI-ara :IDe Fevereiro - OCerta IUC, No ltláximo, Começará Em Fins
Do PriJneiro ltlês De, 1957 - Consi(lerações Do D'irigente Carlo s Chagas,
ComRespeito Ao C;dendário Reeentp mente Aprov~do • Detalhes Dos Ques-

tionários Preenebhlos Pela Liga Soroeahâna De BaskethaU

A Confederação Brasileira de Basketball recebeu on-
tem da Federação Paulista de Basketball um tele-

, grama solicitando o adiamento do início dó cer-
tame feminino nacional para o dia 3 de feverei-
ro de 1957, pretensão essa que não foi atendida

pela entidade controladora do desporto da cesta brasi-
leiro. E' que na mesma hora em que o despacho tele-
gráfico chegava à Confederação, ~ dirigente Carlos Cha-
gas. titular da vice-presidép.cia· dos ínterêsses técnicos,
deu instruções ao superintendente Antônio Chiaradia
no sentido de responder negativamente ao pedido da
entidade bandeirante.

COMEÇARA' MESMO EM JANEIRO
O sr. Carlos Chag~s, .falando. à reportagem de .JOR-

NAL DOS SPORTS, informou que o IX Campeonato
Brasileiro Feminino terá de começar mesmo na segun,
da quinzena de janeiro e que concordará somente em
que o seu término se verifique nos primeiros dias de
févereiro. Disso mandou dar ciência à Federação Pau-
lista, ponderando que o calendário da C.B.B. está ela-

borado e foi aprovado em' recente reunião de Direto·'
ria, devendo ser cumprido .no tnterêsse das próprias
filiadas.

CHEGARAM INFOR~S DE SOROCABA
\ Também já se encontram na Confederação, devi-

damente referendados . pela .J,i'.P.B., os questionários
e assinados pelo sr. Antônio ..Laíno, presidente em exer-
cício da Liga sorocabana de Basketba.1l. Nos referidos
documentos, dentre outros itens respondidos, destaca-
se o seguinte: a)o 'certame das "estrêlas" nacionais
será realizado no Ginásio Municipal "Gualberto Mo-
reíra", dotado de piso de madeira, medindo 28 x 15,
tabelas de vidro e comportando 6.000 assistentes; b) o
Congresso será realizado no Sorocaba Clube e o Curso
de Arbitros no próprio Ginásio Municipal; ci os di-
rigentes da C.B.B.,. e as delegações visitantes ficarão
no Sorocaba Hotel e os juizes no Hotel São Vicente;
d) está sendo elaborada uma grande programação so-
cial, em combinação com a Federação Paulista de
Basketball.
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-Inaugura-se· hoje O IX Campéon· O
Brasileiro Feminino de Basketba I

I "
No Clube União Recreativo o Congressn de abertura Modific'ada a tabel'a de- jo gos

Amanhã, no Ginásio' de ESP9r~es, 'apresentação e desfile das equipes concorrentes
tobol (.0 que será, afinal, TUDO PRONTO
grande novidade), deverá ir Tudo pronto: assim, para
"o Ginásio para, não só as- a largada sensacional do
sístir às pelejas que alí se certame brasileiro' feminino
desenrolarão como especial- de basketball ' sorocaoa em
mente, ver, com .Q~ próprios Ifestas, a partir de hoje, [un-
olhos, corno se encontra a- ta mente com o esporte do
quela praça de esportes, Brasil.'

Depois dos intensos pre-
parativos, nos mais variados
setores, terá início oficial, na
noite de hoje, 0 IX Campeo-
nato Brasileiro Feminino de
Basketball. Acontecimento
esportivo de envergaGilra
nacional, o certame em apre
ço , sediado em Sorocaba, dá
à "Manchester" paulista, as
honras de grande anfitriã,

Já se encontram em nossa
cidade todas as delegações
participantes: Distrito Fede-
rál, Goiás, ,Paraná e Rio.

I Grande do Sul. Altos próce-
res da Confederação Brasi-
leira de Desportos e da Fe-
deração Paulista de Basket-
oall, bem corno figuras de
prôa das Federações de Bas-.
ketbal l dos Estados inscri-

, tJS também se acham em So

\

',rocaba.
A organização, do certame.

para a qual são dedicadas as
maiores atenções, não deixa

I nada a desejar O serviço II de assistência às delegações.
'visitantes, à imprensa e rá-
dio são feitos de maneira
uma semana de grande Imo-
vimentação. chamando para
,si as atenções dos esportis-
tas do país.

ASSISTENCIA ME'DICA E.
DIVERTIMENTOS

A Comissão Organ izador a
contará com a colaboração
dos drs. Antonio e Spartaco
Vial para a oobertura 'da
assistência médica, durante
o certame. Da mesma manei-
ra está organizado um pro-
grama de passeios a todos os
principais }o'gradouTOs e en-
tidades de Sorocaba, progra-
ma êsse a ser cumprido pelos
visitantes.
, AFLUENCIA E TORCE-

DORES
Prevê-se uma af\uência

r.otavel de torcedores' para
01> jogos que serão realiza.
dos no Ginásio de Esportes.
Mesmo o sorocabano que
llunca se interessou pelo- ces-

-_.--,~-----

~êiélüPA'Tijüês GAóieibüfâolOfJ, mas as
paulistas deverão vencer» .

A seleção va'l1llis'ta havia pl~é, nó meu modo de ver,
en'êerrado o seu 'treino ma-i OMAR PINDO' DE MO.' l'foi a melhor .cestobolista que,'
tu::il'l'o. O G'iJu;asi0 continua ,1.tAES (CHEFE DA DE-, ~'esteve no Rw Grande de
apresentando um vai.e-vern "LEGAÇÃO), GERSON' SuL Não perdeu um só re-
nLtavel. Ao porfio n.o -1 'RUHE (TE'CNICO), LUIR bote no jôgo final. Um as-
srrr gem as g1awcnas, com O ANTUNES (A'RBITRO) sombro. Quanto às gauchas,

1P€dTinho 'Fhn·enm. ' E MARGOT FALAM 'A não pretendemo,s levantar o
_ "Salve 'o 1.tio Grande 'FOLHA l'IIDPULA'R titulo mas asseguro que nos-

5:0 Sul". IMPRESSÃO DO GlNA'- :::a representação progrediu
Nossa ;:raudaçãu foi rece-; SIO DE "ESPORTES desde o último certame na-.

b'i.ful. 'oum. 'Strrr'Ísns. Lá esta-: ,---- ------ cional até hoje. E,sp€Famos;
~1'1:11 as T:e'pTesentantes do . cla'lsificarmo-nos b.::mrosa-;.
'SUl altas .stmpáticas e dís- -cobicamos Dor iSS(1) mesmo, 'mente".
-pm;tas '8 :C'(')mpruvar, no atual o cetro 1llIDcinD.u". ' . "
"~rtame "blrasi1riro, oS pro, wI Margot. que já 'Se ericon., ~unto com P:nd? estava-
~es;;U'l -a~ 'Seu cestobol fe- il r aes é o chefe da 'à-elegação ~Lur . Antunes, árbitro _ que'
I m'in'irm. do R!Q Grande do 'SItI. ,per-I .-;lr:omuanhou a delegaçao do'
I. _ :I2;to cavalheiro respondeu •RlO Grande do Sul, exter •...
I -:- .:.,"A nessa delegação ')ron.tament~, à 'tuihn o 'qu'; _,umd,~.igualm~nte: suas ím-
\ ;,?mpoe-se a~, ~7. pessoas, desejamos saber: ' ,}lr~ssoes fa,,:,orayels li Sero;...
~llosB-n-r:<;'o tecn1co. Gers<!n - "Não. 'O Rio Grande i,caba e ao Ginásio. -
,~"l:P., Ã'S, 'ce:s'tobollstas sa:, do, Sul não :é un; ~quadro _. As. gauchas estão, desse-
,...,;?J:a",?a.~'Oeml,. Margot, CIo;", 1!, vr-terario. Pelo eorrtrâr io, es maneira presentes ao Car1T-,
I Mezllda, Rosemary. ~ldél,I(,nlOs no atual certame. com. neonato. Mais uma vez nos-
11:;~en'€,nz:a, '. 1~"te. e Mar~et(), , 'uma equipe d-e -novos, De to" sas saudaçôes a elas:
Sa'!'), na m'3.1C,~m.Jove~s m!f..~ lias 'l.S integ-rantes devo sa- ,,' .:: , ,
,~ra.",tes do" ~c"hatch " Nao ']ientar que M'aogda,Margot e ~,-;; ,~alve o RI,;) Grande-
,'1:T~"vabatendo-bOla, fOI tam- Tlda estiveram no Carnpec- ,,,~ 'lTI . '
'b'em r-arrrar ada: 'nato de Voleibol , disputado E boa sorte ' ',li__

__ "'SO'fO'C8ba,ê cidade pu .. 'DO Recife há pOUC:JS dias ,o,

I
t'ant"e. Éste 'Ginasio é mara- 'tendo viajado para o Ri~
dl11~'S0. 'E'Stamos todos sa.. IGTande e. agora, r etornado
t.i"te'itos com o tratamepto, a esta bela cidade. Não ;)
que -vrmos Te'Cebendo. Não 'C""l1hecia antes. Nem êste'I <,~"1')'íramosO'S louros máxi- r}inásio. Mas, pelo que vejo

'I' m".,s, no 'enta'nto, lutaremo<; êle é verdadeiro monument~
'("f')T1"\ todas as nossas fo r cas". ' ao'" esportes".

O bate-bo1a -eStava anima- ,Quizemos saber das favc-
do, .lá preparavam-se as gau r itas,
chas para lnicíar s€'IlIS tret. - "'A" paulistas deverão
'nos. razão pela qual deixa- levantar ~o torneio. Contam,
mo-Ia= à vontade. • ainda, a seu favor com o

PINDO' O CHEFE fato de Aglaé nãd integrar
O sr Ornar Píndó de Mo· o selecionado carioca. A- ~

•
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Abre-se Amonhõ em ISorocobo· o
, .

Brosileiro Femlsino de Bosquete I
, , ;

Seis Estados dísputarão o titulo maximo - Hoje a instalação solene do çongresso, que será dirigido pelo Vice·I.~':
presidente da CBB _ A tabela ainda não foi organizada porque as meninas da terra dos balagandans estão •

se constituindo uma íncogníta - Passam hoje por esta Capital as cariocas
~

tabe- :,

Uma Vez
Mais Chprou
oTecnico

Campineiro!
SOROCABA (De ou-

co Netto) - Quatroze jo-
gadoras estavam em trei-
namento na seleção pau-
lista, e de acordo com o
regulamento do certame

I somente doze atletas po-
deriam ser. inscritas. Ha-
via assim a necessidade de
"cortar" duas, o que foi

, feito.
NOVAS LAGRIMAS

~ Os que acompanham o
bp,squetebol, sabem que a

; 'fama do orientador da
~ equipe paUlista é de ho-
t mem duro, intransigente.
, Existem os que chegam

•f até o ponto de afirmar que
o ' mesmo é desumano.

t Mas a realidade é bem ou-
~ tra. Teve que dispensari, duas de suas dirigentes.
, Antes 1á havia feito o
: mesmo com três: Maria de
: Lourâes, Nadir e Regina.
~ Nessa oportunidade o

preparador não resistiu,e
as lagrimas lhe vieram
a08' olhoS. Aaora, o "cor-
te" atingiu Sidneia e Sa-
ra. E uma VeZ mais o téc-
nico chorou. Não resistiu
li emoção âa situação.

REGRESSARAM
Sara e Sidneia já re-

gressaram. A primeira lo-
go após o 'corte, por impo-
sição de sua genitora, pois
a amadora desejava aqui
permanecer. Mas recebeu
ordem taxativa para não'
ficar mais 'um segundo. A
segunda reareesou ontem
pela manhã, mas ao que
parece voltara para assis-
tir ao campeonato.

fendendo o titulo maximo: pau- firme a presença das meninas I tão será organizada nova
listas, cariocas, gaúchas, para- da terra dos balangandans en- Ia de jogos.
naenses, goianas e baíanas,

HOJE O CONGRESSO
Como primeiro sinal das ati-

vidades do certame maximo das
estrelas do basquetebol brasi-
leiro, hoje, à noite, será insta-
lado solenemente o oonsetno,
que será presidido pelo více-
presidente da CBB, sr. Moreira
Leite, autoridade maxima 'dos i
desportos ali presente. .!
CHEGADA DAS CARIOCAS I
As cariocas deixaram o Rio'

de Janeiro ontem, à noite, em I
oníbus da cometa, que aqui
chegará às 7 horas de hoje, se-
guindo às 8 horas para Soro-
caba, tambem em oníbus.
As goíanas comunicaram à

CBB qUe seguftã diretamente l
para 'Sorocaba, onde já se en- I
contram as gauchas e as' para-
naenses. Quanto às' baianas, r
até as ultimas horas de ontem,
não haviam confirmado ou não.
a sua presença no campeonato, ti

, constituindo-se uma íncogníta,
QUESTAO DA TABELA

Tambem ~ CBB ainda não
elaborou a tabela para os jOgOS'1
porque há este problema a res-
peito das baíanas, não se tendo
certeza de que as mesmas ve-lnham ao certame. Por isso, o
dirigente Moriah Silva, da QBB,
decidiu deixar a questão da ta-
bela para ser discutida no con_]
gresso, Portanto, se até a hora
do conclave nada se souber a
respeito das baianas a tabela
gerá a mesma já aprovada, en-
trando as goianas em substítuí-,
ção às nortístas; Caso se con-

o técnico paulista:

'''Nossa Equipe
a ,Confiança de

Merece
Todos" ,

Revela o tecnico, às vesperas do inicio do certame -
"Espirito de luta e alto senso de responsabilidade,
fatores importantes" - "CariGcas e paranaenses, as
temiveis adversarias de sempre" - Maria Helena:
"Titulo, 'sonho diario de tOÜ!lS nós" ~ Heleninha:
"Felizmente posso lutar ao lado das companheiras"

SOROCABA - (De Chico Netto, nosso enviado especial) -
Amanhã estará sendo Iniciado o IX Campeonato Brasileiro Fe-
minlno, Certame que está pOlarizando as atenções desta cidade,
e para o qual a mesma se preparou convenientemente. Tal acon-
teceu com a 'seleção paulista, aqui concentrada e já 'em treina-
mento há algum tempo. Alojadas na ehaeara Alcoleia, que as
moças passaram a denominar de "Ninho das' Aguias", dedica-
ram-se por inteiro no perlodo de preparação. As portas do cer-
tame há um estado de espirito que não. lIoderia ser melhor.

Newton CQrrêa da Costa Ju- ~--- '-0.-
ntor, o popular eampíneíro, as-
sim fala da equipe que dirige,!
"Nossa -eqUipe merece a cen-

fiança de todos. Está conveníen-
temente preparada. cumpriu 1
com todo o rigor o l)eriodo de
treinamento, que foi razoave!.
Tem espirito de Iuta.e alto sen-
so de responsabilidade, que são
fatores importantes" írnportan-
tissimos, numa campanha como
esta"..
- Quais as adversarlas malls

temíveíst
'''Como sempre, cariocas e pa-

ranaenses. As primeiras são as
campeãs, o que di::: tudo de sua
qualidade. As segundas,. sempre
apresentaram 'boas equipes, O
que sabemos é que teremos que
jogar bem, e lutar muito, poiS
sem tal nenhum quadro pooe
aspirar a um titulo".

~SONHO DlARIO"
Maria Helena, elemento novo

da geração feminina do nOSlI()
basquetebol, assim so manífes-
ta:
"Titulo, eis o sonho d1arxo da

todas nós. Sabemos das diflcul~
dades que iremos ter, mas esta-

, mos imbuídas da melhor dispo-
sição para atingir aquilo que
tanto queremos- podem estar,
certos de que espírito de luta .-
senso de responsablhdade não
faltarão a esta equipe".

"POSSO LUTAR"
Heleninha esteve ameaçadol

de não jogar. Completamen\e
curada, diz: "Felizmente posse
lutar ao lado das companheiras.
Estava inconformadaem ficar
de fora. Mas tudo saiu como de-
sejava, e agora é ir para a qua·,
dra e lutar muito".
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IHoje a Estréia Das Gaúchas DQ

lCertame Brasileiro de Basquete
l 8OROCABA. 2e <lÍ) - FlJ)al- quand9 em confronto CODl àd-
lIlente amanhã. nesta cidade. se- versãriaa de eat~ria téeIíIc&
ri inle1ado o Ca~nato Bra- superior.
liteiro de ~ ao Cesto Fémi· ,__"....,.-----.:..------'--
nino. com a participação do. s.
lecioQado. de Sio Paulo, Goiás.
Babia, R1Ó Grande do Sul,Db-
trlto Federal e panaraD!. Gran-
de expeetativa .•.em cercando

~ • reallução· d&te importante
~~me. pois nêle to.marão par-
te, a. mais destacadas ~rêla.s.

_ do-.basquete feminino do Pais.
4. .pr~eira rodada do magno
oertame constará dos seguintes-
encontros: Distrito Federal. x
Rio Grande do Sul; S~ Paulos Babia e Paraná x Goiás. O
préRo de ·maior interêsse da •
tapa "inaug)Jral reunirá os qum,.
teto carioca c p\Í.cho. Um pré-
Jlo em que as cariOCAJ.apon~
••• como f-avoritas. muito te.

- I riO. 'que lutarE põia é .eomp1Y.V~
. J 4à ;. lO!àta", Já \..u~J ~l·

.. - '>1",)~ 11~ ."-f'l!,

I~

• BORt4

Pôrto Alegre, Terça-Feira, 29 de Janeiro de 1957

SOROCABA, 27 (H) - Pelo IX
Campeonato Brasileiro de Bas~ue.
te Feminino preliara~ a~ equipes
representativas do DIstnto Fede·
ral e Rio Grande do Sul. As ea-
.riocas que defendem o título de
campeãs brasileiras de basquete
feminino, foram lls-fáceiE:v~nced()o
ras do jogo pelo elevadíssuno es-
core de 83 x 13.
A grande classe e superioridade

Granae Vitória ilasCariocas
Frente "as Cestinhas Gaúc~a8

t~ieas das earlocas' foi flagrante
durante todo jogo sendo ~ssim
este nunca apresentou a movunen-
tação que era esperada.
O quadro Gaúcho formou com:

Margot, Magda, lvette, ~eda, Ere-
zílda, Noemi, Rosa Mana, Cloé e
Ilza , 1 ,,-As cariocas com: Mar ene, mar·
11.Nancí, Martha. Edyr. Maria Te-
reza e Iraní, .; _

FOLHA DA TARDE - Edi(ão ESJ)ortlva - 10-

GAúCHAS E ~OIAN AS, AMANHÃ~
19 - JANEIRO - 1957

'NA S'UA ULTIMA CHANCE.
C;onforme .uantht •• c;:u'J.et (10 IX C:nupeollato Bl'nslleiil'o de .Bft.8-

lte'11inU' ••....e.nh.ino. elu desev,'ol vtme-n to IIU cid:.de 1.uulIsta de -Soro-
c'nbft~ o selecionado tl0 llio Grnntle do Slll teJ," de eltfl'enta-r ttn\~ ..•
nhã. à norte, " eO"lhln~,do de Goiás. InforllHt~ões viJulns de SornCabM.
dão eomo f't.ullibl':Hln :1 tui:. cnü'e as ee8tinb:ts ~:aúcbns e ~oh •.nns.
A f"quiJ.e- ~Jne- IH.'!n](AJ'. Pl'{.t.i(~niUeJlle,(icará de posse (1n "In ntel·ninl.a".
)'.11'1, ,·j~"l d("1oIta cjrcuDsfr,neia. o embate de,-erá ~er dos m.&i,tjdispu-
Üt(los.

I'

I<]S!llAGADOO "FIVE" GOIANO

SOROCAUA.2S IF. '1'.) - Em .lislmta .)0 IX CaJll).eon"to F emi-
rlno d e- Da.skt·tJ.utJJ. eJlfreJif,fU'8Jll-Se 110 segundo encontro de ,••atem,
lt noite, .os ~~leeiuundo; de São Paulo e Goiás. O fr:tg:l eonJulIh.
go1.1lJlo foi l'ea)melJt~ resnulg:ldo l.elas· cntegol'hauJns He!'iü'elaK'· p:ln""'
Ustas, v("~·jfj(taJldo...se ,nf fiu:.1 o eseo re de 105 a 21, O l.h\{~nrd diz
benl ,h, :nllpln SUJ~"'J'iol'ldnde da turma de SilO' P;:\oI0, No fillul do
vrhuciro pedodo. Já "enc':l1n ns celStiJ1110S puulls1:l:!l lJOr 4S n D.

Os qutldro\il e nutrc:ulores rornm estes:

SÃO PA 11l,O _ ~lal'i" Helena (4) - Nocn (1,() - Nnir (16)
Zilá 1M) _ R e-leninba (17') _ Relia (1~) - G"Jle~l" (6) - 'MorcHo
I::) - Ane ••'" \6) - Eni (1) - Ritinh •• (2t) e UcnedHa (6),

GOlAS _ :Uari" ElIs" ('1') - Dulce (5) - Agnc" (2) - Lourde,.·
(2) ~- Mnrilia (7' (lo Vlhna.
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Jouandoum~..,excel.e.nte partida"a:$' 'paúUstasassinalaralD ~
,:;.maisd,e,!cem·:ponIOs.' cónlra as: "ces:tOboUstas',:uuianas.:

I .' I • _' ,_, h .', ':.- 'r"

I ' ") Fraco omelhorencontro da>primeira "ro~ada'~ Dominio completo' das 'comandadas deCampineiro ~ -Depois'de
"J quatrodiase cinconoites de viagem, chegaram as goianas - Dois quintetos -utilizou:o técnico bànd~i~~nte·- Dados

, . 'tecnicos ~~A marcha 'da contagem ----A.'arbitragetn-Re~da ",,.'

IPAULI,l?TAS: iO~ 'x GOIANAS, 23/, (Final do encontro: DiS-1
trito Federal 83' x RIO Grande do
Sul rn.
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,.. RODADA - 21~1-17 - (Domíngo)

, 1" Partida - Oisbrito Federal 3:1x
:n. G, do Strl J:3 - 10 tempo. -
3~-5 - Juizes - ,El'iC"l1 Reis e Ru-
b~ns Pere" - D. Federal - There_
unha 3 - Edyr - W'kna 2 - .Mal'-
1;ra - Dayse 3 - M"a'l'lene 23 -
J.ranL.l3 - Neucy 13, -: l\Ila-rl~ 14 -
:J;,aUl'íij lO e Eunic6 - Total -' Íl;1 pts.
- R. G.. do Sul - Roee M'ary -
lvette - Erczilda - Margsta li -
lIxa 1 - Gicé 1 - Magda - -Nõemia
! - Carmem - Tot<ú - _ pts.- za.. Partida Silo Paulo lOõ- X
Goíás ss.
- 1· -ternpo - 4&x9 - .T;ujzes - José
R.lb·eiro e l/lliz S. Antunes - Sõo
l"aulo - Maria Helena 4 - Noca
1.4 - Na}r 10 - Z,·Já 8 - Ellia 1'7 -'
Gelle$la 6 - Heleninha 10 - Mo)-
z-etto 2 -- AnéOlia 6 - .Eny 1 - Ritt-
Ilha 21 - Ben.edí ta 6 - Total' - l1J5
l't~. - Goiá.s - HHda 7 - Ma.ia
ye'l1.gman 5 - Dulce 2 - M.sria de
Lourdei -t-- Zl'lda 7 - Mar.lia -
iEunice - M'Il.ra Lor-enz e Agn~s 2
- Tof.al -- 23 pts,

Si' RODADA - 28-1-57 (2"-.Fera)
1,0. Par-tida - Paraná 32' x ' Rio

,Grande do S,uI lG 0- 10 temno -
l'a.raná 1:1'x3 - .Ju·zes - 11de-u ,do.s

•

t'OlH A DA TARD" - EdicGo ESDOrflve. - ,tt-n

•.. _,. __ •. _ .•.._ ~ ...•..•..• 6 .•..•..• ..., __ -w ••.• __ .•• ••••• _

••! "

~UNDO noticiamos, o novo
t't>-..iiente da Federação Gaucha
~ rlasket-ball já preencheu os
car.;·" .• da diretoria que deverá
dirfr-" os desUnos do esporte da
cesta ••-< ano em curso, com exce-
ção do de diretor do departamen-
to de oficiais O sr. Mario Gon-
eatves pretendía ' convidar para
dirigir êste importante setor da
entidade o desporttsta ArieI Ruas.

REUNIÃO
Para tratar' de .lJ.SSllntos rela-

cionados com os .proxlmos cam-
peonatos citadinos, reúnfc-se-â
em nrtmeira sessão, na quinta-
feira vindoura, a. nova diretoria
da Federação Gallcha de Bas-
ket-ball. Alem .des assuntos aci-
ma referidos. o presidente eleito,
sr Mario Gonçalycs,. entrará em

Reis e J()~é Ribeiro - Paranâ -
Neide 5 - In.geborg·14 - IverJy :1 -
Laury 2 - Valda 6 - Ivony -
Eloú, 2 - Total 82 pts. R. G. do
Sul - Roee Mary - Yeda 8 - Mar-
go.t - rlza - Cloé 2 - Magda I> -
Noemi 1 - Margot 2- - '.Fotal - 19
- nts. - 2a Partlda .::.. Distrito Federal
96 x Gaiãs 19 - 1Q tempo - 45x5
- J'u'zes - Renato' rubeiro e. L-uiz
S. Antunes - D. Federal - 'I'here-
"j·n:ha 1 - Edyr 8 - WiIma 1~ -
MR'rtha l' - Day"e J' - Marlene 14
~Iraní ~ Neucy lcl - .Ma.rJy 1 -
LaUl'a 16' - Eu-n-ice 3 - Total - 96
pts. - Goiá.s - Hilda 3 - Maria
de L<O\IU'des 1 - DUilce 3 - Yara
- Mauía J'ungman 2 - Zilda 2 -
Mar:·lia - .Euniee 3 - Ma·ria Lorenst
- 'rota I - 19 pts,

3" RODADA - 3O-1-1í-'1 ({<-feita)

1a pa.tilla.- - ruo Gra·nde do Sul
53'J<:Goiás 33 - I" tempo - R. G,
do -S'uI, 26X!14 - J'ulzes - Laércio
.Gomes Costa e Rl1iJ5ens Perez - R.
G. do Sul - Ro.ze_ M-ary __ Yeda
1:3 - llza - trene: - M:a.gda !Z() -
Noemí 8 -e ,Margot 12 - Total - 53
pts. - Golàs - Hiâda 3 - Maria
de Lcurdes 4 - Dulce 7 - Maria
Luiza 1 -' Ztlma 16 - Marilia -
Eunice 2 e Maria Lorenaí - Total
- 33 - 2" Partida - São Paulo. 69
x Par aná 26 - 1° > tempo - São
Paulo 211 x 10 - J'uizes - José Ri-
beíro e LuiZ'·S. Antun es - São Pau_
lo - Maria Helena 10' - Noca 3 -
Na;r 12 - Zilá 4 - EItia 5 - Gené-

• sia 12 - Heleriinha 5 - MOl'etto 6
- Anési'a 6 - Eny 2 e Rain.ha 4 -
-Tota! -' 69 pte , - Paraná - NeidE>
3 - Iverly - Laury 6 - Valda 2 -
.rvony - ffany 6 :- D nafva - Delcy
5 e Rosí Mary 4 - Total - 26 pts ,

48 RODADA - 31-1-5-7 (5."-fei.1'a)

I" Partida - São Paulo 61 x R. G.
do Sul ~ - 10 tempo - 24-11 -
J'ulzes -- 01'lando Ta-buso e José RI'
beiro - São Pau Ie, - Maria Helena
1'1 - Noca 2 - Naír 9 - Zilá 6 -
Ellia - Genésia 7 - Heolnrnha 9 -
Moretto Anésia 4 -- Eny :; - Rai-
nha 6 e Benedíta 10 - Total '- 69
pts. R. G. do Su'I - Ivete - Ere-
,lilda 2 - Yeda 7 - Mar.eta 2 -
Jlza - Irerie - OIoá 2 - Magda 5
- Noemí 4- e Ma.r.got - Total - 22
pts. - 2.0 Par tída - Distrito Fede-
ral 63 x 'Par arrá 38 - 10 tempo -
Distrito Federal 29><19 - Juizes -
Renato Righetto e tloeu Re's - D.
Federal - Maria Lúcia 2 - Th er e-
zinha 2 - Edyr 4 - _ Vilma 4
Ma'ftha 10 --- Dayse :; - Marlene 10

•
. . ;, BASKET

contato com os seus diretores no
intuito de introduzir diversos me-
lhoramentos.

E' desejo do presidente que o
departamento tecnico entre em
atividade, devendo vistoriar as
diversas quadras de basket-balí ,

CERTAME.DE LANCE-LIVRE
SOROCABA, 4 (F. T.) - os-

mo é do conhecimento, a partir
do presente 'ano, resolveu a Con-
tederaeão Brasileira de Basket-
ball não realizar' separadamente
o Torneio de La.nce Livre. An·
tes, cada equipe poderia apresen-
tar somente cinco elementos.
Agora, todas as amadoras que
p.uticipam da' competição, eon-
correm diretamente para a con-
quista do Citado certa·me, o que

<,"

será feito pelo indice de aprovei-
tamento. Assim é que as jogado-
ras que atingirem o mínimo de

. dez arremessos, têm maiores pos-
sibilidades de exito, tirando a C.
B. B. a porcentagem dos lances
acertados e errados.
Logo após o encerramento do

encontro' Paulistas, 67 x Cario-
cas, 53, apurou a Comissão 'I'ec-
níca do certame, a porcentagem
de aproveitamento de todas as
delegações participantes do IX
Campeonato Brasileiro de Bola
ao Cesto Feminino.

Por eqUIpe venceu a seleção de
São Paulo, com a porcentagem de
63,73%,. vindo. a seguir, Paranâ,
com 46,51 %, Distrito Federal, com
42,18%, Goiás, com 40,42% e Rio
Grande do Sul, 'com 28,75%.
Individualmente, venceu Genê-

sía, a símpatíca atleta da Fede-
ração Paulista de Baske •.-ball,
com o aproveitamento de 77,77%,
sagrando-se, assim, campeã indi-
vidual de 1957. Em segundo lu-
gar, classificou-se Eloá, do Para-
nâ, com 70%; 3.0, Hilda, de Go-
tas, com 66,66%; 4.0, Neucy, Dis-
trito Federal; 60%; 5.0, Neide.
paraná, 60%; 6.0, Iverly. Paraná,
52,94%; 7.0, Anesta Merlino, São
Paulo, ,47,05%; 8.0, Ieda, Rio
Grande do Sul, 47,05%; ~.o. Ma-
ria Helena, com 46,15%; 10.0,
Magda., Rio Grande· do Sul, .•• o

43,73%.
________ .t__

-
- • ..,- ?, --. • - q-;

., ~ FEVEIi.ÉIRO-~f95'~'

- Iraní 2 - Neucl 7 - Marli 7 -
Laulra 4 e Eun!ce 4 -- Total - 63
pts. - Paraná - Neide 6 - I.vel'lí
11 - Laurj 5 - Valda 2 - n'ony 4

Delcy fi e Eloá 4 - Total - 38
nts, -

Ga RlO!D.IDA - (f'naa)

(Eábado.)

Partida - Paraná 48 x G-oiás 37
- 1° tempo - Goiás 2{) x 18 - Jui-
zes - Felipe An1fl1ate e Rubens Pe-
t.ez - Paraná - Nei-de 3 - Iverly
17 - Laury 10 - Valda 7 - Sandra
. Ivony - Dlna1va - Delcy 10 -

Eloá 1 - Te.tal - 49 pts, - Go.iá s
- H;IOO 8 Maria. Luiza li - Dtrl ce
4 - Maira de Lourdes 5 - Zilmá 11
'- ~arilia 1 - Eunice 5 e Maria t.o.,
r~nzJ - 'rota! - 37 pts, - 2a l'ar-
tída - São'·Paulo 67 x D'strito Fe-
deral 54 - .1° tempo - São Paulo
31'K2'/ - Juizes - Renato Ribeiro e
lldeu Reis.- São Pau lo - Maria
Helena 15'- Naír1 - Zilá - Gené-
s'a 19 --- H,eleninha 14 - Morett.o
- Anésía e Eny 2 - Bened lta 10 -
Total - 61 pts. - D. Federal -
Mil;ria Lúcia 2 - Vilma - Marta 4,

Marlene 25 - Jraní 2 - Neucy 6
- -Marli :1 - Laura 12 - 'rota~
54 pts,

ESTA'l'ISTIOA FINAL - IX CAl'.f-
PEONATO BR-ASILElRO- DE BOLA

Ao CESTO (FEMININO)

Rodadas - 5 - .7ogos - 10 - Pon-
tos consignados - 9\l9. aSbilll dlet;ri.

buldn: - Pró - São Paulo - 310.
D. Federal - 29-6; Paraná - l.44-:
Goiás 112 e R. G. do Sul - 107.
Contrâ - São Paulo - 1tl5: D. Fe-

deral - 137; Paraná - 188~ R. G.
do Sul - 217· e Goiá.s - 302.

AS "CESTINHA~" DA SELEÇJ\O
PAULISTA E OS CLUBES A QUE

ESTÃO FILJADAS,

Genêsía - 44 pontos - (Votol'antim
de Soroea?;>a) Ma'r'a Hêlena - 40 pon-
tos - (Ptnh erros - Capita'l); He·leni.
nha - 38 pontos - (Votoràntlm de
SOrocaba); Nailr - 32 pontos - (Pi_
nheíros - Cap'tal); lÜtin>ha - 31
pontos - (Votorantíen de Soroca'bai;
Belle'düa - 3'6 pontos - (Vo.torantlm
de Sorocaba}; Anésia - 212pontos -
(·S.E.R.I. - Capital); Ellia-22 pon-
tos - (Vetorantim de Sorocaba);
N~:a - 19 pontos - São. V:cente);
ZIJa - 18 pontos - (Votoran.tím de
Sorocaiba); Eny - 10 pontos - (Vo_
torantrm de Sorocaba.e Moretto - 6
'pontos - (votoronttm de Sorocaba).

COLOCAÇÃO FINAL:

!~)- São Paulo '- 4 jogos - 4 Vi-
tôr ías - O Derrota; 2") -, Disbrito
Federal - 4 jogos - 3 Vítôrtas - 1
Den:ota; 3°) - Pao-aná - 4 Jog-os -
3 Vltól'!as - 2 Derrotas; 40) - Rio
G. do SUl - 4 jogos - 1 Vitória -
3 Derrotas e 50) - Goiás - 4 '0_
gQS - O Vitória - 4 Derrotas, "
NGTA - DOS 9 Certames .dspu-

ta dos, as Pau listas venceram 8 e 4S
Cariocas, l. ~.__._. c. •._._> :l



·30 •..•JANEIRO 1957

! AULAS D~ ARBITRAGEM EM I sendo um curso .de especialização I Tão boas têm sido as aulas mt-
i SOROCABA nos Estados Unidos da America do nistradas, que, a nosso ver, mais

1
Norte. interessante ainda seria se a Fe-

SOROCABA, 30" (F. T.) - Co- deraçâo Paulísta de Basketball

I
mo é sabido, em todos os campeo- As aulas dadas por Renato Brí- conseguisse, junto a CBB, que o
natos promovidos pela Confedera- to. Cunha têm sido das mais prn- professor Renato 8rito. cunha, em
çâo Brasileira de· 8asketball orga- dutívas. Os "arbitres que aqui se São Paulo, ministrasse cursos

I niza a mentora cursos rapídos de acham têm aprendido muita ·coi- iguais a este que vem sendo feitu

I arbitragens, onde são debatidos sa, que colocando em prática, nos em Sorocaba. Porem, mais ínten-
problemas porventura existentes jogOS seguintes, têm surtido os sivos. Isso feito, levando em eon-
nas arbitragens anteriores de ea- melhores efeitos. Brito Cunha to- para o esporte da cesta de Piratí-
da. aula. Assim foi em todos os ma sempre por base o que apren- ta os bons juizes que militam. no
certames. Em Sorocaba a orien- dera nos Estados Unidos. Sua Departamento de Oficiais da F.
taçâo do curso foi entregue muito Imaior preocupação é a uniformiza- P. B., um grande beneficio trariaIacertadamente ao- professor Bena- ç. âo das arbitragens e a colabora- nínga . Principalmente quanto à

I to Brito Cunha. que durante pou- çâo da dupla em campo, assim co- unlformisaçâe e cooperação- de ea-
.J.flO mais de doze meses esteve {a- mo a compreensão dos técnicos. da um.

ULTIMA CHANCE DAS "CES-
. TINHAS" GAUCHAS

.Depois da derrota sofrida pelo
selecionado gaucho de basketbaIl
feminino, frente ao do Paranâ, res- I
ta uma, unica chance para que a

nossa equipe não venha a colocar-
_ se, mais uma vez, em ultimo lugar.

Esta ehance dar-se-á hoje à noi-
te, quando as "estrelas" .do Rió
Grande do Sul enfrentarão as do
Estado de Goiás, disputando em
Sorocaba o IX x.ampeonato Brasi-
leiro. .

FOlHA DA TARDE

1.O DE FEVEREIRO DE 1957.

.._- --
.Em penúltimo .as ..

gaúchas.l o quadro' gaucho que está
disputando o campeonato remí- .,
nino de basket-ball em Boro-
caba, perdeu ontem .para .0
paulista, em seu ultimo' com- t
'promtssapcío resultado de 66 x I'
22 tentos. Desta forma as gau-
chas unicamente 'triunfaram
num jogo, que tiveram as boia-
nas por adversartas, ficando as-
sim classíflcadas em penultímo
lugar no '9.0 campeonato brasí-
-leíro de basket- ball feminino ..

UI!:rINW COMPROMISSO DAS'
I "CES'fINHA8" GAUCHAS
ih fi.. seleção gaucha de basketball,
Ique na cidade paulista de Soro-
I caba vem partícípando do IX
! Campeonato Brasileiro Feminino,i deverá saldar hoje, à noite, seu
i ultimo compromisso, defrontando-

I
se com a poderosa equipe de São
Paulo. O embate entre as "ces-

I tínhas " paulistas e gaúchas par-
se-á às 20 horas. O jogo de fundo.

I será travado entre os selecíonados
do Distrito Federa:' e do Paraná.
Amanhã, haverá rodada. deven-

I:do o certame chegar ao seu final
no próximo sábado, quando eeí-

I dirão o' título máximo os combí-Inados do Distrito Fed,~ral e de
: São Paulo.

DECIDE-<lr. l!OTF, O CERTAME
DE SOROCA8A

Che~lIr4 ao ,'"'' término, na noi-
te de hoj" " I~ Camneonato Bra-
sileiro de B'l~"etbal' Feminíne. cer-
tame qu.. p~tá senilo disputado na
cldll(lp mHJH-h iJl' Sorocaba e cuja'
defint~íi" p.f,,,r" pntl'f' as represen-
tacões (10 !)l.frit" Federal e de São
Paulo Tr~b-sl' d •. um sensacional'
confronto. p";s as duas equipes es-
tão em {>fi1",li"õ,>< 11.. oferecer um
grand~ esn~t~(>l.l!! O encontro pre- [
Iíminar rl'unirá os combinados do I

a· HORA
de Fevereirode 195!

CAMPEONATO BRASI-.
·-LEIRO DE BASQUETE

FEMININO
SOROC.ABA,31 (H) - Foram

êstes os resultados da rodada de
r.oje, pelo campeonato feminino
de basquete ora, em andamento
aqui: São Paulo,56 x Rio Grande
a~ Sul 22. Faltando ainda alguns

! minutos para sua finalização, o
DIstrito Federal, vencia ao Para-
ná por 32 x 28. Amanhã, com o
encontro entre paulistas 'e carío-
,eas será decidido O título mãxi-
1mo do certame.
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Paulisfas e cariocas confirmaram seu· favorüisl11o
Ampla demonstração de poderio deram as vencedoras - Cairalil, respectivamente,

gauthas e paranaenses por 69 a 22 e 63 a 38

Os conjuntos construíram
a contagem assim formados: Hoje, às 15 horas, na sala

Paulístas: Anesia, 6; Eny, de imprensa do Ginásio se-
3; Rita, 6; Nair , 9; Benedita, ráefetuada a segunda par-
10; Maria Helena, 11; Gene- te do Congresso do IX Cam-
sia, 7; Zilá, 6; Helenínha, ,peonato Brasüeíro, Deverá
9; Noca, 2 e Moreto. ~ ser das maiores a afluência

Gauchas: Margot, 2; Mag, a êsse cometimento,
da, 5; Noemi, 2; Cloé, 2; Ye, '
da, 7; Erezilda, 2 e Maríeta '
2,

SUCESSO CARIOCA
O Paraná voltou a se a-IrOL H A ' PDP UL A f~~:;~~~~~Vir:~~c~s~ IIAs companheíras de Neide,--------------------'-"-,-'-'--, I~~~tj!le~vJ~'~~l~~amn:a;~=

SQROCA,A. 1 DE FEVEREIRO' DE 1957 v N.{} 2 .132' ~meiros cotejos e, tam,bem,~:-~~~~~~~~~~=~~======:::::.___::.-diante das paul ístas, outra
z j~ga.nm-ã base' e na:.r-

f
monia de conjunto .. Isso po...I------------~,

1 ÍJE FEVERElR(i DE 1157 rém, como é lógico, não ser- p U L á. li.________________________ --~ viu para derrotar élIs,eari~ __ -------~-'
cas, cuía técnica e preparo

Cllnco diIas de Vlla~elD'~Ê~ªã{~~1~1U U WiIma e demais <rompa',..
nlueíras, sobressaindo-se Lau

ODISSE'IA DAS· ESPORTISTAS DE GOIA'S l~ARA SE 1\Tinha, tO\!llar~m para si as T"é ERTAME R S E R
, _ CARLOS RIBEIRO ~NASCIMEN TJ d.eas da poríãa marcando no' A, R B A.,IL I O

São nove as mo 'as ue \ . fmaI do', C?1ieJ)I!), 63 a 3'8'. r
Goiás enviou para oç]X c~m faltav,:, ainda muito ~iinhei- e A~. e;qmpes. fo~maram' da atísêeítas ,piOrhaverem com

to B '1' -"'e íní. n. ro Tres moças se co+izaram iseguill,te maneira: arecído. Gostaram de So-peona rasi erro ~ m 11", '. • ' DF:'" I M
de Basketball. Nove moças CO!IllgO e. aOill;'~':'VJ;mos 12 . e~era: - arta, 10; ocaba, da organízacão no,
decididas, errtusíastas do bo- m~ cruz~s totaüzando 32 Mar!;:, 7, Ma:.r~ene, ~O;'N~~ ertame e C}-0G~nási'(}de Es-
Ia ao cesto oue vene am ~il C!l'UZeIlrOSempregado- na cY, 9, Laara, 4, Maria Lucia. portes. E ai estão competín,
todos os obstÁculos sur~{)& viagem e despe2~ 3 .ger'alS. O m,ét-:; U>"::i l'>'V1d,lW3 "::"""J '":".- I do, demonstrando vit~Üidade,
'iPill'a que aquele Estado do t~em C}-ernJ.?rou:::J dias . paro, mados, Hulda. Mal'lS: r.uíze, demonstrando esoortívída-íe.
~entro pudesse responder VIr ate Sao P~ulo. Chega- Duloe, ~ara, Man~. de Lour ISalve espor-tistas de Goiás.

•.~ ~~ ~n,de oo-et.~ Il1JO~, nesta prospera cidade, des, Ztlrna Manha, Euní- Sorocaba agradece a sua parpresente ...., ,,4~ 'll.L", 15 \.. 1 dorní E M' . T ' ,- tí - Imenüo esportivo brasileiro. as noras c 'j omingo. ce e .L aria .JorenZl estao icrpaçao. .»:

Como sempre, a falta de, ' -_.--.-
apóio é a príncipai .causado- '
ra dos óbices que atrapalham
o desenvolvimento e atrazam
a vida de n055')3 esportes a-
maderes, Não há, no Brasil
um plano . nré -estabelecido
.que faculte um maior entre-
laçamento esportivo na do-
nal, -reginal (H .mnnícípal.

Senupre que os "calendáríos I,~;;:-~~;;;---=-:;=-=-~-=-.:---=-:=:=-=-~-=-=~-----~----------.--
!ª~if,~If.i::;,1iPaulistas no ,·ô,go de tJnce'rraimento
te amador, de t~iP10S0 que é. li
Teimosia essa dos que 01 di- de Esportes o eote,io ... '
~!=~d~s2~:r~~:a:i~au~i • velho cotejo .s:nsaçã(), }e -sensaçao .• .Paraná. X Goiás na preliminar
e consegue, teltzrnente, aha- quase todas a;; modalidades e~ltre ambos, jl':\.ullstas e ca_, tes bisará, real-neníe, aque,,
lar a opinião públ ica e colo- despo1l'tivas. riocas fecharão com chave las suas grandes _ jo:rna~,
car o pais em plano destaca- Pelo apuro técnico dcs con de ouro, o ~r~n.de c:~meti- devendo apan'rar um Í>úb:Jj-
do nessas atividades. jun~os, pela rnódía excelente mento ,e o Gm'!SI0 de Lspor- co monumental. I

CINCO DIAS" obtida nas exibições desta se
Carlos Ribeiro Nascímen- ~ana, pela tradição é r iva,

to, téoníêo e chefe da dele- llldade espor tivn existmte
gaçâo goiana falou à nossa
reportagem. Es..wamcs a ;)1-
guns minutos do Inícío . <10
cotejo Goiás .c Rio Grande
d,o'SuL

- "Somos estceaní es no
certame brasí leiro de C€St0-
boI e quase que no próprio
cestobol, As ee stobollstas de
Goiás, entusiastas dêss= €S--
porte, praticara .no no J,':'l-
ckey Club de Goiania e não. j
têm chances de ~n(::,entar ou '
tros adversários dada a flui-
culdade de intercâmblo es-
'j:ortivo ~Jm OIJ~!'o-s centros.
Soubemos do certame por
meio dos jor nuis 113 ~po'ca

•-em que Cam9,1;éíro er.1 ~E'';:-
colhido técnico das paulístas.
Decidimos, ent.io, compare-
cer" .

ODISS~'T AS,
Verdadeira odisséia trans-

parecs da narratíva do sr .
Nascímento.

- "Não tínhamog dinlteí-
ro, Fizemos, então listas,
sorteios e outros mOVim-en_/
tos visando angariar o suf'i-
dente numerár-io. No dia em
que devecíarno., embarcar

Passamos, na noite de on-
tem, pela penúlcima j1otrna-
da do atual Campeonato Fsra
sileíro Feminino de Basket-
bail, em seu nono ano de
realização. O Ginils'j':-l d"! Es,
portes, mais urna vez apa,
:állo.u assistencia regular. que
• compareceu, com todo
seu entusiasmo, para apl::jl.l-
dír paulístaj, e cariocas que
enfrentaram, respectívamen,
te, as gaúchas e j.aranaen,
.ses.

FAVORITISMO
CONFIRMADO

Abrindo 'a noitada as pau-
'Iistas defrontaram-se com
'as gaúchas Campíneíno, mais
uma vez, fez evidenciar a
'velocidade de suas pupilas,

empregou o máximo de seus
esfo.rços.> sendo derrotado,
porém, com facilidade. O
primeiro período terminou
com 24 a 11, 'para as PUI}i-
Ias de Campíneíro

Na fase final: o marcador
favoreceu as paulistas .•.•com
69 a 22

2; Terezinha, 2; Edyr, 4;
Wílma, 4; Dayse, 5; Irani, 2;
e Eunice, 4,

Paraná: Neyde, 6; Eloa,
4; Iverty, 11; Delcy, 6; Lau-
ry, 5; Walda, 2;Iv~ny, 4 e
Rosi Maria, 5.

empregando todas as COIllVO-
cadas em quintetos que ip:O_
dem ser considerados dístín,
tos Com isso, O técnico ban-
deirante demonstrou dar os
últimos retoques no quadro
de São Paulo para 18 "match"
de amanhã frente as cario-
cas, A ausência de um gran-
de pívot, ainda comprovada
nas [ocnadas iniciais do cer.,
tame é compensada pela V1-
são de cesto e velocidade das
companheiras de Genésia.
Física e técnícamente São
Paulo credencía-se para con-
quistar o. título. máximo bra,
síleíro.

O Rio Grande do Sul, com-
posto pelas voluntariosas e
ague:rr1dag estrêlas loiras,

CONGRESSO

~---------_.~~----

. Soroca~a
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Paulistas e cariocas confirmaram seu favoritismo
Ampla demonstração da poderio deram as vencedoras • Cairaril, respectivamente,

gauchas e paranaenses por 69 a 22 e 63 a 38
Passamos, na noite de on, empregando todas as C'ÜIIlVO- empregou o máximo de seus

tem, pela penúlcima jorna- cadas em quintetos que ,plO_ esforços,' sendo derrotado,
da do atual Campeonato Fira dem ser considerados disttn, porém, com facilidade. O
síleíro Feminino de Basket- tos. .Com ísso, o técnico ban- prímeirc período terminou
bail, em seu nono ano de deírante demonstrou dar os com 24 a 11, 'para as pupi,
realtzação O Gin~s'i'0 dP. Es., últimos retoques no quadro Ias de Campirueiro
portes, mais uma vez apa- de São Paulo para 10 "match" Na fase final o marcador
&!:tou assístencia regular, que de amanhã frente as carro- favoreceu as paulístas'" com
• compareceu, com todo caso A ausência de um gran- 69 a 22.
SeU' entusiasmo, para aplau- de pívot, ainda comprovada Os conjuntos construíram
dír paulísta , e cariocas c1ue nas [ornadas iniciais do cer- a '. Hoje, às 15 horas, na sala
enfrentaram, rsspecttvamen, tame é compensada pela v'i, '~od 'RP foI oí1n·m 'op sOW.lal le imprensa do Ginásio se-
te, as gauchas e l;al'anaz-n-/ são de cesto e velocidade das ;: Sou .lanoa.)" 'ra'I .lod: sOP;í1 'áefetuada a segunda par-
ses, . companheiras de Genésia. :r~~ .SOlUélU.\n:lOp80 o!)Ue~unr ;e do Congresso do IX Cam-
~,-:-----;::;-~=--:--::::-:==--~..--Í,Física e técnícamente São l 'ra,L ' : peonato Brasileiro. Deverá

S I :i A O W I :i apaulo credencia-se para con- I ~.I.lre.a: otr ler das maiores a afluência
(0::)1 . t tít 1 ,. b . 'enu eu . " ttmentoO V a 11O r. z'" .quis ar o 1 u o maxirno ra, a. élluapr~.l'· . -. 61 ~ esse come mente .
.••N ·so11e11'o. ,ap .'. ap arp Ou

ep8PJ300PI Q zapld81) ,cproseu ,.... . : 1--------------
"S OJI3q1lJa 3s.Ya - 8}3, O Rio Grande do Sul, cOm- "P 'ls:lI ap

. posto pelas voluntariosas e -eu' . . . . . . . . . . . .. r'R.InlVHV30HOS agueiTndag estrêlas loiras, eup ap êl;-OPUII (sa;trr ~q~~ ~~~~~)--------~\--------~1I. I / VHYJOHOS

i '- I-.l-anon .,,-ano/6IZ ' " '.l qrv ap sa}sa.rd onn.r
"vm:S1l9NVW"EJRO' DE 1957 \ N.o 2,132' _ a" reur,wN erUJSQIa r'RnpEl_ __o _ I s:lI oJ3?r~J op .rola.rla ·.lS

(800'8 s.a.J:~ ,

2; 'Terezinha, 2; Edyr, 4;
Wilm:a, 4; Dayse, 5; Iraní, 2;
e Eunice, 4.

Paraná: Neyde, 6; Eloa,
4; Iverty, 11; Delcy, 6; Lau-
ry, 5; Walda, 2;Ivony, 4 e
Rosi Maria, 5.

CONGRESSO

«IHuorV~_----:--_f'_O~LH~A PO~PUL,_ãl:i. ----:---"
I

~::=:!u:;~~evia~em ~e Goiania a· Soroca~a
l'l;)!.Iq~Jali

So5a.ld .Iod SOlSO~ a ;;JAS DE GOIA'S l'ARA SE FAZEREM PRESENTES AO CERTAME BRASILEIRO
<'}psopa;)I!'!;) ap sa.ltld ap s;tLOS ~IBEIRO NASCIMEN TO FALA A )fOLHA POPUL;'-R

S8p·l::~:::1:~~ ep UllflSQ~faltava ainda muito dinhei- estredamos contra i3s paulis; Isatisfeitas por haverem com
. ;J ap!\);Jquolro. 'Três moças se co+ízaram tas, .em nosso primeiro íeso parecido. Gostaram de So-

comigo e conseguimos 12 contra outra agrerniação". rocaba, da organização do.«'Hvor'H,~~g,~:;!i~~!~::!~.~ Mas ·o.s ~~:~~~) estão -. i~?ir~~:~!:::~á!~~r;:~~
trem demorou 5' dias para mados, Hulda, Maria Luiza, l demonstrando esportívíds de.
vir até São Paulo. Chega- Dulce, Yara, Mana de Lour ISalve esportistas de Goiás.
mos, nesta próspera. cidade, des, Zilma Maril ia, Euní- Sorocaba agradece a sua par
às 15 horas .-10 domingo. E ce e Maria I.•orenzi estão ticípação.-======::::::=:==:

VBN3:d ..,
VNVaVOOtlOS muI'Iil

\Cari~cas.,X Paulislas no jôBo de encerrameuto
~~~~a~"~~n ~n~!:(~.~~hoES~~:'~~~en'~ã~ot~o.sensação··Paraná xGoiás na preliminar

de amanhã (hoje haverá des Iquase todas a;; modalidades e~ltre ambos, _p"1.uhstus e ca-/ tes bisará, real-nente, aqua,
canso as c.e:stobo!istas), o IX despOlrtivas. . riocas fecharão, com chave Ias suas grandes, jornada.!:
Campeonato Br8sileifo Fe- Pelo apuro "éC111'CO de o de ouro, o grande cometi- devendo apanhar um p.úbii~.. d B . • J -15 C n mento e G'" d .,rnmmo e aSk:etball. Lo!!,i_ I juntos, pela médía excelenie ' '. o m'lSIO e Lspor; co monumental.
camente, com,~ se esr:e~av~, Iobtida nas exibições desta se '

J

as repre:se'lltaçoes - do D1Sir!. I?ana, pela tradícã-, é r iva.,
t~ Federal ~ d~ Sao· Paulo I-lllldade esportiva existmte
rao lutar d'lteürn.entp pela.
conquista do cetro máximo -- -
do certa~.e, .reliigorando .0 •
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Paulistas e car'iocas confirmaram seu· favoritismo
A'mpla demonstração de poderio deram as vencedoras • Cairam, respectivamente,

gauchas e paranaenses por 69 a 22 e 63 a 38

CONGRESSO

Passamos, na noite de on- empregando todas as CQ[[lVO-empregou o máximo de seus
tem, pela penúLima jorna- cadas em quintetos que iplO_esforços,' sendo derrotado,
da do atual Campeonato Fira dem ser considerados ddstín, porém, com facilidade. O
síleíro Feminino de Basket- tos. Com isso, o técnico ban- prímeiro período terminou
ball, em seu nono ano de deirante demonstrou dar os com 24 a 11, 'para as pupi,
realização. O Gin:'ís'jl;)dI'! Es, últimos retoques no quadro Ias de Campíneiro
portes, mais uma vez apa- de São Paulo para 10 "match" Na fase finar o marcador
;ihou assístencia regular. que de amanhã frente as cario- favoreceu as paulistas ..••com
•. compareceu, com todo caso A ausência de um gran- 69 a 22
seu' entusiasmo, para apliti- de pívot, ainda comprovada Os conjuntos construíram
dir paulísta., e cariocas que nas jorriadas iniciais do ceT- a . Hoje, às 15 horas, na sala.
enfrentaram, respectívamen, tame é compensada pela v'i- .~od up tI o~~pe cp sOW:.I?l '~ imprensa do Ginásio se-
te, as gauchas e ];arrélna~.n_1são de cesto e velocidade das t Sou .I-anoa.1 [a'I .IoeI sopr~ 'a efetuada a segunda par-
.ses. . companheiras de Genésia. . ~~~~sOluaum30p so opue1Ul1[ .e do Congresso do IX Cam-

FAVORirISlVIO' Fisica e técIJ:icamente São ~ .. "ra,L ' . . . . . . . . . . pecnato Brasileiro. Deverá
. CONFIRMADO Pa~lo cred;mcla-s~ ~ara con- I ~.I.Ire.g otr ser das maiores a afluência

Abrindo 'a noitada as pau' r quístar o título maxirno bra- .. ena eu i'lluaprS-a.I , 6'I êsse cornettmento,
listas. defrontaram-se com sl1elI~o., ,ap ep erp ou
'as gauchas. Campineiro, mais O Rio Grande do Sul, COn1- ,CPFlStm:.... . ' I---'-------:--~---
uma vez, fez evídencíar a posto pelas voluntariosas € ~~u ·f,S.~. '. ' ';:)P I'e.Inl
vet.0cid.ade de suas pupilas, aguerridas estrêlas loiras, . . . . . . . . eup ap ;:)

FOLHA PDPUll 1_ (':~r~q~t~~g~~~~
'l.:-anbnqrv ;:)P s;:}fsa.Id onnrl

SOROCA,A. 1 DE FEVEREIRO' DE 1951 V N.Q 2.132' . G•• Iew.rON eIUJsm:a I'enpel--~~~~~~~~~~~~::======::~__-.:..l s:.;r°rS?coJ op· .I0la.na ·.IS
. (sou-a s.ª.l:J '

2; "I'ereztnha, 2; Edyr, 4;
Wilrn:a, 4; Dayse, 5; Iraní, 2:
e Eunice, 4.

Paraná: Neyde, 6; E10'a,
4; Iverly, 11; Delcy, 6; Lau-
ry , 5; Walda, 2;Iv:my, 4 e
Rosi Maria, 5.

1 •

1 BE FEVEBELRO DE 1»57 :FOLHA POPULál:l-

Cinco ~ias ~e via~em ~e Guiania a Soroca~a
ODlSSE'JA, DAS ESPORTISTAS DE GOIA'S l'ARA SE FAZEREM PRESENTES AO CERTAME BRASILEIRO

_ ' . - CARLOS ~IBEIRO NASCIMEN TO FALA A ;FOLHA POPULtR
Sao nove as moças que f lt . d to di h' t ,. Ií tisf . "Goiás enviou para ° 1X Cam a av:: ain a mui ~m m- estreaamoe contra .3S pau.I,S- Isa ~Itas por haverem com

peonato Brastleíro Feminino. ro ~res moças se .~ot)za't'am tas, em nosso prrmeiro ~?sO parecido. Gostara~ d.:.e so,
de Basketball. Nove moças comigo e. OO\Il;"~':WJ:mos12 contra outra agremiaçao". rocaba, da org~n~z~<:ao no.
decididas, entusiastas do bo- m~ cruze.lros totalízando 32 ,ANIMO i certame e ~o G:nasIo de 1ps-
Ia ao cesto oue venciI'am ~il eruzearos smpregado , na . _. portes. E ai estão compptm-
todos 'OiS obsÜculos sur~ios viagem e despe sa s .geraas O Mas os gOla.n.os e.sta:) ll;f,l- do, demonstr-ando vit~lldade,
'para que aquele Estado do t~em ~em.?rou 3 dIas. para. mados. HuIda. :!\Ian~Luíza, . demonstrand? espcrtIvlda.~e.
centro pudesse responder VLr ate Sao P~u10. Chega- Dulce, ~ara, Mar~~. de Lour ISalve esportistas de GOlas.

•. ao "":"nde oo-etl'- mos, nesta prospera cidade, des, Z11ma, Manha, Euní- Sorocaba agradece a sua par
presenne ",.~ 'LU. '15 L.. 1" EM' T . .- tící - Imente esportivo brasileiro. as uoras.- 'J oomingo. ce e .L aria ..•.orenzi estao icipaçao. I

Como sempre, a falta de,
apôío é a principai .eausado-
ra dos óbices que atrapalham
o desenvolvimento e atrazam
a vida de I10'SS')g esportes a-
madonea. Não há no Brasil
um pl.a~o . nré ·estabelecido
·que faculte um maior entre-
laçamento esportivo nacio-
nal, -r-egi 0't1. rmm.ioipaL

Semípre que os calendárícs I~ri;--:~~•.;---~;=~==~----=:=:--====="'-------:----------_.....
ª~~'~l~J::~i~IPaul.i.stas no ,'ôgo de ence' rra;men-to
te amador, de t~iP10S0 que é.
Teimosia essa dos que 01 di- de Esportes o cote1io s ... p
~:~d~SZ'.l~~~:a:i~au~i ~ velho cotejo.:ensaçã9 le· .ensaçao .• . araná. X Goiás na preliminar
e consegue, felizme,nte, aba- quase wdas a;; modalidades e~itre ambos, jl"l.uhstas e ca_, tes bisará, reat-nente, aq1,le-
lar a opinião pública e colo- desportívas. ,rlJOca,s fecharão, com chave Ias suas grandes _jornadar.,
cal' o pais em plano destaca- Pelo apuro técnico dcs con de ouro, o grandj, c(!.meti. devendo apan'rar um Íl1ibJi-
do nessas atividades. juntos, pela média excelente mento ,e o Gln'lSIQ de J••spor- co monumental. '

CINCO DIAS.. obtida nas exibições desta se
Car'los Ribeiro Nascimen- ~ana, pela tradiçãD I: r iva,

to, téoniêo !€i chefe da dele- ladade eepo.rtivn existmte
gaçâo goiana falou à n08Sa
reportagem. Es..wamos a ;]1-
guns minutos do início. <1::>
cotejo Goiás .c Rio Grande
d;o'SuL

- "Somos esL'ean~es no
certame brasd leiro de cesto-
boi e quase que no próprio
cestoboí. As ce stobol istas de
Gotás, entusía stas dêsse €S-'
porte, pratíca-n .no no J,'."l-
ckey Club de Goiania e não J
têm chances de enfrentar ou
tros adversáríos dada a dIfi-
culdade de in t./':!.:câro.bíoes-
.por-tivo ~.)m ouf ros centros.
Soubemos do certame por
meio dos j,orna.is na é oca

• 'em que C"amo1 'l:2iro- er::l E'<;.

rolhído técnico das paulístas.
Decidimos, ent.io, compare-
cer" .

ODISSB'TAS·
Verdadeira odisséia trans-

parece da narrativa do sr .
Nascirrnento.

- "Não. tínhamos dinheí ,
ro, F'izemos, então. listas,
sorteios e outr"S mOViffi€n_,
tos visando angar íar o suf'i-
dente numerário. No dia em
que deverdarno, embarcar



FOLHA DA fARDE

Hoje,á's~t:Eléi,çõe$.,"!f'fêder.~'.,çãO.~de:'BasketbâU
" ' "'"• I' }

ser eleito presidente
cestinhas g,aúchas

nacional - Finaliza amanhã o
Sorocaba - Reconduzido

Mario
A

Gonçalves- deverá
viloria dasprimeira

num certame
Campeonalo de
, I

almiranle
rTo!o,~f"~·uj.ulo nn ort1ent do dia

tia :tt"Hsão de nssf."ulbléio_ geral oro:
dlnftl'iu du 1:t~.G.B., sUSl_eJ1Sn JU'
lIoHe -.:te seg'unlln-feil"u pnssnda,
c,n vh:hulp -do :ullnllt:ulo (lu Iltt-

rtl. d{"',rerí'io efenuu'-se hoje. à
Doite, a!ôol e-I eif..~õf"s(10 presidente.
doftl V'aee-lJl'C'sidcntes e dos loelU-
'1·It'US do 'r ..J. -O.

Q.nunto à eleiçii-Q do primeil'o
m:ind:..tilriO. l,odenlo.s infol"l1ar
que o 1l0JUt' (1(' M{lrio GOIli:al,-es
~ que e~tit ern e,'j(lêncin, iJendo
meam o (t único (·undidato. propos ...
to até o UHuueuto. Constn tneSUlf.)
que a tot:alhl.::ule aos fiUndos. cone \
di."eHo nu "010, ef eg-nr-ãu o cJtndo
eAporíiHt:t~ ','õ:llllbén .•...não 1'{1 du,·l'..•
d.fH O t"luuliflnlo unj eo l'enlU- er e-
den<-i:,is sufi{'ientes lUtrn mer-ecer-
a con fi:ul(,':' (108 eJube-s ,1ft CunHa}
e do Intt-~l'iol', lUill'io Gon~:lTve1!i,
d••r:nHe o fU\O IUlss~\(10.Qllnlldo 0-
cnpou a seg'nntlu ,fiee-presidên('ln~
be-nl dt~nJ{)lIstl'OU quallto esthun n
eMpJ)~te 11u eestn e achnn de tndo
6~u provn slIfi<"iente de sun COJlU"
éld.a'de e e~J"il"i'to Justiceiro.

Ooul[lletnl'iio a chalUt do referi.
d~ enutHrlnTv, 08 srs. Olllur Pindó
e Itf"ll(~I{okot. ,. •."espeeU,,'all1Cntp.
prit'neh'o e sf'guud.o viee-tlresJdel,-
te-s. (tnalt~o nos elelU,euto.(j. Que
deveriio ('(.Inpôr a "1',.'\0,. andn
podelno~ hlforJtulr sobre os reJh.
Pe<.·H'tlOH t.lo"tnes, -,

PR.IM11:n' t "''J'OlU,\ nos
GAUClJOS

SOROC.HIA, ;{I (ll': T.) - TE'''-
do eonH~ toe:•• a qu:ulra do GjJli&~
,do ltltnlh·ilHtl flf."stn: eidnile. "Ptl_
Uzon ..•..s(>- o nt em à noite. a terí"P1-
ra rod:ul:1 dp IX C:rnntH~ounto n•.n-
sileirn Ft."nJintl)!O fle- Bola no Ces-
to, eOhl,)OMf:t di" doi~ enc~Ol1tros
Abrhrdo ti noitada, «lefJ'ontnr.nm .•.
ee Os .:o.(HHhinadotoj fIO' IUo Gr;lnd.,.
do Sul e . df' (;oiá~. A ('qui[Je J!::~n.
chn, fish';I!lu"'nte tn-nis 8Jt1H f' d ••...
nIOlllstr.uudf' '1:1t'"lh01' ('onjuuto, :1_
batf"l1 o (>oJubin:ul0 goinno l'OJU
rel:tH~"<1 r:H~·fHfl1,,'e. ...:\ HlIIH~riOI'f •.

dnde d:ts "estrehlllOi" gll]-rlo~'l':n.-
d("Ju~t~1'ii rot lloti, ve-I (l~sule o jnic:.lo
até 6 rhu t10 jo:.;·o.• }(t no fhtaf fIo
VJ'ÍJl1{'~l'(t 'f>-1l11}(). '"('"llci:tln .as :,;e,:tu-
t'hns !lO.l.'.· 2fl n 11. se-ndo que .uo
fiJln!. "",~·jncOu-f.<e o esco •.e de .)~l
n 3:1. ..

Ie,ht" 1tI.a,y'tl:l e' lt-fil1'A'ot foraul ftS
atle-taliC qne U:lnis se destnf"3l"ltlU P
Que "ln'!tONIUH~U"((' fOl'aul UM ,,"s-
t(~io"", 1):n~:l \"lHh'in. nUiís a Ill'hne..i ...
l'u ('f)nquiN'f:l IJ;OJ' s~)eeion~tfl() .10
Rfo ('~('.antl.. 110 Snl.. eJn CCl'tnlllt':-v,
d("si fi lU! t1'lreza.
08 doi~ ;nl~nl",(ts atnnranl te

JnR)"Cnr:uu eORlIO Si!t.~gllef

lHO Gn.~NfH<: DO SUl. ~ Ros~
l\f" ••y (Ól, 1.'/111 (13), 1\[1\g.la (20),
(~I••,{; «I), N ••••'"; (8), MllrA'oJ (SI
e 11.,,, (-1), 'l'ot"l de 1•••••'0$: :13

GOIAll - Hildll (5), 1[,,1"111 CH,
Dulce (1). "\(/Iu'iH:1 (2). l\lol"if. (] L
""ihnn (1 n. 'I'nt;" dt'" po·u""lo.oi;;:! 3:-1,

J41U.'ll~(·i() (.'081:", e RnbPlIs I"ér~:o(
toran:t O~ 4rbitros, conl bUli atnn .•
~ão' ,

'\

(

Edicão ESDortlva

Meira
'Na I'lelf',in deo fundo, n equipe de

São pnulo obleve côuHu]a \'it.,;ria
Nobre a do I'8rnllú, nlnrcunflo DO
final (,9 a 26, 8cndo qUi' O) final do
ln'jnle-i1'O telu110 ncuaou 29 n 10,
dndos ••u e b~,n deJnOJl~tra'nl n ~u-
lH~Tiol'jr1:"le (tas "es'tl'elas·' h:o..n-
de+a-nn eea,

.Iog-aen m e mftrCftrRID pnrn os
dois qu:uh'os:

!,>, PAUl,Ó - Nnlr (l:'Ó, lJel ••nr-
D\m (:», He!i" (5), Ziln (4), No""
(a), ~1"ria HeIenu (10). A n••••i"
(6). lUOl;eto (6), Ritlnll,," (4), (ie-ne"... (12), Eul (2),

Nelole (,3), FlVE'l'lI
Laut'f (6), Neu,,·.
Jyone (6) " 1"!13

PARANA' -
(O), F]1oh (O),
(5), "aIda (2),
111"•.1" (4),
José Ribeiro e I~ldr Ant1tne!il~

com l,QUl deSf'D1Uenho, foral" os
juizes (10 en eo n+r-o,

Fl,~CEUUA-SE AiU,o),NHX n CER-
TAlIUn DE S.OROC.o),BA

SOROCAJlA, :U (11'. T,) _ O IX
Cnlul,t'OllU10 oBl'nsil~iro FenlinJno
de B:tskefbalJ que _,,'eUl se desE"n-
vo+ven âo com »rut to 1.rllhan1isJ).Jo
nes rn cidade, ehegoarf, i,o seu fl-
uni. no tu·óxi.Juo sábndO •. tnUUlllo

tlechUt'iio o tJt1110 IUÍl.",hno os se-
Ier-to nnde s de Silo PunIa e do DIa-
1"rit... F"edel·:.t). Pnrn o refeJ'hlo
elulHU("', qn e pi.'omete tl'nn~u~ol'rpr
lnuito cljsplltn(lo, reina J;l'nnde ex-
lu"("tntil'n, Pre-lhnJnnruH"nh~ dp.
fl'on ta ,·...•St·-nO' os ~oulbhl·ado}j fIo
)'ar:luá e de GoiAs.

R F.CONDUZIDO O ALIUnANTIC
M]~lnA

, RJO, :11 (l~. T., _ Estilo os ,le$-
Huos do eSJJOl'te da c.esiu nnero-
nn t, ôl '.:II'til' de on'fen), mais uuta
,.t.tz (J'1tÍl'f'~'tH"S Alnlh'nnfe Punlo
llful'1illS Mi>'h'fi pOJ.' fÔ1'~n de SUR
J·("{-J.("ic>iiuno ho nr oxo e hllllortaJlte
Q:t,'JJ",'O~ ,]t. l)r("sitlente da COJl.fede-
l':l c.-iio Bntslleil'n de 8asketbnll.
.t\s,~itu o tle('jdiu n .(\ssE'lnhléla
(~el·~,l. em sessã,o ortlinitria, e que
("on4'olJ ('oh. a pl'eO;;i~lH de 14 {e-
del'a~·õ.eliii: fi Ji:.u1.as. 0- l)Tesitlente
Pe nto ;\lt'ir~t foi rf'concluzido ,H.r
t]·("~t.. votos. sentlo de obse-r-vn r
que JHHI'\'C 1JJU voto em branco. f)

m(~/Ijj.•.uo ltfio se ,'el'-iff(':tnt1o eom ~
elt'i4;."iio do SllPI'~JlIO ~'I'rjbllúnJ de
J'I1.'it,íe:t ne"I'Ol'tlva.

'~)'
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:!fOI ESTA A PRIMEIRA1seleção feminina de basket-ball, formada pela F, G, B, para intervir em
certames brasileiros, A representação, que. aparece nesta foto, participou do 7,· Campeonato Bra-
sileiro Feminino, cujos jogos desdobraram-se no Ginasio de Caio Martins, em Niteroi,- em fins de
jan~iro de 1955. De lá para cá, o Rio Grande do Sul participou de todos os certames nacionais, No
Campeonato Brasileiro realizado, em nossa Capital, no ano passado, o quadro de então, embora ti-
vesse disputado de igual para igual com os combinados do Paraná e de Minas Gerais, não conse-
guiu lograr uma vitoria sequer, A primeira vitoria em certames desta natureza, verificou-se, no en-
tretanto, na noHe de quarta-feira passada, ocasião em que conseguiu abater o selecionado de Goiás
pelo expressivo escore de 53 a 33. Na foto aparecem em pé; Georgina, Ivone, Magda, Margot e Cloé;

agachadas: Erezilda, Ivete, Beatriz, Ana, Marieta, Gisela e }dithe
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Ejitera Cruzeiro do Sul-t\jA

~.- ..•

CLUBE DOS

BANDEIRA.NTES

*~ SOROCABA

J



FRIOS
Presunto .
Salame .
Queijo Prato .
Salada .
Azeitona .
........................................................ ..

$ .
$ .
$ .
$ .
$ .
$, ••••••••••••••

SOPAS
Oapeletti ín brodo , $ .
Tagliarini in brado . . . . . . . . . . . . . .. $ ........•.•...

. Canja de galinha . . . . . . . . . . . . . . . .. $ .
Creme de aspargos . . . . . . . . . . . . . .. $ .

r

...................................................... ..

•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.••.•.•.•.•.•.• :10 •••••••••••.

/ '
\.".~ J.

$ .............•
$ .

~:::::
$ .
$ .

Tagliarini .. , $ .............•
spaghetti :$ .

$.......•.....•
• • ••. $ .

CARNES
Filé a Bandeirantes. . . . . . . . . . .. .. $ .........••
" a cavalo $ .............•
" no espeto , . . . .. . . . . . . . .. $ .............•

$ .............•

. ; .

~.., .

~ .
$ .
$ .
$ .............•
$ .

,I .
(~~/

Omelete de presunto . $ .
" de queijo .

de petít pois .
simples .

$.........•...•
$ .
$ .
$ .
$ .

"
"

. .
•. .

ovos
Ovos estrelados com presunto. . . .. $ .
" cosidos ~ .... , ~

\ l' <i!' ••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• 'iI'

SOBR,EMESA \
Marmelada $.............. J .
Goiabada $........ . . :0
Pessegos em calda $ '/~' OJ
Figos em calda $ \,)\t1!.
Pudim ········ $ .
Salada de frutas $ ~ .
Catupiry $ ~ \ .

• I I

................................. $":~.......... ,.(~"

~

\."..é:FRECCOS

GINS
ROONS
'WEiSKYS
VERMOUTHS
LICORES

CINZEIROS
CHIC ..."..RAS
(Cha e Café)

FALITE:1:nOS

LEITEIRAS

BULE



FRIOS
Presunto .
Salame .
Queijo Prato .
Salada .
Azeitona .
........................................................ ..

$ .
$ .
$ .
$ .
$ .
$, ••••••••••••••

SOPAS
Oapeletti ín brodo , $ .
Tagliarini in brado . . . . . . . . . . . . . .. $ ........•.•...

. Canja de galinha . . . . . . . . . . . . . . . .. $ .
Creme de aspargos . . . . . . . . . . . . . .. $ .

r

...................................................... ..

•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.••.•.•.•.•.•.• :10 •••••••••••.

/ '
\.".~ J.

$ .............•
$ .

~:::::
$ .
$ .

Tagliarini .. , $ .............•
spaghetti :$ .

$.......•.....•
• • ••. $ .

CARNES
Filé a Bandeirantes. . . . . . . . . . .. .. $ .........••
" a cavalo $ .............•
" no espeto , . . . .. . . . . . . . .. $ .............•

$ .............•

. ; .

~.., .

~ .
$ .
$ .
$ .............•
$ .

,I .
(~~/

Omelete de presunto . $ .
" de queijo .

de petít pois .
simples .

$.........•...•
$ .
$ .
$ .
$ .

"
"

. .
•. .

ovos
Ovos estrelados com presunto. . . .. $ .
" cosidos ~ .... , ~

\ l' <i!' ••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• 'iI'

SOBR,EMESA \
Marmelada $.............. J .
Goiabada $........ . . :0
Pessegos em calda $ '/~' OJ
Figos em calda $ \,)\t1!.
Pudim ········ $ .
Salada de frutas $ ~ .
Catupiry $ ~ \ .

• I I

................................. $":~.......... ,.(~"

~

\."..é:FRECCOS

GINS
ROONS
'WEiSKYS
VERMOUTHS
LICORES

CINZEIROS
CHIC ..."..RAS
(Cha e Café)

FALITE:1:nOS

LEITEIRAS

BULE
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" '

Ejitera Cruzeiro do Sul-t\jA

~.- ..•

CLUBE DOS

BANDEIRA.NTES

*~ SOROCABA

J



O MAIS COMPLETO JORNAL ESPO 
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TERCEIRA VITORIA D AS P ÁULISTAS~ 69 X 22 · «~«c«c«c«c«c«~«c«c«c«c«c<-1 :c«c~c«c«~<}rc«c«c«c«c«c«c«c«c«c«c«c«c<ilc«c«c«c«c«c«c«c«c«c«c 

~Mesmo prendend 1 demasiadam:enle a bo1la ~ 

1 não escapara as · gauchas •da derrota 
t,»)»)J<-)){>)J9)J9)J9)J9)J{>)J9:ll9)J9jJ9)){>)J9)J{>jJ{>)J9:iJ9)J9)){>)J9)J9)){>)J9)){>)~))9)J l{o)J?,»)J?)J?)J?)J?)J9)J?)J9)).{>)J?)J9)){>)J9)J?)J9))9)J{>)){>)J9)J9)J9)J9)J9)Ji>)J{>)J.N 

Pela primeira vez .ficaram as bandeirantes inferiorizadas no mar ador ...- Agradou a penullima apresenlação das comandadas de Campineiro - Mais umá1ve 

utilizou o lecnico dois quinlelos - Boa a condula d s riograndenses - Dados lecnicos A marcha da conlagem - Fraca a· renda 
Sorocaba 1 (De José Alcino Ben- r uanabarinas 9ue apareciam como 

Uni, nosso' envia.do especi~!) - a segund'a força, estão subindo de 
Paulistas e riograndenses f1zer~m, cotação. 
ontem à noite, a primeira partida DADOS TECNICOS 
da quarta rodada do IX Campeo- O jogo paulistas e ga.uchas apre-
nato Brasileiro de Bola. a.o Ces~o sentou os seguintes da.dos tecnicos: 
Feminino. o prelio foi . bem mais PAULISTAS 69 X GAUCHAS 22 
dificil pa~·a as bandeirantes do Lo tempo. Paulistas, 24xll. 
que se esperava, não só porq.u~ _'.LS Jogaram e marcaram: 
gaucha.s acertaram uma. exibiça.o PAULISTAS: Maria Helena 11, 
i:loa, mas principalmen~e porque as NQca 2, Nair 9, Zilá 6, El!ia, Ge
paulistas estiveram mmto longe de nesta 7, Heleninha 9, Moretto, 
suas reais possibilidades. Na. ".e:- .\nesia 4, Eny 5, Ritinl:a 6 e Be
dade, somente a. partir do miei~ nedita 10. 
do segunde tempo até o final.' f?i GAUCHAS: !vete, Erezilda 2 
que as comandadas de Campme1- Yed_a 7, Marieta 2, Ilza, Irene: 
~o conseguiram se impor e chega- Cloe 2, Magda 5, Noemi 4 e Mar
ram a livrar até quarenta e sete got. 
pontos de vantagem. Basta que se Juízes: Na arbitragem estiveram l 
diga que foram as gauchas as ,Pri- Orlaz.ido T~buso (C. B. B.) e J~sé 
meiras adYersarias que consegm- Ribeiro (F · M · B.), com a tua.çao 
r'lm liderar o marcador contra as boa. , _ . . 
p:1ulistas. · . ~ARCHA DA CONTAGEM 

o prim'eiro tempo apresentou 1 FOI a se15umt~ a marcha da con
àlgum equilibrio e depois da pri- '.;~el? da terceu·a. apresent_ação do 
melra cesta das auri-verdes a.s ~ .. ,ec10niJ,do. femmmo de sa.o ~au
bandeirant.es passaram à frente no 1 ·"1•· onte_m a 1101~e. '[;º gma.s10 Dr. 
marcador. A substituição de Eny Oualbe1to Moreira : . 
pQr Maria 'Helena Cardoso troull:e Gauchas - 2x0, 2xl. Paulistas 
algum re5ultado, mas ainda não .. _ 3x2 (llza no lugar de Yeda), 
positivou melhor entrosamento da.s 5x2, 5x3, 7x3, 7x5, 9x5, llx5 (1.o 
paulistas. Mais tarde, quando do r1,1arto de tempo: S. Paulo 11 x 
;ntl"in rin IU'lllmrin tPmpn, n~mni Rio <trnml rtn i"nl fi), 11 '1, H 7 
11 lr11 1· 1111111 ~" «1 11111 111111 l11!t'l11 1v11l\.11 \1•!1 ,1 1• ~11t 111.111, 14 x7, Ili 7, 
r m o Joi::o nlooo11 no. q11ndr 1 IAxíl, IRxíl. 20x9 1 J.o l<'mpo rln t.rc:
~lJA, Hrlenlnha, Marla Helena, Gc- 11lco bannelranLe>. 2lx9, 2lxll, 
nesia e Benedila. No periodo com- 22xll (Maria Helena e Zilá nos 
plementar e conjunto produziu bem lugares de Eny e Moretw), 24xll 
melhor, começando então a impor (l.o tempo do tecnico gaucho). -
seu melhor ·jogo, embQra ainda sem F:nal do l .o tempo: São Paulo 24 
alcançar produção ideal. x Rio Grande do Sul 11. 

Mesmo prendendo demasiada- 2.o tempo: São Paulo, 45xll. 
mente a bola, não ~scaparan1 as PAULISTAS: Zilá, Heleninha, 
gaucha.s d·~ derrota por muitos pon- Maria Helena, Genesia e Benedita. 
tos. A atitude das gauchas tirou, GAUCHAS: Margot, Magda, Ye-

. e muito, a beleza do espetaculo, rta, Ilza e Noemi. _ 
porém não evitou a supremacia Paulistas: 24içll , 26xll , 26x12, 
f.ecnica dJ!S bandéirantes. Mais 28x1_2, 28xl3, 30xl3 (2.o tempo do 
tarde aproveitou o teenico de São tecnico g·aucho), 34x13, 36)'13 (3.o 
Paulo os concursos de Elliá e No- quM·to de tempo: $. Paulo 36 ·/ll 
ca nos lugares de Benedita e Zi" .Ria Grande do Sul 13), (Saem 
)á, e as gauchas sub,stitwem Magda., Ma!lida ·e llza e· entram Erezilda •e, 
ma melhqr defensora, por, ;No~ml .. Cio~) 38xL3, 38xl5, 40xl5, 43xl5, 
A equipe · bandeirante -a té' o firtal 44xlã, 4~17, 46xl'7, 41x17, 49xl'7, 
coru;eguiu manter um!J- diferença 5lxl 7. (Entra Magda e sai Cloé); 
cons1deravel para vencer 0 jogo 52x17, õ2xl8, 54x18, 54x20 (Sai Be
por 69 a 22, vantagem port;mto ndeita e entra Ellia), 54x20 (Saem 
de qnaJ·rnta E' set.e pont.os. ' Zilá e Erczllda e entram Noca e 

'fl'ol, lnrgAVC' lmrnt.r, dOR jogos Irene), 56x20 tEntram Marie ta e 
d\Rput.actos of.{> a1wra, o malR difl- .Just.e e ~acm Ma.gda e Noemi), 
cll PRl'a R,, b1111cloirat1frR, que ain«'- ~7x2 0, 58,2.o. 60x20, 60x22, 62x22, 
~ entarRm 0Jg1111rn fi fnlhll R, pl'incl- ti4x22, 66x.l2, 68x22 e 69x22 (3.o 1 
paimente 11A flnRll:r.11çAo e meRmo t.rmpo do tecnico gaucho) - F.inal 
na defesn , MOhrrt,urlo no pcrlorlo rio encontro: São Paulo 69 x Rio 
lnlcial. Mn.' isto Rrrvl u de advrr- Grande do Sul 22. 
tencla ao ierni o jogadoras, ele- RENDA 
monst:rando que a equipe ainda não A renda apurada foi fraca, pois 
atingiu a um rendimento ideal e passou pelas bilheterias do gina
que precisa caprichar mais no com- s\o · apenas a importancia de Cr$ 
promisso principal que será realiza.- 18. 320,00. 
do saba.do proximo. E ' oportuno ci- · 1 
tar que enquanto as paulistas sur- os· juízes do encontro. 
giram como fra.ncas favorita.5, cai- sa-o Paulo X D1"str1"to 
ram um pouco de produção. As 

WANDA BEZERRA 
EM SOROCABA 

Sorocaba, 1 (De José Alcino Ben
tiní, nosso env1ado special) -
Uma grata surpresa tiveram os des
portistas de Sorocaba e as cesto
bolista.s participantes dos jogos do 
IX Campeonato Brasileiro de Bola 
a-0 Cesto Feminino. Foi a pre
sença da consagrada. ex-campeã 
sul-americana e brasileira, Vanda 
Bezerra Mendes. Residindo em 
Santos, compareceu à Sorocaba 
com seu esposo, o desportista Ma
noel Mendes, a. fim de incorpora
rem-se à "torcida" piratiningana 
para 1ncentivar as suas ex-compa~ 
nheiras de equipe, as paulistas. 

Federai · 
Sorocaba, 1 (De José Alcino Ben

tini, llvsso enviado especial) 
Todo.s querem saber qual será a 
dupla ' de arbitros que atuará no 
sensacional encontro decisivo entre 
paulistas e cariocas. Falando à 
reportagem de A GAZETA ES
PORTIVA, Mciriah Silva, dinami
co delegado da CBB aos jogos do 
IX Campeonato Brasileiro de Bo
la ao Cesto Feminino. afirmou que 
os arbitros somente serão indica
dos momentos antes do prelio. Agi~ 
rá assim, porque -escolherá aque
l~s que melho~ atuaram nos pre
l!os anterio2·es que apresentem 
condi.ções tisicas e tecnicas das 
melhores. 

Vanda Bezerra Mendes, pelos 
bons serviços prestados aos selecio-
nados da Confederação Brasileira Não serão ·. permitidos 
de Basquetebol será homenageada • t t · • ~ 
amanhã, antes do encontro s. Paulo IRS rumen OS mUSIC81S 
x Distrito Federar. durante o ·o o de · · 

Alem de Vanda Bezerra. Mendes J g CISIVO 
têm vindo a esta cidade inumeros Sorocaba,.1 (De José Alcino Ben-
afeiçoados da. Capital e ·do Inte- tini, nosso enviàdo especial) - Fi-
1rior, de nosso Estado, para presen- cou resolvido ontem, durante a 
ciarem a sensacionalissima final do reunião havida. entre tecnicos e 
certame brasileiro, amanhã à noite. juizes, que não · serão permitidos 
--------------· instrumentos musicais durarite · a 

PASSA BEM A i;>artida. decisiva, paulistas e cario
cas, a fim de que não seja preju-

PARANAENSE dicada a atuação das equipes, mor-
JNGEBORG mente nos arremessos 'de lance li

vre e tambem o bom desenvolvi-
Sorocaba., 1 (De .José Alcino mento dos a·rbitros. 1 

Bentini, nQSSo enviado especial) Os apupos deverão ser proibidos; 
- Como é sabiclo, foi a destacada Perguntamos, como? .. , -
"pivô." ·paranaense Ingeborg, ope-
rada ante-ontem, llQ Hospital São Indicado para deleg~do ,. 
Severino, em Vila. Rasaria • .' Falan-
io com o medico dr. Antonio Via!, do Paraná o prefeito . 
;oubemos que rngeoorg er.tá pas- Gualberto More· a 
sando bem e dentro de poucos dias · Ir 
:ieverá deixar aquele n·osocomio. A Sci1'ocabà; 1 (De José Alcino Ben-
)peração do apendice foi feliz e a tini, nosso enviado especial) - A 
ie.stacada cestobolista vem passan- delegação cestobolistica do Paraná., 
io bem. para os jogos de Soroca.ba, veio 
=============:-._1com Urubatan exercendo os cargos 

de tecnico, juiz e ct.elegado. Tra- · 
t;mdo-se de um arbitro profis.sio
nal, não foram aceitas no Congres- 1 
so de Abertura as suas credenciais. 1 

Ontem, Moriah Silva telefonou ao 
presidente da Federação Paranaen
se de Bola ao Cesto, dr. Dinato 
Pinto, pedindo a indicação de um 
delegado para o Congresso de En
cerramento dos Jogos do IX Cam
peonato Brasileiro de Bola ao Ces
to Fe;minino. Imediatamente, aque
le desportista indicou o prefeito ele 
So1:ocaba, "dr;· Gualberto Morei:-a, 

...c.nrn.o...._1J.Alo.0!.a..,d n. l!O..la 4.S$.Í 

Rio Grande . do Sul - peOultiDHI o~taculo 
transomto pelas paulistas 

Antes de se apresentar pc-q a .final que se .re.alizará hoje com as cariocas, 
tiveram as bandeirantes 1ue superar muitas barreiras. Dentre elas, uma 
se apresentava como difeil, pelo empenho com que suas jogadoras se 
atiravam à luta, podend1 mudar completamente a feição da campanha 
dos pretendentes ao titulCI Eram .elas as gau·chas, qu~ anteontem · cairam 
frente às garotas de SãoPaulo por 69x22. · Desse modo, foi transposto 
pelas nossas a penultimc etapa antes de se atirarem ao ultimo jogo. 
Armando Titero fixou paa A GAZETA ESPORTIVA as fotos acima, que 

m str lagrantes dessa peleja 

CAMPANHA SOCIAL COM JOIA RRD.UZIDA 
. Tendo em .vista ~ elev.ado numero de pessoas que não puderam. ser 

atend!das nestes ulttmos d.ias, e, atendendo as inum~ras solicitações dé pes
S'oas interessadas, bem como dos senhores conselheiros, . o ·DEPARTAMENTO ' 
DE. COBRANÇA c·ontinuará a aceitar as propostas de acordo com as ta·xas esta-
belec.idas na .. refe~i.da campanha com joias .reduzidas. · · · 

EN .TREGUE AINDA HOJE S.UA P.ROPOSTA. 
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f[ INI 
aríocas ~.eci~ir o invictas o titulo maximo 

!~ . ~ 
~oie à noite 

·f Perspectiva de um 'sensacionál encontro T ecnicame~te· iguais. os dois .. conjuntos Desfile de grandes valores -
~~N~o ha favor.itistfio ·-~ iGrande interesse pelo derradeiro encontro.do certame de moças~ Bem.preparadas, as duas 
.. equipes Cestoholistas que deverão entrar em ação -. N à: preliminar Paraná e Goiás deverão apresentar um bom 

-~ r·.'~, .. ,. i · encôntro Favoritismo das moças da terra dos pinheirais 
.. ' ' l ' ' • 

Sorocab!I. 2 (De José Alcino Ben· nico, sejam' 'de$eµvól':'idas : A me-
tl'ni, Í16sso e'nviado especial) - so- nós -q~e. •:. ·.' . be~, e.las sabem!'· . 
rocaba tocl.a está se movimentando · · · , · • . 1 • • . • 
pàra presenllar o encerramento dos DESVANTAGE~i ,DAS, PAULISTAS 
jog'os do IX campeonato Brasilei- ·· 1 •• • • 1 , . . , 

i;o de Bola"º cesto Feminino, a se- Muito em_borá ,-·naja · quem não 
rem disputa.do;; logo mais à noi- admitrá. ·como \ ' '. handicap''; as 
te, no GinRsio Municipal de Es- paulistas. levan~ :gràntje desvanta
J;l\1rtés "Dr. Gl!alberto Moreira". gem · sobre ·as ittuais · campeãs na-

:p;rnlistas e cariocas, unicos ln- C'ionais. Est'as. \<oritam com · joga
victos, decidirão o titulo maxi~ doràs · n'niffo ·ai tas, corno Ma1'lene, 
mo. As banciei!'antes. sob as or- Marly;. Te!:ezinlfa e Dayse :rviiguel, 
dens de. camp;neiro, tentarifo a énquanto · as ba;ndeirantes têm so
reconquista 1o cetro perdido de- ; mente · Maria · Ij:ele,na e ' Eny para 
pois ' de ~ete longos a11os dt vito- 1 contrabalançar. ' Cor.tudo, as pira
rias co:1se~\:tivas, em faVOl das tiningal).aS . são t muito !Uai&, Velo
guanabarinas nossas adversarias zes, possuem urlà jogo de equipe su
de hoje. Estas, por sua vez, agora 1 periof, e 'contarao ;com o apoio in
sob o comando· do tecnico Antenor condicional da 1' tl;n'cima" que com
Horta, adentra!·ão a quadra con- parecerá · ao . locaL do .sensacional 
fiantes nmna sensaciona_l vitoria, prelíó. · [ 
que lhes valerá a ratificação do ; 
triunfo conquistado em janeiro .de NA.o · HA''. F'AV<;ÍRI'I'ISMO · · 
1°956,, lá em Porto Alegre. e con- · · 
seqúen.teinénte, a , póssé 'dó bi- Multo e1nbo1·~ ·a· 'éJ>:isténc1a de~-
cámpeonato As possibilidades tec· ses fatores , q]Je)· em- favor de uma 
nicas dos dois famo.~0s conjuntos equipe, quer· e1h · f;tvbr.:· da ·· ·outra, 
são ; ideriticas. · - ·1· não ap!·eserita: 'o ' dtad9 'encontro 
· TriÚando-se de dois quadros po- um favori.tq' Dibis grandes estarão. 

de"rqsos ·e de grande re1;ponsr,bilida-, em ·luta .~us?a:n;c10 ·o mesmo. obj_e
de, deverão por certo disputa·r a t1vo. ·~ · v1tona. ;somente a v1ton9'. 
melhor partida do al,ual ç:ertame. A invencibil!d:j.de p01•em permane· 
contudo, :.rntando-se de partida 1 cerá com a equtpe ' que meUior sou
decisiva, tudo faz crer que as egui- j ber· con~1-olai'"· ~ seu sistema ner~ 
J?eS l1;dentrarão à quadra algo ner-1 voso .e, e· log1co,, expl9rar o~ pontos 
vq.s'às.' · ±sso irá prejudicfü um falhos .do . actve~:sai;io, aproveit.ando 
pi:ii;tc0, mormente nos minutos ini · 1 melhor .toda<" ~s oportunidades sur
ciais, .fazendo com que jogadas des- gidas ' durante os quàrenta 111inutos 
c~ntroiádas · e tle . baixo pot te tec- de refrega: ~ ' 

' INSTITUTO OR.TOP,EDICO 
e CLINICA DE f,RATURAS 

DR. GODOY MORÊÍRA 
Diretor: PROF 'oR. GtlDPf M·oli'FÍ1RÁ ' 

: ' j • 

......,~--- . . 
CAMPINEIRO: .,;:'-}{'..·'," 

11MERECE A SELEÇÃQ .• ~il10cÂ 
..... • - j • 

0 MAXIMO R·E·S·PElTOu 

TR~S VAl.<ORES PARA A LUTA DO TITULO - São Paulo terá esta noite seu mais di· 
fipil compromisso no IX Campeonato Brasileiro de Bola ao Cesto Feminino. Oontra as 
cariocas, nossas representantes tud·o fa.rão · t\Q sentido de <J,eixarem a quadra vitoriosa~ e 
trazer de volta para a terra de Piratininga o gala11dão por tanto tempo nosso e perdido 
em Porto Alegre, justamente paira as adveFsarias de logo mais à noite. Será uma batalha 
rénhida, onde as gnanabarinas tentarão manter a posse do cetro conquistado tão dura· 
mente, ao · pass'o que as nossas campeãs, durante . s~te anos, quererão pular outra vez 

. no posto .numero um do bola . ao cesto feminino do Bilasil.· Bons · valores contam ruubas 
a~ equipes e -a disposição é das m'aiores na procura do titulo maximo. Dentre as estrelas 
qi.10 envergarão a jaqueta de São Paulo, temos -na foto acim.a Zilá, Anesia e Ritinlia, 
que confiantes e serenas aguardam o momentO' de elltrar em ação no cotejo decisivo do 
IX Campeonato . Brasileiro de Bola · ao Oesto Feminino - (Foto de Armando Titero) 

Resolu~ões a~rova~as · ~ela Comissão lecnica 

BEM PREPARADAS l Marlene, Edyr, Wilma,' Irartl, LStU• 
As duas equipes estão bem pre- tinha, Eunice e Neucy. 

paradas p.a.ra · a decisão do titulo' 
de 1957. Campineiro e Antenor PARANA' X GOIAS 
Horta, vêm · submetendo as suas 
pupilas a rigoi·osos treinamentos A partida preliminar da última 
diarios. A forma atletlca de cada roda'cia •lo IX Campeonata Brasi· 
uma das amadoras é a meJllor leiro de Bola. ao Cesto Feminino, 
possível. Não contam· os quadros será travada pelas equipes repre• 
nenh.um problema. Eunice, que' se, s~ntativas d0 P.aran,á ,e de Goiás. 
contundira. já estií. em condiÇões de Bom jog;i deverão apresentair as 
envergar o tradicionar uniforme litig'antes. As pararíaenses, que 
azul ela f'Pderação Metropolitana contam com um conjunto tecnica
de Basquetebol , em busca do bi- mente superior, terão nas jovens 
campeonato. goianas u madversario dos mais 

Resta, agora, somente, esperar o difíceis, em virtude da voluntar ie-
momento decisivo ... · dade com que se atiram à luta. 

CESTOBOLISTAS A vitoria, pela loglca, deverá. 
Grandes valores terão os aflccio- pender para o lado da equipe de 

nados sorocabanos, dP São Paulo Iverly. Contudo. não e.stará fora de 
e de todas as partes destes brasis, cogitaÇões o primeiro triunfo das 
que a.qui ~e a;;ham, oportunidade goianas um adversario dos mais 

· de ver em .acão, no sensacional en- melhorando consideravelmente, se
contro direto, quan.dp p"rocurarão . rá um en1)-Jntro <;le bom porte tec• 
a conquista de uma sensacional vi- nico e com lances sensacionais. 
toria, que lhes valerá a posse do os CONJUNTOS 
titulo 111aximo. As duas seleções deverão caloqar 

Por . São Paulo, veremos l')nver- na quadra as seguintes cestobolis· 
gando a tradicional j,agueta trico- tas: 
lar, Nair, Anesia, Maria Helena, PARANA' - Neide, Iverly, Lau· 
Noca, Genesia, Ritinha, Benedita, ry, Walda, Sandra, Ivony, Dinal
Ellia, Eny, Moretto, Zilá e Hele- va, Delcy, Rosi Maria e Eloá. · 
ninha. GOIÁS - Hilda, Maria Luiza, 

Distrito ~ederal aµroveitará. as 1 Dulce, Yara, Maria de Lourdes, 
seguintes cestobolistas: Dayse Mi- Zilma, Marilia, Eunice e Maria 
guel, Therezinha, Martha, Marly, Lorenzi. , 

.f\NTENOR HORTA: 

"Respeita~do as paulistas luta
remos pelo bicampeonato" 

ANTENOR HORTA quando falava à nossa reportagem 

Sorocaba, 1 (De José Alcino Bentini,' nosso enviado especial) · -
·Grande sensação· vem causando nos meios, esportivos de todo o Brasil; a 
prelio decisivo do Campeonato Brasileira que ora se disputa ne~ta pro
gressista cidade âe Sorocaba. Grande numero de desportistas tem se 
locomovido para aqui, a fim de poder ' presenciar ó sensacional ' jogo 
de amanhã à noite, no 'Ginasio Municipal de Esportes "Dr. Gualberto 
Moreira", entre os selecionados de São Paulo e do Distrito Federal, 
ainda invictos. 

Em virtude de ter o citado prelio chamado a atenção de todos, re" 
solvemos ouvir algumas palavras do tecnico carioca, Antenor Horta. 
Com toda a gentileza pa;a com a A GAZETA ESPORTIVA, assim falou ; 

- "O encontro paulistas e cariocas de·verá ser sensacional. Veremos 
em ação as duas maiores forças · do esporte da cesta em nossa terra. As 
paulistas com os elementos de -Sorocaba, como base, pois as conheço 
muito, formam uma equipe poderosa e digna do maior respeito. As ca· 
riocas tombem estão em grande form.a e dispostas a bisar o grande feito 
de Porto Alegre e conquistjr, consequentemente o bi-campeonato. Espero 
que' o jogo tenha um transcorrer dos melhores e que a numerosa assisten
cia que irá comparecer ao Ginasio "D.r. Gualbeito Moreira" possa ver, 

• realmentf), um. jogo , à altúra do· prestigio das duas equipes". 
sorocaiba, (D~ J0sé Alcino Ben- Paunsta de Basketball; 5.o lugar, tativas, · 16 convertidas, media ' •-..,...---·-------·--- -

. . , ,. tini, nosso enviado especial) - Em Liga Sorocabana de BasketbalL Di- 36%; 5.o lugar, Rio Grande do Sul, .. d d . d . 
< , ,.', 1' . . • 'l . . ' sua ultima l'e).mião, .a. Comissão tos ·premios serão de poSse ' déflnl- 42 tentativas, 8 convertidas, medià o,v·1 O. as es·.·1stenc·1as o Paranlt e 

OAM'PIN-EIRO, momentos ap.tes do .encontro iFauhs.tas 69 X '!:ecnica do IX ·í:ampeonato ·Brasi- tiva, , , 19,04%. U 
·Gamfüas 22, quando falava à 1.A ' Q:AtlíE'.fA! ,)j/SP@RTIV.A .· leifo de Bola ao Ce.stp ·Femniino, , IV - CONGRESSO · 

. ' ' .; . ) '"'' ·, . l . : : ' .· . ' chefiada pelo representante da e. ' 1 III - LAN.CE. LIV:fl,E EX:TRAORDINARIO 0·1-str'1to Fe' de·ral ' na~ 'o' 'sera' rea· 1·1za.do. ·o 
_ .. :Sorocaba, 1 (De José .Al_ci.no" Benti~i, _ no~so ·,~~W, .i.ad.o :.e,s- B :B: , sr. ~oriah_si.lva, lllprovou as Para conhecimento.das .Entidadas ·De acordo com o art. 24 do Re-

pe'cfal) _ Pouco antes do micio · do"pr.eho>d_e 10n,tem; a .noi te, : ..,~fumtes 1esoluçoe~. . disputantes, comunica-se que a das- ' ·guiamento dos Campeonatos Brasi-
. t t" . d" s-· " p..i 1 do R'o I - APROVAÇAO DE JOGOS sificação no certame de lan.ce livre; leiros, esteve reunido hoje pela Q d . . 1 "D EI , Q d li 

éhtre : as equipes represen a IVaS_', . ?· ,ªº : .,.u ;o e ' l A Comissão Tecnica aprovou os até a rodada do dia 30, inclusive, manhã, em sessão Extraordinaria, u·a· ra·n·gu ar • . ºª ua ros 
Gra,nde do Sul, tiveIJ.?-OS oportu_n~da_d,e_. de ;·.pal~~.t~ar-. com _ 0 '. seguintes jogos: com· dois jogos para cada, equip~, é o Congresso do IX Campeonato 
teénieo Campineiro, a respeito do enc~mt'.ro, ~ensal'ao · de a~a- RIO GRANDE DO SUL .X GOIÁS a seguinte, observada a disposição Brasileiro Feminino. Manter a de- · • ' • d 1b• 
nha' à noite, quando os quintetos ', p"ll:Íl:l~st~ · e ! éàrioca, deci- 1.o tempo : Rio Grande do . Sul de ter cada atleta atingido o mini-· cisão tomada np. reunião de aber- n. 0 g1nas10 0 1rapuera 
dfrão 0 qt~lo, maximo _de .1957. , C~lll ·~ª·~~a :fnailiquezft, · ~ª"" · 26 a 14.. ." . mo de dez lances livres tentados: tura, para que a Federação Para-

·lou ,0 tecmco do selec10nado . de -,.P1ratmmg.a, à ·reportagem .. Fmal. Rio G1ande do Sul 53 a 33. INDIVIDUAL: 1.o luga.r, Neu.Ci R. naense credencie um representant~ sorocab?., 1 (De José Alcino r~da do apendice, e Eloá, que em-
de ·À GAZETA ESPORTIVA ' · · · 1 

• , , • Juízes : Laercio Gqmes Costa da Silva, FMB, 13 tentativas, 8· ao Congresso, foi a resolução ao Bentini, nosso enviado · especial.). b11r.cou hoje à tarde de regresso 
· · • ' • . 1 ', · • • (CBB) ' e Rubens Perez (F. Paul. de cenvertidas, media 61,53%; 2.o lu- tratar do assunto em pauta. - O , :Qepar.tamento de . E;ducaçãb à Curit(l)a, a fim de prestar exa-

. - "Dois grandes q~aâros ~,ISp1I~a1;11 ·a. p~gei;nol:J.ia d? Basketball) . . . ' gar, Wilma Silveira,, FMB, 10 .ten- V 7 RAIN:HA E P_RINCESA,S F'isica e Esportes, do Es~ado de , :;\. rhes escolares. Quanto ao selecio-
esporte· da cesta do Brasil. P,aul~stas , e,. c~noc.;i, s .. t êm tudo Anotador : Miguel Gi,üdo Netto. ~ativa;s, , 4 , 9onvertidas; me.dia · .. DO IX CAM:PEPNATO . ' Paulo · e a F,'eqeração Paulista de nRclo do Distrito Federal, falando 
para 'uma excelEmte apresentação . 'Deverá mtesru,o, ser um Cronometrista: Atilio, Perrela. 40;00%; 3.o lugar, Zilma Reston, da Por iniciativa da Liga Sorocaba- Basquetebr;J havlàm· organizado um com o tecn!co Antenor Horta, sou-
dos . melhores jogos destes ultim\>s ' ternp0s. ,Minha' eq,uii;>e S'. PAULO X P,ARANA '' GB, ' 1"3 tentativás, 5 convertidas, na ·de Bas"ketball, será realizaGl.a a torneio quadrangu,la1' interestad4al bemos que a F.M.B . não havia 
eetá preparada tecnica e psicologi~a'.in~nte . p"v:a .a . . ,p a~tida 1.? .temp_?: São Paulo · 29 a 10. media 38,46 % ; 4.o luga~,' Maria L. eleição da rainha e das princesas de bola ao cesto feminino, deno- siqq cientifJCada de tal torneio. ln· 
decisão. Como conhecedor de nosso bola ao . ce~to, e fa- F11lal: Sao Pau!o ?9 a , 26. • Jungmann, da FGB, 10 l~ces ten: deste éampeonato, A eleição será minado "D." Eioá · Quadros", para formqu ainda o citado treinador 
laudo com sinceridade, merece a s~leção car~oca 0 maximo Juízes : José R1be1ro· (FMB) e ta dos, convertidos 2, media 20%, .será feita sabado, às 10 horas, vo- os primeiros dias ·da proxima ::;e- we a seleção carioca não poderá 

_ . _ , d . . d. à .. iJ. t Luis Antunes (F.G.B.). 5.o lugar, Marlene Bento (F'.MB),, tando as delegações nos locais em mana. Nelt>< , tomariam ·parte as se- tc•mar parte, em virtude do Flu-
respelto; As duas seleçoe~ estao ' cre ~ncia ' as conqu 8 ª Anotador: Miguel Guida Netto. 16 tentativas, 3 aproveitadas, me- que · &e encontram. Cada delegação leções melhores classificadas nos minense estar com uma viagem 
do Campeonato .. Quero afiançar que a ,responsa l1ilidaide das , Crcmometrista: Atilio Perrela. dia Í8,7fr % ; 6.o lugar, Inbeoorg t~rá . direiro ·a doze votos, os quài~ jogos do IX. Campeonato Brasi.lei- marcada para os primeiros dias -O.a 
paulistas é bem maior qu.e a das : guanwbari~as . . Depois de II - TROFEUS Wolfe\l, FGB; 11 tentativas, :2 'con- serão distribuidos no decorrer ' do ro de Bola ao cesto Feminino, que proxima semana, rumo ao Chile, 
sete anos consecutivos de vitorias; · quando fic11-ram de pos- Alem dos trofeus em disputa nes- vertida , media 18,18%; 7.o lugar, dia de· amanhã. serão encerrados amanhã, nesta Peru e, 'possiveli:nente, Argentina, se do titulo de 'hepta-campeãs, perderam 1eÍn / Pot:to ·Aleg r e, te Campeonato, instituídos pela Margot Ritter, FGB, 10 tentativas, VI - REGRESSO ' cidade. 1mde participará de varies torneios. 
0 •atio i;iassado, em fav:or do . nosso · a'dv:ersâ rao· de·, amâ nliã , Confedera~ão Brasileira de B_asket- nenhuma a proveitada, med_ia O. :- Estão ~arcados )á ' ?S . regr!'lss?s Contudo. pode A GAZETA ES· Fica assl~ esclarecido, pois, que 

· . L. t - ao-ora pela ·reconquista -da. h'egemcmia l;;f! l!, estarao em disputa mais os POR EQUIPES: l.o lugar, Sae das siegumtés delegaçoes: D1stn- PORTIVA Informar que tal tor- a.quele. torue!o quadrangular inte-
;aii:i . ,c~rwcas. .u arafo "'d d · Capitai da ·'RepubMea s~guintes; oferecidos pela Prefeitu- Paulo, 43 tentativas, 2B eonvel'tidas, to FedeFal, domingo, às 12. horas, ne:io não mais será efetivado, em. l'estadual que vinha sendo pfogra -

_- _técmc8:, agora e:n; ·· avor _as :n;oças · ª .. ··- '. ."· ,, · · !'a. Municipal de 'Sórócabâ: l.o lu- media 65,11 %; 2.o lugar, Paraná, pelo Exp1•esso Brasileiro; Goiás, 

1 
virtude da desistencia dos seleclo- tnado pelo DEFEESP e FPB, como 

,\A_s çar10cas,, atuais campeas, v1.~am. ;t _ cop,q·U;1st,a; dQ.~l-~.ª~J..rn~- , gar: , Tr0feu Cid~.de de .sorocaba: 129 t entativas, 12 convei:tldas, media 1 d<'lmingo, às 6,30· hora·s, pelo Ex- nados do Paraná e do D}strito Fe- pArte dos fe.stejos de inauguração 
._,,nato, As pm;sibiUdades das duas eq,uipels 'se ·· eq1hv-alem . .As- :~fo · lugar, · Confederação Brasileira 42,06%; 3.ci lugar, Distrito Federal, presso Brasileiro; Rio Grande do deral. O primeiro não ' poderá con- ' r do majestoso Ginasio do Iblrapue-

."", g1~ti:ll'emos, p'ois; a: uma . gra'nde ;·e :r m01'1ijn:eD:tai!'a1 ·partida". d~ Ba:sketball; 3.o lugar, dr. Gual· 72 . tentativas, 27 convertidas, media 1 sul, domingo, às ·7 horas, pelo Ex-1 t.ar com dois de seus pi'inc!pais 1· ra; não será realizado • 
.:. · • berto •Moreira; · 4.o lugar, Federação 37,63% ; 4.o lugar, Goiás, 44 'ten· presso Bras!l&iro " . , valores --: Ingeborg, que . foi ope,-
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DECISÃO DO FEMININO DE BASKET-BALL - Hoje à noite, na cidade de Sorocaba, teremos o
jogo decisivo pelo Campeonato Brasileiro Feminino de Basket, promovido pela CBB. As cestinhas
paulístas, que perderam a hegemonia neste esporte no certame de Porto Aleg'l'e, eontam agora re-
eonquísta-Io, valendo-se, inclusive, do incentivo da torcida. Na foto (de nossos arquivos), o sele"
cionado carioca, com a constituição que, em Porto Alegre, levantou o titulo maximo do país
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REGRESSOU A SELEÇÃO
FEMININA

'.
ríg, regressou ontem à tarde o se-
lecionado feminino de basketball,
que interveio no IX Campeonato
Brasileiro, realizado em Sorocaba,
durante a semana passada. Infor-
mou-nos o chefe da embaixada,
desportísta Omar Pindó, que tô-
dos os componentes da embaíxa-
da fizeram boa viagem.

I
I

SOROCABA, 3 (F.T.) on-I
tem chegou ao seu término o IX,
Campeonato Brasileiro Feminino I
de Basketball . O título máximo
ficou em poder do selecionado de I
São Paulo. A colocação final dos
concorrentes ficou assim destríbuí-
do por vítorías e derrotas;
iç-fu ladtl dartl. dartl lal uauauu
São Paulo - 4 - O (Campeão

I
invicto); D. Federal - 3 - 1; Pa-
raná - 2 - 2; Rio Grande do Sul
- 1 - 3; Goiãs - O - 4:.

PAULISTAS CAMPEÃS EM:
SOROCABA

QUADROS E MARCADORAS

I S. PAUTJO- Maria Helena 15,

"

Genezia 19, Benedíta 10; U.~leni-
nha 14, Eny 2, Anezía 6, Nair 1,
Moretto, Zilá e Noka.

DISTRITO FEDERAL ....: Mar-
lene 25, Laurinha 12, Marta 4,
Marly 3, Maria Lucia 2, Neucy 6,
Irani 2, e Wilma.
A carioca Marlene ratificou suas

grandes qualidades, tornando-se a
cestinha do cotejo decisivo, com 25

1 pontos.NAIR, uma das veteranas da seleção paulista.

RITINHA, outro valor da SeleçãO,'
paulista que acaba de reconquistar

o título maxímo nacional.
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Reeonqoistaram~as aulistas o"tito
lei: peãs nacionais 8 Bola. ao Ces ''O
Valorizado pelas guana~arinas o grande feito da representaç""o piraliningana (67x54) - Simplesmenlesens~cional
a parlida linal do IX Campeonalo Brasileiro de Bola ao Ceslo Feminino que acabou premiando a melhor equipe de
lodo o lorneio - Renda recorde' dos campeonalos brasileiros -- Verdadeira apoleose o encerram enio do cerlame que
obleve exilo lolal '
IDados lecnicos do ~o-
lejo - A marcha da
conlagem - Impeca-
vel o policiamento -
Na preliminar as para-
naenses venceram as
§oianas - Classificação

•

Sorocaba, 3 (De José Alcino
Bsntinl, nosso enviado especial)
- Encerrou-se ontem à noite,
de forma sensacional, a dispu-
ta do IX Campeonato Brasilei-

'TO de Bola ao Cesto Feminino,
que durante oito dias polarizou
as atenções de todo o publico
esportivo nocíoncl, pois nesta
simpatica e progressista cidade
reuniram-se as jovens cestobo-
listas dos mais distantes rin-
cões destes brasis, numa gran-
de festa de congraçamento. A
jornada decisíycr foi 'realizada
com a partida entre as seleções
representativas de S,ão Paulo e
do Distrito Federal, qúa chega-
ram invictas até a ultimo eta-
pa do movimentado campeona-
-te+que+contou com a portícipo-
ção de cinco equipes regionais.

Conforme se esperava, foi sim-
plesmente empolgante ~ partida,
entre as duas melhores equipes do
certame. Todos os recursos tecni-
cos foram lançados à luta. Toda a
fibra e toda a garra da mocidade
numa batalha de dois verdadeiros
gigantes. Desde os primeiros ins-
tantes o quadro paulista revelou
melhor acerto em suas linhas. Jo-
gando com maior segurança o

I cuínteto bandeirante foi se' avan-
tajando pouco a pouco no placar- I

de a, apesar de muita resistencia
! de parte das cariocas, estas jamais
conseguiram ficar na' frente da
contagem. Tambem o duelO, entre
os dois tecnícos, Campineiro e An-

(Conclue na página 20)
Moreto domina a bola, procurando livrar-se de ÃSsedipde duas cariocas, ambas no solo, enquanto Anesia e Maria Helena
aguardam o prosseguimento do lance. Um gl'all-(J~jogo e uma gvande vitoria das panltstaa, que assim recuperaram o titulo



elo - e
ohteve exilo lolal
IDados lecnicos do co-
lejo - A marcha da
conla,gem - Impeca-
velo' policiam enio -
Na preliminar as para-
naenses venceram as
goianas - Classificação

e dos campeonatos hrasileiros

Sorocaba, 3 (De José Alcino
Bsntínt, nosso enviado especial)
- Encerrou-se ontem à noite,
de forma sensacional. a dispu-
ta do IX Campeonato Brasilei-
ro de Bola ao Cesto Feminino,
que durante oito dias pokrrizeu
as atenções de todo o publico
esportivo" nacional, pois nesta
simpatica e progressista cidade
reuniram-se as jovens cestobo-
listas dos mais distantes rín-
cões destes brasis, numa gran-
de festa de congraçamento. A
jornada decísívc foi 'realizada
com a partida entre as seleções
representativas de São Paulo e
do Distrito Federal, que chega-
ram invictas até a ultima eta-
pa do movimentado campeona-
je-~orüou cem a participa-
ção de cinco equipes re?ionais,

Conforme se esperava, foi sim-
plesmente empolgante a: partida.
entre as duas melhores equipes do
certame, Todos os recursos tecní-
cos foram lançados à luta. Toda a
fibra e toda a garra da mocidade
numa batalha de dois verdadeiros
gigantes. Desde os primeiros ins-
tantes o quadro paulista revelou
melhor acerto em suas linhas, Jo-
gando com maior segurança o

I cuínteto bandeirante foi se' avan-
tajando pouco a pouco no placar- r
de e, apesar de muita resistencia

! de parte das cariocas, estas jamais
conseguiram ficar na' frente da
contagem. Tambem o duelo entre
os dois tecnicos. Campineiro e An-

Moreto domina a bola, procurando livrar-se do assi:ldio de duas cariocas, ambas no solo, enquanto Anesia e l\lal'ia Helena
aguardam o prosseguimento do lance. Um grande jol§O e uma gvande vitoria das paulístas, que assim recuperaram o titulo(Conclue na página 20)

o SORRISO DAS CAMPEA§ -
Terminado o prello decisivO do
certame nacional, das "estreli!i as
paulistas, carregande a banÜ@!ra
da F.P.B., deram a volta" na q1}a-
dra, saudando a gl'lI-nde,tol'tUdll-
presente. Sorridentes, satisf@if;as
com o triunfo alcançad«, ajlilfe-
cem çonduzindo o' pavilhãO da
entidade paulista, do boli 11-0
cesto, a VÍcentina Noca, a s o-
cabana Eni e um pouco encollllll-
ta pela bandeira aparece tílm-
bem a veterana Anesia, um dos
crandell este1011 do flvlI cam,aãG.
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(Conclusão da ultima pág.) sal' de derrotada. Marlene, Mar- vos' de Sorocaba, foi realizado o. . I tha; Neucy e Laura, foram os seus Congresso de Encerramento, sendo

tenor Horta foi empolgante, pois valores principais. Maria Lucia, feita a entrega dos premies aos
ambos revelaram grandes conheci- t Wilma, Iraní, Eunice, tarnbem parüclpantes do IX Campeonato
: mentos do esporte do professor contribuiram para a boa "perIor- Brasileiro de Bola ao Cesto Feh1i-
James Naismith. Campineiro levou mance" do. conjunto metropolita- ·nino. Ao encerrarmos nossas apre-
nitida vantagem pois fez substitui- no. cíações em torno da ultima jorna-
ções acertadas e orientou o .quadro • Outro fator do grande exíto do da- do Certame. não poderíamos
nos momentos precisos. As jogado- prelío foi, sem favor algum, a ar- deixar de registrar um cumprimen-
ras . corresponderam plenamente, bitragem de Renato RigJ;etto e to muito eSI)ecial. a Moriúh. Silva,
seguindo' à risca as instruções. As Ddeu Reis, da Confederaçao Bra, delegado da Coníederacão Brásilei"
paulístas venceram o primeiro sileira de Basquetebol. . Trabalho ra de Basquetebol que ''organizou o
tempo' por 31x27. Vitoria que foi seguro de ambos, ·com ligeiras Ia- certame e oue respondeu' pelo exí-
ampliada ao' terminar o segundo lhas do mineiro que em nada in- to do n'le31110. Desportista. de es-

. tempo, por. 117x54. Procur.aram 'rea. fluenciaram. o. ~lacarde f~nal. col, estorçadísnno e de grande
cionar as cariocas no ultírno quar- A~tes do micio da partida foram capacidade. Moriah Silva fpi a ra-
to .de .tempo, fazendo varias mo- realízadas algumas homenagens de zão maior do exíto estupendo do IMPECAVEI, O POLICIA],\1ENTO
dírícações em seu quinteto. As, p~rt7 dos. dirigentes da Confedera- IX Campeonato Brasileiro de Bola .. .
bandeirantes, ho entanto, sel~ram çao Brastleira de Basquetebol, da ao Cesto Feminino, sem duvida, o' Jamlus. tIvemos. oportunidade de
~ so~te da co~tenda coJh bon.ta e F.P.B. e de Sorocaba g.ue ~ntre- melhor ele todos renlíaados até aqui. ver pol~clament" Igual ao realizado.
ínsofísmavel vitoria, ~ue lhes valeu garam algumas recordações as ele- Cumprimentos uue extendemos aos durante os ~ogos de Soroca)ja. Os
-a r~cOnquista do título maximo ,legações do Paraná, Goíás, Rio desportístas que' f~rmaram as va- sr.~.. deleg:tdc:.s CI.odomir? C~rvalho;
perdido depois de. set~ anos con- Grande do $uI,. assim como apre- rias comissões: Rumi 1e Ranieri Irmeu oampanuã e Helío NICO, co-
secutívos de vitoria, Ia em Por,j;o sentaram as Ra lnhas dos: Jogos do '.' .' laboraram o rnaxímo com o cer-
Alegre, no ano passado. IX Campeonato Brnsiletro de Bola dr. Gualberto. Moreíra, .Antomo tarne, culminando com O' perfeito

O enorme publico ·que lotou com- ao Cesto Feminino, as senhoritas La,ino, Plinlo Miguel, EgiQlo Tho- pollcíamento da 'noite' de encerra-
pletamente o Ginasío Municipal de Iverly Lour, Irene' Wilke e Maria me ele .SO\l~f\, valdem~r Rosa San- mento. N'enhum senão foi regis-
Esportes i'Dr. Gualberto Moreira" Lorenzi Ruas. Scptlmlo, respectíva. tos, Flan?sco. Rodugues, Mo~ses I trado entre' aquelas dez mil e pou-
teve oportunidade de vibrar ínten- mente do Param;" Rio Grande do Goldman, Mano :"-lves de .O~lVelra, cas pessoas que lá estavam para
samente com as jogadas dos dois Sul e ootás, classificadas em 1.0, LalJa. S~ckel,. Celia Baldulíní, Nice ver o desfecho elo sensacíonal tor-
conjuntos oue, em alguns instantes, 2.0 e 3,0 lugares. Mastrogíovant, Vlcente Amato, JO; neio. Merecem elogios, pois, os drs.
se mostraram quasí perfeitos. A seguir, adentraram à quadra sé Maria Alcoléa, Mary Dora Da- clodomiro carvalho, rríneu Cam-
PrinCipalmente a equipe paulista, as equipes de São Pal110 e do Dis- rienzo, Ameríco Monegate, Fulvio panhâ e Helio Níco, pois mesmo na
teve um índice de aproveitamento tríto Federal, carregando as ban- Claudio Biazzi, dr. Wtlson de B~I- apoteose realizada pela grande
excelente e para sua vitoria muito deíras da F.M.B. e F.P.B. Confra- 10, JOfLOGarota Dias, Rllbens Pe- massa torcedora logo após o en-
contribuíram as jegadas ,no,t!lveis ternlzaram-se dirigentes e jogado- rez, .ouatr SanRon, José Ferrüz Fi- cerramento do encontro, invadindo
de Genesia, Anesía, Heleninha, Zí, ras e o mesmo estado ele camara- lho Antonio Severino Gentil Ln i- a quadra, souberam os guardas do
lá, Nair, Benedita, Maria Helena, dagem notou-se ao termino da no,' Antenor M:lciel, Helio ela SiI- policiamento manter a ordem.
Moretto e Eny, figuras positivas na . partida'.' va Freitas, Orlando Bismara, Vi-
grande vitoria. EXITO TOTAL DO CERTAME tor Cioffl de Luca João carone

Tambem a equipe carioca dei- Posteriormente, na Sala de! Fuad Abou-Nasser, pedro FÍorel1zo:
xou impressão das melhores, ape- Imprensa, cjos Cronistas. Esporti- Nelson Cardoso N,larques, Sergio,

CARIOCAS - Marlene, Laura, 'I sarías as .representacões do Paraná
Neucy, Marli e Maria Lucia. e de Gorás. Triunfaram as para-

São Paulo: 31x27, 33X27, 35x27, naenses, po.r 48x37, ap~s p~rcial de
37x27, (volta Marta: no lugar de 18x20. Mereceram o tríuní as pa-
Neucy), 38x27, 39x27, 39x28 41x28/ ranaenses, pelos progressos demons-
41x30, (Vilma substitui Laura) ;: trados no .presente certame e pela
46x34, ,48x34, 48x36, 48x37, (1.0 bO~ atuação ap~esentada contra as
tempo do tecnico de São Paulo. Eny goianas, cuja v,to~Ja lhes valeu a
no lugar de Zilá), 49x37, (fBlta tec- conquista do. ~erc:'lro posto na. ta-
nica contra HelenJnha) 50x~7, boa de elassífícação.
50x38, 50x10, 50x42 (3.0 quarto de'
tempo: 'são Paulo 50 x Distrito Fe-
deral 42), (María Lucia contunde I . . .
Genesia Sofrendo o éncontro uma O CItado prelio apresentou os se-

'P~ULISTAS - Anesia, Ge~esia, paraJisa'ção de 2 mínutosr 52x42, guíntes dados tecmcos:
Marta Helena, Morctto e Helenmha. 52.x44, 52x45, (volta Neuc:~ no lu-
. CARIOCA!? - Marlene, Laura, g(tr de vílma), 52x45, (sai Eny vol-
Neucy Marl! e Marta to' I) 2 47 ( .._ ' . . . tan . Mana He ena , 5 x ,.sal 1.0 tempo: Goiás 20x18.

Sao Paulo: 2xO, 3xO, 5xO, 6xO (1.0 Anesía com 5 faltas entrando Na.ir) , Jogaram' e marcaram'
.ternpo do tf-cni~u cartoea) , 8xO, 8x1, 53x4'7, 54x47, (sai Neucy com 5 tal- . \ . .
10x1, 10x3, llx~. !1x4, llx6, 13x7, tas entrando Ira ni) , 55x47, 5'6x47, PARANA' - Neide 3, lverly 17,
14x7, 14x9" (entra Vilma, sai Mar-, 58x47, (3.0 tempo do tecnico ca- Laury 10, Vanda 7, Sand:-e., tvony,
ta), 15x9, 15xl1, 17xll, 17x13 (1.0 rlOca) , li9x47, 61x47, 61x49. (3 mí- Dmalva, Delcy 10 e Elóa 1-
quarto de tempo: São Paulo 17 x nutos finais), 62x49, 63x~9, 63x50 GOlAS - Ht.da 8, Maria Luiza
Distrito Federald3), 19x13, 20x13, (volta Vilma 110 lug~r de Irani), 5, Dulce 4. Maria de Lourdes 5,
20x15, 22x15, 22x17, 22x19, 24x19, 63x51, (2.0 tempo' do tecnico de S. Zilma 9, :M~.1'ilb.1, Eunice 5 e Ma-
26X~9, 26x:21, (entram ZiJá e Ma~ia Paulo), 65x51, 65x52, 65x54, 67x54, ria Lorenzt O..
LUCIa nos lugares de Moretto e . . _ JUIZF"s: FelIpe Anauate (C.B.B.)
Vilma), 27x21, :J8x21, 28,,22, '30x22, (3.0 te~po do tecmco de S~c Pau- e Rubens Perez '(F.P,B.) toram os
(2.0 tempo do tecnJco carioca), Be- 10). (Fmal do encontro: sao Pau- arbitres com uma atuação muito
nedíta entra no lugar de Mar,ia. He- 10 67 x Distrito Federal 54). boa. .
lena) , ·30;0,:24, 30x25, 31x25, 31x26, .Classificação
31x27. (Final do 1.0, tempo: São I EM TERCEIRO POSTO O I 1.0 Federação Paulista ...
Paulo 31 x Distrito Federal 27). PARAN'A' 2.0 F. Metropolitana ...•.

2.0 temno: 3.0 F. Paranaense .....••
PAULISTAS - Anesía, Heleni- Na preliminar do encontre entre 4.0 Federação Gaucha •••

nha, Zilá, Genesia e' Benedita. paulistas e cariocas, foram adver- 5.0 Federação Goiana •...----...

Mastroglovaní, Constantino Verro- Mo.reira"·passou a importancia de
ne, valdemar Alí, Nelson Rícardo, pouco. mais de -Cr$ 11)2.000,00 re-
Francisco Ferra? e dos medícos, drs, corde nos campeonatos brasileiros
Luíz Ribeiro, Antonio Viál; spar- realizados pela C.B.B. Está de pa-
taco Vial e José Antunes, cujas co- rabens, pois, Sorocaba, que alem
laborações foram ínextímaveís para de primar 'Pela díscíplína de sua
o exíto do campeonato. De para- gente, quebrou o recorde de arre-
bens todos os participantes que i cadaçãó.
contribuiram para qUE' o certame' 1
fosse realmente uma festa de con- MARCHA DA CONTAGEM
f'raternízação' da juventude do Bra-
sil. As paurístas ganharam o ti-
tulo, muito merecidamente, mas
dentro e fora da quadra todos se
comportaram como campeões.

Foi a seguinte a marcha da con-
tagem do importante encontro:

1.0 tempo:

DADOS TECNICOS

PARANA 48 x GOlA 37
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O sensacional encontro entre
paulistas e cariocas que valeu pela
reconquista do' titulo maxímo a
favor de São Paulo, e cuja con-
quista foi' premiada pelo grande
empenho das guanabarinas, apre-
sentou os seguintes dados tecnicos:
PAULISTAS 67 x CARIOCAS 54
1.0 tempo: Paulístas 31x27,
Jogaram e marcaram:
PAULISTAS - Maria. Helena 15,

Nair 1, ZiJa, oenesía 19, Heleninha
14, Moretto, Anesía 6, Eny 2 e Be-
nedita 1,0,. •
CARIOCAS - Matia Lucia 2,·

Vllma 2, Marta 3, Marlene 25, Ira-
ní, Neucy '6 Marli 3 e. Laura 12_
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RE:!',DA RECORDE
\

Pela.s bilheteria.s do (Hn~810 Mu-
nicipal de Esportes "Dr. Gualberto
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ISão:.p'a~loo~tenta outra. vez o titulo
feminino nacional de bola ao cesto

I

I
I
Il~

Com cinco selecionados regionais contou o IX Campeonato Buastletro .de ,Bola ao Cesto Feminino, realizado rccentemente, cm Sorocaba, Contudo, somente
paulistas e car-íocas pela classe e poderío tecnico de suas equipes chegaram à final invictas. No jogo direto venceu o conjunto de São Paulo preparado pelo
tecnico Campineiro. A bem da verdade, foi o selecionado ptratíníugano o melhor do "Brasileiro". Em cima, vemos a equipe campeã de 1957. Da esquerda
para 'a direita, aparecem o tecnico Oampíneíro, Genesia, EIlia, Bencdíta, o prefeito de Sorocaba, dr, Gualberto Moreira, Eny, Nair, Guido Pertile (massagista),
Moretto, Bltmha, Zilá, Maria Helena, Allesia, Noca .e Helenínha,' Em baixo, um aspecto do Congresso de Encerramento do certame, aparecendo o více-pre-
sidente da Confederação BrasileiJ:a de Basquetebol, Ivan Rapozo, quando discursava. À mesa estão ainda" Moríah Silva, delegado da CBB, o prefeito Gual-
berto Moreíra e os delegados de Policia Olodomíro Carvalho e Helio Nico. A' seguir, o prefeito de Sorocaba quando fazia a entrega do "Trofeu D. Alzira

Vargas" ao chefe da delegação paulista, Osvaldo Raymundo da Silva - (Fotos de ARMANDO' TITERO)

17
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Um ano apenas ficou longe das paulistas o cetro maximo do bola cio cesto riacional, pois desde o primeiro ano de disputas do Campeonato Brasileiro Feminino, até 1955, o ."1'.rofeu D. Alzira Vargas" sempre 
esteve de posse da equipe da Federação Paulista de Basqueteb~I. Em 1956, lá em Porto Alegre, após jornadas das mais apagadas, viram as bandeirantes truncada a serie de sete vitorias· pelas ·cari-oéas ·que 
venceram por 66x60, sagrando-se, pela primeira vez, campeãs do Brasil. Agora . a ,seleçêío da Pirati.nlnga sob as ordens de Campineiro, após jogo dos mais sensacionais com aS"· mesmas cariocas, 67x54, vem 
de reconquistar o rico trofeu que já se estava acostumado a ver nas estantes da. FPB. Foi unia vitoria da tecmica e da fi'bra bandeirante. Na gravurà vemós nove flagrantes colhidos por Armando Titero,. em 
Soroca~a. Em cima, as representantes de São Paulo "torcendo" pa.ra as suas calegas. Aparecem ainda o medico da FPB, dr. Luiz .Ribeiro e Campineiro.· Genesi~ numa , jogada mais pesa.da com Maria 
Luc ia _contunde-se, e Guido Perfile a socorre. No final do encontro, tu do era· alegria. Vemos Eny beijando Noca. No centro, à esquerda, as bandeirantes vibrando pelo exito de sua ~quipe. Eryorme ,,assistencia 
compareceu ao Ginasio "Dr. Gualberto Moreira". Vemos aqui, varias, moças · pulando de contentqmento. Zilá e Maria Helena, dois grandes valores, abraçando~se. A seguir, alguns campeões ·de 1957. Os
valdo .Raimundo da Silva (chefe),1Heleninha, Campinelro, o grande condutor da vitoria, Zilá e Benedita. A seguir, o tecnicó Campineiro carreogado em triunfo pela enorme massa "torcedora" e finalmente, Ellia, 

------ Ritinha e Noca abraçando-se ------



Pôrto Alegre, Terça-Feira, .I' de Fevereiro d. 1957

MIO PODE SER VENDI,DO, SEPARADAMENTE

síl, pois a aúsêncía de Minas
Gerais deixou uma lacuna en-
tre os participantes. Se as mi-
neiras estivessem 'pr-esentes.
certamente que as suplanta-
riamos, pois .se elas tivessem
certeza de serem bem repre-
sentadas não faltariam ao cam-
peonato, uma vêz que em Mi-
.J1a&GeP.ais-é...mais fad e<-se~
conseguir fundos para viajar.

RETROSPECTO DO
CERTAME

Os jogos realizados em So-
rocaba, entre os cinco partici-
pantes, tiveram o~ seguintes
resultados:' ,

Ia. rodada: Distrito Federal
83 x Rio Grande do Sul 13 -
São Paulo 118 x -Goias 14.
2a. rodada: Paraná 32 x Rio

Grande, do Sul 19 - Distrito
Federal 96 x Goias 19.

3a. rodada: Rio Grande do
Sul 53 x Goias 33 - São Pau-
lo 79 x paranl 48.

4a. rodada: Paraná 48 x Go-
Ias 37 e São PatY0 69 x Dis·
trito Federal 58.
A classificação das Federa-

ções foi a seguinte:
Campeã de 1957: Federação

Paulista de Basquete, sem so-
frer derrotas.

Vice-campeã: Federação Ca-
rioca de Basquete, com uma
derrota.
Terceiro Lugar: Federação

Paranaense, com duas derro-
tas.
Quarto lugar: Federação

Gaúcha, com três derrotas.
Quinto lugar: Federação Co-

iana, com quatro derrotas.
'REGRESSARAM AS

GAÚCHAS
A represeritação do Rio

Grande do Sul, que participou
do campeonato, regressou do-
mingo à tarde, via aérea. As
moças e os dirigentes mos-

, '

AS PAULlSTAS VENCERAM O
-BRASILEIRO DE BASQUETE
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ª Recuperaram a hegemonia que haviam perdido no ano passado, para as ea- ªª riocas -, A Federação Gaúcha ficou em quarto lugar ~ Retrospectó das qua:- ª
~ tro rodadas do Campeonato, realizado em Sorocaba (Texto de Karl Kopittke) ª
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Em Sorocaba foi encerrado
sábado passado, o Campeonato
.Brasileíro de Basquete Femi-
nino, sagrando-se campeã a
equ-ipe de São Patrlo. Desta
forma as paulístas arrebataram
das cariocas o título, conquis-
tado no último campeonato,
que teve esta capital como se-

A equipe paulista estava
estruturada muitas' 'semanas
antes, do campeonato, tendo ,
as suas iategrantes feitos exibi- ,
ções rio interior e' permane-
cido sob' constantes cuidados,
tanto técnicos como médicos.
Certamente êste foi um dos
fatôres que mais' contribuí-
ram 'para o sucesso das côres
da FPB, que sentiu a necessi-
dade. de reconquistar a hege-
monia nacional da bola ao
cêsto feminino, que desde a
.intród\lçã<L no Brasil, estava
em seu poder.

ÃS ~AúCHAS,
As gaúchas tiveram dificul-'

dades para viajar. Inicialmen-
te iriam de trem, mas, à últi-
ma hora, o govêrno negou au-
xílio eaneelando-se em 'prin-
cípi~ a viagem. Dois dias an-
tes do Início dos jogos, a FGB
conseguiu reunir, o numerário
suficiente 'para mandar as suas
representântes, via aérea. Gra-
ças à boa vontade de alguns
clubes esta iniciativa fOI pos-
sivel. '
Em Sorocaba as nossas mo-

ças se classificaram em quar-
to lugar. Posição honrosa, pois
melhor não se podia almejar,
visto paulistas, cariocas e pa-,
ranaenses apresentarem um ó-
timo padrão de jôgo. 'Suplan-
taram as' goianas, que foram
as quinta classificadas.
As cestinhas locais, sob a

eficiente orientação de Ger-
son Ruhe, cumpriram com o
seu dever.

Muitos perguntarão se so-
mes mesms os quartos do Bra-

tram-se satisfeitos com a aco-
lhida que lhes foi tributada
em' Sorocaba, e estão confían-
tes quanto aos próximos cam-
peonatos brasileiros.

Martha teve destacada lltuação em Pôrto Alegre, no último Cam-
peonato Brasileiro, culminando com a conquista do cetro máximo
para as suas côres. Em Sorocaba Martn.a e suas companheiras
do Distrito Federal se classificaram em segundo lugar suplantadas

pelas paulista,.




