
FOLHA ESPORTIVA 

D iva t• R ose (foto), ambas a tletas do Uniáo, foram convocadas par :i a sele<;ao gaúcha de basketball, que 
boje rea lizará urna reuniáo 11reliminar 

DECIDIU A FGB 

GAúCHOS ESTARAO PRESENTES NOI 
BRASILEIRO FEMININO DE. BASKET] 
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Estará Presente 
Basketball 

Como tive os oportunidade 
de no:iciar na semana passada, 
a Federa.;áo Gaúcha de Basket
ball, diante da falta de r ecur
sos, desistira de participar do 
XII Campeonato Brasileiro Fe
minino programado para a Ca
pital da República na segunda 
quinzena do mes em curso . A
gora, entretar.tc, como tudo in
dica, as coisas tomaram out ro 
rumo. Acontece que o presiden
te da entidacle local, sr. Ornar 
Pindó de Mo;ais, acaba de r e
ceber correspondencia do sr . Vi
cente Nonta Pires de Carvalho, 
representante da F. G .B. junto 
a Confederagáo Br asileira de 
Basketball, que insiste para que 
o Río Grande do Sul faga-se pre
sente naquele magno certame 
nacional e, garantindo, por sua 
vez, o envio dr.s necessürias pas
sagens para transporte de nossa 
delega~ao. 

Diante desta magnífica e ani-

1 

mado1·a proposta, a dire~ao da 
federa~áo loc&J, como é natural. 
nao pode recuar. !ncontinenti 
entrou em entendimento com o 

P rof. Ger son R uhe, t écnico te
tracampeáo metrop0litano pela 
Sogipa, para que ffü:sem convo
cadas as at letas que julgar n e
cessárias para forma~áo de nos
sa sele~áo. 

Hoje, a noite, as 19,30 horas, 
terá lugar urna sessáo prelimi
nar na s~de da Federagáo Gaú
cha de Basketball, Galería Mu
n icipal, sala 15, para qual es
ta.o convocadas tOdas as atletas 
abaixo rel acicnadas, ocasiáo em 
que deverao ser acertados diver
sos détalhes inadiáveis . 

A S CONVOCADAS 

As at\etas que o técnico Ger
son Ruhe houve por bem convo · 
car inicialmente sao as seguin
tes: 

Gislene Lápis (Gremio), leda 
Soares, Diva Santiago e Rose
mary Aidukaitis (Uniao), Mag
da Rive, Margot Ritter da Cos
ta, Cloé Coubert, IlsP. Oliveira, 
Clarice Copetti, Beatri7 Ritter e 
Noemi Viera (Sogipa). 



JORNAL nos SPORTS 

Constituídas As ComissOes Para O Brasileiro Feminino 
l """'''""O"U'í"í'O"'"""'"'"'"'"""'""""""'"'"""""""'"""'''"'"'"'' '""".'.""""''"""""''":'"""""'"""',~ 

1 Ensaio Das i!i 

A Entidade Carioca, Teoricamente, Está Aparelhada Para Bem Realizar O Magno Certame 
Das "Estrelas" - O Que Foi A Última Reuniáo De Sua Diretoria - Nomes Escolhidos Para As 

Nove Comissóes, Inclusive A De Honra - .Entregue Ao C. C . 8. O Setor De lmprensa 

1 "Estrilas" 1 
1 ~~;:;;~~~=~~: l,_i,.1,. 

rn feMinino Carioca -
iíi N• Quadro Da Atléti- ::: 
fü ca, O Treino ¡¡¡ 

fü V OLTARAO a quadra, rn 
E: logo mais. as "estré- m 
¡¡¡ las" do Selecionado ;;; 
t:l Feminino Carioca, fü m para a et~tiva~áo de uma rn 
::¡ nova prática. Desta vez, o ::: 
fü trelno que será iniciado ¡¡¡ 
ffi as 20 horas, terá como lo- ;;; m cal a quadra da Atlética E~ 
fü Grajaú, a rua . Professor fü 
¡¡¡ Valadares. Contmuam, as
¡¡¡ sun, as jogado~as convo
m cadas os tremamentos, 
fü para, a partir do próxi
m mo dia 16, defender, :tren
·ill te as representai;¡óes de 
::: outros Estados, o titulo de m campeas brasileiras, con
;¡; quistado no último certa-

m :~,: ::~
1

~90 Mais Ht 

r:¡:·¡··.· co!~~:ti~~:1!º!;te m~: ··1 
urna sessáo de ginástica a ·· 

.
=,.'.·.', ser ministrada por Laura, que vern exercendo a fun-

l,,_:':,'':: c;áo de preparadora :física das convocadas, além de 
ser jogadora também. Con-

::: tmuando, seráo efetuadas .. 
m manobras individuais e•ar
¡:; remessos a cesta, sob o ii: · controle do técnico Char
Fi les Borer ~ de st:u assis
.:: tente, Jose Pe.rei.ra. 
¡¡: Para finalizar os prepa
¡¡¡ rativos, será levado a m e!eito um treino de con
¡¡¡ junto, que, como aconte
fü ceu ªº penúltimo, voderá 

;.¡':.:;:!::l=:'.:. ::":.:~:::. •• ' ... .. . . . - {' . . 1 ¡¡l¡ 
Presettte ' Lauro, jogadora • tambtm p~cparodoro-físico das "estrala~" m 

c:ariocas. ¡;;I 
::; Para o treino de hoje . . . 
.• •,:,_::·· deverá o técnico Borer 

!!l i~J~=~m~~!ti1¡~;~:. ~~';.. Ma.;!~qu~~~~b~~~d/1:n~ ~~ !ºs:~;.u~~1fo":n~r~~~~ ~\i 
;:::;:::::::r.:r:::;:;::::r::::::::::!:::::::::::::::?.::::::::;::!:::::::::::::::::::::::::::::::~::=:.::=.~=:=:::;;:;::::::==:;;m;~:::n:::::::::::;:~:;::::::::::::::::::::;:a:: 

O UTRO grande passo deu 
a Federai;¡áo Metropoli
tana de Basketball, com 
respeito a realizai;¡áo do 

próximo Campeonato Brasi
leiro de Basketball, certame 
a ter inicio em 16 do corren
te mes, nesta Capital. 

Medindo a grande responsa· 
bllidade que urna iniciativa 
dessa natureza acarreta, e to
mando por base os ensina
mentos colhidos ao ensejo do 
Brasileiro Juvenil é que o 
presidente Alberto Curi esté
ve reunido com os seus pa
r es a fim de serem assenta
dos os menores detalhes. E~
sas providencias, que vém de 
11er tomadas, se relacionam 
com a organizai;¡áo dos diver
sos poderes do magno certa
me das "estrelas" naciona1., 
sendo escolbidos nomes que 
constituiráo as diversas Co 
m1ssóes que :!unc!onaráo ao 
enejo do próximo Brasileiro 
Feminino. 
Aparelha-Se A F.M.B. 

Com essa reuniiio, verifica 
se que a entidade carioca es· 
tá se aparelhando para a me 
lhor realizai;¡lio do importante 
confronto entré as .. estrelas" 

5 DE JANEIRO DE 1960 1 

Selecáo Femi·nina' de Basket 
• 

Deveráo comparecer a.manhii., as 19,30 horas, na sede da 
Federai;¡áo Gaúcha de Basketball, a fim de tratarem de assun
tos de interesse as seguintes atletas, convocadas para a selei;¡áo 
gaúcha de bola ao cesto. G lslene - Ied11, - Diva - Rosemary 
- Mn.rgot Magda - Cloé- - JJ7,:i Clar!ce - BeatriZ e 
Nocml. 

do desporto da cesta do Bra- dente do C. N. D.; Almiran-
s.1. Arnda maJs, espera-se te Paulo Martins Meita, Pre-
que tenham !uncionamento sident~ da C. B. B.; Dr 
clctivo todas as Comissóes e Edmundo de Almeida Rego, 
que nao se repitam os erros Presidente do T. J. D., cla F. 
registrados em julho do ano M. B.; Aristeu Aclliles, Pre-
passado, quando do Brasileiro sidcnte do Conselho Sup1·e-
Juvenil efetuado no ginásio mo, da F. M. B.; Joao <le 
do Tijuca Tennis Clube. Sousa Melo Júnior, Presiden-
Comissáo De Honra te do Comite dos Cronistas ác 

A Comissáo de Honra do Basketball; e Rugo Ramo~ 
Brasileiro Feminino íoi for- Filho. 
mada com os seguintes no- Demais Comissóes 
mes: Dr. José Joaquim Sá As dcmais Comissóes es-
Freir!' Alvim, P1·efeito do tao assim constituidas: Org¡¡-
Distrito Federal; Dr. Jo~ nizadora -- Ivan Rapos o 
María Paula Ramos, Presi- (presidente) Moriah Silva 

~WR•••·······························••JQ 
E PATRONO DO COMITE 5 
• Estéve reunido ontem a noite o plenário do Comité = 
• dos Cronistas de Basketball, cujos trabalhos foram orien- • 
• tados pelo presidente Melo Júnior e com a participai;¡áo • 
• atlva dos membros Kleber Pimenta, José Guió Filho, Noli • = Coutlnho, Mauricio Naslausky, Ademir Silva, Nelson Jo3é : 
• Adrlano e Marino P . Costa. Dentre os diversos assuntos • 
• tratados, llO item referente a Reforma do Regimento, houve M 
• de se destacar o titulo de "Patrono" conferido ao nosso • 
• ex-companheiro Melo Júnior e que por ter se aposentado • 
: de suas funi;¡óes jornalisticas se negou a continuar ~mo : 
• o "Decnao" do C. C. B. após o dia dezenove do correntei • 
• data em que será eleito o novo Presidente • 
!'. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ..'! 

e Alberto Curi; Executiva. -
Valdir Mota (presidente), 
H i r a m Ferreira, Eduardo 
Guimariies, Paulo Rocha .
Roberto Moreira Calcada· 
Atendimento - A 1 va r in o 
Fonseca (presidente), Paulo 
César D e s c h a m p s (pdr« 
Goiás), Leónidas Cardoso de. 
Meneses (para Babia), Vicen
te Nonato Pires de Carvalho 
(para Rio Grande do Sul) e 
Miguel Martins (para o ~
tado do Río); Hospedagem -
Fábio E g i to (presidente>. 
Walkir Lemos e Osvaido 
Seára Martins; lmprensa. -
Joáo de Sou.sa Melo Júnic.r 
(presidente), Kleber Pimen
ta, José Guió Filho, N 6 11 
Coutinho. Ademir Silva e 
Carlos Marcondes; Compett 
~o - Dilson .José da Costa 
Rabelo (presl\Íente), Joa
quim de Oliveira e Silva, Ro
berto Renato de Castro e 
Eduardo Augusto Viana da 
Silva; Fínam;as - Alair Guf
maráes de Oliveira (presi
dente) Hélio Anta e l\fo.noel 
Rezende; Assistencia, Ml!dica. 

drs. Valdcmar Areno, 
. Mauricio Naslausky, Lucia

no J. de Oliveira, Guilher
me Gomes e Fernando Sa
mico. 

gma 

t 
Prefeito Sá Freirc Alvim, ] 
membro da Comissáo de 1 

Honra do Brasileiro , 
Feminino. ¡ 
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BRASILEIRO FEMININO DE BÁSKETBALL: JA EM PORTO 
ALEGRE A ORDEM DE EMBARQUE DAS ESTRELAS GAúCHAS 
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RIO, 6 (F. T. ; - Nada me· 
r.,os de tres entidades seráo benefi 
ciadas no transp<>rte de suas de
le:ldcóes ao próximo Brasileiro 

el.as IFedera~oes Baiana, G<>illiila 
e G<túcha de Basketball. O re· 
e-resso das "estrel<as" \isitantes 
a.oo seus Estados, está previsto 
para o dia 23, em horárioo já 
f.xados: 8, 8,30. e 9 horas. 

ta' ow 
~~.!:!.§ 
¡:ca 
cd (ascd 
s,~.s~ 
°'"".,¡ ol o 

+J.~ o.e 
:IJCl> ~O. "'"'_ ..... O) <11 .. 

1 
Feminino, serundo decidiu a Co 
missáo de Regulamento da ver
ba, recentemente aprovada pelo 
Congresso Nacional. Assim resol-
veram os seus membros ! van Ra· 
poso, Almir Collares Chaves, 

Joáo de Souza Melo Junior e 
Paulo Rocha, seudo que este úl
timo já entrou até em contato 
com os Servicos Aéreos Cruzei.ro 
do Sul, para que viajero por seu~ 
.a.vióes as "estrel•ls" da Babia, 
de Goiás e do Rio Grande do Sul. 
Nesse sentido. com vistas a.s a-

Ronald colará grau e rece
berá medalha 

t-~~~ 
C:-1 :... 

<11~ o 
~'O::>~ 
"' "' "" o! v.·-o· .... +" 

e g i..º g 

-f'é~ias de Salvador, Goiania e 
Pórnl Alegre, seguiram as respec· 
t!vas ordens van. que sejam for
necidas paSS>lgen... (de ida e vol· 
ta) aos respectivos presidentes 

RJDO, 6 (F. T .) - o médio Ro· 
nald, titular da equipe do Bota
f~·go F . R., vai colar grau na Fa· 
culdade Nacional de Odontologil 
no próximo dkl. 15. Ronald, que 
fez um curso brilbante, merece·l 
na F'aculade uma medalha de 
011ro, distincáo que é sómente 
ronkrida de quatro em quatro 
;,nos aos alunos melhores. Ronald 
foi escolbido como melhor. _.,._, 

~~ "°111 
:..... ~ -ti 

"'°'"' a.~º 
o 'gtf 
~~-i~ 
~ ~,g o! 
~~ ::S~Q 

p. ... ol 

l ..,d>.,; 
e:¡~ g.@ E 

CONSTITUIDAS AS COMISSOES 
PARA O BRASILEIRO FEMININO 

é.~ 0 ec .IOO:O, 6 (F. T.) - Outr_? gran· 
r.. ~ <: 

0 
d de passo deu a Federacao Me· 

-!! °' . .i t t1·opolitana de Basketball, com 
¡¡o;..,:;;¡ 0 :;; respeito a realizacáo do próximo 
. ~:e~ 9 OamPeonato Brasileiro F eminini> 
~ ~ ¡¡ ~ de Basketball, certame a ter iní
io ~ "'-g ~ Rio em 16 do corren te mes, no 
~~~o Ginásio do Maracanázinbo. 
~~ .. ~ Medindo a grande responsabili
fol ~"""' ~ dade que urna iniciativa dessa rui.-

... c1t e tureza acarreta, e tomando por 
o1 ~ ~ ~ t(tse os ensinamentos colbidos ao 

ensejo do Brasileiro J uvenil, é 
1 qu, o P'""º" Atbe .. to Curt ... 

teve reunido com os seus pares a 
fim de serem assentados os me
nores detaJbes. 

Essas providencias que vem da 
ser tomadas, se relacionam com 
a organizacáo dos diversos pode
:-es do magno "'ertame das "es· 
trélas" nacionais, tendo sido es· 
colhidos nomas que constituirá'> 
as diversas oomissóes que funcio
nario ao ensejo <io próximo Bra.
s~leiro Feminino 

A Comissáo de Honra do Bra· 
s!l!iro Feminino foi formada com 
os seguintes nomes: Dr. José 
Joaquim Sá F'reire Alvim, Pre
feito do Distrit<.. Feder.al: dr. 
José Maria Paula Ramos, P1·esi
dente do C. N. D.; Almirante 
Paulo M>ll'tins Meira, Presidente 
da C. B. B .. dr. Edmundo de 
Almeida Rego, Presidente do T. 
J. D ., da F . M. B.; Aristeu 
Aquiles, Presidente <io Conselho 
Supremo, da F. M. B.; Joáo de 
Rouza Melo. Junior, Presidente do 

1 
Comité dos Cronistas de Basket• 
ball; e Hugo Ramos Filho. 

1 D EMAIS COJ\IISSOES 

As demaiS Comissóes estlio as
si:n constituidas: Organizadora -
!van Raposo (presidente). Moriah 
S.lva e Alberto Curi; Executi\·a-

1 Valdir Mota (presidente), Hiram 
IFlerreirta. !Eduardo Guimaráes, 
Paulo Rocha e Roberto Moreira 
Calcada. Atendimento - Alvari· 
nho Fonseca (presidente), Paulo 
Ces>ll' DeschamPs (para Goiás), 
Leónidas Qardoso de Menezes 
(para Babia), Vicente Nonato Pi
res de Carvalbo (para Rio Gran -
de do Su U e Miguel Martins (pa -
ra o Estado do Riol. Hospeda
sem - F'abio Egito (presidente), 
Walkir Lemos e Osvaldo Seara 
Martins. Imprensa Joáo· de 
Souza Melo Junio1· (presidente). 
Kleber PimenOO-, JoSé Guió FilhJ 
- Nóll Coutinbo, Ademir Silva e 
Carlo.s Marcondes. Competi<;áo -
Dilson José da Costa Rabelo -
(presidente>, Joaquim de Oliveira 
e S ilva, Roberto Rerutto de ~s
tro e Eduardo Augusto Viana <fá "-' 
f'ilva. Financas - Alair Guima
ráes de Oliveira (presidente>, Hé
lio Anta e Manoel Rezende. As
sistencia Médica - drs. Valdemar 
Areno, MoÜricio Naslausky. Lu
ciano J. de Oliveira, Guilherme 
Gomes e Fernando Samleo. 
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:rllDIEIRO TREL'liO DAS "ESTRELAS" LOCAIS - Ontem, a noite, no Ginasio da Sogipa, ~b .as ordens do tecnico Gerson Ruhe, oi r ealiza.do o primeiro t reino <la selel}áo da 
FGB representará o Rio Grande do Sul, no XII Campeonato Brasileiro Feminino a se realizar no Rio, dé 16 a 23 do corrente. Na foto, Clarice, Magda, Diva e Gislene, qllll

tro das nove atletas que se exereitaram ontem. Além das citadas, e!;tiveram presentes Yeda, Diná, Cloé, Ilsa e Beatriz 

p'Xha de basketbaJl 
--·~.--• no XII Campeonato 

F a se realizar 
d3 Republlca. de 16 a 

ccrren;e sobo patrocinio da. 
~ CarJOCa, realizou seu 
prim ro íreino ontem. a noite. no 
GlllaSlo da SJgipa, sob as ordeus 
do prof. Gerson Ruhe, técnico 
designado•pelo Departamento Téc
nico da em:dade locl\l. 

~DIVIDliAL DUROU DUAS 
HORAS 

Após breve prelec;iio em que o 
técnico Gerson Ruhe explicou seu 
sistema de treinamento e diversa'! ¡ 
particularidades que julgava fun
damenta.is dada a exlguidade de 
tempo de pr.epar~ de ccnjul'\ 
to, fez iniciar o tre.ino de lances 
de meia distáncia e bandeja. Gum
prida esta parte com concenti:a
c;áo e entusiasmo pelas atletas 
pr.esentes passou-se a lances-li
vres. Finalmente, fo1 levodo a e
feito prolongado treino de a ta 
que e defesa, sempre no padrao 
ideali~ado pelo treinador. Tófuls as 
atletas que atenderam a conv<>-Ja
!;áo demonstraram encontrar-sP. 
em regular estado físico e, espe
cialmente, no que se refere a pon
taria, provaram que com mais ?1-
guns treinos estaráo em condicoos 
de cumprir boa performance. 

AUSENTES: MARGOT. NOEMI 
E ROSE MARY 

T1·es atletas deixaram de com· 
parecer ªº tretno de ontem, a noi
te: Margot, Noemi e Rose Marv. 
presentes passou-se a lanees-li
vres. Finalmente, foi levado a e
As duas ultimas, segundo informa 
c;óes prestadas pelo próprio técnico 
es' áo definitivamente fora da ~
le!;áo. Motivos inneriosos. de or
d em particular. náo permitem que 
Noemi e Rose Mary se afastem de 
Fórto Alegre. 
diM rla .iá our romo frisamos a
cado para as l!t,30 horas terá lu
as 16,30 horas. 
se afastem de Pórto Alegre. 

Mesmo a ida da extraordinária 
e, p r a tic a mente, insub.stituivel 
Margot, "pivot" máximo de todas 
as nossas selecóes fE>mininas -
por sinal atuaimente no auge de 
sua carreira. no esparte da cesta -
-dificilmente integrará nossa rf'
presen 1 ai;;iio para o magno oorta
me naci<mal. 

Segundo nos adiantou o sr. Jo· 
sé Torrano da Costa, espóso da 
destacada atleta, o motivo que di
ficulta a ida. de Margot ao R ío 
relaciona-se com o estado de saude 
de seu filhinho Bruno. Entretanto, 
podemos adiantar também que e
xiste leve esperan!)a que se en
contre uma. solu!)áo satisfatória 
ne caso. 

cas·o Margot niio puder acom
panhar, indisoutivelmente, nossa 
equipe esfará grandemente preju
dicada, já que, como !rizamos -El.· 
cima, trata-se da atleta que é con
siderada máxima para sua posi
gáo de "pivot" e para a disputa 
do rebote. 

PROGRAMA DE TREINAMENTO 
DOS PRóXIMOS DIAS 

Hoje, a noite, corn inicio mal'..; 
cado para as 19,30 horas terá lu
gar o segundo tr~ino, tendo como 
local , mais urna vez, o Ginásio da 

Sogipa, a Av. Alberto Bins. No 
treino de logo mais, conforme de
sejo do prof. Gerson Ruhe, cum
prir-se-á, mais ou menos o pro
grama de ontem, naturalmente, 
com evolu~es e aperfei!;oamentos. 
Outro treino realizar-se-á sábado, 
a tarde, coro inicio marcado para 
as 16,30 horas. 

MATCH-TREINO DOMINGO DE 
MAl'clIA 

Se estes treinos p reliminares 
transcoITeram de forma satisfató
ria, como é de se esperar, para dn
mingo de manhá se programado 
um leve match-•reino, servindo co· 

(Continua na 15.a página) 

S.'1.0 PAULO, ':' (F. T.) - En
contra- se e in fn8e de con clusño o 
glnñslo da Soc. EH¡t. P nlmelra,., 
restando i•ouco nuti H das obras de 
ncnh:unento e de eml1eleza1ueu:to 
do 111oderno l ocal ent que 1Seri\o 
i.11Nte11tn1los os préllos oficlals e 
:nnlxtosoH t1n 1•0,Jer osa e q u lue cnn1-
1•efi do gremio de Pnrc111e Antilr-

tkn. Pf'lON (•{1 l cn1o>< tlo,., diri~eut~ 
1•aJuu:lreuses, o ~-in{aNiO de,·erá ~ 
tar Jtronto tlentro e-ni br~ve e a 
Nua t•n¡ntcld n cle ~e•·f• dn~ m:.iores. 
ou seJ:•. J•Oderil con•1>ortar qu.a'-f' 
Mei'i 1nil 1te"'l!ot-OU", confortin-el•~•tr 
ln"'tttl:ttl:lH. A t;r:uulio~:t obra ae 
cOnHtltn lrá. en1 l e,A·U ilno orgulbo pa
ra o des)lorto da ce-sta pnull .... ta e: 
clek(le j{t os 1ne-utore-:"t •do Pal•ei
rn8 eHtt\o euld:uulo tle uu1 atrae-.
t.e i•ro~rnin:t de Jnnt1~ur.1u:·io e. ao 
qunl flgurnrilo dh"(•r,.,o~ tor.1>el 
estiulu nls, naclonnlH e lnUraud
naiH. 

A innugul'n~ño tlo Ghul,io p) .. 
u1elre11~e !ife tlnrñ 11n se-gundn qala .. 
sena tlo 1n f:1S de 1nn1·~0 , ·indouro, 
lsto é, lo~o n1•6k o~ X \ 111 Cnm
l'eon nto ~nl- t\.Jnerh.-nno 'Un o;.eulin6 
cl.tt Argenthut. 

SA.UADO, DJ.\ tG. CO'\GRES!'O 
DE AJINRTl'Jt .( no llRASI

J,IHllO l ' l•;)fl'\l:-0 O 

RIO, 7 (F'":- T.) - Para o pr • 
x imo Camp eonato !ft'aslleiro F etnl· 
ni n.o, com 1."cs peito As s uas datas, 
estf• re~olv ido o seg ui n te : dia 13, 
as 15 horas, inaugura<;lo do Con

i-tt...,.,..,.,,_....,..~~i....>-.-.-<1~· ...._c~-.._ as 19 
h oras, de,flle das deleg acoes I'; a. 
realiza(:il o d o!< cotejos fü< l.a ro
dada"; do d la 18 a 2'1 , d i,putas 
d os j ogos e día 23, r egr esso da s 
delegac;oe~ . 

HELENINHA, A MAIS COMPLETA 
CESTINHA SUL-AMERICANA 

s. PAULO, 7 (F. T.) - Além de Valt.er de Souza, do Pal
meiras, elegeu a diretoria da Federa!)áo Paulista de Basketball 
a melhor ccstobolista do ano esporttvo de 1959. A preferencia 
Cd1U na extraordinaria Maria Helena 01mpos, a popular Hf,le
ninha, titular dos selecionados de Sáo Paulo e do Brasil, e 
que pertence ao XV de Novembro de Piracicaba. ~esta vota!;áo 
l··vou a FPB em conta todos os indices técnicos das candidatas 
apr.esentadas. "Heleninha, pelos trabalhos desenvolvidos nos ul
timos certames nacionais e internacionais, culminando no tor
neio de bola ao cesto dos RI Jogos Desportivos Pan-Americanos 
:-ealizados em Chicago, o ano passado, foi a escolhida. Con
v::-m acrescentar que a vicentini:i. é, no momento, a mais per
t eUa cestobolista latiru>-a.mericana, e a sua indica!)áo, como a 
cestobolista do ano de 1959 foi, também, das mais merecidas. 
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SELECAO FEMININA ENFRENTA AMANHA OS JUVENIS DA 
SOGIPA PREPARANDO-SE PARA O CERTAME NACIONAL 

AS "ESTRELAS" QUE TENTARAO CONQUISTAR O VICE-CAMPEONATO NACIONAL - Posando es
pecialmente para. a objetiva. da Fólha Esportiva, aparecem na. fto, as atletas Gislene, Diva, Magda, Bea
triz, Clarice (de pé), Diva, Cloé, lisa e leda (agachadas) juntamente com o tecnico Gerson Ruhe, o pre
sidente Omar Pindó de Mora.es e o sr. Franco Conte, diretor tecnico. Todos em conjunto estáo trabalhan
do ativamente para intervir com sucesso no Brasileiro Feminino e, se possivel, conquistar a.o menos o vice-

campeonato 

SABADO, 9 DE JANEIRO DE 1960 

BASKET: AS GAUCHAS NO BRASILEIRO · 
As "estrclas:• .gaucha5 qu~ P.articiporiio do. Campeonato Brasile1ro de 

Basketb.'\ll. F.c1mnmo, que sera. disputado no R10, com inicio a 17 do coi:
rente, J&. nuciaram _ scus tremamentos, sob a dire~lio do técnico Gerson 
Ruhc. Para amar.ha pela manila, esta prev'ista um t1·cino coletivo tendo 
as nossas representai;;tes. com~ "sparring" a equipe Juvenil soglp~na. o 
embarqu~ da d.clega~ao a Capital da ~epublica. está marcado para a pró
xima qumta-fe1r.a, viajando a deleg>l~ao sob a chcfia do esportlste. omar 
Pindó, presidente da entidade cestoboltstica Jacal. O Congresso do certa• 
me nacional está marcado para o dia 16, in•l\Jgurando-sc os jagos no dia 
seguinte, ~ende a rodada de abertura precedida de um desfíle etas 1<•le
\;OC6 participan! s. 

Mais um proveitooo treino rea
lizou ontem, a noite, a sele9áo 
gaúcha de basketball que vem se 
preparando prra intervir no XII 
Campeonato Brasileir:> Feminino, 
cujo inicio está previsto para o dia 
17 do corrente, tendo como local 
o Ginéosio do Clllbe Municipal 
da Capital da República. 

VARIAS DE 
BASKETBALL 

RIO, 8 (F. T.) - A ConCcdera
cao Arge>1tina de Basketball, em 
combinagao com a sua fl!lada. de 
Cardaba., pretende empr&star o má
ximo brilha.ntismo a.o XVIII Cam
peona.to Sul-Amerlcano de Basket
ball Masculino. Tuda vem senda 
providenciado a. tempo e ~ hora, 
pelos dirigentes da ent!dade por
tenha, os· qua.is vém contando eom 
toda a colaboraGáO dos po<leres, 
autoridades e desport!sta.s corclc
beses. As mais diversas comunica
l)oes estáo senda expedidas '1 Co
mi~silo e;. Zona Sul-Americana da 
l!'IFA e a.os paises convidados para 
a disputa. do magno c<>rtame de 
mar<;o Yindouro e que silo os se
guintes: Brasil, Bolivia, Colombia, 
Chile, Equador, Paragual, Peru, 
Uruguai e Venezuela, além da pró· 
pria representa¡;ito da Argentina. 

Já se encentra na ConCedera~ao 
Braslleira de Basketball o vistoso 
cartaz confeccionado pela l\!unlcl
palidade de Cordoba e no qua! sao 
con\'idados os desportlstas e nilo 
desportista de outras naguos para: 
que visitem a adiantada prov!ncla 
argentina a.o ensejo do proximo 
campeonato Sul-Ameri<'ano Mascu-

1 

lino. O carlaz, de estilo moderno, 
está expos to na sede da en ti<lade 
controladora do desporto da cesta 
do Brasil. 

O financiamento do certame, 011-
timado em cinco milhooa de ¡Jesos 
(cerca de treze milhües de cruzel
ros), está contando com a contrl
bul<;:áo do Govérno da Provincia de 
Cardaba. Também estáo colaboran
do o pavo, a indústrl<i e o comér
c!o, devendo-se registrar lguahnen 
te a bem sucedida venda de bonus 
(ao prego de mil pesos, cada um) 
a que oferecem aos seus compra
<lorc-s importantes prllmlos . 

Como sucedeu na nolte anterior, 
o prof. Gerson Ruhe exigiu o 
máximo de suas atletas, no que 
diz respeito ao bate-bola, passes 
e, especialmente, nos lances de 
curta e meia distii.11cia. Apr~ima
damente urna hora ~oí empregado 
para estes exercíci05 in<iividuais. 
Logo a segulr o técnico tetracam
peáo metropolitano fez executar 
treinamentos de conjunto, sem e 
contra defesa. 

Tildas as atletas presentes em
pregaram-se a fundo e, de modo 
geral, pode-se afirma!· que o trei• 
no foi muito bem avroveitado. 

DOMINGO DE 1\-IANHA: MATCH• 
TREINO 

A fim de certificar-se do real es• 
tado físico das atletas e também 
para aperfeigoar ainda mais o con· 
junto e um entrosamento mais 
acurado, o técnico Ruhe progra• 
mou para domingo de manhá, no 
Ginásio da Sogipa, com inicio mar• 
cado para as 9,30 horas, um puxa
do match-treino quando servirá 
como "Sparring" um quadro for
mado por atletas juvenis da Sogi· · 
pa. 

Este encontro amistoso, como é 
natural. está sendo agu!lfrdado 
com vivo interesse pelos responsá· 
veis de nosso plantel e aficionadoo 
que acompanham de perto o de· 
senvolvimento do mesmo. 

Beatriz, a eficiente e simpa.tic:i. 
"estrela" alvi-negra, cotada. entre 
as melhores da nossa representa~áo 

ao certame feminino 

l 



PREP 
o co AD 
Impressionaram as 11 eslrelas" 
dimenlo e ponlaria - Bom escore: 

minutos de jogo 
Proveitoso match-treino sol> t-0-

dos os pontos de vista reallzou on
tem de manhá, a selec;áo gaucha 
que vem se preparando para o 
XIII Campeonato Brasllelro Femi
nino. cujo inicio está marcado pa
ra o próximo sábado, dia 16 do 
con·ente. · 

No Gin&..sio da Sogipa, a AV. Al
berto Bins, o combinado da Fe
derac;iío Gaucha de Basketball, sob 
a direc;áo do Prof. Gerson Ruhe, 
defrontou-se com um quadro misto 
;uvenil da veterana agremia!tiío 
.que, desta forma, propos-se coope
rar decididamente para um me
lbor apuramento técnico das "es
Vélas" que teráo a incumbencia 
de bem i·epresentar o basquetball 
d06' pampas. 

E, náo há menor duvida, o con
junto misto juvenil da &>gipa e
Xig~u o máximo das valorosas ces
il.Dhas da F.G.B. Estas, por sua 
vez, desenvolveram um jógo alérn 
da expectativa. Ainda náo ap:·e
sentaram urna atuac;áo perfeita e. 
talvez, nem venham alcan<;ar o 
padráo álmejado pela direcáo téc
ruca, dada a exiguldade de tempo 

SELEQAO DOMINOU E 
VENCEU 48 X 46 

o que, entretanto, Magda, Diva, 
leda, Cloé, Clarice, Ilsa, Beatriz, 
Gilca, Gislene e Diná. provararn 
no excelente match-treino de on· 
tem de manhá, foi que nosso bas
ketball feminino já adquiriu um 
nivel técnico aceitavel e que, com 
mais alguna acertos poderá brilhar 
no magno certame que a federa
~áo carioca resolveu p'atrocinar. 
J amais urna selecáo feminina, 
quando em anos idos, se preparava 
para intervir em campeonatos na
cionais, conseguiu impór-se em 
m atch-treinos a um quadro juve· 
ni!. I.sto, entr etanto, se verificou 
ontem, quando Magda e suas com· 
p anheiras conseguiram disputa1 
de iiwal nara i~¡¡al cotn _<L.Wun 

r m isto da Sogipa e, em cima da ho
l'a, decidir o t reino a seu favor 
pela contagem de 48 a 46. J á no fi

Bem apreciálcl • 
mento verificado 
em cancha Magda. 
da. e Clarice. l"rm:ipia.::~n· 
duas primeiras 
trar-se em grande 
dendo-se como Ee 
gando há multo tempo mesmo 
quadro e encestando de meln e 
lon ga distancia com .... fcl!ci
dade. Também leda e C:oé houve
ram-se muito bcm. Elitf~ mui
to atentos na mnr~~ e quando 
desmarcadas, souberam consignar 
pontos e mais pontos C!arlce, a
tuando com "pi\·ot ·• este•e regu
larr:1ente. Gilca, ;usa e Beau·iz 
também realizaram boas jogadas e 
com mais alguns treinos deveriio 
apToximar-se a urna perfomance 
ainda mais convicente. Gislene lu
tou galhardamente na disputa do 
rebote, entretanto. algumas vezes, 
pa.ssava as bolas de forma ataba
lhoada. Diná atuou pouco tem
po, assim mesmo, com poucos se
nóes. 

ARBITRAGEi\:I 

J aime · Soligo que hoje embarca
rá ao Rio em viagem de recreio e 
que estará no Campeon ato Brasi
leiro atuando como juiz da F.G.B., 
arbitrou o treino de ontem com 
perfe!ciio. 

MARGOT INCiltPO-n: 
A SELE~AO 

n al dos 15 minutos iniciais, ( o Como haviamos n oticiado, Mar
·técnico houve por bem dividir o got Ritter da Costa ainda há pou
j ógo em duas fases de 15 minutos) 1 cos dias náo havia encontrado u
as "estrelas" gauchas venciam por ma soluc;áo para afastar dificulda· 
20 a 16. Aliás convém acentuar des que inlpediam sua participa-

9 1 J - JANEIRO - 1960 

SILEIRO FEMININ ' 8 TEU UM ISTO JUV ENIL 

MESMO NO RE.BOTE LEVAVAM VANTAGEM - As duas fotos espelham, em parte, o entusiasmo em
pregado pelas nossas "estrelas" no match-treino de ontem. Mesmo frente a juvenis de privilegiado físico, 
as atletas da F . G . B . lutaram galhardamente e mui tas vezes dominaram o " r ebote", As fotos bem com
provam nossa. afirmac;áo : Gislene aparece a esquerda. quando leva a melhor e, a direita, Clarice disputa 

urna bola com um atleta juvenil d a. Sogipa, de igual para igual . . 

c;iio no campeonato. Hoje, entre· 
tantt>, podemos informar que a 
valor~a atleta sogipana viajará 
ao 'R10 n o próximo sabadó, i'étor
~and0 o combinado. De momento 
Margot encontra-se numa de nos
sas pralas de mar, onde vem cum
prindo um programa de treina
mento prescrib pelo seu técnico, 
j á. que está impossiblli~ada de par
ticipar 'dos treinos d sele9iío. 

H OJE O P ENULTIMO 
TREINO 

Hoje, a noite, mais urna vez a 
-sel~ vcrltaTá ñr quadra <ta So
gipa para realizar seu penultimo 
tr eino. Segundo nos adlantou o 
técnico Gerson Ruhe, no treino de 
log0 mais, procurará corrigir al
guns senóes e aperfeic;oar diversas 
jogadas idealizadas. 

QUARTA-F EffiA: DESPEDIDA 
ce .'2: PROVAVEL APR~E~TA-ºªº PUBLICA 

Para a próxima quarta-feira a 
F .G.B. pretende programar um 
jógo-treino cm urna equipe mista. 
E' pensamento envidar o :&:nico 

Josl: do Carmo Neves Filho para 
formar um team de elemen tos do 
Uniáo e do Gremio, que désse 
combate .ao seleci™do :u.o ªivá 
sio da Rua Quintino Bocaiuva. J á 
que o selcfonad0 vai embarcar 
quinta-feira de manh ii, seria esta 
urna apresentac;áo publica em que 
os aficcionados pudessem aquila
tar nossas chances n o campeona• 
to naciona~ frente a cariocas, baia· 
nas, goianas, potiguaras e fumi• 
nenses. 

Caso o popular Zequinha aceitar 
a ir:cumhencia e venha desta for
ma cooperar com a F .G.B , este 
encontro realmente será destlobra
do. 

"ESTRf:LAS" QUE SE PREPARAM COM ENTUSI t\SMO E QUE PRETENDEM BRILHAR - Ontem, 
pela m anhá, a sele9áo gaúcha de basketball que vem se preparando para intervir no Brasileiro Feminino, 
realizou proveitoso match-treino enfrentando e vencendo um quaclro misto juvenil da Soglpa. Ao alto, 
Beatriz, Gislene, Dlná, nsa e Gilca; embalxo, Clarlce, Mag cla, Diva, leda. e Cloé. A maloria portou-se de 

forma magnifica, ehegando algumas a impressionar quanto a boa pont&ri~ e bom entencJinlento 
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V'RlA:S NOTICIAS . - . . . 

BASKET: AS GAUCHAS NO BRASILEIRO 

.A11 "costlnha.s" gauchas que se preparam paraert~~;¡~~!rt:~ 
Campeonato Brasilelro de Baske~ball ¡;en~~ln;~ \rar~canilzlnho, rea-
11e-u ln'.cl(I marcado para. o prox mo a • i ano um excelente 
Hzarqm na mar.ha de anteontE>m, no reduto so~ P ~ •e i . da So• 
matclHrelno,. ten do como ª~s~~~ar;_~0~n~tii1~~~!~1g:0 Jb~s~a~te boa. 
g!¡¡a. A stle~u.o venceu por ' a na 

Sogl~~~~u~~Jc:11~~ ~~~~ari·.~~~;~la~~ t;;~~ su:1~~~!;~;~~~ao a~~d mun-
do osportivo local. 

A dolegasií.o &aucha rumará para a "Cidade 11iaravll!1os-a." na. 
pro:tima qulnta-felra, em a...-15.o da Cruzelro do Su!. 

Conbeclclo o cui-net do Brallllelro - Ji é conhecido ~ fe.rnet ~= 
jogos do XII Campeonato Brasilelro de BaRkotball F~min Ens~ado q de 
r. o o·•¡;-ulnte: Dla 17 - Desfile (lts in horas) e os pre io~oiis x Es
R!o ;_ Bahla e Rio Grande do Sul " Golá~: dla 18 R- Gran.de do 
tn<lo do nio e Di•tr~to F!'<l.:ra'. x Bahla: l dla g lás· ~fa 20 - Rio 
~~~n~" Eds¿ag~1 <l,,° B1!.~1aª 0 DD~~t1;¡~0 F;1J~~al ~ E

0
stado do Rio¡ e diª' 

2l: Goiás x Bahia e Di<>trlto Federal x Hio Grande do Su!. 

-----
13 - JANEIRO - 1·960 

MAIS UM PALACIO DOS ESPORTES NO RIO GRANDE DO SUL -
Em fase adiantada encontram-se as obras do monumental ginasio es~ 
portivo que o Corintians Atletico Clube de Santa Maria está construin
do e que, depois de concluido, deverá constituir-se num real Palacio dos 

Esportes. Na. foto, parte das obras 

HOJE O ULTIMO TREINO 
DA SELECAO FEMININA 

A selegao gaúcha de basketball¡ ARBITRO GOIANO PARA O 
que participará do Campeonato BRASILEIRO FEMININO 
Brasileiro Feminino, devendo em- RIO, 12 (F. T.) - A. c. B. B, 
barcar para a Capital da Repúbli- provldenciou, hoje, reserva de pas
ea, amanhíi, por volta das 8 horas, sagem para o árbit.l'O Carlos Ga
realizará hoje, a noite, seu últi- zeli, que v.irá dil"igir jogos do Cam. 
mo treino, no Ginásio da Sogipa. peonato Brasileiro F eminino, co
Visto tratar-se do derradeiro trei- mo juiz indicado pellf Federacao 
no e já que as atletas ti~·eram fol- de Goiá.s. 
ga ontem, o técnico Gerson RUhe 
deverá demorar-se a.inda mai.s na 
correcao de diversos senóes, ten
tando aproximar-se do nível téc
nico almejado. 

Como das vezes anteriores, as 
atletas deverao apresentar-cse no 
giná.sio da Sogipa, as 19,30 horas. 

• 

GOIANAS PRETENDEM ESTAR 
HOJE NO RtO 

RIO, 12 (F. T.) - Solicitou a 
Federacao Goiana de Basketball, 
a CBD, reserva de passagens, pois 
pretende o selecionado feminino 
goiano que participará do Campeo
nato Brasileiro, estar no Rio ama
nhíi . 
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QUINTA-FEIRA, 14 DE JANEIRO DE 1960 

BASKETBALL: SEGUEM HOJE OS GAUCHOS 

As 1nte\r1·antes eta seleQáo g~úcha de basketball, que participará do 
CampPonato Brasileiro de Basketball Feminino. a ter inicio no Rio 
a 17 . do co•.'l'entc seguiriio hoje para a "Cidade Maravilhosa", sob 
a chefia cto esportista Orna:· Pindó de Morais, presidente da FGB. 
A m.ssáo sulina viajará em aviáo da Cruzeiro, que daqui levantará 
vóo as oito horas da manhá de hoje. Ontem a noite, no ginásio da 
Sogipa, as nossa!> "cestinhas" reallzaram o seu último treinamento, 
em prát;ca que ch<:gou a agradar. As nossas representantes mostram
se confiantes quanto as possibilidades de fazer boa figura no torneio 
nacio:»al. 
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POSSIBILID ADES DO RGS NO XII BRASILEIRO FEMININO 
14 - JANE/RO - 1960 · 1 

Gaúchas Esperam F azer Boa Figura 
A pesar· do Exiguo .Tempo de T reinamento 
Para inte-rvir no XII Campeona

to Brasileiro Feminino de Ba' ket
ball segue hoje, de manhá, as 8 
horas, para o Rio de Janeiro a se
le9áo gaúcha, integrada de 11 a tle
tas e 4 acompanhantes. 

SOMEN'l'E UMA SEMANA DE 
TREINO 

Logo q·ue for am abertas as ins
cri9óes para o certame que a fede
ra9áo oarioca resolveu patrocinar, 
o Rio Grande do Su! manifestou o 
desejo .de -participa~· e incontinente 
solicitou· sua anota9áo, contando 
com o financiamento das necessá
rias passagens por parte da Con
federai;áo Brasileira _de ,Basketball. 
Já que esta deixou de se pronun
ciar, parecía que a ida da nossa 
s ele9ií.o ao Rio tinha ñ"acassado. 
Diante da mudez da C.B.B., a F. 
G. B. nem sequer tomou urna pro
videncia quanto a forma9ií.o da re
presentao;ií.o. Há mais ou m enos 12 
dias, entretanto, o . sr. Vicente No
nato Pires de Carvalho, consul da 

federa9áo gaúcha junto a entidade 
r acipnal, enviou urna carta em que 
informou que havia conseguido as 
passagens. Mesmo reconhecendo a 
exiguidade de tempo para formar 
urna .equipe em condi9óes técnicas 
iC:eais, a direo;áo da federao;áo local 
imediatamente pós máos a obra. 
Escolheu o técnico e este convocou 
as atletas e isto tudo no prazo de 
dois dias. 

De lá para cá, o prof. Gerson 
Euhe, tetracampeií.o metropolitano, 
realizou treinos diários com 10 a
tletas e estas, por sua vez, empre
garam-se com entusiasmo e dedi
ca9áo para alcanc;ar o estado físi
co e técnico poss1vel em tais c.ir
cunstancias. 

HISTORIA DO BASKETBALL 
FEMININO 

O Rio G1·ande, do Sul participou 
pela primeira vez de campeonatos 
nacionais em 1953. Já que em Pór
to Alegre náo havia quadros orga
n :zados e querendo incentivar o 
basketball feminino em nosso meio, 

,,_ 

entendeu a F. G. B., entao sob a-;------------------------------
presidencia do Dr. Diogo Antonio. 
Pastor enviar a equipe do Corin
tians S. C. de Santa Cruz a Curi
tiba, local do certame daquele ano. 
De cinco equipes paTticipantes, co
mo realmente se esperava, nossa 
cla.ssificou-se em ultimo lugar. 

Em 1955, formamos a prlmelra 
(Continua na 15 .a página) 

ARBITROS PARA O 
CERTAME 

RIO, 13 U'. T.) - Remeteu 
a F._ M. B., a c . B. · B. , a 
rela9ao de seus árbitros, que 
poderáo funcionar no cert;:ime 
brasileiro feminino. Coostam 
<testa lista, .Js s egui·ntes nomes'. 
- Aldo Mont.;negro, Célio P. 
Guedes, Dilerman do J. Castro, 
Mário N. Leal, Milton v. Car
valho e José Moutinho. • 

DELEGACAO D·A FGB SEGUE 1 

.> 

HOJE (8 h.) PARA O RIO 
Em aparelho da Cruzeiro do Sul 

viajará hoje para o Rio de Janei
ro a selec;áo gaucha de basketball. 
A represent:ic;áo de nosso Estado 
que se prepa.rou para intervir no 
Campeonato Brasileiro Feminino 
durante uma semana ~penas, em
barcará no Aeroporto Salgado Fi
lho, por volta das 8 horas. Como 
chef e da delegac;áo viajará o sr. 
Ornar Pindó de Mora.es, como ~
companhan te sua exma esposa, sra. 
Leonar de Mora.es. Os demais com
ponentes da. embaixada gaucha a
quele campeonato sáo os seguintes: 
Técnico - Gerson Duhe, árbitro -
Franco Conte, atletas - Magda -

Clarice - Diná - Cloé - Ilsa -
Gilca - Diva - Jeda - Beatriz e 
Gislene. 

Para fazer a cobertura dos jogos 
fois convidado pela Federac;áo 
Gaucha de Basketball, o nosso 
companheiro Aiberto Mattis . 

MARGOT SEGUIRA' SABADO 

Margot Ritter da Costa que, por 
motivo imperioso náo pode parti
cipar dos treinos da selec;áo, mas 
cuja presenc;a é muito solicitada 
pela direc;áo técnica, embarcará no 
sábado, viajando também em apa
relho da Cruzeiro do Sul. 

• 



DOMINGO A ESTREIA FRENTE A GOIÁS .. 

"ESTRf:LAS" GAúCHAS ESTRf:lAM DOMINGO FRENTE AS GOIANAS - Seguiram ontem, em apa• 
relho da Cruzeiro do Sul a Capital da Republica, as "estrelas" do Rio Grande do Sul que interviráo no 
XII Campeonato Brasileiro Feminino, devendo estre~r domingo, a noite, no modela.r Ginasio do Clube 
Municipal, frente a sele9áo .de Goiás. A esquerda, aparece Clarice, a mals jovem, mas eficiente componen• 
te de nossa representa9áo; a direita, o "five" considerado titular, formado por leda, Diva, Magda, Cla· 

rice e Cloé 



- 14 - J 5 - JANEIRO - 1960 

• 

FRENTE A GOIAS ""ESTRELAS" GAUCHAS 
Já se encontra no R io, desde on

tem, a sel~ gaúcha de baslt~ 
ball, que representara e Rio Gran
de do Sul no Campear.ato Brasi
leiro, com inicio marcad·> para do
mingo, a -'lOite. 0 V&ioroso combi
nado local, composto ae wcestinhas" 
da Sogipa, Uniác e Gremio, prepa
rou-se com entusiasmo e afincl pa
ra os sérios compron:issos que te
rá a fr en·e no grande torneio de 
repercus.sáo nr.ciona e tomando po 
por base seu un;oc match-treino 
frente um quadro misto juvenil 
da SOgipa, podem~ estar espe
ran~ de que cwnprirá ume. 
performance oonvmcente. 

Especial con!la~ a Federac;áo 
Gaúcha de Basketbail e a direc;áo 
técnica depositam em Vagda. Di
va, Margot, Cloé e leda que. por 
sinal, já adquiriram alguma expe
riéncia com os outros ..ertames 
desta natureza e que, atualmente', 
vem atravessando bo .. fase. As duas 
primeiras, por exemplo, nos trcinos 
r ealizados e no jogo-treíno com os 
juvenis da Sogipa, C:emonstraram 
perfeito entendimento e chegaram 
surpreender quanto r. excelente 
pontaria. 

DOMINGO ESTRÉIA CON
TRA GOIAS 

A nossa r epresentac;áo, que se 
ho•1ve com altoo e ba ixos nos últi
mos campeonatos brasileiros nos 
quais interveio em 1956 e 57, en
frentará a sele<;áo de Goiás, domin
go próximo. Por sinal, foi frente 
a re.,resen tacao deste Estado que, 
em i:.orocaba (1957), coru;e;_uimos 
assinalar a prt.-neira vitória e, de
pois de a:nanhá, tent.ir-se-á r epe
tir a fac;anha. Náo cor.llecemos a 
!órc;a da equipe adversária, mas, 
diante de informac;óes de nossas 
a tletas que conhecerar: o jogo da 
maioria das atletas goianas e ain
da .:iante da boa for •.. em que se 
encontram quase tódas nossas "ces
tinhas" é de se acredita•· q:.~ vol
tem a consignar um feito honl'OSO 
na aLertur:-. do cert::.me. 

Preliminarmente, defronta.r - se
áo domingo, a noite, abrindo o XII 
Carr.peonato Feminino, as se' ~i;óes 
do Estado do Río e ch r · :a. 

JA' SE ENCONTRAM NO RIO AS 
CESTINHAS GAU'CHAS 

RIO, 14 (F. T.) - Viajando em 
aviáo da Cruzeiro do Sul chegou 
hoje, por volta das 14 horas no Ae
roporto Santos Dumont, a delega
c;áo do Rio Grande do Sul que pai:
t icipará do XII Campec··~a~o Bras~
leir-0 de Basketball Femmmo, CUJO 
inicio está marca.do para dom~
go a. noite no novo ~ . amplo G1-
nasio do Clube Mumc1pal. . 

A emua1xaa a gaucna, q?e ve10 
sob chefia do sr. O:r:- Pmdó ge 
Moraes presidente da· F ederac;ao 
Gaúchá de Basketball, ~o~tra-se 
otimista quanto as poss1b1hdades 
ne.ste grande campeonato que a 
Federac;áo carioca resolve~ patro
cinar. O técnico da selei;ao prof. 
Cer::on Rune, inform::: a r·;>orta
gem que a equipe encentra-se em 

Madureira segue hoje 
para a Colombia 

RIO, 14 (F. ·T.) - A delega-
<;áo do Madureira seguirá ama
nhá, a noite, pela RAS (Rotas 
Aéreas Colombianas) com des
tino a cidade de Bogotá. Da 
capital colombiana o t ricolor 
suburbano seguirá para Buca
ramanga, onde fará a estréia no 
domingo. 

A COMITIVA 

A delegac;áo do Madureira es
tá assim constituida: Chefe: 
José da Gama; medico: Pin
kuas· técnico: Lourival LOren
zi• massagista : Nilton; e os se
g~intes joga.dores: Silas,. Albei:
to Bltum, Salvador, Déc10, Bri
to' Frazáo, Apel, Nelsinho. Azu
mir, Femando, Nai~ Welli: Al
mir, Odir, Raul, Ze Henrique, 
Esquerdinha e Farah. 

Ventu.."'8 (ex-defensora do BoQf 
c:er- e do Flamengo) e as novatas o: -

rla Amélia, Neusa, Birlnha e J 

CO)llSSOES O BRASILEI-
iRO ~-c·o 

- F.:.tamos a 
ab~::a~ XII Cam-

~ .B3.sk.etball, 
1--,,~~--...-:!•o. domingo 

pro:nmo no do Clube Mu
nicipal e cejo Ox:gresso est. mar
cado pa...,. a !!e iepois de 
amanhli, B.s ~ hcra.s, no ple-
nLrio t!o CaJSeI:: -u:f:::nal de Des-
por~. Al> pro.idencias 
vém senda ¡peb Federacáo 
Metropontana de .B3.!ketba1l - en
tidade prom - cm comb!na
c;áo com a ~o Bra.silei
ra de Ba.sketbail,. 7is3.ndo o maior 
exito técnico. ad:::!nWJ-atfvo e so
cial do magno c:an!=to da~ "es
trelas" do Brasll. Alnda no dia 'de 
ontem novas med!d3S !oram assen
t!ldas entre as cL..~tes fü. F . M. 
B. e da c. B. B., :IS quais objeti
varam importantes questóes rela
cionadas com o bom funcion amen
to de dois importantes poc'eres do 
Brasireiro Fem.rnino: a Comissiio 
Organizadora e a Com.:&;ao Técni
ca. 

Está fixada para as dezoito h o
r as de hoje, na sede da COnfede
ra i;áo Brasileira. a posse dos diri
gentes que teráo grandes r espon
sabilidades no bom andamento do 
certame. Assim é que, após a ins
talac;áo do Bureau, na Comissáo 
Organizadora seráo empossados o 
presiden te !van Raposo e os mem
bros ~oriah Silva (da C.B .B.) e 
Alberto curi (da F.M.B .) e na 
Comissáo Técnica os membros Jo
sé Dia.s Pimenta de Melo (da C. 
B.B. e Cláudio Bernadazzi (da 
F.M.B). 

Ai:. "estrélas'• fluminenses, mes
mo durante o desenrolar do XII 
Campeonato Brasileiro de Ba.ske· 
ball Feminino, ficaráo concentra
das em Niteroi, no próprio Giná
s io Caio Mar tins. S omente viráo 
ao Rio para saldar os seus com
promissos no " G inásio Allah Ba
tista " . 

COMBINADO BAIANO E S'!'A' 
SENDO ESPERADO HOJE 

RIO, 14 <F .T .) - As baianas 
desembarcaráo amanhá, no Aero
porto Santos Dumont, em hora 
também desconhecida. As "estr e
las" da Babia, que será.o orienta
das t ecnicamente pelos professo
res Hamilton e Miranda, sáo as 
seguint es: Londaura, Aidil, R osá
lia, Selma, J aci, Ana Angélica, Ce
leste, Lúcia, Maria Ester, Maria 
Cléia, Neide, Beatriz, Mirlam, Zé
lla e Ana. 

Adiado para 4.ª-feira o 
treino de volley do ·Gremio 

Porto Alegrense -
A dire~áo do Depart.a.mento de 

Volleyball do Gremio havia mar
cado para a ooit.. de hoje a rea
bertura da temporada oficial de 
1960. 

O ensaio inaugural dos trico
!ores para o .:¡ua: estavam sen do 
oonvocadoo t.odcs os atletas ins
critos mais aqueles que quisessem 
de:ender os tricolores no entanto, 
por determinagár da direcá.o do 
departamer.to foi transferido, pa.
ra a próxim[. quarta-feira na 
~~ncha do 3.0 BC' Assim, sómente 
na próxima semana inicia ráo os 
tricolóres seus preparativos para o 
campeonato do ano em curso. 

GISLENE, do Gremio Football Porto Alegrense, Integra pela primeira 
vez uma selegáo estadual. Durante os treinos de uma semana, provou 

que a sua convocacáo foi acertada 

Outra importante providencia 
acertada entre a F.M.B. e a C. 
B.B. se refere a instalac;áo, hoje, 
também as dezoito horas, do Bu
reau do XII Campeonato Bra.silei
ro de Basketball Feminino. Será 
instalado n a sede da entidade 
máxima, já que o mesmo 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

paar o funcionamento de todo o 
mecan ismo administra tivo do cer
tame e que tem como base a_ C~
missáo Organizadora e a Com1ssao 
Técnica. 

o presidente Alberto Curi, por 
nosso intermédio, convida todos os 
membros de Comissóes da F .M.B. 
para a solenidade de instalac;áo do 
Bureau do Campeonato Brasileiro 
Feminino. Os desportistas convida
dos fazem parte das Comissóes 
Executiva, Atendimento, Hospeda
gem Imprensa, Competic;áo, Fi
nan~as e Assistencia Médica. 

FORMAQAO DA SELEQAO 
FLUMINENSE 

RIO 14 (F.T.) - Embora ain
da se ' encontrem em t reinamento 
quatorze jogadoras, o Estado do 
Rio já tero praticamente organi· 
zada a sua representagáo que con
correrá ao XII Campeonato Bra
sileiro de Basketball Feminino. A 
escolha das doze atletas, ou me
lhor, a decisá.o final sóbre as du~ 
que ficaráo de fora da Selec;ao 
Fluminense, se dará amanhá, ao 
ensejo do treino programado para 
o Ginásio Caio Martins. Essas 
atletas que estáo en.salando sob o 
contróle do técnico Vladi Guima
ráes e do assistente Marco Antó
nio sáo as seguintes: Teresinha, 
Jucti Maria Amélia, Laurinha, 
NeuSa, Linda, Birinha, Kátia, ~il
da, Cristina, Nildéa, Carmosi.Sa, 
Chiquita e Rosalf. 

A equipe titular da representa
<;áo do Estado do Rio, para o 
magno certame que terá inicio do
mingo, nesta Capital, no ginásio do 
Clube Municipal, será formada pe
la experimentada Maria Teresinha 
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. SELECAO FEMININA VIAJOU E SUA ESTRÉIA SERÁ· DOMINGO 
Como jn ,; tlo amplo conheci-, ciio Brasileil'a 1le Ba.sketball I lic Basketball fambém }lart¡,.;_ di:t; 29 próximo s_erá iniciado o 

mento do 11\1111110 l'.SllOl'tiVO Jo- facilitou as llassagcns até ªº par do xn Campeonato Bras1- tremament_o dos JogadoreJ C'!ll· 
cal, uma \'l'll c1111• 11 Confedern- Rio, pode a Fcdera~áo Ga~'icha leil·o 11<! Basket~~)), em certame ".ºc.ados a mtegrar a sele~ao bra_
---~----...-..~--------------:-------'que tem seu imc10 marcado pa- s1le1ra de cestobol que disputara 

· ~a :L noit1; do próximo domingo, em Córdoba, Argentina, em 
no ::uaracanazinho. E asshn, mar90 próximo, o Campeonato 
ontem, }lelo aviíio da Cruzeiro Sul-Amel"icano. 
do Snl, que levantou voo as 8,00 
l11m1s da manhii, seguiram as 
"l'sh'Clas" sulinas devendo as 
mr~ma.s licarem alojadas •o 
Hotel Regina, na Capital da Re-
1mhlka. Na chefia da <ielega
Qno .,e1111ht o ei.portista Oma1· 
l'lnto dr :'\lorals, l)residente lla 

Os jogadores convocados de
veríio a}>resentar-se ¡ioucos dias 
antes do início dos treinos. Sao 
33 e ficaríio concentrados uo Gi
násio "Caio Martins'', em Nite
rói. 

nm A CBB acredita que coro um 
mes de exercícios a sele!(íio na
cional estará apta a conquistar 
o título sul-americano, pela se
Kunda vez consecutiva. 

A ltol>Al>A 1'1i\TfGURAL 

J>u1111nao, <'ontorme dlvulga-
1110 tnt llnh1ur admn, e!'>ta nro
gr1111uul,1 11 clúitmta da rodada 
lnan¡ural do Campeonato Bra- I' 
sllelro ele Basketball. Os jogos 
se1·ao 1n·ecedidos de urna série 
de festividades, como ainda do 
clmdile das delega!(óes partici
J)antes. Duas partidas sera<> 
dis1>11ta<las, a saber: Estado do I 
Rio x Babia e Rio Grande do 
Sul :x Goiás. 

SET.F.(' i\O BRASILEIRA l\IAS

CULINA PARA O SUL-Al\IE· 
RICANO 

(C. P.) - Somenle 
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W ~ to111odo ontem nea Hde da C. B. B. por o :osiéio do instolosóo do Burecu' do XII CClll'lpeo· Í noto Brosileiro Feminino. 

• h•on Roposo (presidente}, Moriah Silvo e Alberto Curi, empossado1 ontem no Comissáo Orgoni· l. aadoro do 8rasileiro feminino. 

•••••• .. •••••••••••••••••m••••••••••••••p,¡ • • 
• • JI • • )( 
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JORNAL DOS ~PORTS ==========================================:=:=r6~n• 1 

lnstalatlo O Bureau Do 
Nacional e ''Estre/as 

O Ato De Ontem, Prestigiado Por Dirigentes E Desportistas, Teve 
Como Local A SeCle Da C . B. B. - Posse, Em Seguida, Dos Mem
bros Das Comissóes Organizadora E Té en i e a Do XII Campeonato 
Brasileiro De Basketball Feminino -- Amanhá, No CND, O Congresso 

F 
01 instalado ontem, na 
sede da Contedera
~áo Brasileira de Bas
ketball, o Bureau do 
XII Campeonato Bra

sileiro de Basketball, dando
se em seguida as con!E!quen
tes posses dos membros das 
suas Comisséíes Organizadora 
e Técnica. O ato foi presti
tiad0 por grande número de 
dirigentes e desportistas. sen
do que o Bureau foi oficial
mente declarado e Instalado 
pelo sr. Ivan Raposo, vice
presidente da C. B. B .. no im
pedimento do almirante Pau
lo Martlns Meira. Além dos 
dirigentes empossados, esth•e
ram presentes os srs. Paulo 

Rocha e Mário César Rodri
gues Pereira, membros do 
STJD; Almir Colares, Gentil 
llibeiro e capitá0 Vicent.<? de 
Almeida, da CBB; Cláudio 
Bernadazi, da FMB; Omar 
P '.ndó de Moraes e Vicente 
Nonato Pires de Carvalho. 
respectivamente, presidente 
e representnnte da Federa<;áo 
Gaúcha de Basketball; Fábio 
Egito, diretor do Fluminense: 
Walkir l.Rmos, diretor do Ma· 
ckenzle. Pelo Comité dos 
Cronistas de Basketball esti
veram José Guió Filho e o 
nosso companheiro Kleber Pi
menta. membros da Comissáo 
de Imprensa do B1·asileiro F·::!-

ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO 
Estáo abertas, na Escola de. Enferrm.gem Alfredo P;nl~. na 

Rúa Dr. Xavler $igaud stn - Prala Vcrmelha - tel; 26· ll9J5, as 
lnscri<;Oes ao curso do preparo par.a o ex ame de selt:~~o do Clll bO 
de En!ermagem, com dura~ilo de trés meses. rara ma1on.s in
formácóes quelram dirigir-se a Secretarla da E~éola. 

Compos·i-:üo de Linatipo -1'el: 22-2111 
Banaal 21 t;om et !!ti"' VILt;L~ 

Assistentcs 
l''oram nomeado• ass! lentes 

da Combslío Organi7~1dora C•I 
dirctorcs da r>nt!dadc> m:lxi 
ma Gentil Ribeiro <das rela
r;óes i11tcri01 es> e capitáo Vi
cente efe Almeida (dos inte
rc:·¡._·s financcirOS e pafrimO· I 
niais). 
Amonhó, O Congresso 

Será amanhá. as 14 horas, 
no plenário do Conselho Na
cional de Desportos, o Con
gresso do XII Campeonato 
Brasileiro de Basketball Fe· 
minino. 

! Morgot Ritter, "estrilo" 
sulino. 

ESPERADAS GOIANAS E BAIANAS 
HOJE, As 14,30 HORAS, O DESEMBARQUE DAS 11ESTRELAS11 DO PLANALTO 

NHA, A NOITE, A CHEGADA DAS JOGADORAS DA "BOA TERRA" 

D 
EVERA chegar hoje as 
14,30 horas, pelo vóo da 
Crnzeiro do Sul, a de· 
legac;áo de Goiás que 
vem tomar parte no XII 

transmitida a esta reporta
gem pelo representante da 
Federac:áo de Basketball, sr . 
Paulo César Deschamps. Após 
o desembarque se dirigiráo 
as representantes do planalto, 
para o Hotel Regina Coeli, 
na Tijuca. local escolhido pa
ra as suas hospedagens. 

de Goiás. 5:1'. René David e o 
técnico, sr. Lélio Ramalhiio, 
que asslm se adiantaram do 
resto dos componentes da re
presenta('iio goiana. 
Só Amonhií, As Boiono's 

pital. Ch~garáo as baianas 
as 18,15 horas pelo vóo 111, 
da Cruzeiro do Sul, comple
tando-se assim o número de 
participantes do XII Campeo
nato Brasileiro. 

LEIA "OS DESPORTOS 

CHEGARAM 
AS GAOCHAS 

Campeonato Brasil~iro junt~
mente com as car1ocas •. gau
chas, fluminenses e ba1an~s. 
Rá dois di"" " - vi>m a v1a
g• ... d.i~ goianá:S' sehuo trans
férida, seudo a informar;~o 
que chegaráo, 1 o g o ma1s, 

Já ChegaroM 
Encontram-se no Río desde 

ontem, o cheíe da delcgac;áo 

Eslava a delegac;áo da Babia 
i;endo esperada hoje. mas con
forme informacáo do seu re
prcsenlantc, a q u 1 no Rlo, 
Lcon!clas Cardoso de j\Jene~<'S 
só anrnnhfi, cst:irllo, nC'Sla Ca-

EM TODO O MUNDO"'--------
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Ana, Celeste, Neide, Bea- ... 

1 

tri>: e Aidil, titulares da 
sclc~aa Baiana 

AMANHA, O APRONTO 
DAS CARIOCAS 

Em Seu último Treino, No Ginásio Do Municipof, 
A Sele~éio Da Cidade - As Que Deveréio Ensaiar 

E FETUA"lt",....... im-:mh 
17 horas, o Seleciona
do Feminino Caríoca, o 
seu apronto, no Giná-

sio do Municipal, local em 
que seráo disputados, a par
tir de domingo, os jogos do 
XII Campeonato Brasileiro. 
Deste último treino já deve
riío participar, apenas. as 
··estrelas" que comporáo o 
plantel com que contará o 
Distrito Federal para a defesa 
da sua hegemonía no basket 
brasileiro. 
O Apronta De Amanhéi 

Náo jogando o Selccionado 
Carioca, na "rodada" de .nau
j!urac;áo, do XII Campeonato 
Feminino Braslletro, poderá, 
assim, treinar normalmente, 

amanha, part!cipH do desfi
la oes .. u•W. !! faae 

1ua estréia contra a Babia, 
na segunda-feira. 

O apronto náo deverá ser 
dos mais puxados, po.s, acre
ditamos que o técnico Char· 
les Borer, já deve ter pra· 
ticamente escalado o quinto 
que 1niciarfl o embate contra 
as baianas, devencto, assirn, 
o treino servir apenas como 
um aJuste final. 

Deveráo participar deste 
derradeiro preparativo, as 
scguintes •·estrelas'': - Mar
li - Marta - Eugenia - Ati
la - Didi - Luci - Valqui
ria - Celia - Jani - Ma
ria José - Elizabeth. - Lau
ra. e, possivelmente, Mar
lene, 
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Gaúchas nao pensan1 110 

título brasileiro : 
,,,. 

so 

querem melhorar fama 
Sem esperan~as ele conquistar o título, 

mas apenas de melhorar a posi~ao no rnn· 
l·dng nacional, onde atualmente é a penúl
tima colocacla, a sele~ao feminina ele has
quetebol do Rio Grande do Sul está no Rio 
desde quinta-féira e vem treinanclo diaria· 
mente para sen jógo de .eslréia uo Campeo· 
nato Brasile:iro, amanhá, contra a equipe 
e.le Goiiis. 

O ~rupo 1le jogaJoras gaúchas, formado por 10 

rn(H;as alc~rf'S e di~ciplina<la~, foi com oca do entre 

º" tres ·melhores quadros Je Porto Alq,•Tc: do So· 
!!ipa, do Uniflo e do Gremio. A capitii. cla equipe, 
Magda, <JUe completa o número <la:> com ocac.las, ~ó 

ehcgara ao Rio hoje. pois teve de retardar sua 'ia-

3c111 por motivos particulares. 
DIFICULDADES deveráo formar o quadro titu 

Segundo informou ao JOR
NAL DO BRASIL o técnico da 
selec;áo gaúcha, Gérson Ruhe, 
a equipe que veio disputar o 
Brasileiro tem apenas uma se
mana de lreino, pois só nos pri
meiros dias de janeiro é que 
Ioi confirmada sua viagem ao 
Rio. 

- O que anima um pouco -
disse Gérson - é o fa.to de essas 
mó<;as terem estado em ativi
dade durante todo o més de 
dezembro, na disputa. do nosso 
campeonato estadual. 

QUEl\I SAO 

As mOc;as gaúchas. que estáo 
hospedadas no Hotel Argenti
nn, no Flamengo, variam entie 
17 e 24 anos de idade. A rnais 
móc;a do grupo, Clarice, pode 
ser considerada como a. vedeti
nha da equipe. pois. apesar de 
Ser a cal(ula <17 ¡¡nos), tem )>om 
jógo e atua com a responsabl
lidade de pivó. Magda, Mar!,\ot 
e :Oiva levam as honra.s de ve'." 
teranas dentro da turma gaú
cha e, junto com Cloé e liza, 

GAúCHAS 

lar para a partida de estréia. 
As outras móc;as sáo: Iéda, 
Beatriz, Gilca, Glslei1e e Diná. 

TREINARAM 
Ontem. pela manhá. a equi

pe gaúcha estéve treinando na 
qul!dra externa do Fluminense, 
mas a prática se resumiu ape
nas a tiros contra a cesta e 
lances táticos. Também na par
te da tarde. aproveitando a 
vag;; na ocupll.<;áo da quadra, 
resultante do atraso na. chcga
ds da delegac;áo baiana, o téc
nico Gérson Ruhe organizou 
outro exercício para seu quadro. 

Gérson, npes:.u de empenha
do no preparo· da sele<;áo gaú
cha, náo .esconde sua certeza 
de que o quadro carioca, diri
gido por Charles Borer, será o 
campeáo brasileiro, e afirma 
com convic<;áo: 

- Ainda !alta muito para 
que o basquetehol dos outros 
Estados atinja a qualidade do 
carioca e do paulista. Como Sáo 
Pa.ulo náo mandou representa
ffáo para ésse Campeonato, náo 
há muita dúvlda de .que o Dis
trito Federal será o campt'áo. 

)Q BRASIL 
do, . ·1 ·5 · d e j a n e·i.: o 4,.2 l 9 6 O 
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HOJE O CO GRESSO DE ABERTURA E, AMANHA, A PRIMEIR 
RODADA DO XII CA fPEONATO BRASILEIRO FEMININO 
As 

11 

eslrelas" gaúchas lreinjlram e impressionaram 
dadas no Hotel Argentina 

Esláo hospe-

Como vem sendo divUlgado, há 
alguns días, 2 sel~áo gaúcha de 
basketooll que viajou a Capital da 
República anteontem, de manhá, 
e que, segundo noticia a impren
sr. carioca já realiz.>u proveitoso 
treino na tarde de ontem, fará 
sua estréia na nolte de amanhá, 
enfrentando o combinado do Es
tado de Goiás. 

Em notas anteriores explanamos 
nossa opiniáo :¡uanto as chances de 
nc.ssa representa~o neste magno 
XII Campeonato Brasileiro Feml
nino que se desdobrará no Ginásio 
do Clube Municipal sob o patrcr 
cínio d•l. Federa~ Metropolitana 
de Basketball. Frisamos c;ue a e
quipe da F. G. B., por motivos 
bastante conhecidos, nao póde U'ei
nar com devida antecedéncia, pre
parando-se com mais cuidado para 
táo sérios compromissos que sur
giráo. Entretaato, diante cb boa 
performance dos elementos chaves 
do conjunto e do entusiasmo de
monstrado pela~ atletas convoca
das, acreditávamos que consegui
riam uma honrosa posic;áo. 

Amanhá, a noite, frente ao com
binado do Est.ado de Goiás, a.s pu
pllas do Prof. Gerson Ruhe, por 
conseguinte, teráo a oportunidade 
de demonstrar suas rea.is qualida
des técnicás e, salvo o adversário 
que foi vencido em 1957 com boa 
margem de pontos, náo venha a 
surpreender com jógo inesperada
mente superior, acredit·:i.mos ve
nham consignar a primeira vitó-
1·ia. 

DESFILE E PRELIMINAR 
O grande campeonato nacional 

que vem despertando vivo inte
resse entre os aficcionados de todo 
pais, será aberto amanhá, as 19 
horas co~ um g1>ande desfile, do 
qual deveráo participar as cinco 
delegac;óes inscritas. 

Logo a seguir, realizar-se-á o 
primeiro embate, defrontando-se os 
quadros represenmtivos do Estado 
do Rio e da Bahia. 

CHEGADA DA DELEGA(OES 1 Foram nomeados assistentes da 
DE GOIA E BmIA. Comissáo Organizadora os direto-

RIO, 15 \P T - Deverá che- res da entidade máxima, Gentil 
gar hoje is H..X, bcas. pelo vóo Ribeiro (das relac;;óes interiores) 
da CruzeiTo do S:!... a de!.-~áo de e capitáo Vicente de Almeido:a. (dos 
Goiá.s que rem parte no iuteresses financeiros e patrimo
XII Campeona ~junta- niais). 
mente com as gauchas, Será amanhá, as 14 horas, no 
fluminenses e Há doi~ p· ~nário do Conselho Nacional de 
d . . Desportos, o Congresso do XII 

ias que VPm a r. das goiana.s Campeonato Brasileiro de Basket-
sendo trar.sf senda a infor. ball Feminino. 
ma~ QUe - - bgo mais, 
transmltktaJ ~ re¡>orlagem, pe- JUIZ CEARENSE ACIDENTADO 
lo represea· ~ 4& Pederac;;áo de RIO, 15 (F. '¡ . ., - Por ter sido 
Basketball Pa.:.:o C"6Sar Des. acidentado em Fortaleza, chegou 
cham?S. Após o desembarque se a ser dad.a. como certa a náo vin
diriginlo l!lS ~tes do pi.a- da do juiz cearense Carlos Gazeli 
nalto para o ~ R.-<>gina Coeli a fim de funcionar como árbitro 
na. TiJuea, Joca. esconüdo pana. ~ neutro .da CBB no XII Campeona
suas ~ to Brasileiro de Basketball Femi-

Enar.ltrliJI:- n Ro desde on nino. Mas, posteriormente, o men
tem, o chefe da ~~ de Goiá~ cionado apitador do Ceará telegra
.sr. René D3n e o técn!co, sr fou informando que poderla via
Lélio Ramalhii.o, que ass1m se a· jar para o Rio e ser escalado 
diantaram do re:.;¡o dm componen- para os jogos do magno certame 
tes dia r.epresenta~o goiana. das "estrélas" e que teráo como 

Estava a delega~o -da Bahi.a local o ginásio do Clube Munici
sendo esperada h~e. mas confor- pal. 
me informac;;áo do .seu represen- A Confedera;áo, também por via 
t t · R telegráfica, respondeu que a sua an e, aqu1 no 10, Leonidas Car. vinda somente se verlfioorá na hi-
doso de Menei.-e.s só amanhá esta- pótese de se e:icontrar em perfei
ráo, 1.esta Capita1. Chegaráo af. tas condic;óes físicas. E que só as
baianas as 18.11> horas pelo vóo sim é que a Federac;;áo Metropo-
111, da C1·uzeiro do Sul, completan- litana de Basketball se responsa
do-se ass'.m o n.umero de partici- "bilizará. pela sua passagem aérea 
pantes do XII (;ampeo1111to Brasi- Fortalez•l.-Rio-Fortaleza. 
leiro. E com referencia ao quadro de 
EMPOSSADOS OS DffiIGENTES juizes para o Brasileiro Femin!no, 
DO BUREAU DO CAMPEONATO a sua constituic;áo ficou assim: 

RIO, 15 (F. T.) - Foi instalado Carlos Gazeli, da CBB; Paulo dos 
ontem, na sede da Confede1~áo Anjos, do Distrito Federal; Antó
Brasileira de Basketball, o Bureau nio Pórto, de Goiás; Mário Cruz, 
do XII Campeonato Brasileiro de da Babia; José Ribeiro, do Es
Basketball, dando-se em seguida as tado do Río e Franco Conte, do 
consequentes posses dos membros Rio G1>ande do Su!. 

Beatriz, cap~cltada "cestinha ~ da. ~ele~áo gaúeha. atualmente no Rio, 
ende deverá apresentar-se amanhá frente a selei;áo dl". Goiás 

SEGUNDA-FEIRA: FOLGA PARA 

das suas Comissóes Organizadora e 

1 

A Federac;áo Metropolitana ini
Técnioa.. O ato foi prestigiado por ciou mais os seguintes árbitros do 
grande número C:e dirigentes e des- seu quadro oficial: Aldo Monte
portistas, sendo que o Bureau foi negro, Célio Pádua Quedes, Diler
oficialmente declarado e instalado mando José de C •- "\lário Nil
pelo sr. Ivan Raposo, vice-pres!-1 ton Leal, Milton V 4ll ... de Carva
dente da C. B. B~ no impedimento lho e José Moutln."'10_ 

o ft'~ -· - ,, ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-:-¡:::-:::-:::-:-~--:~='"',.._..-::-~~~~~~~~~~~~~-

ra. mm. d'os lr1genVs~ 
dos, estiveram presentes os srs. 
Paulo Rocha e Mário Cesa.1-.Rodri
gues Pereira, membros do STJD; 
Almir Colares, Gentil Ribeiro e 
capitáo Vicente de Almeida, da 
CBB; C!áudio Bernadazi, da F]).IB; 
Ornar Pindó de Moraes e Vicente 
Nonato Pires je Carvalho, respec
tivamente, p1·esidente e represen
tante da Federac;áo Gaúcha. de 
Basketball-; Fábio Egito, diretor 
do Fluminense; Walkir Lemes, di
retor do Mackenzie. Pelo Comit~ 
dos Cronistas de Basketball esti
veram José Guió Filh-o e o nosso 
c::.mpanheiro Kleber Pimenta, 
membros da Comissáo de Impren
sa do Brasileiro Feminino que te
rá inicio domingo, nesta Capital. 

AS GA1JCHAS 
Caso o congresso de e.bertura 

marcado para hoje, a noite, nao 
venha a alterar o carnet proposto 
pela Confederac;áo Brasileira de 
Basketball, as "estrelas" gaúchoas 
teráo folga segunda-feira. Os dois 
jogos previstos para aquele dia sáo 
Goiás x Estado do Rio e Distrito 
Federal x Bahía. 

HOPESDADAS NO HOTEL 
ARGENTINA 

RIO, 15 (P. T.) - A selec;áo 
gaúcha de basketbtall que se en
cor.tra nesta capital desde ontem, 
encentra-se hospedada no Hotel 
Argentina e náo no Hotel Regina 
Coell, como de principio havia sido 
deliberado. Hoje, a tarde, as 15 
horas, as simpáticas "estrei.as" gaú
chas realizaram um puxado trei
no na quadra do F luminense, dei
xando boa impressáo a reportagem 
que se fez presente. 

Amanhá, provavelmente a noite, 
o team sUl-rio-grandense deverá 
voltar a quadre.. para levar a efei
to o derradeiro treino preparativo 
para o embate que teráo que sus
tentar domingo, na abertura do 
campeonato, com s. selec;;áo de 
Goiá~. 

NOVO nIRIGENTE DA COMIS
SAO DE IMPRE:SSA 

RIO, 15 (F. ,.) - Já aposen
tado em suas func;éíes de jornalis
ta coro o ~érmino do seu mandato 
de presi,iente do Comité dos Cro
nistas de Basketball, fixado pana 
a próxima terc;a-feira, o nosso ex
companh.eiro Melo Junior vem de 
deixar a Comissác; de Imprensa do 
XII Campeonato Brasileiro Fe
minino de Basketbi1ll, passando-a, 
a José qwó Filho, de S. Paulo e 
um dos atuais dirigentes daquele 
Comité. Fé-lo após entendimento.s 
e concordancia com os seus col,egas 
da Comissáo e Comité, José Guió 
Filho e Kleber Pimenta. Além 
desses dois jornalistas especializa
dos, continuaráo integr.ando a Co
missáo de Imprensa do certame 
das "estrelas ", como membros do 
Comité de bancadas de imprensa e 
rádio, na quadra, os cronistas Noli 
Coutinho (presidente), Ademir Sil
va e Carlos, Marcondes, este res
poru:•:ivel pela assistencia ao setor 
radiofónico. 

Os dirigentes que toma.raro pos
se na noite de ontem foram os se
guintes: !van Raposo (presiden
te), Moriah Silva e Alberto Curi, 
este president"e da FMB e aquele 
vlce-presidente da CBB, na Comis
sáo Organizadora; e novamente 
l\lioriah Silva, da CBB, na Comis
sáo Técnica, sendo que nesta ainda 
figura o sr. José Días Pimenta de 
Melo, diretor dos interesses téc
nico:. da Confedera«;áQ 
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BASKETBALL.• AMAN HA- A ESTRE' IA DAS GAU' CHAS NO BRASILEIRO Tem scu iní<:io mal'cado pal'a a noilc de aman ha o \ll Campeonato B1•asilcfro de Basketball Fe-
- minino, em· cerlame que tei•á lugar no Ginásio do Clube llnnieipaJ, no Rio de Janeiro. A scle-

(.'iio !flllll'hn l'u1•1i /'illll rslt·1~iit 110 1·r1·lamr ao jogat', na partida de fundo, conlt·a a sele~üo de Goiás. :\o colcjo de abcrlul'a da etapa estarao p1·es~ntcs os eonjunlos 1·cp1•escntalirns do Estado do Hio e da Bahia. Os jogos 
s(•t•iio prr1•1•dl1los !11• 11m dr..,l'ile dos qual.11•0.s disputantc s, além de oull·as festividades de praxe. Foi instalada ho je pela man ha a Comissao Organizadm:a do Campeo na lo Brasileieo de Basketha lL Feminino, como ain?~ or
IJUll i111d11 n Cou1 issiio Ti·c·n iC'n que dfrigir[t o \JI Camp conato Brasi lefro Fcminino. Desde onlem se encontram no Rio as fo legran les da delega~ao gauc:ha aos jonos do XII Campeona lo B1•asileiro de Basketball Femmmo . 
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DOJS INS1'ANTES DO JOGO Rio Grande do Sol x Golás, vencido pela representaQáo dos Pampas. A esquerda, Dlná executa. o arremesso, sob a expeetativa de diversas atletas; 
a dlreita, Magda, grande figura da equipe, a.provelta o rebote e converte 

XII CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO DE BASKETBALL 



a<1- 1 A S ctuas melh.ores atletas em can- f ~Px7 (Marog!l. 39)(9 Mana Lui.r..1) 
Yerú o. - •estreias• deixa- .:ha foram lnega velmente, Margot e e 39x9 (Dlnú.J . 
J"alll-ae Je'll'lll' por am padráo po<1• :dagda. A ¡>rimeira, dominando com '¡ EQUIPES E MARCADORES 
~ conviu("'ellte. EJn outns palavras.

1
1 facilidad c espantosa os dols r ebotes Os d ols quadros atuaram e mar-

deb:aram..¡;e CODtacjar ¡oela medio· G 1nvcstindo eom a agili dad e atlé· earam pontos como segue: 
c:rlclade. tlca que !he t· l>"cullar nos contra- l Hio Grnn<11: do :'ul - .ll i;d C11) 

DiYa Die esteve nos sena melhores alas. Ata•• eom ·attes e ba~os e foi com acerto substituida. Aqul Te· 
mo-la tundo, tendo se aclclentado cluraate ama disputa, era atendida pelos massagtstas 

Ceabe a atleta Neud Ramos da Silva, da delegac;áo carioea fa · 
ser • juramento olimplco, no a to de abertura do XII CamÍtee- t• .Brasileiro Femlnino de Basketball. Vemo-la a.qui •aando 
tle ~ estendldo, prometia, em nome de todas as ~COl"ftll: 

tes, atua r com entusiasmo e disciplina 

GAúCHAS JOGARAO EM 
NITERól, SEXTA-FEIRA 

.. RIO. i8 (De Alberto. Mattis. nosso enviado especial - Gen
tiieza da VARIG) - Diante do bom cartaz da sel~o gaúcha 
d~. basketball (acr~dit~ a maioria qu.:: venha conseguir se clas
s-.. .flcar entre os pnme1ros), a Fcdua~áo Fluminer:Se de Basket
t-<.11 entrou em contacto coro a dire~ác da deleg&~áo sul-rio
grandenst! par a que fósse programada uma partida amistosa 
par a sext,i-feira, dia 22, . no monumental Ginásio de Caio Mar· 
t ins, em Niterói, entre as sele(;óes gaúchit e fluminense. Os e s
tudos chegaram a bom t ermo. ficando combinado que o combi
n ado gaúcho ser á hóspede da Federa!;áo Fluminense durante 
t<Jdo aquele dia . J á de manha, as atletas rumaráo para a P raia 
de !caraí e, a noite, estaráo no ginás io est adual d a capital flu
minense, dando mais urna vez combate a represent a(;áo do Es
t¡•do do Rio. 
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~lagda (exausta pelo esforQo despendido) em companhia do i;r. Nonato Pires de Carvalho, representante da FGB junto a CBB, quando falava ao nosso enviado especial; ao cen
tro, Gerson Ruhe, tecnico, e Beatriz; finalmente, o sr. Omar Pindo de Morais, presidente da entidade gaúcha, ao desfilar suas impressóes sobre a conduta da equipe suliI1a 

RUHE: "PRIMEIRA VEZ QUE NAO PASSAMOS DOS 40" 

, ENTRE OS GAúCHOS NINGUÉM FICOU SATISFEITO MAS 
TODOS ESPERAM MEl.1HORAR DA QUI POR. DIANTE 

RIO, lS (De Alberto Mattis. 
nosso enviado especial - Vía 
V ARIG) - Logo após o fácil e 
expressivo triunfo da sele!;áO 
gaúcha de basketball sóbre a 
de Goi:ís, pelo Campeonato Bra
sileiro Femin::'.'lo de Basketball, 
solicitamos rápido pronuncia
mento de atletas e dirigentes. 

zar muito ma1:;. Pelo menos, es- 1 
to1· esperan!;OS3 de que assim a
contec;a. , -: ·llCEITIVO oUE · 1u1tc1 ·r ALTA ··· ·· · .· 

GERSON RUHE: ·· PRilIEIRO 
JOGO QUE NÁO 

PA>)S.Al\IOS DE 40" 
Gerson Ruhe. o técnico da se

le!;ao gaúcha, foi o seguinte a 
manifestar sua opiniao: 

MAGDA: "NAO GOSTEI, - De modo geral, estou sa· 
PODEMOS PROD"UZIR MAIS" tisfeito. Verdade é que o qua-

Magda Rlve, a capita de nos- dro nao produziu o que pode, 
sa sele!;ao. que esteve em com- pois foi a primeira vez que nao 

Torcedor gaúcho (de Bagé) dá .. dez pontos 
·. de vantagem" no jogo com as cariocasL .. 

. . . . . ' . -... . 

panhia de Vicen•e Nonato Pi- conseguiu ultrapassar os 40 pon- RIO, 19 (De Alberto Mattis, da equip.;. Todavia, em silen-
res de Carvalho, representante tos, desde que iniciamos os trei- nosso enviado especial - Via cio ... 
da FGB nó Río, quando entre- nos. Assim mesmo, estou con- VARIG) - A sele~áo gaúcha O outro .! o st<. José Ferrei-
vistado. disse-nos: fiante que contra os demais ad- de basketball conta aquí no ra Bordagy, gaúcho de nasci-

- Nao 1;ostei! Esth·emos mui-,vers..rios venha a p:·oC:uzir mui- Río, ao menos, com dois torce- ILento ré filho de Bagé). mas 
to nervosas e na maioria do to mais. Estado do Rio, por ·e- dores intr:tn"'Ígentes. Um é o radicado há muitos anos .no 
tempo dcix • ·ar xe...'Ilp o. será um adv ... rsário di- sr. Vicente r;"onato Pires de Rio. Ainda ontem, a noitc, 

e • p - ad- ~ ~ a~s Can-albo, que ~ofre amuga- este rsportista 61tusiasta com-

lutador.' mas qU es ev ~I!;o~norm-;"1s·. de~'ll~ ..... co"';;~ ;-¡¡¡¡iii!i~.a!Wy¡j~..il.~~r~es~~~~a~a:!.-~º~~~r~eilic;:¡e~a~~~<L:Ginásío Alhh_fta-

infcrior aquele que conheci em seguir transpór este íemível ad-
Sorocaba. Acredito, todavía, versário. 
que já no pr'óximo match, quan- O presidente da Federa9ao 
do teremos pela frente a boa e- Gaúcha C::e Ba.,ketball, sr. Ornar 
quipe do Estado do Río.vamos Pindó de Morais, nao estava 
encontrar uro jogo mais convin- muito satisfeito coro a produ~o 
cente. da equipe e assim se expressou: 

A nossa pergunta. se acredi- - Pela superíoridade verifica-
tava vencer a sele~ao fluminen- da em cancha, nossa sele~ao de
se. respondeu: vía ter vencido de 60 a 10. Nao 

_ Nao sei. . . Vamos fazer posso compreender como nao 
muita fOr~a. souberam man ter mais calma e 

autoridade. Mas nao há de ser 
nada, confío ero todas que con
seguirao atingir nível técnico 

DIVA: "O ATAQUE CUSTOU A 
SE ACERTAR" 

Diva, que se portou com altos 
e baixos. íalhando ero cestas in
críveis, assim falou: 

Foi urna vitória fácil. Nossa 
marcacao foi boa. Entretanto. o 
ataque custou a SE' acertar. Nos 
próximos jogos devemo~ reali-

"Five" suJino enfrenta 
boje o Flmninense 

mais elevado nos próximos jo-
gos. 1 

RIO, 18 (De Alberto Mattis, 
nosso enviado especial) - Dois 
embates deveráo dar segui
mento, na noite de amanhá, ao 
Certamc Brasileiro de basket
ball peminino. Ambos os pré
lios seráo disputados no giuásio 
do Clube Municipal. 

Fase do jogo entre as sel1l9óes do Estado do Río e da Bahía, v<'ncido facilmente pela primeira. As baianas 
foram envolvidas pela maior classe e velocidade das fluminenses 

ESTADO DO RIO X RIO 
GRANDE DO SUL 

BRILHANTE SOLENIDADE DEU INICIO AO 
CAMPEONATO NACIONAL DAS "ESTRELAS" 

P1·otagonizai:áo o primeiro cn
contro, Estado do Rio e Rio 
Grande do Sul, para o qual há 
grande interésse, urna vez que 
tanto a equipe do Estado do 
Rio como a gaucha encontram
se em ótima forma, vindo mes
mo de brilhantes vitórias. 

Como recordamos as flumi
nenses venccram as baianas pe· 
la contagem de 4-0 a. 15. Quanto 
as gauchas, náo encontraram 
dificuldade em abater suas 
antagcoistas <Goiás), t.ambém 
por um escore dilatado. 

DISTRITO FEDERAL X 
GOIAS 

RIO, 18 CDe Alberto Mattis, nos
so enviado especial) - Vía Varig 
- Com um imponente desfile deu
se ont,em, a noite. no Ginásio AI
lah Batista do Clube Municipal, 
inicio ao XII Campeonato Brasi
leiro de Basketball Feminino. O 
garbo das atletas integrantes das 
cinco deltgac;óes participantes e 
de suas portabandeiras colheram 
mitus'asticos apk':.usos da seleta 
a.ssistencia que se fez presente em 
regular numero. 

o desfile obedeceu a seguinte 
ordem: 

a) - Bandeira Nacional, com 
r,':!spectiv% guarda~. fornecidos por 
clubes locais; 

A partida de fundo estará n b) - B.mdeira cfa Confedenac;áo 
cargo das rep1·esenta<;óes do Brasileim de Basketball; 
Distrito Federal e de Goiás, C) - Oficiais inscritos para. o 
sendo aguarda.do seu resultado certame· 
com náo menos interesse, já d) - 'Equipes da Ba.hia, Estado 
que nela fará seu debut a re- do Río, Goiás, Ric Grande do Sul 
presentac;áo carioca, franca fa- e do Distrito Fede!'a!. 
vorita do cei·tame. 1 Completou-se este .ato oor,1 en-

------------' toac;áo do Hino pacional, 

<táo do sr Alb.erto Curi, presidente 
da federa(fáo anfitriá, dirigida as 
delegaQóes participantes, dirigentes 
da CBB e autoridades em geral, a
bertun:i. solene de campeonato, a
través da palavra do presidente da 
Confedera!;áo, almirante Paulo 
Ma.rtins Meira, e juramento da a
tleta, dirigido pela cestinha Neuci 
Ramos d~ Silva, apontada. pela 
cronica t-i;pecializada do Rio como 
a roa.is completa jogadora. dw·ante 
a temporada de 1959. 

Finalmi,!1te, antes que se desse 
inico a primeira partida do cer
tame, o jo1nalista Melo Junior, co
mo patrono do campeono.to, le
vantou a bola entre as capitás das 
equipes de- Estado do R'.o e da 
Babia. 

CURSO DE PADRONIZAQAO DE 
ARBITRA GENS 

RIO. 18 (De Alberto Mattis, nos
so enviado especial) - Juntamen
te aliás como sucede em todos 

oeonatos naciona is - com 

o desenv0lvimento do XII Cam
peonato Brasileiro F,eminino de 
Basketball, funciona o Curso de 
Padronizac;áo de Arbitragem. On
tem, no T1juca Tenis Clube, sob a 
presidencia de Moriah Silva, vice
presidente da Cor.federac;áo Brasi
lein:i. d,e Basketball, estes trabalhos 
foram abertos. O curso em si ficou 
il. cargo d~ Melo Junior, jornalis
ta. espe;:;~¡;zado nesta atividade es
portiva e c¡ue, poi· sinal, há muitos 
anos vem dirigindo estes cursos 
com absoluto sucesso. 

o desenvoJvimento do curso de 
Padronizagáo de Arbitragens, do 
qwll participam todos os juizes e 
mesários .nscritoi; neste certame, 
obedecerá ao seguinte j!Squ~ma: 

a) - Eoclareciment6 de duvidas 
sobre as Regras; b) - Apreci~áo 
sobre· as arbitrnge1~ ~·oda.da an
terior; e) - OoJ,.~ ~to das 
ecrolac;ó.~.s feit º"'•.i: issáo 
Técnica e inñ' ~ do-
res (2) do f º.t.>.,, 
seguinte a. ca ,. 

tista para dar seu incentivo as 
nossas atletas. Em altos bra
dos, movimentando grande 
grupo de torceC:ores, Bordagy 
procurava estimular uossa e
qu.ipe. 

- Em Porto Alttre. dirl.I
no - "°ª cru~eir.ist:a. mas .a
q,ui "ºn úcho 

- DeYem- -~ m ¡ 
brasileiros ! O patrimonio es
portivo do Rio Grande o re
clama! Dou 10 pontos na par
tida com as cariocas !. .. 
estas e outras exclama~óes de 
transborfü.nte entusiasmo e
coivam pelo ginásio do Clube 
i\1unici1>al. 

Delega~áo Gaúcha realiza 
passeios no R io 

RTO DE .JANEliRO, 18 (De Alber
to Maltis, nosso enviado espedal) -
Gentileza da Varig - A selegiio 
gaúcha de basketball a-0 Xll cam
,peonato Braslleiro Feminino. desde 
C'\l< chcgo11 a Capital da Repübli ca, 
é alvo de ateni:oes de seus anfl
trióes, os cariocas Pa1·ticularmcnte 
o sr. Alberto curi, presidente da 
FederaGáo Metropolitano e o sr. V•• 
centc Nonato Pires de Carvalho, 
cüns11l da entidade sullna junto A 
Confederac;ito Crasileira de Basket
'i}all niio medem esror<;os para pro
porcionar uma estadia sumamente 
:igraditvcl n todos os componentes da 
<ielegnc:i10. No Hotel Argentina. Io
<'alizado quase junto a praia ilo 
li"Jan1euo. as "estr~Jas:o, gaúchas es
•!o m3'!!nificamen»e hospedadas-.: 
por parte dos diretores e pessoal do 
!1otel vém sendo servidas como se 
cstivessem no aconcht;go de seus 
!>róprios lares. Todas elas. sem ex
~c(·áo, sen tcm-se multo bem. 

SAbado de manila vlsitaram o P:io 
de Agucar. Este passeio foi deve
ras divertido, principalmente em vis• 
ta da timitlés de Cloé e Gilca. que 
•:fajara.m pelo bondinlio eli'trico 
que conduz aquele mO.ro pela pri
me!ra ycz. 

Iloje, aproveitando a folga que 
Jhes proporciona o carnet dos jogos, 
tódt. a equipe pretende visitar !! 
Praia de Copacabaua, ainda desco
n·becida por diversas delas. Como é 
1.atural, desejam apreciar a mara
vilh<'So J>nnorama da mais bela praia 
do mundo :i. também, aproveitar al
gumas horas num refrescante banllo. 

ESTRANHARAM O PISO E AS 
'l'ABELAS 

RIO, 16 (De l\1'Jerto Mattis, nos
sc enviado especia)) - Gentileza da 
Varig - Margot Ritt"r da Costa, 
<!.Ue chegou ao Rio sábado. por volta 
d:is 20,30 horas, para refori;ar a se
'e(!aO do Rio Grande do Sul. ontem 
de manhi1, no Gini'lslo "Allah Batis
ta", de propriedade do Clube Mu• 
nicipal, lot·alizaoo na Tijuca, exer
cit u-se com as demais companhei
ras <le equipe durH.1'! aproximad'l
mente, hora e meia. De início, as 
:;aúchas estl;anharam um pouco o 
piso e especialmente as tabe!as de vi
d!'"º i!lstnl:tdas naqui!le bem equipado 
~nás10. DcPOI• de mais ambientadas 
(fo! ~ste o Primeiro contacto com o 
local •das d~utas), natEnaJmen-' 
1e, as atletas mostraram maior de
~·embarago nos movimentos. 
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inferior aquele que conheci em 
Sorocaba. Acredito, todavía, 
que já no próximo match, quan
do teremos pela frente a boa e
quipe do Estado do Rio,vamos 
encontrar um jogo mais convin
cente. 

A. nossa pergunta. se acredi
tava · vencer a sele~áo fluminen
se, respondeu: 

- Nao sei. . . Vamos fazer 
muita for!;a. 

n1v A: "0 ATAQUE CU STO U A 
SE ACERTAR" -

Diva, que se portou com altos 
e baixos, fálhando em cestas in
críve.is, assim falou: 

Foi urna vitória fácil. Nossa 
marca!;aO foi boa. Entretanto. o 
ataqúe custou a se acertar. Nos 
próximos jogos devemos reali-

"Five" sulino .enfrenta 
. boje -0 Flaroinense 

RIO 18 (De Alberto Mattis, 
nosso 'enviado especial) - Dois 
embates deveráo dar segui
mentc, na noite de ama.nhá, ao 
Ce<rtame Brasileiro de basket
ball peminino. Ambos os pré
lios seráo disputados no giuásio· 
do Clube Municipal. 

ESTADO. DO RIO X RIO 
GRANDE DO SUL 

Protagonizará-0 o primeiro en
contro, Estado do Rio e Rio 
Grande do .Sul, para o qual há 
grande int.eresse, uma vez que 
tanto a equipe do Estado do 
Rio· como a gaucha encontram
se em ótima forma, vindo mes
mo de brilhantes vitórias. 

Como reGordamos as flumi
nenses venceram as baianas pe· 
la contagem de 4-0 e, 15. Quanto 
as gauchas, náo encontraram 
dificuld.ade em abater suas 
antagcoistas (Goiás), também 
1'.)0r um escore dilatado. 

DISTRITO FEDERAL X 
GOIAS 

Fase tlo jogo entre as seleQóes do Estado do Río e da Bahía, vencido facilmente pela primeira. As baianas 
foram envolvida.s pela maior classe e velocidade das fluminenses 

BRILHANTE SOLENIDADE DEU INIC.10 AO 
CAMPEONATO NACIONAL DAS "ESTRELAS" 

RIO, 18 (De Alberto Mattis, nos
so enviado especial) - Vía Varig 
- Com um imponente desfile deu
se ont;em, a noite, no Ginásio Al
lah Batista do Clube Municipal, 
inicio ao XII Campeonato Brasi
leiro de Btl.sketball Feminino. O 
garbo das atletas integrantes das· 
cinco delegaitóes participantes e 
de suas portabandeiras colheram 
m1tus'asticos apl&usos da seleta 
assistencia que se fez p1·esente em 
regular numero. 

o desfile obedeceu a seguinte 
ordem: 

a) - Bandeira Nacional, com 
r.-espectiv::i.i; guarda&, fornecidos por 
clubes locais; 

c<áo do sr. Alb.erto Ouri, presidente 
da federac;áo anfitriá, dirigida as 
delegaitóes participantes, dirigentes 
da CBB e autoridades em geral, a
bertun:¡, solene de campeonato, a
través da palavrn do presidente da 
ConfederaQáo, almirante Paulo 
Martins Meira, e juramento · da a
tleta, dirigido pela cestinoo Neuci 
Ramos d;i SHva, apontada pela 
cronica especializada do Rio como 
a mais completa jogadoro. durante 
a temporada d,e 1959. 

o desenv0lvimentv do XII Cam
peonato Brasileiro F,eminino de 
Basketball, func~ona o CUl·so de 
Padroniza1<áo de Arbitragem. On
tem, no T1juca Tenis Clube, sob a 
presidencia de Moriah Silva, vice· 
presidente da Cor.federaitáo Brasi
leinl. d,e Basketball, estes trabalhos 
foram abertos. O curso em si ficou 
a cargo dit Melo Junior, jornalis
ta es¡;Je0iahzado nesta atividade es
portiva e q_ue, po1· sinal, há muitos 
anos vem dirigindo estes cursos. 
com absoluto sucesso. 

A partida de fundo esta!'á a b) - Bandeira da Confederiac;áo 
cargo das rep1·esentagóes do Brasileirn. de Basketball; 

Finalm&!lte, antes que se desse 
inico a primeira. 'partida do. cer
tame, o j01nalista Melo Junior, co
mo patrono do 'Ca.mpeona,to, le
vantou a bola entre as ca},}itás das 
eq'uipes d<' Estado do Rio .e da 
Bahía. 

o desenvQlvimento do Curso d~ 
Padronizaitáo . de Ai·bitragens, do 
quol participam todós os juizes · e 
mesários ;nscritos neste certame, 

·obedecerá ao seguinte ~squ,ema: 
a) - Eoclarecimerrt6 de duvidas 

Distrito Federal e de Goiás, el - Oficiais inscritos para e 
sendo aguarda.do seu resultado eertame· CURSO DE PADRONIZA(JAO 

-sobre as Regras; . b) - Aprecia;&áo 

com náo menos inte.resse, já dl ~'Equipes· da Bahía, Estado ARBITRAGENS 
que nela fará seu debut a re- do Ria; Goiás, Rie G1>ru1ae· Cl_o Sul RIO, 18 (De Alberto Mattis, nos-

ptesentaitáo cal'ioca, franca fa- e do Distrito Federal. so enviad.o espedal) - .Tuntamen-

DE sobre· as arbitrage111s da rodada an
terior; c) - C-Onhecimento · das 
ecrelaqó.e.s - feit -:-_, .. ¡>"";a, Comissáo 
Técnica e inrr~-ao~ de oL>Servado-· 
fes (2) do citfrso para a :rodada 

vorita do eertam.e. 1 Completou-se este e.to oorii en- te - aliás como sucede em todos 

•-----------------' toa~áo do Hino :t{acion,al, :ia. "'"""--'""''El· pe0natos nacionais - com seguinte a. cada\ aula. -. 

C-i:C:S-ll'C.l:IO:»• . V l'"'""'Jt:.l>UV.0.4'4V 

portívo. do Rio Grande o re
clama! Dou 10 pontos na par
tida com as carioc.as !. .. 
estas e outras excl~ma~óes de 
transbord~nte entusiasmo e
coivam pelo ginásio do Clube 
l\'Iunicipal . 

Delega~áo Gaúcha realiza 
passeios no R io 

1 

RIO DE JANEllRO, 18 (De Alber-
to Mattis, 11osso enviado especial) -
Gentileza da Varig - A sele.;:üo 
gaúcha de basketball a-0 Xll Cam-
1peonato Brasileiro Feminino, desde 
eme cbegou · á Capital ELa Repúbliza, 
é a1vo de aten(;oes de seus anfl
triéíes, os cariocas PaTticularmente 
o sr: Alberto Ouri, presidente da 
Federa9iío Metropolitano e o sr. Vi• 
cente Nonato Pires de Carvalho, 
consul da entidade suilina junto . a 
Confederag:io Brasi!eira de Baskeh 
'hall náo medem esforQos para pro• 
iporcionar uma estadía sumame•nte 
:igradável a todos os componentes da 
<ielega<::ilo. No Hotel Argentina, lo
calizado quase junto a praia do 
Flameno. as "estreias" gaúohas es
+áo ma,g-nifiéamen11e hospeda~ .,,....;¡ 
por parte dos doiretores e pessoal do · · 
notel vem sendo servidas como se 
estivessem no aconchego de seus 
!•róprios lares. Todas elas. sem ex
~eráo, sentem-se muito bem. 

Sa:bado de manhii visitaram o Piio 
de AQucar. Este passei_o foi deve
ras divertido, principalmente em vis
ta da tiroides de Cloé e Gilca. que 
'!dajara.m pelo bondin'llo elétrico 
que conduz aquele mfuro pela 11ri-
meira vez. · 

H<>je, aproveitando a folga que 
!hes proporciona o carnet dos j-0gos, 
todz. a equipe pretende visitar a 
Praia de Copa·cabana, ainda desco
ruhecida por diversas delas. Com<> é 
hatural, desejam apreciar a mara
vilhoso panorama da mais bela pra<ia 
do mundo e, também, aproveitar al
gumas horas num refrescante banho. 

ESTRANHARAM O J>ISO E AS 
TABELAS 

RIO, 16 (De Alberto Mattis, nos-
sc enviaclo especial) - Gentileza da. 
Varig - Margot Rittt.r da Costa, 
que chegou ao R:io sábadu, por v<1lta 
das 2.0,30 horas, para refor~ar a se
'e(;iÍO .do Rio Grande do Sul. ontem 
de ma nh:i, no Gináslo "Allah. Batis
ta", de propriedade do Clube Mu• 
n!cipal, localizado na Tijuca, exer
cit u-se.. com as demais companhei;_,;;: 
ras de eguipe dur;;r,ie . aproximad.'.1-
mente, hora e meia. De iníci-0 as 
gaúcllas esttanharam um pouc~ o 
piso e especialm<¡nte as tabelas de vi• 
dro instaladas naquele .bern equi.Pado 
.?inásio. Dep01.' de mais ambientadas ' 
( foi l':ste o prinreiro co.ntacto com o 
local das d~t.as}, natlunail.men-' 
te, as atletas mostraram maior de
;·emb.arag.o nos _movJmentQS. 
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O COMPROMISSO DAS CESTINHAS DA FGB 
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AUCHAS VA 
As· FLUMINENSES 

• 

Sele~ao do Rio Grande do Sul é favorita 
embora as mo~as do Estado do Rio te
nham derrotado amplamente as baianas 

na peleja de estréia 

GA\JCBAS ESTREARAM VENCENDO - A sele~ao feminina gaúcba 
de basketball, iniciou com pé direito no certame brasileiro, ao bater 
amplamente as goianas. As fotos que publicamos aqui, colhidas por 
Stucker, especialmente para a Folba EsporUva, e remetidas por Alberto 
Mattis, mostram aspectos da jornada. inaugural do certame. Ao alto, a 
sele~io gaúcha desfila. e posa, a seguir, para a objetiva. Nas fotos ª1?~
xo, fases do match inaugural, p~enGo-se notar o franco predomm10 

ga.úcho nos lances sob a cesta 



M omentos de vibrar;áo viveram onlern as " estrélas" do Río Grande do Sul após o 1 t riunfo sobre a represent ac;áo do Estado do Río. Em plena conf raternizat;áo ~áo vistas as atletas gaúchas. 

Amplas E MerecidH 
decfo Do Bra•ileiro fe 
S.,.peradH As Eq1,lipes 

6rla1 001 Sulinas E Metropolitanas, Pela Te rceira Ro
nlno - lnformH Sóbra As Duas Pugnas Em Que Foram 

E1tado Do Rlo E De Goiás - Os Números De Cada 

Com os jogos cj.e ontem a no! 
te no Ginásio dé Clube Muni. 
cipal, prestigiadoe uma ver; mat• 
por regular públleo, definiram' 
se as prineipais posi1:óes do Xl1 
Campeonato Braslleiro de Bas 
ketball Feminine. ,f.esi.m é que 
tace a derrota q~ sofreram, a 
jogadorin1 cj.a $elegio de Estado 
qo Rio perderam a invencibi. 
liqade e igualmente a lideral'l-
1;a, a qual a¡or1t. passou a ser 
ocur¡>acj.a pelas suas vencedoras 
d-? ontem e também pelas "es
trelas" do Distrito Federal. Foi 
n rod~da de ontem, no "Giná
~io Allah Batista", a mais inte
ressante das reali2adas até ago. 
ra, já !!Ue na pugna inicial bou·1 •·e um movimenta4o e renl!ido 
cotejo entre as representagoes 
do Río Grande de Sul e do Es-1 
tado :fo Rlo de Janeiro e no 
cotejo de fundo outra boa de
monstragáo da equipe d6 :Oís..¡ 
trito Federal frente aó entu
siástico quinteto de Goiái;. 
Triunf•re"' As Sulines 

As atletas gauchas, com o es~ 
p!!!ravam os aeus dirigentes, él;e" 
ram um. grande pa~o co¡n v1~
tas ao titulo de vice-campeas 
naeionais tirando as esperancas 

artlda E Aa Novas Coloca~óes 
(IUll 1111111ln1t'11tc mantinham as 
Jo.iador11 tluminentes. Desde o 
lntrlo da pugnn f!cou evidencia
da 1 1u11erlorldadc técnica e fi
alr1 du ullnns ontcm em noi
te 1111plrnda em Lodos os seus 
niovlmentos ofensivos e defen
~lvo .. Cmn c~sa mclhor perfor-
111nnct1 u comandadas do técni
co Grr. on Ruh~' dominaram in
lt'irnmente as ai;óes e náo che
gou n se torna.· muito dificil o 
parcial de 18 x 11 e o marca
dor final de 51 x 22. A difercn
ea de pontos - vinte e novl) -
reflete com justic;a a grand& 
prcdominfmcla exercida pela 
equipe do Rio Grande do Sul 
sóbre a do Eshdo do Río, sen
da que a sua amai;iio de ontem 
serve de excelente credencial 
para a pclcja decisiva de ama
nha com o Distrito Federal Os 
grandes nomes do "five" sulino 
na jornada vitoriosa de ontem 
foram os de Margot, Magda, Di
va, lisa e Clarice. 
Outro Sucesso Das Coriocos 

Nova apresenta<;áo fizeram 
as "estr:elas" da cidade e como 
se esperava !oi traduzida em 
nova e ampla vitória, dessa 
feíta, a dono da representai;ao 
eje Goias Como na peieja an-
terior, em que as baianas se *~~**-lr:*:~d'.:~t:k.:~:J\:.lti::Jt.X/r~ mostraram impotentes p a r a * conter as manobras da Sele* 1;áo Carioca, as joverts atletas * goianas náo puderam impedir 

: que a contagem atingisse tao * 11ltas cifras, como foram os de* finitivos 94x26. Em virtucie da * disparidade de fóri;as, o técni* co Charles Borer, de acór<lo 
:; com os planos tra<;ados, intro* duziu diver sas alterai;óes na * equ ipe e com o :fito de ensejar * opor tunidades iguais a todas as ! doze jogadoras do plantel. Mas 
~ a formacáo que melhor se en
~ t endeu na quadra, possivel*' mente a t itular, :foi a campos
} ta por Eugénia, Marta, Marlí, * :Marlene e Atila, ao passo que * a ! demais nao se exih1ram tao 

* * * ~ 
* :4 

bem em conjunto como essas 
cmco destacadas "estrelas" do 
desporto da cesta carioca. Ou· 
tra que também se apresentou 
bem foi a experimentada Lau
ra, sobrando boas referencias 
também para Edir e Elizabeth. 
Enfre as goianas, entusiásticas 
C' lutadoras, as mais realcadas 
toram Eunice e Maria Luiza. 

Hoje, Fren 

s 
E. Do 
Carioc 



Elisabeth em sensacional cesta para a Seler;áo Cario• 
· ca, na peleja vitoriosa de ontem·· frente a Goiás. Na 

expectativa do desfecho do lance se encontram as 
goianas Marília, Maria Lorezi e Maria Luzia e a ca

rioca Célia. 

Outrri Grande Certame 
e O N F O R l\'J; E pala- ~ 

vras do delegado flu
minense, Luiz Rosas, 
por ocasiiio da sessiio. 

de abertura do Congresso de 
Baskétbali Feminino, realiza
do no plenáfio do C. N. D . , 
deseja o Estado do Rio ~ 
sede dop róximo Campeona
to Brasileiro Feminino. Será, 
se concedido o patrocínio, o 
segundo certame brasileiro, a 
tei; como local o Caía Mar
tins, em Niterói, já que 
aquele ginásio foi palco da 
disputa do VII Campeonato 
Brasileiro Feminino, em 1955. 
Nesta oportunidade, bateu o 
certame o record de concor
rentes, com seis equipes, a 
saber: Sao Paulo, Paraná, 
Distrito Federal, Minas Gc·
rais, Estado do Río e Rio 
Grande do Sul. 

E o resultado finance:ro :fo! 
excelente, deixando aprer.iá
vel .saldo para a F. F. B. 
Em Coio Mortins, Jogos E 
Hospedagem 

Na breve alocuc;áo que pro
terlu o dr. Luís Rosas ex
plicou estar a Federac;ao Flu
minense de Basketball apa
rdhada para arcar com as res
ponsabilidades , do patrocfaio 
do próximo certame fen:iinino. 

Comunicou ainda que o 
problema de hospedagem está 
dE.&de já, ·resolvido , pois o 
G'násio de Caio Martins p')s
imi dependencias para alo· 
jar todas as delegac;óes e 
ma1s os juizes. Disse mais o 
cielegado fluminense, que 
quanto aos alojamentos, nao 
se pode ter dúvidas sobre as 
~uas qualidades, de vez que 
o Selecionado Brasilefro lá ¡¡a 
c·:mcentrou para o Pan-Ame-
1 !cano e voltará agora para ns 
pr~parativos coro vistas ao 
Sul-Americano. de Cordoba. 

; pes rrovove1s roro A t'eleJO oe t-u o 
• No Ginásio Do Municipal - Como 1 • 
: Grande Do Sul X Bohio - Amo á O hlce:irra!Rll!ft.-
: to Do Magno Certome Das 11 

• • • E M prossegmmento logo m.ai.s. da ~ 
• Campeonato Brasileiro F eminino, -
: os cotejos Distrito Federal x E..."tado do Rio * Grande do Sul x Babia. constantes da pe~~= 
• rodada, na qual ficará de folga, Goiás.. -a pri-~:qlllu 
• leja da noite .. marcada para as 21.30 
• liando cariocas e fluminenses num prélio 
: resblltado terá grande significa~o para a CO!!:i:;;i:i:<I. 
;1 título. Vem o quinteto local se apresen e 
• xando patente que lutará com tódas as ~ pela 
: quista do bicampeonato. Por outro lado muito boas -
• sido as exibic;óes das flummen.s~ que comparecera! 
• ao certame, com um conjunto bem treinado e que d -
r monstra ter o basketball feminino progredido. no Ds-
1: tado do Rio. Espera-se para hoje, um bom público, poli 
: será éste match sem dúvida um dos melhores do pre
• sente certame. 
• . RIO GRANDE DO SUL X BAHlA 
: Como preliminar do cotejo entre as cariocas e fi~ -
• mlllenses, será disputado o interessante prélio Rio G. 
• do Sul x Bahía, que tem o _seu inícip marcado p.ara as 

.. ri o a are a que e preeh e 
• busca de um dos primefros pastos do certame. Quanto : 
: as baianas, mais ambientadas já realizaram frente as • 
• "estrelas" locais, melhor exibic;áo e demonstraram tam- • 
• bém, o quanto será benéfica para a Bahía, a sua partí- • 
• cipac;ao no campeonato. 11 
: AS EQUIPES, PARA HOJE · : 
• Para lago mais deveráo os quintetos carioca, flu- • 
• minense, gaúcho e goiano ser formados pelas seguin- 11 
• tes "estrélas": 11 
: CARIOCAS - Marli. Marlene, Maria, Eugenia. Áti· 11 
• la, Edir. Célia, Lucí, Jani, Laura, Valquíria e Elizabeth, : 
11 FLUMINENSE - Neuza, Gonc;ala, CatíJ.rina, Biri· 11 

· • nha, Teresinha, Maria Cristina, Francisca, Jady, Maria 11 
: Amélia, Laura, Rosali e Nilda. . • 
11 GAúCHAS - Clarice, Beatriz, Margot, Magda, Gls- : 
• lene, Iéda, Dina, Gilca, Ilza, Diva e Cloé. 11 
11 BAIANAS - Beatriz, Aglali, Aidil, Ana Maria, Ma- ·· • e ~~ ~uÁ~a~rna, Celeste, Jaci, Lindaura, Teresinha, Sel- : 

11 AMANHÁ, úl TIMA "RODADA" : 
• Pela rodada de encerramento do XII Campeonato 11 
: Brasileiro Feminino, seráo realizados, amanhá, os se- : 
11 guintes prélios: 11 
11 . BAHIA x GOIAS 11 
11 DISTRITO FEDERAL x RIQ GRANDE DO S'UL 11 , ............................•......... ~ 



CAIU O ESTADO DO RIO POR 51 x 22 

NOVA, VITORIA ·DAS GAÚCHAS NO . . 

BRASILEIRO O.E BASKE-TBALL 

PllOSSEGUIU O CERTAME BRASILEIRO FEMININO - Na noite 
de anteontem teve prossegulmento no Rio, o Brasilelro Feminino de 
Basket. A foto colhida por Studl:er, especialmente para a Folha 
Esporüva, mostra uma fase do match entre Goiás e Estado do Rio. 

As numinenses f.riunfaram amJ>lamente por 42x22. 



. 

CAIU O ESTADO DO RIO POR 51 x 22 

NOVA, VITORIA ·DAS GAOCHAS NO 
BRASILEIRO O.E BASKE-TBALL 

FoLHA ESPOR11VA - IS - 20 .. '.MN!IRO - J960 1 

CAIU O ESTADO DO RIO POR 5.J. x 22 . 

N,o·v A VITORIA . DAS . GAOCHA.S NO 
BRASILE.IRO, DI BASKETBALL 

• RlO, 10 (De Alberto :\Iat- forma, inYicla no Br~sileiro . 
tis) - Pelo Tclef'one - A Feminino de Basketball. No 
sele(·ao do Río Grande <lo oul1·0 prélio cla. noitacla, que 
Sul, realizando convincente lc,·c por local o Ginásio <lo · 
e.xibi~tfo, batcu esta noite no Clnhc Municipal. o Distrito 
" five" do Estado do Rio, por Fe<lPral suplantou Goiás por 
51 x 22, mantcndo-se, desta lH x ~G. 



CARIOCAS VENCERAM AS 
BAIANAS COMO CAMPEAS 
Magnífica a exibi~ao das "eslrelas" que repre
senlam o Dislrilo Federal no XII Campeonato 

Brasileiro Feminino de Basketball 
RIO, 19 (D" Albedo Matti.s. ~~o emiado e!";>ecia: '\" \'"AP.IG 

o.· tero a nolte. no Glnásio do C!ub<! :Yuniaplll. .. ~"":O m T.· 
juca, perante público apenas ::-egular. fornm desdd1:e:! 
gos correspondentes a 15e~unda rod.adn d:i XII C~ 
leiro F eminlno de Ba•ketbal! O e:>co:l:!'t> ~=.!JU Ct';ee"..1c-;;i:c 
os selecionodos do Estado do R.1' e de Gc:&s C::rte::;;:o:::O!~ 
namente a e:tp-?Ct. t!rn, o quadro n - -:ro.re c<OSeg--.; e! d 
forma ampla i;eu ad\"crsAtio, a~ e-=d:>-o r.:J f""mal pe~ expres.sh·o 
escore de 42 o. 22. 

O team !lum' r-en e mal!' umn \"e"Z 
lm¡>rc,~!on .. u I>"l::I nprechh·el !!· 
t<:'mn el" Jugo pOsto em pr(Ui~a 
dinnt'" rh~ um ad\~erc:-~rto nu11to 
comhn.ti,·o. mas t~<'nlcnml'nte, bam 
lnft'rior . .\. populn.r TlHinhn e ~u~s 
\·nloro~aR co111pnnhí·irns1 C'o1no fl .. 
zernm na nolte de esu-é!a frente 
A B~d1ia, npresentar:un um j0~') 
ai:-rc,si\'o e bem clefini<lo, baRt>:>· 
do aC'inu.l de tudo e1n con~tantes 
dt'slr.camontos, velocldi<to, f irmc?.n 
no~ pa~!'Ces e nas conch.1~ñcH. 

A rcpr"st>nta~i\o de Gol(1s, por 
t,:Un Y€'Z 1 nílo COtH•e~ulu jan1~tis t'

qullihr:\r as a~6f" .... , jú. ctUt' f'Uas a
tletas. em ~a. malorla, siio prin
cipiantes na pr:\tlcn <leste i-spor
te. Poucai< vezes conseguiram in· 
filtrar-se, para concl uir d .. bandc-1-
Ja ou de rebote. Deve-"P reconh~
cer, entr etanto, quo af' ºestrfla~ .. 
goi11 nas estlvoram melhor o mai.< 
íelizes ncsta partida do que fren· 
t(' as ga1lcha..-<, na uoi Le da a ber
tura do c<.>rtame. Princ!palm<'nte a 
atu:t<:iio individua.! do Maria J,uisa, 
qne conseguiu asH!nalar l 2 <los 
22 J>ontos de aun equipe, con ti i
buiu decldldam<.>nte para um rne
Jhor comporta.mento do qundro. · 

en: \DROS E :HARC'. \DORES 
As seguintes atleta:; cllsputaram 

e mnr<"aram pontos n~stc pr~llo: 
EHt:ulo tlo Rlo - Ncuza. (,), Ca

tnrina ( 4 ), J'udi (7), Maria Amé
!ic. (2), Hosall (1), Maria Ti>rezl
nha, a. 1>opul11r Btorlnha (15) e 
Nllda (:!). Total: 4!l pontos. 

Golñ" - Maria Lorenzl (;l), Dul
ce (~ ). Maria Luisa (12), Eunlce 
(3) e Lacl (2). Total: 22 pontos. 

DIS'rRITO FEDER.\J, ARILU!OU 
A lJ.\.JllA: »7x::a 

No jugo d e fundo da segunda 
rodada, a notável sele1;1lo do Dis
trito Fecleral, fa.zendo sua estréb 
n este ca.mpconato, abatcu o com-

._,,1nado baiano pelo alto <'S<'ore de 
97 a 23. O domfnio absolu to das 
cestlnhas car iocas, de um lado, e 
a fragll>dade grllanto da repre
~~ntn.c:Ao da "Boa 'l'E'rru,."1 de outro, 
f izeram com quo os as><lstentes ~e 
d e><lnt('ressassem do préllo. As pu
pllns do Charles Bohrer, g·rac;as ao 
perfelto JOgo desenvolvido, de con
t ra·ata:iues constantes e domfnlo 
espnntoso nos dols rebotes, ncumu· 
lnrnm pontos e m ll.ls ponto><. O tt;c. 
nico mesm o deu-se a.o luxo de fa
zor rrequentes substltuic;óes e. :·s
sim me,.mo. o rftmo de jogo jamais 
se Yiu prejudlcado. 

:UARLJ, l\ OT.l Y EJ, 
Verclnde!ramente estupenclo foi, 

por <>xemplo, o comporta.mento de 
Marll, campea carlocn pelo Flumi-

nense. E~ta ádl, lnl~llgente e ma
liciosa ce~tinhn jogou de ench••r 
os olbos. A b<m da Ycrdade, cabe 
dizer que multo "astro" d~ lm,.ket
ball nito procluz o c¡ue ela dE>mons
trou sah<>r. a nolte de ontem. Mas 
também Atila, Laura, l\larta, .r.r:i~
lene. Eugénla e' L(ic,in pro\'aram 
que se encontram em grande for
ma e qut:>. sem dt\\'ida :1lguma. "''º 
as candi<latai< cxponencluls pnra a 
C'onqulstn do cobl!;ndo e honroso 
trtulo. 

Nilo· podemos dei:tar de a<'<'n
tuar, tamb~m. que o ma.gntc\·'o 
C"Onjunto do Distrito Federal em 
momento algum afrouxou o jugo. 
Sua• all<>tns lutaram <"om denO<lo 
e ardor de prindpio ao flm, como 
se ti\'e;sem enfrentando um ad
Yersá:rlo de\'<:'ras caµa.z o dlC!cll. 
:N'etn mesmo a grancle ma.rgPm ele 
pontos que se v<>rltl~ou aos ofto 
minutos (34 a 6), e d<'pois no rl· 
na! do primeiro 1>er!ndo (4 2 n 8), 
~izeram coin que aM reJlrt~sentan
tes da Feclern~i\n patrocinadorn. 
dimlnuis~<:'m de produ~no. 

DADOS ·r~CNICO~ 
Os clois quaclros atuanun e ma~· 

caram <'Omo segue: 
Dlwtrlto Federnl - Jan! (2). Eu

gt!nia (3), Lucia Maria (12), Eliza
beth (2), :\!arta (15), Atila (oll, 
.Marlene (110), Ecllr (7), Célla (8). 
:\Iarli (16) e Laura (12). T otal: !•7 
pontos. 

Dnhln - Aidll (0), Ana Maria 
( 2), Cdeste (1), Terezinha (5), A
g!adi (6) e Beatriz (9). Total: -
23 pontos. 

ARBITR.\ GEXS E REXDA 
O encontro preliminar fol d i,.1-

gido pelos julz<.>s Cillio P. Guc<l"$ 
e Mário Newton L<>al. Ambos rea· 
l!zaram bom trabalho. Nn mesa 
de controle estlvernm Abill o Go
me:o; Dini7. ( cronom etril•ta), I,nn
r ea.no PenJ>a (a.pouta.dor), Yl · 
de Oliveira ( cronom~tri··tn dos 30 
segundos) , Mllthon Viana de Cnr
valho (ohservador). 

José Rihelro ( f lumlnens(') e ,Tal· 
me Sollgo (gaQcho), contr olaram 
com seguran<;a o jOgo de fundo. Na 
mesa de control e cstiveram Ar
mando Coelho ( c ronometrlsta.), Jlil
mes Dias (apontador), Delclo Car
neiro (cronometrlsta dos 30 .ilC
gundos) e Jo:«é Moutlnho (obscr
,·ador). 

VITORIA APLASTANTE DAS CARIOCAS Na ro dada de anteontem do Ilrasilei.ro Feminino, as ca
riocas obtiveram vitória verdadeiramente aplastante frente a sele~áo balana. As mo~ da Velhacap 

anotaram 97 pontos contra 23, das estrelas da boa terra. 

~ , .... 

• 
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RlO, 20 - (De A!Lerto 
Maltis, pelo tclefone) -
A rept'e>!'lenlagao femini
na de ba"kelball do Rio 
Gra11de do ~ul 'oltou a 
Ye1wer e-:ta noitr-. Ilª ro
dada leYarla a efeito no 
Ginásio Municipal, -..oLre
puja ndo o c>lrnco dn Ba.hiu 
p01· 60 a 21, e f!'nrtmtindo 
desla fo1·ma. df'"de já. o 
Yit:c-r.amµronuto. E$te 
fúi o lerc·f'il'o h·iu!lf'o 1·on
:>ecuth·o dno; gaucha-:. que 
se ma11tém invidu-... de>? 
'en lo agora deeidil' oom 
ª" cario<'ac:. o tíilllO má
ximo do c·.crtame brasilci
ro de hn~kclhall f<:>rnini -
110. Xo cnr.onlro de fun
do, o '' f'h·_y" c-ario0a lam
brm niaule\'c sna inYen
dbil ida<le e po~iQiiO. !Ja
ten<lo a rcp1·c;;cn latiio do 
t•:stado rfo Rio. por fi8 a 

A.S FOTOS, cothidas no Río, por Stucker e transpor ladas via Varir, mostram aspectos da peleja. susten
Mlda pelas gaúchas anteontem, frente as fluminenses. Ao lado, a represent~áo gaúcha concluí um arremesso 

cesta das fluminenses. Acima, as estrelas b FGB, que brilham intensamente no Río, confratemízam 
ale;remente após a vitoria que Bles rai-antiu prosse¡uirem invictas no certame 



fOLHA ESPOATN A - 11 -

SORRIDENTES, as capitfü; ch ~ 
nÍD• de Basket 

· e llio ~rande do Sul pennntam llaalllas, uates é1e ser hlicbM o match que sustentaram pelo Campeonato Braslleiro Ftmi-
fae menmentada da conienda f11e ._~ e ~ca vitoria. das "estrelas" gaúchas 

"ESTRELAS" GAOCHAS GANHARAM BEM DAS FLUMINENSES E NOS 
DEZ MINUTOS FINAIS EX BIRAM UM BASKETBALL MAGNIFICO 

RIO, 20 •D" Al~erto Ma~tis, n~- r DIVA "TIROt: A TOt: • 
so enviado es~ci&l) - V1a Vang o:va, que na pa?'\ida :€3 
- Triunfo i.ob t.odos os {>ont.os de frente ao Goiás, ni.o agrad6."'a no 
vista mernório conquistou ontem, segundo tempo desi& parllda "'ti
a noite, a sel~o gaucha de Das- rou a touca". Efet.uou J<>gadas 
ketball, ao aba.ter com sobras (51 simplesmente sen.sacionais. Jamais 
x 22) a briosa. equipe representati- se impres;;ionando com o adversá.
va do Estado do Rio, em partida ri<>, souoe armar e concluir de 

ALEGRIA CONT AGIANTE APOS A VITORIA 

preliminar da 3. a rodada do XII forma magistral. 
camp.eonat.o B1·aslleiro de Basket- Náo menos eficiente foi o com
ball. Aper,as nos cinco minutos ini- porta.mento de Magda, a categori
ciais, quando mais urna vez nossas zada capitá da equipe gaucha. 
cestinhlls, sem motivo algum mos- Ainda oometeu algumas falhas, 
traram-se bastante nervosas, o oometendo faltas desnecessárias. 
"five" flmninens~ chegou a domi- Mt1s o bom publico presente no Gi

Diva pensa ter "rasgado a touca" e· . espera 
que a nossa sele~áo renda ca.da· vez mais ! · 

nar e irnpressionar. A partir do násio Allah Batista. teve muitas o- RIO, JZO (De Alberto Mattis, nos-
10. o minuto, todavía, as atletas portunidades de aplaudí-la, em vir· so enviado especial) Via Varig -
dos pampas, por nssim dizer, "se tude de iogadas que náo deixaram Logo após a brilhante \litória. da 
encontroram" e tomaram as re- duvida ql:anto a sua categoría. representa~áo da. Federac;áo Gau
d.eas do embat.e, crescendo de pro- Ainda. contribuiram para o ex· cha de Basketball .sobre a selec;áo 
duc;áo gradativamente. Nos 16 mi- pressivo triunfo as atletas Cloé e fluminense, assegurando pratlca
nutos finais, o combinado prepara- Beatriz. Ma.i·got também se hou- mente a conquista do vice-campeow 
do pelo prof. Gerson Ruhe a.pre. ve bem ne ataque, mas na defesa nato, dirigentes e simpatizantes 
sentou um basketball primoroso, se colocava mal e, em consequen- invadiram a. quadra. e íelicitaram 
dominando amplamente seu adver- cía comPleu diversas faltos sem efusivamente Magda. e suas co
sá1·io, que lutou eom Oi·avura, ma1s1m!Ce:Ssri~~~!edl'lt"'v--et•lCJll'l-t-iw1~~~!!!~-Y!·~~~,._ ~ia 11 
teve que (eder diant.e de um siste- vera.ro-se co'm altos e baixos e Gil- se a11ossou e to os, riio nos foi 
ma mais prfeito posto em prática ca, que entrou quase no final da facil colher impressiies para. regis
por atletas mais experientes e téc- p¡¡rtida, uáo teve oportunidade de trá-las no jornal do esporte gau
nicas. demonstrar soos boas qualidades. eho. Assim mesmo, nos empenha

Gislene e Diná náo chegarnm a mos em alcan9ar esse objetivo e 
lLSA DEU OUTRA FEHJAO 

SISTEMA DE ATAQUE 
AO 

N.otável foi, poi· exemplo, a a
tuac;áo da Ilsa.. Náo saiu joga.ndo. 
Mais ou menos eos 8 minuto.s do 
primeiro peri<>do. substituiu Leda. 
Com a entrada desta atleta - .jo
go da selec;áo gaucha ainda. náo 
estava oonvencendo-se - mudou 
o panorama. da contenda. Tomou 
outra feic;iio. A equipe ia ao ata
que com autoridade .e seguranc;a 
e, em consequencia disto, desenvol
vía jogild8.S de alto nivel técnico. 

As carlocas nao tivera.m 
ma.ior diflculda.de em su
plantar as goianas. Na foto, 
a conquista de uma. cesta 
pelo seleclonado guanaba-

rino 

disput-ar. fomos bem sucedidos. 

O QUADRO ADVERSARIO 
A sele~o fluminense em momen

to algum decepcionou. Como já 
frisamos, íutou com denodo de 
principio ao fim. Além disto, pro
curou de.>envolver um. jogo veloz, 
que é por sinal, urna da.s suas prin
cipais caracteristicas. Mas muito 
bem marcadas pelas int,egra.ntes do 
team sul-riograndense, as cesti
nhas de Niteroi náo conseguiram 
produzir mais. Mesmo as "estre
las" máximas do conjunto (Neuza. 
e Terezinha) poucas vezes conse
guiram deslocar-se, para concluir 
com sucesso. 

O DESENROLAR DO ENCONTRO 
Pare que os aficionados tenham 

urna nítida idéia do desenrolar da 
partida, registramos a marcha do 
marcador, como segue: 

Río Grande do Sul - 2x0 - 2x1 
- 2x3 - 3x3 - 3x5 - 5x5 - 5x7 
- 5x8 - 5xl0 - tempo Rio Gran-
de do Sul - 6x10 - 7xl0 - 9x10 
- substituic;áo do Estado do Río, 
entrando Nilda em lugar de Ma
ria do Carmo - 9xll - tempo 
Estado do Rio - llxll - Ma1·ia 
do Carmo substitui Neuza - 12xll 
- 14x11 - 16xll - Neuza volta 
para substituir Maria Amélia. 
tempo Rio Grande do Sul - Cloé 
,e !Isa entram em lu~r de Diva e 
leda - 18xll - final do primei· 
ro tempo 18x12 - 18x13 - Mar· 
got completa. sua quinta falta e 
é substitul.da po::: Diva - 19x13 -
21x13 - 21xl4 - 23x14 - Bea
triZ entra em lugar de Cla.rice - . 
25x14 - 27xl4 - 27xl5 - 19x15 -
29x17 - 29xl8 - 3lxl8 - 3lx20 -
32x20 - 34x20 - 36x20 - 38x20 
- 40x20 - faltam 3 minutos 
42x20 - 44x20 - 44x21 - 46x21 -
47x2i - Gilca entra em lugar de 
Diva - 48x21 - Ieda substitui 
Magda - 49x21 - 49x22 - 5lx22. 

QUADROS E MARCADO Y- -;;s 
Foram as segumtes atletas que 

disputaram e marcaram pontos: 
GAUCHAS - Cl6ric.e (1) - Bea

tri (4) - leda 04 - Gllca (0) -
Ilsa C2) - Diva (16) - Ma.gda 
(12) - Margot (5) e Cloé (7) • To
tal: 51 pontos. 

FLUMINENSES - Neuza (4) -
Catarina CO) - Mai·ia Cristina O) 
- Judi (4) - Maria AmélfQ (2) 

(Continua na. 13.a página) 

VICENTE NONATO: "O 
ESTA' NO PAPO" 

VICE 

O primeiro a invadir a quadra 
e felicitar, uma a uma, as cesti
nhas gauchas foi Vicente Nonato 
Pires de C'arvalho, o incansável re
presentante da FGB junto a Con
federa9áo Puxa.-mo-lo em momen
to oportuno para o lado e, solici
tado a se pronunciar sobre a sig
nificativa vitória, eufórico falou: 

- Espera.va isto. Vencemos com 
sobras nm a.dversátio capaz. As 
atletas gauchas portaram-se ga
lhardamente. e elevaram o nome 
esportivo do Río Grande do Sul 
ainda mais no conceito nacional. 
Jama.is duvidei da capacidade des
tas magnificas atletas. Náo há a 
menor duvida.: o vice está no pa
po. O Río Grande vive no meu co
rac;áo e esta. chama viva ainda 
cesceu mais com este grande feí
to. 

DIVA: "TffiEI A TOUCA" 

Diva. seniiu muito soa opaca a
presentac;áo no jogo de ('stréia. On
tem, reabilitou-se completamente e 
por isto também vibrou. Ela. nos 
disse: 

- Tirei a "touca". O jogo foi 
mais facil do que espera.va. As 
fl.uminenses náo sáo aquilo que 
pmta.vam Agora, vamos para ou
tra. Espero que contra Distrito 
Federal e Babia venhamos a pro
duzir a.inda mais. 

ILSA: "FOI UMA GRANDE 
VITORIA" 

nsa, df' destacada atua9áo, náo 
pode esconder sua imensa alegria 
e, dando vasáo a este justo senti
mento, falou: 

- Foi uma grande vitória. Ago
ra, nosso tea.m está se acertando. 
Estou vfürando, pois acredito que 
contribui para um honroso titulo 
que jamais nos fugírá. ' 

GJLCA: "ESTOU MAIS QUE 
SATISFEITA" 

Gilca, a mais baixinha das "es
trelas" gauchas, f:a21endo sua. es
tréla em campeonato braslleiros, 
também nao se pode conter e, so
Hcitada a se pronunciar, disse: 

- Jamals senti Uo grande emo· 
~o em minha vida. esportiva. Es-

tou imensamente feliz por ter sido 
convocada pela FGB, dando-me o
portunidade de contribuir para o 
engrandecimento do Río Grande 
esportivo . No futuro, quero dedi
car-me ainda com mais entusias
mo a prática deste sensacional es
porte. 

gaucho. Foi uma apresentac;áo que 
traduz bem o esfor~o da FGB e de 
seu técnico cm 01·ganizar um con
junto capaz. Ainda nao é perfeito. 
Mas o progresso alcan9ado nos ul
timos anos, é patente. Além de 
demonstrar um sistema de jogo de 

DIVA: "TIREJ A TOUCA" 
bém brilharam individualmente. 

CHARLES BORER: "0 QUADRO Magda., por exemplo, no inicio um 
AGIW\DOU" t pouco neQ'.9Q majs tarde me ~ 

pressionou muito. Tem um gra 
Fize1nos questáo ainda- de ouvir de futuro a sua frente. 

a opiniáo abalizada de Charles Bo-
rer, técnico da sele~áo carioca e VLADIR GUJMARiiES: "NAO 
um dos mais credencia.dos do Bra- FOI SURPRESA" 
sil. Foram estas a!I suas palavras: Finalmente, ainda procuramos 

- Esperava isto do selecionado (Continua na 15.a Pagina) 

Findo o ~contro, atletas e esp<>rtfstas tr~nsmitlram sua oplniáo a Fo
lha Esport1va. Vicente Nonato (ao alto) disse que Já esperav.I\ pelo tri
unfo; Diva (ao centro) desabafe>u, alegre: "Tirel a touca'" • e Charles 
Bohrer, ieenleo da sel~áo ca.rioca. (embaiiro), declarou-se' b~m impres-

sionado. com a aiua~o das p'Cichas . 
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1 

1 

FEMININAS DE BAS-KETBALL 
Gaúchas foram adversarias só nos pri
meiros minutos, cedendo depois a maior 

tlas_se da equipe do DislrHo Fe~eral 

Sele9áo carioca manteve o titulo 

r· 

J 
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rlo Matti.s, no~"º 
- Yia VARIG - A

nta -o da Babia pelo 
7 "21, a ;-;elr..r·ao gaucha 
reminino consignou sua 

\ilócia e ª''ezurou com isto de
\·amente o título- de vice-campea 

XII Campeonato Brasileiro Feminino. 
pupila<> do prof. Gerson Ruhe, que se 

concluziram com allos e baixos na 'parti-

da de e,;fréia, mais ambientada, agora, 
Ycm azradando a críticos e técnicos lo
cai"'. Já contra o Estado do Rio deram 
snficienle;; provas de sua maior catezo
ria e técnica e, ontem a noile, frente -,lO 
combativo quadro representati.vo da "BoiJ 
Ter1·a". nao deixaram mai:; duvidas de 
qno o ba,kelball gaucho já atingiu cerUl. 
maturidacle e que deye ser reRpc.itado, 
como fOr~a consideráYel, no ccnúrio na
cional. 

TODAS TIVERAM OPORTUNI
DADE DE BRILHAR 

Acima de tudo, cabe dizer que 
todas as atletas de nossa repre
sentac;áo tiveram oportunidade 
de brilhar frente as baianas. 
Mesmo em face das frequentes 
substituic;óes feitas durante o 
primeiro e segundo tempos, o 
ritmo do conjunto náo foi -afe
tado. Até Gilca, Gislane e Diná., 
que sáo e8treantes em campeo
natos brl}.sileiros, portaram-se a
lém da eJtpectativa. Bem contra-
ladas, desenvol•1eram jogadas 
precisas. As demais, já com mais 
tarimba e cancha - como se diz 
na giria esportiva - foram sim
plesmente notáveis. Neste parti
culoar, cabe assinalar principal
mente o comportamento de Mag
da e Diva, seguidas de perto por 
Margot. Magda, após fintas sen
sacionais, infiltrava-se no gar
rafáo para concluir sempre com 
aeguranc;a. E Diva., como inte
ligente e maliciosa armadora, 
mals urna vez colheu aplausos da 
to..""C d:i oe.rioca. Também nas ces
tas de meia e de longa distan
c!a brllholl, Margot, que náo a
gradara em nenhum sentido na 
n .te anterior, recuperou-se in
tegralmente e voltou a jogar o 
que sabe. Igualmente Beatriz e 
Ilsa cumpriram b0o:is performan
ces e jamais se deixaram per
turbar pelo adversário. Clarice e 
Cloé, com poucos senóes, con
tribuiram também com o sufi
ciente para a bela e expressiva 
vitória. 

ANDAMENTO DA PARTIDA 
O escore parcial no final · do 

primeiro tempo - 36 a 7 - e 
no final da partida - 70 a 21 
- diz bem o que foi o anda
mento d&te embate. As valoro
sas cestinhas da FGB domina
ram cofn tamanha amplitude na 
cancha e no marcador, que em 

REGRESSAM SABADO 
AS GAúCHAS 

RIO, 21 (De Alberto Mattis) 
- O embarque da delegac;áo 
gaúcha, de regresso aos pagos, 
está previsto para sábado pró
ximo, pela Cruzeiro do Sul. As 
nossas representantes no Bra
sileiro Feminino de Basketball 
deveráo deixar o Santos Du
mont as 8 horas da manhá e 
chegar a Porto Alegre por volta 
das 13 horas. 

momento algum as valentes atle
tas da Bahia conseguiram cau
sar apreensáo. Enfim, foi urna 
Iuta desproporcional, vendo-se de 
um lado um qoodro bem entro
sado e capaz e, do outro. u.m 
que se empregava a fundo, mas 
que carecia de mais prática e ex
periencia. 

MARCHA DO MARCADOR 
O marcador apresentou a se

guinte movimentacáo: Río Gran
de ~ 2x0-4x0-4xl-5xl-6xl-7x1-
8xl-9xl-llxl-13xl-15xl-15x2-15x3 
-17x3-19x3-19x5-21x5-23x5-25x5-
27x5 - 29x5-31xf>...31x6-31x7-"33x7 -
34x7-36x7 - final do primeiro 
tempo - 38x7-40x7-42x7-44x7-
46x9-48x9-50x9-50xll-51xl l-53xl 1 
- 53x13-55x13-57x13-57xlf>...59x15-
61x15 - 63x15-65xl5-65xl7-65xl9 -
65x20-67x20-68x20-68x21-70xZl. 

. QUADROS E MARCADORES 
Disputaram e marcaram ·as se

guintes atletas: Rio Grande do 
Sul - Clarice (8), Beatriz (3), 
Gislene (0), Diná (1), Gilca (2), 
lisa (2), Diva (15), Magda (21), 

Margot (12) e Cloé (6). Total: 
70 pontos. Bahia - Aidil (1), A
na Maria (10), Maria Lúcia (0), 
Elina (0}, Lindaura (2), Tere
zinha C4), Aglali (0), Selma (0) 
e eBatriz (4). Total: 21 poo.tos. 

ARBITRAGEM 
Como árbitros funclonaram 

Milton Viana de Carvalho e Al
do Montenegro, ambos da segun
d.a categoria da FMB, que devi
do a grande disparidade de fór 
c;as, tivE!ram seu trabalho mui
to facilitado. Na mesa estive
ram Sérgio Rosa (cronometrista), 
Abílio Gomes Diniz (apontador), 
Osear R. Figueiredo (cronome
trista dos 30 segundos). 

DISTRITO FEDERAL 89 X 
ESTADO DO RIO 

No jogo de flXn<lo da penülti
ma rod.a.da, o combinado do Dis
trito Federal abateu a selec;áo 
da Federac;áo Fluminense de 
Basketball pelo alto escore de 
89 'a 22. Diante da manifesta 
disparidade dfi forc;as, esta par
tida dispensa maiores comentá
rios. As "estrélas" cariocas, com 
poucas excecóes, voltaram a exi
b!u um jogo altamente técnico e 
objetivo, acummando cestas so
bre cestas. Dominando com ex
trema facilidade os dois rebo
tes, foi-lhes possivel armar con
tra-ataques constantes, aprovei
tando a veterana Marta como 
ponta-de-lanc;a. Urna grande e
xibic;áo voltou a fazer Marli. Com 
agilidade característica, soube 
fintar, armar e concluir. Pro
vou mais urna vez tratar-se de 
urna autentica "estrela", das tres 

EM NIJEROI O PRóXIMO 
BRASILEIRO FEMININO 

RIO, 21 (De Alberto Mattis, 
nosso enviado especial) - Via 
VARIG - Em sessáo extraordi
nária, reuniram-se ontem, a tar
de, os delegados ao XII Campeo
nato Braslleiro de Basketball, 
quando, entre outros assuntos, fi
cou deliberado que o próximo 
campeonato será realizado em 
Niteroi, atendendo-se ao pedido 
da Federacáo Fluminense. 

CANCELADO O JOGO NO 
"CAIO MARTINS" 

rioca, após a brilhante exibi9áo 
das cestinhas do Río Grande do 
Sul frente a Babia, ontem a noi
te, manifestou sua admira9áo, 
dizendo: 

- Se o Rio Grande do Sul con
tinuar ne.ste' ritmo de progresso 
e procurar conseguir um pouco 
mais de tarimba, deverá ser um 
dos mais fortes candidatos ao tí
tulo máximo, em 1961. Já agora 
está muito superior a Paraná e 
Minas e, realmente, trata-se de 
uma equipe de características 
que tende a ascender vertigino
samente nos próximos anos. 

melhores do Brasil. I gualmente 
Atila, Eugenia e Lúcia, luziram. 
Marlene, a mais alta atleta do 
campeona.to, houve-se apenas re
gularmente. 

o team do Estado do Rio lu
tou muito, mas esteve muito 
aquém do que a.presentara fren
te e.o Río Grande do Sul. Suas 
atletas impressionaram-se de
masiadamente com o poderio do 
adversário e com isto poucas ve
zes conseguiram levar a cabo 
urna jogada bem concatenada. 

EQUIPES E MARCADORES 
Os dois conjuntos atuaram e 

marcaram como segue: Distrito 
Federal - Eugenia (6), Lúcia 
C9>. Elizabeth (3), Martha (21), 
Atila (12), Marlene (16), Célla 
C2>, Marli (14) e Laura (6). To
tal: 89 pontos. Estado do Río -
Neuza (4), Gonc;ala. (2), Judi 
(21, Ma ·ia Amélia (6), Maria do 
Carmo (2), Rosali (3), Terezi
nha (2 e Nilda (1). Total: 22 
pontos. 

Pouca exp~riéncia e cancha 
demonstraram os juizes Mário 
Cruz (00.iano) e .Antonio Pugui
nato Pórto (goiano). 

A renda atingiu a soma de Cr$ 
9.920,00. 

1 

RIO, 21 (De Alberto Mattis, 
nosso enviado especial) - Para 
amanñá, a noite, conforme tive
mos oportunidade de noticiar, es
tava prevista urna partida amis
tosa entre as selecóes gaúcha e 
fluminense, no Ginásio de Caio 
Martins, em Niteroi. Diante da' 
maior categoría da equipe do Rio 
Grande do Sul, julgou a entidade 
fluminense conveniente cancelar 
r.quele jogo, convidando em subs
titui9áo o combinado de Goiás. 
Cei:.tamente, a equipe do Estado 
do Río teme sofrer outra contun
dente derrota das gaúchas. 

"ESTRELAS" DO BOTAFOGO E FLUMINENSE 
CONVIDADAS A VISITAR PORTO ALEGRE 

BORER ELOGIA AS GAUCHAS 

RIO, 21 (De Alberto Mattis; 
nosso enviado e•peeial) - Char
les Borer, técnico da selec;áo 

RIO, 21 (DP. Alberto Ma.ttis, Botafogo, e Antenor Horta, do ram-se viva.mente pelo assunto e 
nosso enviado especial) - Vía Fluminense, oonvidando-os a ex- prometeram insistir junto as res
V ARIG - o técnico Gerson cursionar oom suas equip,es a pectivas dir,etoria$ para que es
Ruhe, responsavel pela. selec;áo Porto Alegre, para ·enfrentar a ta. visita venha a se concretizar 
gaucha, entrou em contacto com da Sogipa , pentacampeá da ca.- no mes ~ outubro do corrente 
os seus colegas Charles Bore.r, do pital gaucha . Ambos interessa- ano. 

• 



iSagraram-se as Cariocas 
Bicampeas áe Bas uete ....................... ···· ···· 

E1:; f! eryuipe cario .e. qur ~~ sagrou b1camped, vendo.se 
querda 1111ra rr clir '1f~, Mar11, Eugenw. o técll•Co Chm·/es Bord 

(com o trof.·u conquistado), Celia, Atla. e Martha. 

* Confirmando seu favoritismo, as atletas eariocas, 
ao derrotarem as gaúchas ontem a noite no Estádio 
Allah Batista, sagraram-se bi-campeas brasileiras de 
basquetebol. No certame as mogas guanabarinas venc.e
ram as baianas por 97 a 23, as goianas por 92· a 26, 
as fluminenses por 89 a 22 e, finalmente, ontem, quan
do bisara:ru ·o título, abateram as gaúchas por 69 a 27. 
Colocaram se, pela ordem; gaúchas, fluminenses, goia
nas e baianas, As riograndenses que se colocaram em · 
segundo lugar, foram a revclagao do campeonato. (Leia 
no cadérno esportivo). 

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



-

•~ lm¡iondo-se <1111plame11le as n«1ÍCll<111. nt1 11oile de ontem, 
por 69 x 27, as estrélaR rnrioca11 de (msquete srtgraram-se 

: bierunpeüs, ini-icta.~. do Brasil. N(J foto npresP11tanroa uma 
i fnsr da 11elejn deeisirn. disputad<t no pinásio do Clube JJlu
! nicip(I/, e na prígi1'" tfp eRporlelf de11ln SP<;rio, n reportagem ¡ sóbrP o granrfr f Pfto dns mñr;m1 tfo hn.~quetr tnPfropolitrl/lo 

, ··········"···············"·~""············"·····································"· 
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Sagrarammse as Cari cas 
a ·icampeas de . Bas uete 

As ce~tof1olist.as cariocas sagraram-se bicampelis bra
sileiras.í ao derrotarem, ontem a noite, no Ginásio AHah 
Batista, Jo Clube Municipal, a representac;áo do Rio 
Grande d o Sul, na rodada de encerramento do XII Cam
peonato Bi·asileiro Ferminino de Basqueiebol. Confirma·· 
ram assim as mot:as do Distrito Federal, o favoritismo 
que cerca\la !'Ua última apresentac:íio no certame, frente 
as gauchas, que foram adversárias valorosas, embora nao 
chegassem nunca a ameac;ar a conquista. A vitória das 
cariocas Coi categ·órica, apesar do empenho das gauchas, 
e a superiorilh.de técnica das vencedoras está bem expres · 
so nos nuroeros do placar final: Distrito Federal 69 x Rio 
Grande d l Sul 27 . A grande figura da noite ioi a carioca. 
Marly, que. além de ter desenvolvido urna soberba atua · 
c;áo, foi a "cP.~tinha" da Partida, con• 24 pontos. Entre as 
gauchas, c1 melhor foi Magda, que :issmalou 10 pontos para. 
sua eauipe . 

DETALHES DO JóGO 
O primciro tempo termi

nou com o marcador de 36 
x 17 para as guan:1;barinas. 
No final. as gauchas ma:cca 
raro mais dez pontos apP-· 
nas, enquant0 que as cario
cas a<Jsinalavam trinta e 
tres, completando o ma.rca
dor final de 69 x 27. Joga
ram e marcaram para as ca· 
riocas: Jane, Eugenia <5>, 
I,ucy (2), Elizabete, Marta 
(19L Atila (9), Marlene (lll), 
Edir, Cflia, Marly (24), •Lau
ra e Valquiria. Para as•i:-au
chas. jogll ram e marcaram: 
Clari<;"e. Beatriz ( 4l, Dina 
(2), · Diva <5 ), Magda (10) , 
Maro:ot. ,. Cloé (6 ) . A arhi
trai:-r.m esteve a carl!'o ele 
Jos'é Ribeiro, do Estado do 
Rio, e José Co~lho. da B:i· 
hia . A rPnda obtfda ontem 
íoi recorde no certame: CrS 
38 .090 OO. 

EQUJUBRIO NA 
PRT<;LIMINAR 

A 1nrtlda nreliminar da. 
';Wite de ontem n 0 Clubc 

Muni<.'ipal, reuniu as equipes 
de Goiás e da Bahía . A vi
tórfa pertenccu as mo'<as de 
Goiás, Q.ue souberam mell1or 
aProveitar as "chances", já 
que o jógo apresentou um 
certo equilibrio de fórr.as. 
Para as goianas, jo~aram e 
marcaram: Maria (2), Este· 
la, Dulce (4). Maria Luiza 
(9), Eunice (11) , Marina, Lu· 
cy, 1\-larilia, Yonl.re, Cleusa , 
e Maria Tolentino. Para as 
baianas: Aidil (2), Ana Ma
ria (5) , Maria JJúcia, Eliana, 
Celeste, Jacy, Lindaura, Te· 
re::inha (3), Adaí . (1). Cel
ma . ~ Aracy . ArbHra ram o 
en con tro: Paulo dos Anjos 
e José Moutinho. 

CLASSIFICAQAO 
A classificac;áo final cto 

certame foi a seguinte: pri~ 
meira lugar: Distrito Fede· 
ral; segundo lugar; Rio 
Grande do Sul; terceiro lu· 
gar: Estado do · Rio; auarto 
lugar: Goiás e quinto lu· 
gar: Rabia. 

!'..anee da partida carioeas e gaucfias, em que as locai~ venreram, repctindo o t.tulo de campeás 
br<lsileira.s de basquete 
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.·ASelé~Cío Guúéha Somente Resi~ti1:1 Nos Primeiros Mgme~tos da· Luta de Orrtem C. Npite, Capit land tio Finql Por 69x27..,... ~o Primeiro Temp~ o Placar .Era de 36xl 7 - Na Preliminc;ii: as Goianas Vence- . 
,__ __________ ___,...__ _ __,, ram QS BaN;:inas Por 27x21 - Campe.Cís Também no ia ce-Liv e as MetropQlitahas e Ca.mpea lnd ivid~al a Baiana .feresiriha _..__ _ _,,.._.....,..., • ...--......-...-... ........ --._.....__...,,, 
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....................... . ..................... .. 
; 1l1Jarta nu1n arre111esso el. cesta na p.eleja <le onte1n: A estréla : 
¡ tTico'for l'oi sem dúcida n grn11de figura da equipe carioca ¡ 
: · 11a 1utn decisicn : 
; .... ,,. •••••••• • • • ••••••• ..,l! .............. ~ ••••••• ~ ................... ,.11: ....... " ........... : 

.. •••••••••••••••••••:11•1'.••• ••;1••••,,••••••••c•••••••••¡ 
¡ Entre flóres e sorrisos, como1iccwa muito bem, num tam- ! 1 
~ peonato feminino, !Hagda, <I esquerda, e Eu.génia, as eapitiis, ~ '. 
; trocam, um cordial abrni;o ' · : 
-'•••" •• • •••• • • •••• • • 1111••••11111 ••1• • • •• • •• 1 ª"'"" .. .._" • • • •••• 1• • •1111111••11111111 a1aall!l llUl• 11111a:' 

CONFIRMANDO inteiramenle o seu favo-
ritismo, as estrélas c~riocas sagraram,.. 

se ontem á noi1·e bicampeás de basquete 
do Brasil, derrotando as gaúchas p~la am
pla con1 a ge ni de , 61! >: 27. Deve-se notar, 

toctuvia, que o "match'' te:ve vrn injcio pe
rigoso para as camp-eas,. pois as suliaas 
mov1me11taram-se bem i ne; 1 u s i v e no pla-

car. Assim depois das carioc:as terem feíto a perder a confian~a e o ímpeto iniciais. ' 
Quando o placar eslava em 28 x14, Marlen• 
voltou, saindt> Lucí e o marcador disparo11 

para .36 x 17, fin-al do primeiro tempo. N~ 

segunda etapa o dominio <las campeas fo 
am¡¡lo, · fa¡endo 44 x 17, 54 x 19, 65 x 21 atli 
finalizar a partida com o marc:acl~r dt 
69 X. 27. 

As Eqvipes e 

Marcadoras 
· '.Foram estas as equipes e mar

cadoras na peJeja cleéisiva ele 
ontcm á. noite no ginásio- do 
Clu'bc Munioip al ,- com uma ar-· 
recadaciio de Ci:_S 38 090,00. CA· 
RIOCAS - Eugenia (5J - Mar-
ta (19) - .Marli t24J - Marlene 
0 01 - Luci (2\ - Atila (9) -
L aura - E liza be th - Célia -
Jani - Edir e Valqtúria. GAú
CHAS - Clar lsse - Diva 5J -
nJa rg ot - ~lagda (10) - Bea· 
trir. C4) - Ilza - Cloé i6J . e 
Dina (2). Na arbit ra gem ¡¡tua- -
ran1 .José Ribelro,, do Estado do 
Rio, e José Coelho, da Bahia. 

Goiás Veoceu C1 Bahia 
Na partida pr~liminar as goia

n«s deixaram as ba.ianas com a 
"lanterna'' do camp-eonato, ven
ce11do por 27x21, após um empa
f-ll de llxll, "º primeiro tempo. 
Paulo dos An~o~ e José Muti
nho, cariocas, foram os juízes e 
as equip~s marc.adoras foram 
estas: GOIAS: María Lorezi (2) 
- Dulce (5) - Maria . Luísa (9) 
- Eunice (11) e Stela· Maris -
fJ',arina - Laci - Marília (saiu 
com cinco faltas) .- Cle~'Sa e 
Maria . Tolentino. BAHIA: · Aidi! 
(2) - A11a Maria (5) - Celeste 
- 'Elina e Teresinha (3) - Ma
ria Lúcia - · Agla¡.i - Selma (1) 
e Beatriz (10). 

Campeas i:fo Lam:e~ 

Livre 

4 x O e 6 x 2 as gaúchas empataram em 6 x 6 
e em ~ x 8. E estavam perdendo por 9 x S 
qu.a.ndo Borer fez a primeira altera'ªº na 
suo equi~ retiranclo Marlene, que eslava 
marcando mal e fazendo entra·r Atila. A 
m'<danca foi " benéfica pois o placar subiu 
1090 para 15 x 8 e as gaúchas come,aram 

disputaclo p a r a 1 e 1 amente ao 
campeo~nato, as o¡triocas foram 
as campeás por e<'¡uipe com um 
aprove\tamento ele 44.77:; segun
do o calculo oficial da Comissao 
Apuradora. O Estado do Ria fi
cou em segundo com 41,09:; 1 a 
Bahia 0m terceiro com 38,59:!. 
o Rio Grande do Sul em quarto 
com 36 ,.00 ~ e . Goiás em 9.Hinto 
oom 30.13':. Individualmente, na 
forma do regulan1ento, que :o- exí
gia urn mínin10 de 10 arremessos, 
a ca1npea foi a baiana Teresinha 
Ca tarina de Carva1ho com .70';: "(co-.. 
broi.t dez e encestou ,?etef.~ Pi. 

carioca M.:arta, embora coro 100:;, 
náo cumpriu o mínimo do re
gulamento, pois apenas cobrou 
nove lances e acertou todos. 

Entregues os P.remios 

Após a peleja final, houve a 

cerimonia de .en~erfamento <lo 
campeonato e a entrega dos pre. 
mios, tendo as cari::t'cas l"CC e • 

bido o troféu "Alzira Vargas", 

de po¡;se transitória, e o troféu 

"Joao de Sousa Melo Júnior" de 

posse ¡diifinitiva .. 

•'•••••••11••••••11•••······ 111••···········.-......... ,. ... 
¡ A eqnipe gmíc!w com o seu técnico. Da e.squerda para a · i 
~ direitir-: ~·JJ.ica, Dfágda, ¡Jforgot, Beatriz e Clariee ~ · 
,., ..................... , ................................................................ . 



FólHA ESPORTIVA 

GAúC 
E FOR 

MARGOT, num lance acrobatico, domina o rebote, assedia.da por Eu
«!!Íi!- Borer, do Distrito Federal. A ~aúcha náo correspolldeu ru;ste 

- jogo aos seus antecedentes 

GISLENE LAPIS, DO RIO 
GRANDE, MISS CAMPEONATO 

RIO, 22 (De Alberto Mat
tis, nosso enviado especiaí) -
Dois, por sinal ttonrosos títu
los conquistou o Río Grande 
do Sul neste XIII Oampeona
tos Brasileiros de Basketball 
Feminino. Sagrou-se vice-car..(· 
peáo brasileiro, fato que o
corre pela p1·imefra vez, desde a fiítrOdU!;áO do basketaball 

fen1i~i1.o no Estado, Gislene 
Lápis se viu p<roclamada Miss 
do XII Campeontato Brasilei
ro Feminino, título que bem 

- condiz com a beleza da mu
lher gaúOha·. Tan~ Gislene 
como a delega!)íio gaúcha fo
ram, por este motiv.:>, muito 
cumprimentadas por dirigen
tes da Confederll!)íio, Federa· 
9(ies coirmás e espect;.dores. 

B TID S PELA EQUIPE C 
Como lranscorreu o mal ch decisivo do cerlame fe minino de haskei
·ball do país - Marli, a melhor atlela em campo e do campeonato -
- Magda e Diva, as mais desla cañas do Rio Grande do Sul -

RIO, 22 (De Alberto Mattis, nosso en
Yiado especial) - Via VARIG - Ontem, 
a noile, porante um publico numeroso e 
entu sias ta , que fez passar pelas bilhe
lcrias do Ginúsio Allah Batista, a impor
lancia de Or$ 38. 000.00, desdobrou-se a. 
ultima rodada do XII Campeonato Bra
sil eiro de Baskethall Feminino. O encon
tro decisivo do certame sustenlaram as 
selcgóes do Distrito Federal e do Río 
Grande do Sul, até entño inYic:la' . reali-

{'.ando o prélio de fundo. A vitúria Coi 
conquistada com amplitude e. m···ri~ 
insofismúveis pela equipe cari oa. f1Ue co
mandou o placardr cm mais de 314 do 
tempo de j ogo . Ccl'fa pal'idade di> f'iJr<'<.s 
verificou-se n os cinco minu tos iniciais de 
luta, quando as "estrclas" do Rio Orande 
do Sul sonbrram armar com mais d.llma 
e acedo as joga<las, fazc.ndo com qne o 
marcador regis trassc empates cm 6 e 8 
pontos. 

L og o 1nais, entretanto, as ades
tradas "estI·éJas" car iocas toma.
r a.m conta da can cha e do mar ca
dor. Sao só por méritos próprios, 
mas dian te d e erros clamorosos 
que passarftn a ser cometidos p or 
diversas atletas gauchas. Clarice 
e Margot, por exemplo, erravam 
seguidamente nos passes e tam
bém nas conclusóes. A" defensor as 
do Distrito Federal, como é natu
ral, se aproTeltaram desta.s falhas 
e coJltr.l-atacaT&m con,.tantem en· 

e com :sucesso. Nestas O · 
:a rnaloria das vezes, ha

:=.a. atleta. do sul pa· 
:r-a ma.-car duas ou trés adversá
r~ 

A'i ~. c:ab-e acentuar, sem res
t -o de ~péci& alguma que o 
ponto; qve o Distrito Federal. m ais 
~xplorou para ebegar a Yit6ria, 6 
ao honroso titulo de bicampeáo na· 
c:onal, !oi a. •elocidade impriml
dn a• jr.gadas do princfp io ªº 
t im. Também náo resta d uvlda al· 
guma que a Federa!;ao Metrop oli
tana contou corn at l etas de 
rnuito rnnis experiencia, inclusive 

em certames mundiais e interna 
clona is. 

Inexplicavel mente, as cestinhas 
s ul-riogr anden ses nao repetiram 
s uas m a g.n r l i cas apresenta!;<les 
frente aos conjuntos do Estado d o 
Rio e da Bahía. Pecararu qu a n to 
ao conjunto e mostraram-se inde· 
tidas anteriores. Des ta. fei ta fim 
c isas no a ta que. Mesm o n o j6go 
d&fensi vo, des ta :Ce i ta, nao reprisa
r am as segu ras atua!:óes das par• 
U.das anteriores. Desta. feita. nao 
conseguia.m r ecuar coro a necessá.-
1·1a veJocidade par a impedi r os 
contra-ataques do bem armad o e 
altamente categorizado quar t eto 
a dversário. 

M:arli voltou a cu n1Pri r grande 
9.tua!;áo e :Coi, indiscutivelmente, a 
melhor atleta em cancha e quic:a 
de todo o cam peonato. Também 
llfa r ta teve atua!;áo d e gala e con
tribuiu de form a acentuada p ara 
a conq uista d o honroso e cob i!;ado 
trtulo. ·'''º men o& eficientes foram 
Eugenia e Alila, sempre inteli 
gentes na arma(!iio e no desloca· 
m en to. Marlene esteve com altos 
e baixos. 

N o conjunto gaucho merecem 
destaque, a cima de t odas, Magda 
e D iva. Verdade é q ue, por moti
vos q ue desconhecemos, nao tive
ram· a mesma perfor mance de jo· 
g os a nterior es, estiveram, contu · 
d o, a altura d o compromisso. Bea
tri.z e Cloé a giram regula rme nt e 

. . 

e as tiemai!< •iTeratn m .. :1as opor
tunidades 41.e íazer mai" al~um:i 
coi~a para enxergar: binóculo. 
l\Iargot e C"..arlce, des ta re-ita, es
tiyeram í&lhas.. 

A XA'RCU'I. DO .'11 .\.RCAD OR 

A marcba do marcador apresen
tou-"e da Eei:-ninte forma, dando 
u rna nttlcl& lcl(,fa para quem lico1:1 
em casa: 

Disti-lte 11' .. ti.ual - 2x0 - 4x0 -
4x2 - 'x! - Gd - 6xC - SxG 
- sx; - 8x8 - 9x8 - 13x8 -
Hx8 - Ux8 - 15x10 - 17x10 
- 19xlt - 2lxl0 - 22x10 -
23xl0 - ~3x12 - 25x12 - 25x14 
27x14 - !8x14 - 30x14 - 30x1C 
- 3!x16 - 33x 16 - 34x16 -
3Gx16 - 36x17 - lina l do pri· 
meiro tempo - 37xl7 - 40x17 
- 42x17 - 44x 17 - 44xl9 -
4Gx19 - 48x19 - 50xl9 - 52x19 
- 54"21 - 56x 21 - 58x21 -
59x2I - 61x21 - 63x21 - 63x23 
- faltam 3 m inu t os - G5x~3 
67x23 - 67x27 e G9x27. 

DADOS T~CNICOS 

Os quadros disp uta.rain e m:u.·ca
r am pontos como segue: 
Distrito l<' edernl - .Jani (9). Euge

n ia (5), r, ucia (2), Elizabeth 
( 0) , Marbha (19), Atila (9), 
Mai-1.,ne (10 ), Edir (0). Célia 
( <t), Marli (24-), Laura e Valki 
r ia. - T otal : G9 pontos. 

Rio Grnn<I .. •lo Snl - Clarice (0), 
Deatriz (4), GiRlen<> (0), Diná 
(2) , Jlza (0), Div~ (5 ), M a g d a. 

(10). Margot (0 ) e Clol\ (C) . -
Total: 27 pontos. 
Com l>om desempenho o oncon

tro foi nrbitrado por .José Ribelr o 
(iluminonse) e J osé Coelho (goia
:10). 

L U TA PARA F U GIR A 
LANTERNINllA 

Na partida p re<limi.nar, os qua
dros ele Goiás e da Dahia se em· 
p regaram con1 a r dor e entusiasmo 
numa das mais atraentes partidas 
do certame, par a fugi r a "lanter· 
nln ha". O d esenrolar do primeiro 
tempo foi JJarelho, tendo mesmo 
f inaliza do coro 11 pon tos para cad a. 
bando. O segundo periodo perten• 
ceu m ais a equipe de Goiás, que 
con seguiu .assim triunfar por !7 
a 21, consignando a primeira vit6-
ria em certamoo desta natureza. 

Na-0 !oí uma par licla que satis
fize~se, q uanto ao p a dr lio técnico. 
ElU co mpensa!;ao o g r a nd e p ublico 
prei;ente teve oportunidad& torcer 
bastan te, pelo en tusiasmo e ardor 
postos em p r ática por duas eqll}o 
pes que se igua lavam em defeito.s 
e méritos. · 

Dispu tararrr e assinalaram Pon• 
tos as segulntes cestinhas: 

Go;,c,. - )[aria L orezi !). Dul e 
(5), Maria Luisa t9) e Eun ce 
(11). - 'rotal : 27 pontos. 

Tl:tlll11 - Aiclil (2), Ana . .Maria (5). 
Terezinha (3), Aglali (}} e Dea· 
triz (10). - T otal 21 ponto>!. 
T rabalho regular apre$entar a m 

na arhitrage-m cléste encon t r o o& 
jui?.es Paulo do;¡ A njos e Jos é 
Mouth1ho-

, Garotas da "Boa t erra" f icaram coma lanterna: ~ . 
. ·- . . '. ·. -· • .... - · ··~ . -. '. : · .. .. ~ . . ~ -.. .,,. ·. _ '"~ . - . '.::;:~_ ... ;~----

Instante do match entre Babia e Goiás, vencido por este ultimo. Fol um Íogo multo corrido, amela que de 
pouca tecnica, e proporcionou o primelro triunfo as ino~all goianas em certames naciona.fs. O Ceam baiano 

se classificou em ultimo lugar 

O te~nic!> Gerson Ruhe, antes de iniciar-se o encontro ilecisivo, dá Ins
tru~oes as atle~as gaúch~s. Bem ao centro, apoiada. ém Diná e liza, 

G1slene Lap1s, consagrada Miss Campeonato 

Quadro de Honra do certame 
1:t~O , ~2 (~e Alberto Mattis, nosso enviado especial) - A 

classlf1ca.~ao fmal ~o XII Campeonato Brasileiro de Baskr.f.ball 
ficou sendo a. segumte: 

Vit. Der . Pts . 

D~strito Federal ~bica.mpeá) • . . . . . • . • . . . • • 4 o 8 
R10 Grande ~o Sul (vlce-campei) • • • • • • • • • • • 3 l '1 
EGs~o do R10 ..• . .•.• •••• • ••••• .. • , • • . • • • • 2 2 6 

01as4••••······ ·· · · ••••••••• • · · ····· · · ··· 1 3 5 
Babia • . .. .. ....... .. . . .... ...... . ... ...... o 4 4 

CAMPEA DE LANCE-LIVRE 

'.l'erezinha Carvalho, da Bahía, com uma m édia de '10 % 
de lances convertidos durante as par tidas sagrou-se campeá 
de lance-livre. ' 

o título por equipe pertenceu a representa~áo carioca que 
Da média apresentou o melhor índice. · ' 



' 

NAS FOTOS, f~ses da jornada fi

nal do brasil~iro de basket: acima, 

Magda. Rive e a carioca Angela 

uma acirrada disputa de rebote. Ao 

lado, confra.ternizam a gaúcba ....... ...... ... .. .... . 

._ 
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Marta, Lucl (a rra.nde reve~lo), Marlene, Mat'U e Ear~nla foram as lnterra.ntes do "flve" titular 
carloca. Sem a ame~ das paullstas, estas m6~as tornarain-se, há pouco, campeas Invictas do Brasil. 

CARIOCAS (INVICTAS) SAO 
BICAMPEAS 

DE BASQUETE DO BRASIL 
e MESMO COM A AUSÉNCIA DAS 
PAULISTAS, O PÚBLICO DO RIO PRESTIGIOU 
O CERTAME PATROCINADO PELA F.M.B. 

* ' AS CARIOCAS <invictas) le· 
vantaram o 12.º Campeonato Brasi· 
leiro Feminino de Basquetebol. As 
tomandadas de Borer nao tivel'am 
dificuldades em superar suas adver· 
sárias, praticando um jogo rápido e 
objetivo. (Outro fator que facilitou 
a conquista das guana&hrinas fol s 
ausencia da equipe paullsta) • 

e Gaúchas, Fluminenses, Glñll· 

• 
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Fólha da Tarde 
Porto Alegre, 23 de Janeiro de 1960 

DIRETOR GERENTE 
Arlindo Pasqu alini Allreao Obloo 

• • • • • . ~ . . . . . . . . . . . . . . . 

As duas equipes vitoriosas nó XII Campeonato Brasileiro Fe'llinino de Bola a.o Cesto, que teve lugar na Capital da República e que contou com a presen9ll de cinco Estados. A cs
querda, o quinteto do Distrito }'ederal, vencedor, passando, agora, a ostentar o título de bicampeáo. A dil'eita, o eonjun to do Rio Grande do Sul, vicecam!*áo. E' a primelra vez 
que as estrelas gaúcha.s conseguem um título honroso, desde que tomam parte em certames nacionals. A ca.mpanha tlas m~as do Rio Grande do Sul é elogiável. Apenas baquea• 
ram ante um a.dversário mais poderoso, onde militam estre'.as mals experientes e que tiveram tempo suficiente para um melhor entrosamento em seus setores. O título de vicecam
peás veio realizar um velho sonho daqufiles que estáo intima.:nente ligados ao esporte da. bola a cesta, e premiar os esfor<;os dos dirigentes da FGB. Comas gauchas entretanto, ficou 

um sugestivo título - o de " Miss Campeonato", na pessoa da atleta Gisela La.pis 

GAUCHAS PERDERAM O CAMPEONATO E GANHARAM UM TITULO.: "MISS" ••• 



. MMM - (Marta, Marlene 
Marli> trlQ das cestinhas 
clo campeonato brasllelro. 

Charles Borer conduztu as 
cariocas como mestre e deu a F.M.B. o titulo ahnejado. 

As gaúchas surpreenderam agradavelmente. Conseguiram o vice 
.campeonato da maneira. mals brilhante. Brllhario "Jnais no tuturc 

nas, Báfana.~ e Cariocas; longe de 
11presentarem espetáculos de tlcnt-

. ca, mostraram b<Utante entusiasmo. 
Mais uma vei: o público aplaudiu 
t•ma esfo'l'ca.dc. iniciativa da Federa
~áo Metropotitana de Basquetebol, 
jé que a auslncia d11s bandeirant~s, 
para muitoi, era stnal de ftacasso 
total. * A colocacáo fol a segulnte: 1.0 

'- Distrito Federal, com 8 pontos 
~anhQS; 2.0 - Rio Grande do Sul, 7; 
S.0 - Estado do Rlo, 6; 4.0 - Goilis, 
5; e 5.0 - Babia, com 4 pontos ga. 
nhos . A selesio cariocá recebeu 
dois troféus: "Alz1ra Vargas" (de 
)losse transitória) e "Melo Júnior" 
iposse ~efinltiva). 

9 · As estrélds sulinas foram a 
rwelacáo do ceTtame: lutara.m mui· 
to e 16 nao chegarGm A vit6ria fi· 

nal pOTque a sele,lío do Distrito F1 
cleral ~ de categoria bem supertot 
As goianas tamb~m foram advers1 
rías aguerridas. * Marta, Marli e Marlene (po 
demais conhecidas em todo o Br1 
&ll ) , Integrando a seleclo carioc¡ 
íÓra~ as cestlnhas do eertame. 

e A mel~or jogad.ora &e todo 
campzonaio foi Marli, quer na d1 
fesa quer no ataque. Ela e Euglni 
foram CI$ "capitéí'B" (revezando d 
j6go em j6go) do quadro carioca. * Quanto As arbitragens tud· 
correu normalmente, sem nada 
destacar, .num clima dlscipllnar e' 
celente. 

e O público eitlve sempre pt1 
se nte ao Gindsio do Municipal, en 
bora o local seja quente, sem vent 
la,4o, apesar de novo e bonito. 

As fluminenses, embora. menos brilhant~, atuaram dentro de sua 
possibilidades. Conse.ruiram o tercelro pé)sto no certame naelonal 



JORNAL OOS SPORTS 

23-1-1960 

Marta, A "(estinha" 
Marcou A " Estrela" Carioca 77 Pontos Nos Jogos 
t>o XII Campeonato Brasile iro - Marli E Marlene, 
Tombém Cariocas, As Que Ma is Se Aproximaram 
- Demois Atletas Que Participaram Do Certame, 

Com As Suas Producoes 

e ONQUISTOU a "estre
la" carioca Marta o tí
tulo de "cestinha" nú
mero um do XII Cam-

peonato Brasileiro Feminino, 
com um total de 77 pontos 
o que lhe deu a boa. médla. 
de 19 pontos por cotejo. As 
que mais se aproximaram de 
Marta foram também carlo
cas, já que em segundo e 
terceiro ficaram Marli, com 
68, e Marlene. com 60 pon
tos. Como as melhores en
cestadoras de seus Estados 
ficaram colocadas Magda, do 
Rlo Grande do Sul, coro 54 
pontos, Maria Tereslnha do 
Estado do Rio. com 38 pon
tos. Maria Luiza de Goiás, 
com 35 e Beatriz, da Bahía, 
com 30 pontos. 
Coloco~oes Finois 

Eis as coloca~Oes das 43 
"estrélas" que particlparam 
dos dez jogos do XII Cam
peonato Brasilelro Femlnlno 
e marcaram pontos: l.º ) 
Marta (DF), 77 pontos; 2.0 > 
Marli (DF) 68 pontos; 3.0 > 
Marlene <DF), 60 pontos; 4.0 ) 

Magda <RGS), 54 pontos; 
5.0 ) Diva (RQS) e Maria 
Teresinha (ER\, 38 pontos: 
7.º> Atila (DF> , 35 pontos; 
8.ºl Maria LUiza (G>, 35 pon-

tos; 9.0 ) -Neuza CERl. 31 pon
tos; 10.''J Beatriz lBJ, 30 
pontos ; . 11.0 ) Lucl CDF) , 29 
pontos; 12.ºl Margot (RGS), 
28 pontos; 13.º> Eunice <G>, 
27 pontos ; 14.0 ) Laura CDF> 
e Ana Marla (B), com 21 
pontos; 16.0 ) Cloé (RGS>, 
com 19 pontos: 17.º> Eugenia 
CDF) e Judi CERl, 18 pon
tos: 19.º ) Marta Amélia 
<ER), 16 pontos; 20.ºl Edir 
CDF>, 15 pontos: 21.º) Célia 
(DF) e Iéda (RGSl, 14 pon
tos; 23.0) Maria Coutinho e 
(ER), e Terel"inha <B>, 13 
pontos ; 25.0 ) Clarice (RGS), 
Beatriz <RGS) e Dulce (G), 
11 pontos; 28.ºl Elizabeth 
<DFl e Nilda CER), 9 pon
tos; 30.0) Aglali (B), 8 pon
tos; 31.º> Maria Lorezi (Gl, 
7 pontos; 32.ºJ Aidil (B), Il
za (RGS> e Dina (RGSJ, 5 
pontos; 35.0 ) Catarina (ER), 
4 pontos; 36.ºl Jani (DF), 
Gonc;ala <ER>. Laci (G), 
Lindaura (B) , e Gilca <RGS 1 , 
2 pontos e 42.0 ) Rosali ER) 
e Celeste (B) , 1 ponto. 
J ogaram E Na o Marcaram 

Partlciparam dos cotejos 
do Brasileiro Feminino e náo 
marcaram nenhum ponto as 
seguintes jogadorai;; Valqui
ria (DF), Gislene CRGS>, 
Stela. Marina, Marflia, Ioni-

• Marte, a moior encestado
J ro do Brasileiro Feminino . 

ce, Maria Tolentino e Jodira. 
estas de Goiás, Maria Lúcia, 
Jaci. Elina, Aracl e Selma, 
da Bahía e Maria. Cristina, 
Francisca e Laura, tódas do 
Estado do Rlo . 

• 



FOLHA ESPORTIVA - 9 

MAGDA, 
PARA A 

DIVA E MARGOT DEVERAO _ SER CONVOCADAS 
SELECAO FEMININA QUE VAi A COLOMBIA 

Falam a "Esporliva" altos dirigentes da Confedera~ao Brasileira, 
todos unanimes em elogiar o basketball gaúcho - Campeonato Extra 

será realizado em Por o Alegre - CBB x FPB ---
RIO, 24 <De Alberto Mattis, nos- 1 turo bem proxuno d~verá fornecez em contato conosco oom a devida 

so enviado espe~ial) - Diversos rnuitos jogadorcs a seleQií.o nacio- antecedencia. 
técnicos, inclusive Charles Borer, nal. 
"coach '' bicampeáo brasileiro, ma- - Refere-se só ao setor masculi- IVA RAPOSO: "NAO FAZEMO

DISTIN~óES E!'.'TRE FEDERA
(:óES" 

nifestaram-l'e sóbre o campeonato no ou também ao feminino? 
da selecáo gaúcha no XII ce.mpeo- - Aoo dois. No setor feminino 
ne.to Brasileiro de Basketball Fe- náo precisamos melhor prov.a do 
mmmo. Logo que foi concluido o que esta que vimos nas quatro a- ! Como a imprerua e!<pecializada 
magno certame, fizemos questáo de presenta~es da seleQáo ge.úcha de Rio e Sáo Paulo notkinn por 
conhecer a opiniáo dos dirigentes neste campeonato findo. "Estre- diversas vézes, e.xiste urna animo
máximos do basketball nacional, las" de qualidades técnicas como .

1 

sidade entre a CBB e a Federa~o 
dos dirctores da ConfederaQiio Magda, Diva e Mergot nada ficam Paulista. Tanto assim que, antes 
Brasileira de Basketball, sobre a dever aos melhores valores de Rio do inicio déste campeonato femini
cujos ombros recai a maior respon- ou Sáo Paulo. no, sr. Alberto Curi, presidente da 
sabilidade qu•mto ao futuro do es- - Entáo acredita que se1·áo con- Federa~áo Carioca. fol a Sáo Paulo 
porte da cesta do B1·asil. vocadas para a selecáo nacional, com o intuito de conven<:er essa co-

MORIAH SILVA: "RIO GRA~E 
DO SUL E' CELEIRO DE 

GRANDE FUTURO" 

Moriah Silva, vice-presidente do~ 
interésses técnicos da C. B. B. e 
que, p0r sinal, vero acom{lanhe.ndo 
o desenvolvimento do basketball 
sul-rio-gi·andense com especial in
teresse, convidado a fe.lar a Espo1·
tiva, nos di."5e: 

- O Rio Grande de Sul constitul 
um enorme celeiro e, caso prossiga 
nesta marcha ascendente, em fu. 

CAPITA. OSTENTA O TRO
FEU - Eugenia. Borer, capitá 
da. equipe carioca que conl}uis
tou o bicampeonato naciot1ll1, 
quando recebia o Troféu Melo 

Junior Paulo Rooba. 

- Inevita.velm.ente seráo consul- irmá de participw- do certame de.s 
tadas se poderáo aceitar a convo- "estrélas'' e náo foI bem sucedido. 
caQáo para intervir nos treinos da Sáo Paulo náo concorreu. Por isto 
sele(fáo verde-amarela, que terá que quisemos saber o que realmente hiÍ 
i·epresentar o Brasil no Campeona- quanto a ésse assunto. Ivá Raposo, 
to Sul-Americano Feminino, a se vice-presidente dos interesses inte
desdobrnr em Bogotá, no próximo rioranos da CBB. era o bomem cre
mes de agosto. denciado para se pronunciar Q éste 

A CAMPANBA DE QUITO 
respeito e fui muito franco eo !a
lar-nos: 

- Oficialmente. náo existe abso-
- Sinceramente, que acha do i lutamente nada entre n Confedera-

basketball masculino? 1 Qáo e a entidade paulista. Muito 
-:- y>elo m!lterial humano a di_:¡- pelo contrá:r:.io. Ainda há poucas 

pos1Qao, pod1a estar melhor. Nao semanas estéve o dr. Luís do Ama
ioei bem o que ainda entrava um rol, presidente da FPB, em visita 
pro¡p:esso mais acentuado e rápido. cordial a sede da CBB e nada dei
Recebi alentadoras noticias e caso xou transpirar sobre o que os jor
os esportistas gaúchos, responsáveil'! nais noticie.varo até em manchete. 
por éste esporte, venham a conju· Naturalmente, a nossa filiada de 
gar seus esfor(f(ls, o prestigio do Sáo Paulo deve &lber que nós pro
basketball do extremo sul, que já cm·amos tratar tódas as federagóes 
é respeitado, ainda crescerá mais em igualdade de 'f condigóes. se 
no cenário nacionaol. acha que tem direito de um trata-

- Que irnpressáo deixou a cam- mento especial, está enganada. 
panh>;i. da seleQáo gaúcha em Qtüto Sentirnos, apenas, que a atitude da 
perante o setor técnico da Confe- Federagáo Paulista venha prejudi
deraQáo Brasileira. de Basketball? car as federaQóes coirmás e oom 

- Sei que a cronica de Sáo Pau- isto, o basketball do Brasil. ' 
lo e Rio comentaram muito o fato 
de <¡u~ a selecáo se classificara em 
último lugru:. Nós, todavía res
ponsáveis que somos pelo set~r téc. 
nico, exammamos nestes oosos de
t'llhes que aos outros escapam -
de ordem exclusivamente técnicos. 
E, neste particular, queremos se:r 
J;>em francos. Pelas contagens dos 
JOgOil ou, melhor, pela diferenga 
verüicada, frente a eqmpes de fo
mQ continental, pode-se afirmar 
que a campanha dos gaúchos foi 
alentadora. Realmente, atinaiu seu 
objetivo. Além disto, niio eSqueQa
mos que e. F.G.B. se esforgou 
o que pórl.e para reforQar seu plan
tel e, se o tivesse conseguido, co
mo um ano antes aconte.::era com 
a representagáo de Minas Gerais 
outro resultado, muito mais lison~ 
geiro, podcria ter alcangado. 

DEPENDE DA FEDERAQ.íiO 
GAU'CHA 

TROFi;.'U IVA Rl\P<>SO 

Depois de explicar o que pen• 
sam da atitude da entid:ldc de 
Sáo Paulo, o vice-presidente da 
Confedera(fiio Brasileira de Bas
ketball nos disse; 

- EstOu encantado com o bas
ketball gaúcho. Nest~ campeona
to, o Rio Grande do Sul, que apc· 
nas há 5 anos intervém em cam
peonatos nacionais, provou que 
tez maiores progressos do que 
qualquer outro Estado. Quando a 
aproximadamente 15 ano.s, junta· 
mente oom Melo Junior, tentei 
incrementar o basketball femini· 
no, fui multo criticado. Hoje, fe· 
lizmente, os frutos de nosso esfOr· 
go estáo claramente a vista, em 
todo o Brasil. Tenho uma divida 
ainda. coro a FederaQáo Gaúcha. 
Ainda éste ano irei a Pói·to Ale-. 
~e ·para patrocinar um campeo· 
nato extrn., em que deverá s 

No próximo dio 3 de ma.rQo terá_,ii·ii· il;ii,u.;,d.;:,:.:~;::;~~~~miir.-',,..... 
inicio em Córdoba, Argetitina, o 
XVIII Campeonato Sul-Amerioono, 
Masculino de Basketball, e já que 
existe a posslbilidade de a iieleQáo 
nadonal transitar por Pfü'to Ale-

PAULO MARTINS MEIRA: "A , 
FEDERAQAO GAúCBA E' UMA 

FILIADA MODELAR" 

gre. indagamos_: . _ Depois que ouvimo.s as opinióe~ 
- Será. pOOSJ.vel a seleQao da C. Idos d<JiS Vice-presidentes da C. B. 

B: B. fozer urna apresen_te.Qáo ero 113., restava ainda. conhecer o pen
Porto Alegre, fre~te a gauc~a? ~amento o próprio presidente, 

- Estamos aqu1 para servir nos- almil'ante Paulo Martins Meira. 
sas filiadas. Tudo., entretanto, ~e- Náo foi difícil entrevistá-lo. Lo
J:>ende da. companhia ero que v1a- o a.pós a conclusáo da partida dc
Jilr!nos .. Se a F. G. B., re!llm~nte, cisiva entre cariocas e gaúchas, o 
e.stn er mteressadct, devera por-se primeiro mandatário da e. B. B. 

pós-se a nossa disposic;?,o e, con
vidado a se manifestar sobre o 
trabalho que vem desenvolvendo a 
F. G. B., fez com as seguin tes pa
la vTas: 

- Sinto náo ter podido presen
ciar ainda um campeonato em P. 
Alegre. Provavelmente o farei es
te ano. Néste sentido estou cm 
divida com os gaúchos. Mas, co
mo entidade, a Federa(fáo Gaúcha 
merece todo nosso respeito e ad
miraQáo. cumpre com suas obri
ga.,óes pontualmente e ternos ob
servado, mesmo, que vem desen
volvendo um trabalho magnífico. 
Sob todos os pontos de vista, tra
ta-se de urna entidade modelar. 
Se tOdas as demais filiadas do 
Brasil afora realizarem trabalho 
semelhante, o esporte da ces
ta terá um incremento incalculá
vel. 



• 
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Marta (Carioca) Foi a "Cestinha" do Campeonato 
e Magda a "Estrela" Mais Positiva do R. Grande 

RIO, 24 (De Alberto Mattis, 
nosso enviado especial) - Con
quistou a. "estrela" carloca Mar
ta o titulo de "cestinha" nume· 
ro um do XII Campeonato Bra
sileiro Feminino, com um total 

. 
FEDERAQAO GA(JCHA E' UMA ENTIDADE MODEL :.R - Almirante Paulo Martins Meira, presid¡!nte da 
C.B. B . , aíirmou a nossa rcportagem que a Fede~áo Gaúcha de Basketball era uma entidade motlelar e 
que vinha desenvolvendo um trabalho de grande signiflca9áo para o esporte nacional. Na foto, o primei-

ro mandatário da C.B.B. qua.ndo palestrava com o nosso envia~o especial 

de 77 pontos o que lhe deu a boa 
média de 19 · pontos por cptejo. 
As -ue mais se aproximaram de 
Marta foram fambém cariocas, 
já que em segualle e terceiro 
ficaram Marli, com 68, e Mar· 
lene, com 61> pontos. Como as 
melllores encestad.as de ~us 
Estados ~oaram oolocadas Mag
da, do Rae Grande do Sul, com 
M pontos, Maria Teresinha do 
Estado do Rio, com 38 pontos, 
Maria Luiza, de Goiás, com 35 e 
Bc-atri7., da. Babia, com 31> pon
tos. 

COLOCA(!6ES FINAIS 

Eis as coloca~óes das 43 "es
lrelas" que participaram dos de:r. 
jogos do XJI Campeonato Bra
sileiro Femfnino e marcaram 
pontos: l.º) Marta (DF) 77 pon
tos; 2.0) Marli (DF), 68 pontos; 
3.0 ) Marlene (DF), 61) pontos; -
4.0 ) Magda (RGS), 54 pontos; 
5.0 ) Diva (RGS), e Maria Tere
sinha (ER), 38 pontos; ?.º) Atila 
(DF), 35 pontos; 8.0 ) Maria Lui· 
"ª (G), 35 pontos: 9.º) Neuza 
IER), 31 pontos; 10.0 ) Beatriz 
(B), 30 pontos; 11.º) Luci (DFJ, 
'?9 pontos; 12.0) Margot (RGS), 
'?8 pontos; 13.0 ) Eunice (G), 2'7 
pontos; 14.•¡ Laura (DF), e Ana 
~Iaria (B), com 21 pontos; 16_.) 
Cloé (RGS), com U pontos; 17.•) 
Eugenia (DF) e Judi (ER), 18 
pontos; IS°) Maria Amélia (ER), 
16 pontos; 20. º) Edir (DF), 15 
pontos; 21.º) Célia DF), e leda 
(RGS), 14 pontos; 23. 0 ) Maria 
Coutlnho e (ER), e Tcresinha 
(B), 13 pontos; 25. 0

) Clarice 
(RGS), Beatriz (RGS), e Dulce 
( G), 11 pontos• 28. º) Eliza.beth 

(DF), e Nila. (ER), 9 pontos: 
30. 0 ) Aglali (B), 8 pontos; 31. º) 
Maria Lorezi ( G), 7 pontos; 32. º) 
Aidil (B), Ilza (RGS), e Din:í. 
(RGS), 5 pontos; 35. º) Catarina. 
(ER), 4 pontos; 36.º) Jani (DF), 
Goni;ala (ER), Laci (G) , Linda.u· 
ra (Bl, e Gilca (RGS), 2 pontos 
e 4?.. º) Rosali (ER), e CCleste 
(Il), 1 ponto. 

JOGARAi"U E NAO ~IARCARAM 

Participaram dos cotejos do 
Brasileiro Feminino e náo mar• 
earam nenhum ponto as seguin
tes jogadoras: Valquiria (DF>. 
GMene (RGS), Stela, Marina, 
Marilia, Ionice, Maria Tolenti
no e Jodira estas de Goiás, lUa· 
ria Lucia, Jaei, Elina, Araci e 
Selma, da Babia e Maria Cristi
na, Francisca e Laura, todas do 
Estado do Río. 



M 1 s s no CAMPEONATO 
BRASILEIRO - Gislene Lá.
pis, realmente, despontou en
tre as 60 belas cestinbas que 
parUcipa!'am no recente XII 
Campeonato Brasileiro Femi
nino de Basketball. Seus dotes 
naturais superaram cariocas, 
baianas, goianas e fluminenses. 
Na foto, Gislene, em pose es
pecial pan "Folba Esportiva" 



BELA MORENA de olhos azuis, Gislene foi escolhida como a. mais 

( ' •' t ( 
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* QUEM É GISLENE E O QUE PENSA DO ESPORTE 
* l.ª _VITóRIA EM CERTAME NACIONAL: GOIÁS * GREMIST A DOS. 4 COSTADOS FAZ UMA PROMESSA 

Reportagem de Alberto MATTIS 
Deis foram os títulos que as "es

trelas" da Federac;¡io Gaúch..1 de 
Basketball conquistaram no recen
te Campeonato Brasilei.ro Femini
no. um, o de vice-campeás do Bra,. 
sil; outro, o concedido por urna 
comissáo de tres membros, desig
nada - pela Confederac;áo Brasilei
ra de B asketbaij para . escblher a 
mais linda das atletas do certame, 
conferindo-lhe o titulo de "Miss 
do XII Campeonato B rasilerio de 
B asketball _F eminino". 

A MAIS BELA ENTRE 60 

Precisamente 60 atletas desfila
ram pelo tablado dÓ Ginásio Allah 
Batista, no Bairro da Tijuca, e 
considerando o número de con
correntes pode-se imaginar quáo 
dificil foi o t.rabalho da comissáo 
julgadora. Mas nao apenas este 
detalhe dificultou o julgamento. 
Acima de tudo, ele adveio do fato 
das cinco federac;óes, realmente, 
contarem com atletas de grandes 
dotes de beleza. A equipe carioca 
sobretudo, tinha em Atila urna daS 
mais credenciadas candidatas. 
T ambém entre as simpáticas baia
nas e as com bativas fluminenses e 
goianas h avia "estrelas" de gran
des predicados n aturais. Mas sem 
sombra de dúvida, a beleza errÍ pes
soa estava representada em tres 
atletas do R io Gr ande do Su! : G is
len e, Beatriz e Clarice. Cronistas 
dos pr incipais . periódicos . do Río, 
presen tes aos Jogos, foram unani
mes em apontar estas tres "gau
chinhas" como as mais lindas en
t1~e as 60 participante3." Por isso 
nao causou surpresa o veredito da 
comissáo ju!gadora, apontando Gis
Iene Lápis como "Miss Campeona
to". 

es cumprimentos de inumeras co
legas, dirigentes e jornalistas, nos 
disse, com voz meio abafada (qua
se náo póde falar): "Estou muito 
feliz .. . Jamais senti tanta emo-
c;áo ... " 

GRE.,llSTA DE QUATRO 
COSTADOS 

Mas náo foi possível falar mui
to com Gislene durante sua estada 
no Río. Muitos convites e passeios 
dificultaram o trabalho da repor
tagem. Ontem, entretanto, Gisle
ne fez uma visita a nossa i·edac;áo 
e com isto surgiu a grata opor tuni
dade de uma. palestra com a sim
pática e bela. morena de olhos a
zuis. 

E m traeos gerais, a "Miss Cam
peonato Brasileiro F eminino de 
1960" nos contou sua vida esporti
va, acentuando, inicialmente, ser 
"gremista dos l'.!l'atro costados". 

- Quando vocé iniciou no es
porte? 

- Como garota, sem_pre gostei 
de praticar esporte. Mas, oficial
mente, apresentei-me em 1956 nos 
Jogos Abertos Femininos, integran
do o quadro de basketball de E . C. 
P iratas. 

- Quando entrou no G remio? 
- Desde 1958 defendo ·as cores 

deste grande clube. . 
- Qua! seu esporte predileto? 
- Náo sei bem . . . Gesto de vol-

Iey e basketball. Acredito, entre
tanto, que tenho mais apt idóes pa
ra volleyball. 

DOIS VICE-Tl,TULOS 
NACIONAIS 

ra especializar-se ain da m ais na 
prática do ba:sket. 

- Quais suas maiores emoc;óes? 
- Minha primeira vitória em 

basketball verificou-se numa par
tida amistosa que o G remio sus
tentou com a equipe da Ginástica, 
de Santa Cruz. Mas emocionada 
mesmo estive, quando me sagrei 
vice-campeá brasileira de volley
ball, tendo atuada como titular, e 
agora quando ajudei a abater a 
sele<;:áo de Goiás, assinalando o 
primeiro triunfo em j-0gos oficiais 
de basketball. 

PROMESSA : DOIS TITULOS PA
RA O GREMIO 

Como Gislene mesmo aceµtuou 
no inicio da palestra, t rata -se de 
uma gremista dos quatro costa
dos. Por isto, resolvemos tocar 
nesta tecla. 

- Que tal o Gremio. 
- E' um grande clube e por is· 

to sint-0-me orgulhosa dele. I nfe
lizmente, ainda náo pude fazer 
muito pelo "Gremio. Estive. cum
prindo estágio no ano passado e, 
por isto, somente numa partida 
de volleyball pude defender suas 
cores. Mas fiz urna p romessa jun
tamente com as demais atletas das 
equipes de volley e basketball : na 
inaugurac;íío do ginásio de nosso 
clube, queremos conquistar os t í
tulos máximos. O Gremio m erece 
isto e muito mais. V amos fazer 
muita fón;a e acr edito p íam ente 
n estes dois feítos. 

· bela a tleta do certame nacional h á pouco efetuado n o Rio Aqui ve
mo-la sorridente, observando da sa cada de FO!ha Esportiva' a cidade Como é natur al, Gislene ficou 
--------º-º_d_e_c_o_n_q71_1i_st_o_u_s_e_u_s_p_r_i_m_e_i_ro_s-:-t-ri_u_n_r_o_s_~------=e:.:m:.:oc::i:.:o::n::a:::d::a:..,.::e,, depois que recebeu 

Relativamente curta é .1 vida es
portiva da bela atleta tricolor. A
perfas tres anos de basketball, vol
ley e atletismo. Assim mesmo. já 
conquis tou dci&.. vic.e-c.aJml1\0l.l.~w.;>,_¡_..J 
brasileiros. Em volleyball juvenil, 
tít ulo conquistado em julho de 
1959, em Volta R edonda , e agora 
em basketball feminino. 

- Certamente sente-se orgulho
sa de ta is feítos, nao! 

- Muito. Náo esperava ser con
vocada. E mbora níío tenha atua
do muitas vézes, a· conquista dés
te tít ulo é um grande incentivo pa-

A naturalidade de Gislene é 
perceptivel nos menores ges
tos. Mas ela náo é apenas 
urna " miss "'. Gosta do es
porte e admira , sobretudo, o 
clube que defende: o Gremio 

EMPATADO ·o CAMPEO·NATO DE 
BASKET FEMININO DE S. PAULO 

S. PAULO, 27 (F. T.) - Terminou empatado o Campeonato 
Estadual de Basketbal F eminino de Sáo :'?a.ulo, face a sensacional 
vitória do . Corintians s0bre o até en táo líder absoluto, Votorantim. 
O triunfo corintiano se traduziu pela apertada margem de urna ces
ta, consignada por Ivone, nos instantes .Ierradeiros da pugna . Os 
cletalhes principais da partida foram os seguintes: Corintia.ns 34 :i.; 

VotoranUm 32 ; 1.0 tempo - Corintians 17x7; juizes: Felipe Anaua
te e Joáo Nogueira Macedo; Corintia.ns: Noemia, 3, Ivone 7, Luigi· 
na 15, Nadir 2, Carmem 6, Doralice 1 e Maria de Lourdes. Votoran· 
tim: Angelina 11, Neide 6, Ritinha 1, Moreto 5 e Norma 9. Na ou• 
tra peleja valendo pelo terceiro Jugar , o quinteto do XV de Novem· 
bro, atuando em seu gináslo de Piracicaba, derrotou com facilidade 
a.o Seri pelo marcador de 62x37. • 

Para a decisáo do título de Campeáo do Estado a Fede~áo 
Paulista de Basketball deverá marcar, para breve, urna "melhor de 
tres" entre as equipes do Corintians e do VotoranUm. 



NAS FOTOS, fases da jornada fi• 

ñ~I d~ .brasih;Ír~-_cfe . ba.~k~t: :_acii?a, · \' 

Magila . Rive e a cari9ca .Ang~la. · 
r ·- , 

'- uma acirrada disputa de rebote. Ao 

¡¡ lado, . confra.te;niza.m a ,gaúch~ ! 
~ • ~ * • * * * * * * * * * • * * 



. PRESIDENTE DA FGB PASSA EM REVISTA 
O BRASILEIRO FEMIN INO. DE BASKETBALL 

Em entrevista publicada nas pá· 
glnas da "Bsportiva" durante a 
ultima semana, diversos esportii;· 
tas, dirijJentes da CBD e atleta~ 
integrantes de nossa sel()!;ito ma· 
nifestaram-se sobre o campeona· 
to feminino há. pouco encerrado 
no Río. Na edic;ao de ontem, por 
exemplo, !a.zendo um retrospecto 
do grande certame, altos próceres 
da entidade. nacional expuseram 
seu pensamento a nossa reporta
gem. Faltava, entretanto, ouvir a· 
Inda o presidente da FedernGil.o 

Presidente da ... 
(Continua~ da 14.a página) 

prinC'ipalmente no que se referia 
ao departamento médleo. E, por 
um principio de justic,;a e grati
dao, ternos o dever de sallontar a 
maneira cavalheiresca e gentil co• 
mo romos tratados pelos srs. Ava.
rino e Ademir e, em particular. 
pelo gaucho honorário Vic<>nte No
nato Pires de Carvalho, nosso pres
timoso representante no Rio. " 
sem duvida um esportista <loa mate 
interessados pelo baslcetball de 
nosso Esta<lo na Capital da Repu· 
hlica. Desejamos, nesta oportunl
dado, a.presentar nossos slnceoros 
agradecimentos a esscs senhoroR. 

PRESTDlOSA. COLA.DORA.CA.O 
Encerrando sua. entreVIHta, o 

presidente da F.G.B. diRSe-noa: 
- Finalmente, agradecemos a 

cooperac,:5.o da crónica eRpeciallza
da, que nos prestigiou com !<&U 
noticiário, dando uma eficiente 
cobertura do certame. Igualmc.n
te as atletas, e ao técnico Gerson 
Ruhe deixamos nossos melhores a
gra.decimentos pela manelra. como 
atenderam ao nosso cllamamento, 
tcndo dessa forma demonstrado o 
intoré8se que tém em servir o bas
ketball do Rio Grande do Sul. Por 
ultimo, a.os que de urna ou outra 
forma colaboraram com a Fedo-

1 

rn~r,o, neos ta ca pi tal e no nto de 
J'anoiro deixamos exprt·~soc, atra
vés das pftginas dE'Rte jo1·n:1l, os 
nol<s<ls mais sinceros ~gradecl
m&ntos. 
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Gaucha de Basketball, a quem, por 
slnal, cabe grande parcela do su· 
ccsso alcanl:ado no Rio. Assim 
sendo, ontem á tarde, quando este
ve em nossa reda1;iio para hom,.. 
nagear o nosso enviado especial, 
entrcgando-lhe valiosa meda1ha, 
solicitamos que nos desse sua.s; 
lmpressoes sobre o certame das 
"es tr~laS". 

- Que achou da organizacao do 
XII Campeonato Brasileiro Femi
nino? 

- O Campeonato Brasileiro Fe
minino, recentemente findo na Ca
pital da Republica e no qual nos 
classificamos em segundo lugar, 
foi um certame nacional equiva· 
lente a todos os demais que a 
C.B.B. tero realizado com a fina
lldade de aprimorar a técnica des
sa modalidade esportiva e, bem 
assim, dar oportunidade aos res
ponsáveis pelas federa <;oes para 
que, nos congressos, tratem e de· 
fendam os interesses da referida 
entldade>. Estas, entre outras, as 
razoes que mais nos levam a par
ticipar de todos os campeonatoa 
nacionais. Ultimamente ternos con· 
seguido muita coisa. Um exemplo 
está. no auxilio de Cr$ 4.000.000,00 
~oncedido pelo Governo da Un!íto 
para custear o transporte das dP.· 
;~ga<)oes. Foi um trabalho inicia
do em 1958, pelo Comité dos Cro
nistas 'de Basketl'>llll, com a co
laborac:li.o de ·muito$ es1>ortislas. FJ, 
o que fago quéstao de acentuar, 
nessa éantJ)at'lha· ' ta'mbl!m as fede
rac:oes "tivérafil pll.rtlclpai;:ao efetl
va, atra.v~¡¡ a~ set\s ,representante~ 
na Capital· da: Repu bl!ca. 

"ESTA 'UOS" SA:TISFEITOS CO::U O , 
FEITO D.\.S "IO<.;'.\.S G.\.LCH.\.S" ¡ 
- O comporta.mento das nossa8 

atletas . realmente .. corre pondeu? -
toi a p&rgunta. se.guinte que diri
gimos a.o sr •. Orna!' Pil d6 de Mo
rals. 

- A sel.e<;:ao gaucha, em virtude 
do pouco tempo .que te.ve para se 
preparar, apr.esentou-.se multo 
bem, e .sua coloca<;il.o final ates-

·"to, já que a primeira terla 
que caber, como covbe a urna e· 
quipe mais credenciacla tecnlca
mente, como tol. a do Distrito lí'e
deral. Incl.iscutiv&lmente, trata-se 
de uma seleca" pr.imorosa, lnte
g-rada por !' estr~las" qu1> j{, partl
ciparam do Campee.nato do Mundo 
e de outro9 c1>rtames internacio
nais. Quando ~almos de Porto A· 
legre. nem todos acredltavam nas 
possibilidades da . . equipe gaucha. 
Porém, o resu.!tado al estfl. Os que 
nos combatePam, devem estar nes· 

te momento tito satisfeitos como 
n6s, os dirigentes do bas1rntball 
sul-riograndense, ¡iois, aíinal de 
contas, a critica bem formada, in
variavelmente, deixa bons resul· 
tados, sobretudo quando parte de 
elementos entendidos no assunto. 
Houve, ao nosso ver, precipita1;1lo 
daquéles que nos combateram, 
mas o tempo, rem!!dlo para todos 
os males, mostrou que muita colsa. 
de corto, haviamos feito e se mals 
nilo conseguimos realizar, fo! por 
Calta de tempo. A verdade é que 
estamos satlíeitos com o feito das 
nossaF atletas. 

CONDliTA T-':C''\'IC \. E DIS· 
CIPLl~AR 

- Quer dizer que nao houve se· 
nl5es? 

- Sem querermos entrar em 
considera~óeos técnicas, devemos 
con!cssar que a primeira a¡>resen• 
tac;ao de nossa equipe nií.o agra· 
dou. Porém, a partir da segunda 
partida, o combinado se portou 
muito bem chegando mesmo a sur
preender aos mals exigeontes co
mentaristas de basketball da Ca• 
pilal da Republlca, multo princi• 
palmen te -aqueles que nao acredi
tavam na evo'1t1<:1ío do basketball 
feminino do Rlo Grande do Sul. 
Entre as nossas atletas, as que 
mais impressionaram pela condu
t.a técnica foram Magda, Diva. • 
Margot. . . E, nao tlvesse faltado es
lado flsico a equipe, o resultado 
da partida com o Distrito Federal 
teria sido bem out1·0. Náo que ti· 
vessemos a pretencao de vencer o 
jogo, mas a diferenca de escore 
teria sido bem menor. 

Nesta altura da palestra, o pri• 
"'"lro· mandatário da F.G.B. fez 
uma breYe paµsa e depois, medin
do bem as suas palayras, prosa&• 
guiu: 

- A .c9n<luta disciplinar da. •· 
r¡uipe, a despeito de duas [altas 
técnica!; , (JU& S()fremos, infra<;~o 
que nao d,eYemos Perdoar por tra• 
tar-se <le ~elec;ao fem!n!na, foi \loa.. 

HOSPED;\.GF!~I E C.\.V..\.
LHEllRISMO 

- Fibou satisreito com o trata
mento dado a delegac;ao? 

- Cotn: respeito a organiza<;ao 
do campeo11a.to, podemos aeirm.ir 
que se n!lo esteve perfeito nada. 
deixou a desejar, pois numa. cida· 
de como o Rio de J'aneiro tudo é 
dificil. Os dirigentes do campeo· 
nato estiveram em todos os mo• 
mentos a disposi.;:ao das selec;oes, 

(Continua. na 15.a Pagina) 

Omar Pindó de Mora.is, presidente da F. G. B., qua.rulo homenageava 
nosso companheiro de trabalho, que fez a cobertura do Brasileiro Fe

minino, entregando-lhe uma. meda.Iba de prata 
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CAMPEONATO BRASIL'E!RO DE BASKETBALL 
FEMINmo 

17 a 21 de JANEIRO DE 1960 

RIO DE JANEIRO - D.F. 

RELAT6RIO DO TfcNICO DA F.G. B • 

. ,.,.,.,.,.,.,.,., . ......... 
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RELATÓRIO do Técnico d3 .. ;ele§'ao de Basketball Feminino 

Atendendo a um oh~do do Praa1dente da Federagao Gaucha de 
B.'.lsketball, na mailha do din 5 do jcneiro do ano em curso, entramos em 
éontato eom ·o mesmo• OCaeieo e19 Qle noa f"oi fomule6'Q o convite ofici
al. para es umirmos a diregao tecnica do 5elec1!nPdo em1n1no de Bookot
ball de nosso est do, e~~ viatae ao XII Campeon to Br~elleiro. 

~po1s do explanadas as d1rotr1zea e ventll dos os probl¡ma 
da ordem s2rel, o estando o snr. presidente concorde, ae itnmoa too 
honroso quao os 1nhos2 cargo. 

Dada a crementia de temco, eprove1tamos e hora paro tr~¡ar-
os o plnno de a~ao que foi 1ntc1ndo tmodi~tamente com a CQ?DVocasao de 

11 2tletas, pgrtenccn~aa ao Gtemio F. . Porto Aleer nse, Gremio autico 
Un1eo e Sociedodo G1n~st1ca Porto Alegra-1sr-7 (Sogip ). otn comvooa-
gao foi levade oo con ecimento a .... Imprensa na mesma menhñ. · · 

RelaGñodao eitletas c·onvo!: si .. · 
Gisleno Lapio - Gre~o 
Diva ttenuzzo Santiago - Uniao 
Yeae Soares - " 
Rose " ey ·Aidukn1t1a - " 
" gda Burger Rivo - Sógtpa 
"eJ:t¡¡ot R. a O a - " 

Cloe ~ foldo Ouoort - " • 
Cl rice s leto l abro Copeti • " 
naa Oli veirD - .. 
Be tri z Erna R1 tor - . tt 
Noofn1 Vieta · - " 

icou também m cada a primeira reun1·0 p r o cont to a9 di
rigentes e atletaa,,p a o noitn do dio seguint , e 20 horas nas do 
de F.G.B. . 

~ -Apoo a pr~ ontegao o esc\areci~entos de praxe, forem éntre-
gues os uniformes e are dos oe horarios de treinomanto, conforma o ta
beln que s egue msie abaixo. E no .impedimento de atonderem a convooc
gao es atletas Rose ~~ryAe Noomil ~chomoa por bom eon!oca a~ enrtas. 
Gilca Simoes Lopee do Gremio e D na P.Santiego do Unieo. 

l• Trc1no - din 7/1/60 - Canch da So!fi~ - 19:,o es 21:00 hor e 
2 " 8/1/160 " · . - 19:~o os 21:00 horas 
5~ 0 

" 9/1/60 - n " •16:30 as 18:,o hor s 
40 n " 10/1/60 - u " - lO:oo( tch-treino) 
50 ª " 11/1/60 - " cJ • 19: 50 os 21: 30 boros 

6V 
7 
7ª e 
91 

" 
" tt 

" tt 

º 12/1/60 - Folgo 
n 1'5/l/60 - Can hs do Sogipa - " 0 n 
" 14/l/60 - · " " - Die de I2nbarque 
! 15/l./6Q - " do Fluminen e - 9rod e ll:oo hor s 
" 16/1/60 - " " - 16:00 oe 17:30 horns 

17 /l/10 - " do Ginásio fJun1e1pol•local dos jogos. 

e noite deata mesmo data faram iniciados oe jogos do Compé-
. onató, e para o co?lhec1monto da dir2gao e dernai 1ntepessadoe• en~x -
moa ea notas oficia~s da Confedera;ao que cont m todos os dado~ tecnico 
l~clus1ve e parte relativa eo lanco•livre. Ane o 1nde as sumules 
dos jogoe em que part!c!pou nossn eqtiipe. 

( continua ) 



Folha n• ' 

, _ Além dos tr inamontos, par o aprimor mento do seneo de or-
ganizngao e responaab111dnde por parte de equip!• toi instituid a or
dem do die, afixadn dior1amento oom e ¡:rogrameg o do meemo bem como 
a at;et encarregoda pelo cum.pr1mento da citad. ordena, cu~oe originais 
tambem qqui incluimos. Sejn notado noeso cuidado com a p rt recre t1v 
des jogadoraa. 

(11 q r;&: ~ f. MÁ':,. er, ~ '- g { '<-~ 

efe e l}.J> . ~c.., _, ~'~~~) 



Folha n 4 

, Agradacim nto- Ao 'f'ina11zermos o presente rel tóriot qu r 
tornar publico nossos aincoros e.gr ñecimentoe a ~odos aquelea que dire
ta ou indieetaJnente colaboraram conoacoduranta o XII Campeonato em1n1 -
®~&·~~. A A 

De msnqiro ~spocial a presidencia dest Feñ2ragao na pea n 
do sr. Omer Pindo de ~oraea, pela confianº~ e d dicagao tod pro • 
Ao Sr.Vicente ~onato Pires qe C rvP.lho, Del gado da F.G.B. junto a Con
foderogao~ pelo aua incans vel luto pelos noasoa iqtereares. Ao s~. 
Alv rino Fonseca , nosso cicerone na capital da ~epublica, pelo de v -
lo em nos propoI'Cionar uma est da mais que egr doval. Ao deoportista 
Cout1nh6 quo nos eux111ou no banco dos ,roservas como (l.llOtador e mesmo 
mnssageándo qunndo isto so z nese~asario. Ao esa i ta, corinhosa
mente alcunhodo de Tioo-tico pelee atletas do noaoa equip , pronto ea_ 
pre tudo que porvontura se tornneso presciao durante os jo~s. 

inalment quere~os constatar no~so gratid·o p ra ·~<las os 
tlet a que tao gal rd man e so portarum duranto os t inos j gos, 

quer Qelo esforgo, da· dicegao e amor aca!'.Iliaeta da F.a.B. , bom como a 
obe icnc1a~ as ordans dadas. com isao nos auxiliando a trazar para os 
pamp s o titul>o do vico-C peso do Brasil. Se mais nao f'izeram fS?i ex
clusivomente pole euperioridade inconteste da equipo do Federagao '!e-
tropoli tano. , 

aperando tor corroepondido a confi n a e esperan~aa em nos 
e, o mai oindo~ dosejsndo ~ue o !msk tball feminino no fu

clhor c91tegao e progreeso em todo nosso estado, damos por 
to r latorio. 

de ositod 
tu.ro tenh 
e rr do 

.. 
orto Alegre, Jene1ro do 1960 

, 

• 

• 
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Gerson Ruhe, Apesar das Ultimas Conqu1~tas, Falo a Verdade: 

* Trfs pupilas de Gerson na campanha do "vice" braslleiro de 
basquetebol: Magda Margot e Diva. 

' -----------e Preconceíto s9cial o inimigo n.0 l., 
e Falta apoio por parte dos dirigentes. 
e Clubes parados, nao renovam valores . 
e Sel~oes e- o último brasileiro • 
e Ainda sem clube: Sogipa possíveL 

• * Reportagem de: MARCO AURÉL!O: 
' -----------· EM palestra que mantivemos como conheddo preparador Gerson 

Ruhe, nossa reportagem colheu importantes pronunciament-OS do téc
nico vice-eamp('áo brasileiro feminino de bssquetebol, pela sel~ 
gaúcha, eom rel~áo ao egtado atual fdecedmte) do e.porte femi
nino em Jl0680 Estado. 
"0 esporte !eminino gaúcbo - está morrendo. Já tere fases boas 

mas no momento debate-se numa crise gravissima". 
- Qual a causa? - --
- cUm preconceito inqna.- - cEstou a.fastado. Fui ct>n-

lificável. .Agui em Porto Al~ vidado pelo ex-presidente do 
gre, e no 'resto do Estado, a- clube, maa o mesmo saiu e eu 
cham que o esporte rulo é pró- nli.o pude iniciar meu traba-
prio para moc;as. Esquecem- Jho. Agora estou a espera de 
~. os gue assim pensam, que um novo convite. Se tal acon-
a ed~ mental e :tisica, é tecer, lrei solicitar ~odo o apoio 
fornecida pelas atividades atlé- possivel para o departamento 
ticas, confurme ditam as es- de basquetebol, ]>Oís o mesmo 
colas». já fez por merecé-lo, com ois 

REACAO DIFICIL sugestivos Utulos <'onguista 
Sóbre urna possível rea~ dos.> 

para o reerguimento do es:-orte 
feminino no Estado, Gerson 
disse: 

- Acho dificil. Primeiro pe· 
lo que já disse acima, eom re
J~ ao fato de, grande parte 
das fa.mllias, acharem que a 
prática de esportes nAo é para 
m~as e segundo, devido ao es· 
casso apoio que recebemos por 
parte dos dirigentes e podereti 
público.<J. · 

- E a Sogipa? 

INTERCAMBJO 
- E os possiveis jogos a se

rem realizados contra o Pal· 
meiras? 

'1QlllWlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll111111UllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllUlllllUUtll:llllllutllllUUlllUllUIWllllllllllllllllUIUllllllUIUIJlll~ 

- •Estou bastante interes
sado, mas nio passo falar pelo 
clube. ltste intercámbio, SI) 

praticado com maior freqüén
cia será ótimo para o nosso de
senvolvimento esportivo. SO. 
mente jogando contra centros 
mais adlantados poderemos, a
prendendo, p~gredir. Sempre 
que tenbn oportunidade, p~o 

~ 
~ 

pli~6el!! 8.08' ~'ftieós do Rio 
ou SAo Paulo que nos vl<;itam. 
Isto me tem sido de grande 
valla». 

- Río Grande do Sul é ter. 
~eira fór~a? 

- «No basquetebol, sim. Fo
lll08 vice-campe6es nt> Rio, 
~ a a.uséncia. de Sáo Paulo. 
Mas is8o ni.o se resume eó 
ao basquetebot Nos outros es
portea se nota a mesma ooi&a. 
Para nós, com vinte e dois Es· 
tados, sermos a terceira fol1;a 
esportiva, é altamente honro
so>. 

•• 

* Gerson tatanckl sllbre as di· 
flculdades do esporte gallcho. 

A SALVA AO · 
Gerso.Q Rube, aponta as pos

i;fveis 50lucOea para a salva
cao do esporte gal1cho: 
1) - Llberdade das famflias 
comprendendo a verdadeira 
finalidade do esporte, na for
macllo mental e fisica, de 
quem o praUca, nAo sendo na
da prejudicial nem amoral. 
2) - Apoio dos poderes públi
cos e dos dirigentes, quer fi
nanceira ou moralmente in
centivando os pralit:antes. 
3) - Animo do público, com
.parecendo em maior m1mero 
as competí~. levando seu 
aplauso aos militantes. 
4) - Amplia()Ao dos departa
mentos amadortstas, por par
te dos clubes, com o apoio dos 
dirigentes oomparecendo ils 
disputas, tu.endo tometos In
ternos com oferecimento di} 
medalbas e brindes aos vence
dores, prtnct.palmcnte visando 
a parte intanto-)uvenil. 
5) - Criac;lo de esoolinha:;, coro 
um técnico ou protessor para 
ministrar ensinamentos, aos fu
turos campeQe8. 
6) - Coibir liberdade dadas a 
curiosos que se enteitam co
mo técnicos, multa! vl!:r.es nlio 
tendo bases ou méritos para 
tretnar mna equipe, viciando 
os Jogadores em métodos er
rados. 



CE NOTICIAS 

ú-FEIRA, 20 DE MAJO DE 1960 

CURSO . ESCOLAR DE ARBITRAGEM 
A SEFAE, Por interméd'ó dé 

sua Divisao de Educa!;ao Físi
ca, está ultimando os preJ?ara..
tivos para o inicio do curso 
E&colar de Arbitrágem. cuja 
primeira etapa será composta 
de aulas s-Obre regras e pro
blemas de arb;tragem dos stt
guintes esportes: Futebol. Bas
quete. Volei e Futebol de Sa
lao. tste curso, aliás. destina
-se a forma!;áO de árbitros e 
auxiliares para funcionarem nas 
diversas modalidades de espar
tes no setor escolar e. loglca
mente, poderá abtir cam1hho 
rara muitos jovens, em futuro 

bem próldmo ingressiuem nas 
diversas er.tiClales amadorisw 
de .Estado. 

As aulas serao semanais, 
realizádas na Pontificia Uni
versidade Cªtólica, em salas 
por ela cedida e constaráo do 
segui,nte programa: 

Futebol de Salíio, segundas
·feiras. das 20 as 21 horas na 
Sala 47. 

Basquetebol. as térgas-feiras, 
das 17 ,30 as 18,30 }loras, na 
sala 2. 

FUtebol, as guartas-feiras, 
das !:!O as 21 horas, na sala 47. 

Voleib()l, aS' <tuintas-felras. 

das 11.30 As 18,30 horas, na 
sala 2. 

Na foto .um aspecto da reu
niáo levada a efeito entre os 
membro11 do quadro de pro- ¡ 
fessores da Divisao de Educ~
l<ªº Física da SEFAE e o Dr. 
Arnaldo da Costa Filho. AB
sistente Técnico do Superir)
tendente da SEFAE Seríio re'3-
ponsáveis pelas diversae maté
rias, os esportistas: . Gerson 
Rnhe fBasquete) li-,.ti Aguiar 
e Fernando ~ <Futebol de 
Saláo), llené .6~ Silvelra 
<Voleiool) e n De Lorenzi 
(Futebol). • 

I 



F6UIA ESPORTIVA 2 1 - JUNHO - 1'9o-. 

INICIATIVA INTERESSANTE DA FGB: EXTRA FEMININO 
DE BASKETBALL c·oME·CARA SABADO COM SEIS EQUIPES 

----~ 
Voltará a movimentar-se o 

basketball feminino. Gragas a 

t 
?,:¡ 

¡11111111n1111111m111111111 . . mrr111111111111mu11um1mm~ 

1 Ger~o-n Ruhe Vai 
1 Conv ocar Depois ••. 
= 
~ = 
~ 
= 5 
= !E 

ª 

C:ABRI JSSEIT# 
Al\'IADORIST A 

~=-= • Gcrson Ruhe (foto), que foi e~olbi-
• 

~ = = 
1 = 
ª 

do pat'a treinador do selecionado fe. ª minino de basquete, que participará do ª certame brasileiro, aguardará as exibi-
;¡ ~es do Votora.otim para aquilatar do .: 
E; valor de nossas cestinhas, para, depois4 § 
¡ fornecer a lista das convocadas. § 

i • A diretoria da Federagao Gaúcha de Basquetebol continua =====~= 
z: trabalhando com vistas a visita do A. C. Votorantim. Ao ª que parece, a Diretoria deverá realizar um jógo da selei;ao 
§¡ juvenil masculina, como prelin1inar do encontro entre Voto· 
li rantim e Selec:;áo. ¡; 

iniciativa da Federa~ao Gaúcha 
de Basketball, efetuar-se-á nes-

te fim de semana (sábado e do
mingo), em nossa capital, um 
Campeonato Extra Estadual Fe
minino, que contará com a par
ticipa~áo de tódas as equipes fe
mininas existentes na Cnpital 
e no interior. 

Conforme telegramas em po
der da !FGB, Santa Mtlria far
se-á representar pelas represen
t~óes do Atlético .e do Corin
tians; de Santa cruz do Sul vi
rá o quinteto dn Sociedad.e Gi
ná.stica; de Rio Grande, o Rega
tas; e a Capital estará represen
tada pelos conjuntos da Sogipa 
e do Uniáo. 

Todas as equipes, sem ·excei;ao. 
desde alguns meses, estáo trei
nando com rcgularidade, já ten
do atingido a esta altura boa 
forma técnica e física, prome
tendo, assim. realizar convincen
tes a tuoa~ócs. 

Os jogos visam, antes de mais 
n ada, ao congrai;amento das e
quipes do interior e da Capi
tal e o aprimoramcnto técni
co dos conjuntos, mas também 
para que o técnico Gerson Ruhe 
observe os valor es c«pazes de 
integrar o combinado da F'GB. 
com vistas ao próximo Campeo
na to Brnsileiro. 



17 - AGóSTO . - 1960 

"ESTRELAS" DE TRES -CIDADESI 
DIRIG.EM-SE PARA RIO GRANDE 

Hoje, as 5,30 h cras, partirá da s ede central da Sogipa, a Av. Al
ber to B ins, o ónibus que conduzir á a equipe feminina da veterana a 
gremia~áo local il. cidade de R io Grande, onde participará, como 
grande atra~áo, do Torneio Intermunicipal Ivá Raposo, patrocinado 
pelo Clube Regatas R io Grande, como parte integrante dos festejos 
com que comemora mais um ano de prcfícua existencia. 

Car n et •Jo" jo g o" - Co mo já. tl 
vemos oportunidade ele divulga" 
em notas a n terior es, deveril.o f a 
zer-se r epresentar no interessan
te torneio os uadros campeues de 
quatro ciclade, a sab&r: Ginástic~ 
de Santa Cruz. Atlético de Santa 
Maria, Regatas d e Rio Grande P 

Sogipa de Porto Alegre. 
O carnet, já ela b orado, estabele

ce- a se¡;·ulnte ordem de jogos: -
dia . 18 - Porto Alegre x Santa 
Cru7- e Rlo Grande x Santa J\!aria; 
dia 19 - Sanla Cruz x Santa Mo 
rla e Porto Alegre x Rio Grande; 
dia· 20 Rio Grande x Sant·t 
Cruz e Porto Alegre x Santa ;\fa.
ria, 

Todas as equipes, segundo "hP· 
gou ao nosso conhecimento. pas
.saram por longa faso de tn:1ina
n1~nlo e conseguiran1 entrar en1 

a forma técnica, deycncln pro· 
.. ~ ..}~cionar atraen tes e8petf1« nlog 
"\~~ esporlist~.s rlograndinn~ 

C ons1lt ut1:ilo dn tlelegn~!lo "ld
lleg:rn - A rlelegagao da Sogip[L 
viajar::, as~im constituidfl: Ar:el 
Ruas (chefe) Elida Ruas (acom
panhante), Oerson Ruho (técnico) , 
Léo Obst (juiz) e as atletas :Mag
da. Margot, Beatriz, Cloé, Clari
ce, Ilsa, Carn1e11, Ivone. Ester, Ju 
ne. Adelaide e Neusa. Corno a s sis ... 
tente técnico seguirá o e sportis ta 

ESTRELA 

IVONE, uma. das mais capacitadas 
atletas do Regatas, para o Torneio 
Ivá Raposo, cujo início está previs
to para amanhá, na · "Noiva clo 

Mar" 

Otto Ritter. diretor <lo Departa
mento ele Basketball da socied:vlP.. 

.Atlético -vtn.iou onte m - On
tem, , por volta das 12 horas, pas
sou ' por Porto Alegre a equipe do 
Atlético, tie Santa Maria, em tran
sito para Rio Grande. O conjun to 
campeiio da cidacle ferroviária, 
segundo seus dirigentes, ·encon
tram-se ern boa forma e pretende 
bril!har no i;:rande torneio inter
mun!cipal . 



vitorioso no primeiro Campeonato Feminino de Bas· 
quetebol da cidade-cora~áo do Ria Grande • do 5~1. 
Aparecem de pé: Eni/da, Elaine, Mar/ene, Ed1'. o tec· 
nico Jorge Marques, Bijú, Carmem e o ten .. G!I A/ves, 
presidente. Sentadas: da esquerda para a d1~e1ta: E!e· 
nite, Erni, Cleusa, a mascote Ana, Ana Maria e E/I~a. 
U quadro do Atlético Esp~rte Clube, de Santa Marta, 

FOLHA ESPORTIV A 'ª 
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P.ROVÁVEL DUAS EXIBICOES DAS "ESTRELAS" 
DO BOTAFOGO NO FIM DESTE. MES EM PORTO ALEGRE 

Como noticiamos há dias, dirigen
lcs do Botafogo. do Rio de Jan ú ro. 
J1ropuseram duas apresentaroes de seu 
quaclro feminino cm Porto Alegre. A 
Federara.o Gaúcha de _Basketball. que 
rccebeu á pt·oposta, por intermédio de 
seu representante no Rio, esportista 
VicPnle Nonato Pires de Carvalho. en
caminhou-a n Sogipa. Esta intere,.sou
se muHo pelo assunto, mas propos ou-

Iras. dalas, ern tel egrama enviado aos 
dirigentes do clube carioca. Segundo 
nos adiantaram os menlores da vete
rana sociedade da Av. Alberto Bins, 
os entendimentos prossegúem· e tudo 
faz crer que interessante ·temporada 
venha a real izar-se no fün do mes em 
curso. qnando o atual vi-ce-líder · do 
certame carioca enfrentaría o team da 
Sogipa, campei'ío gaúclio .. 

EM BOA FORMA 

" Five" feminino da Sogipa, que representará o clube campeáo de Por
to Alegre no torneio a. cfetua1·-se na cidade de Rio Grande. As "estre
las" da veterana. agremlac:áo teráo assim oportunldade de a.desttar-se 
para o match que, segundo t udo indica, ierá lugar no fim do corren-

ie mes, contra a equipe do Botafogo, do Rio 

Para . ~nte,r-:ir no Torneio Iva aaposo, que se reatiza1·á em 
Rio Grande, de quinta"feim. a sábado, seguirá amanba, de ma· 
nha, para aquela cidade, o quadro feminino da Sogipa, multicam· 
peíio met-ropolitano de basketball feminino. A delega!(íio al vi· 
neg1·a viajlrá em onibus especial, sob a ehefia do desporti11· 
ta Ariel Ru;.[·, vice-presidente •la veterana sociedade da Av. 
Alberto Bins . 

O técnico Gerson Ruhe, pelo 
que n os foi dado observar, rea.11-
zou proveitosos treinos nas últi
mas semanas e, diante disto, te· 
das as atletas conseguiram adqui· 
rir ótimo estado físico e téc:11-
co, que as credencia para repl'l
sar convincentes ntuagóes n a 

. "No.iva do Mar'', frente aos coa!$ 
' poderosos conjuntos do int~rior 

do Estado. 

Léo Obst, do quadro de oficiais 
da F. G. B. , especialmente con
vidado, acompanhar& a embaix~ 
da sogipr.na, como árbitro. 
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"FIVE" FEMININO DA SOGIPA ESTRÉIA BOJE NO TORNEIO DE RIO GRANDE ENFRENTANDO A GINASTICA DE S. CRUZ :'\o <1ináP.io do Rrga!aR. na ddade de Rio Grande. tcrá inicio hojc. it no1le. o Tor11cio lnl ermnnicipal de Bask<'lllnll Frminino. reuninclo og quatro melhol'es conjun-1Cls do f~slado. con forme vimos noticiando há algnm lempo. . 
Diante da calrg·ol'ia das eqniprs, que dm·anle varias S('lllflllas se prepararam f'Orn afinco. vnm C!'.SCR jogos P.endo n;:mardnrlos <'Om grande expeclaliva. pelos aficionados ck lodo o Estado. 

Inicialmente, ~ob as orden~ do st· Fló"!'iano Hipólito Soares, vicepre~idente da Federactáo Gaúcha de Basketball, efetua1·-se-á um de-file dos quadros participantes e, a seguir, seráo desdobrados os jogos cor:·espondentes a primeira 1'0• dada como sejam: Sogipa. de Porto A1Pgre x Ginástica. de Santa Cruz rlo Su! e Re<rat"s. de Río q1ande x Atlético, de Santa Ma-, ria. 

A equipe da Ginástlca de Santa Cruz do Sul, que boje, a noite, se apresentari em Rio Grande, enlren• tando o forte esquad.ráo da Soglpa, campeáo metropolitane e esta.dual 
I 
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"EST Rl1:LAS " DE QUATRO CIDADES EM CONFRONTO NA "NOIVA DO 1\IAR" - O Ginásio do Clube de Recatas de Rio Grande, desde anteontem, a nolte, vem vivendo mo
mentos de intensa vibm~o, eom a efetiva~áo do Torneio lntermuniclpal de Basketball Feminino. Ao alto, tres aspectos da rodada inaugural. A esquerda , quando as delega
~óes entoavam o Bino Nacional. No centro, uma fase do p1·éUo entre os quadros do Regatas e do Atlético de S. Ma~ia, apareeendo Carmen (Atlético) e Ivone !R egatas) de
baixo d a cesta, juntamente com l\lirian , Maria e Irene. A direita, Ca rmen, do Atlético, e Irene, do Reg-atas, troeam genfüeza s antes do encont1·0 de fundo. - (Fotos Gerson) 

SOGIPA E REGATAS VENCERAM OS PRIMEIROS JOGOS DE 
BASKET DO TORNEIO FEMININO DE RIO GRANDE 

R IO, GRAND E . 19 ( De A . Souto, 
n osso correspe>nd ent<' - Gentileza 
da VA RIC:) - Con tando com a 
pr&seni:a d& grande p(tblico, foi i
n iciado ontem, a noite. o T orne:O 
de Basketball l!'eminino, do qu2.1 
estáo participando os quadros do 
Atlético, de Santa Maria, Gin:\sti
ea., d e ~anta Cruz. Sogipa. de Por
to A!egre, e Regatai<, de R;o C:ran
de. Inicialmente houv" um ñ~s
t ile das delegacoes, so\\ en tusit<s
ticos a1>l ausos. 

Vl'l'óRU. FACIL D-\ ~O C>IPA 

A partida i n augura: do torne'.o 
a u ste11taran1 os "!lv&" da. So~j!),'J, 
c a mpoll.o de P6rto A legre. e d:. 
Gináslica, cam pe1l ele Sf>nta r:ruz 
do Sol. O team m &tror>oli t ann. de
senyol vendo um si.ste1na 1na i~ t.éc-
nico e harmonioso, n an tev0 d ifi
cutdade em suplantar nitidame'1te 
eeu conten clor. Magda. capilil. d o 
Clonj unto metropo ll t'lno, contu!l.
dlu-so 110 decorrer do primeiro 
tem¡>o, mas d&lxou claro tratar-se 
de um!\ a.lleta d e cate¡:rnria. Doml 
n ou 1><>rfeitamente ladas as sttua
coes .. ences t o u com perrei¡:áo. 
ll'ambl'm as demais atletas do con
junto campAño m&tropolllo no por
taram-S<' convincentement&. O e.s
core d<' 42 a 2G. a !aveir dn Sogipa, 
dlz bem <le sua superiorldade. 

A So!l"iPa apresentou -se com 
M agda. c:arlce, Beatriz, Ilsa, Neu
za, Cloé e Ester, enn•.1auto a o:
ná~tica formoti co m _\ f!rian. Ne.I 
sa, Nildn, Nor1na, Shir1<"i, Zuln1i
r a e (~laci. 

V I T óRlA. DRAM.\ 'rl C A DO 
REGATAS 

Sol> enorme tensao nervol'a de-

s enrolou- se a seg u n.da parti da d.-i r 
noite. entre as re1>r~~e.ntac;Ves do · 
Re¡;atas, local . e d o A tlético, d· · 
Santa Mar ia. O primoiro tem1» 
!lndou com a Yitória :la equipe !o 
cal por 22 a 1 2. No periodo co'l:
ple~en tar, as "estr~~~ s" serrana ... -
consegui ram reagir e descont:n a 
d iier enc;a existente, a ponto '.le o> 
mome-ntos flnais se ca1·acterir.arom 
por jogada.s sensacionals e dramfl 
tlcas. Por apenas um ponto (3? a 
32) pr6 .Regatas fin<lou o prélio. 

A equino vencedora formou com 
Irene, ~{arta Ivon e . .Alzira, Mar
ga,rida. Carnlen, A ni\a, E!h\nor, 
A lzira e Irene . 

A renda da prlm1>ira ro1lada 'l
tingiu a aoreciá.vcl soma de Cr$ 

24. ººº·ºº . 

------- ----------------------- - -----
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" f 1 V E " f EMININO 
CAMPEAO INVICTO 

DA SOGIPA SAGROU-SE 
D J TORNEIO IVA RA~ O l 

RIO GRAHDE, 21 <De A. S•1n um sistema re.nico e atic p•i-
to, no::;so correspOndeute, pelo le· 1 nwrooo, qtJC nao L<:. e paralelo c>n 

l 
lefone) - malizou ontem, 11. t cdo .º desenroi:ir do lntercss.uit" 
noltc, o Torueio Iva Raposo, !lo torne10. Abatcu o te:l!n local· pe

, quiil interviram equipes camp,.is, lo alto escore de 32 a 18, clcou1s 

l 
revresentando t.uatro cidades do que:.. já vencera o ¡>rime!ro haU
Est11do. No jógo preliminar da lime por 20 a 14. Gom est.e C:lie
última rn<i.ada, O.e!ronrnrnm-se os górico ~üimfo, ~-s .. e.> trillas" alv1-
quaclros da Ginástica de Sa.Ha negras me':ro¡i.1iitanas asscgurt1-

' Crn,; e do Atlético de Santa Ma.·· ram o t.itulo ctc forma invicta~. 
ria. O conjunto campcáo da "Ca- Magda, com ~4 l•Ontos, foi a e¿::;. 
pital do Fumo", dcmon5tnullo tinha do i)rélio final. A renda <.. 
mais experiencia e um prc;1,u·o t ingiu a soma c:c Cr~ 16.00-0,JQ. 
técuico mais apm·aclo, domi11011 o 

lio, ~ Ginastica de Santa C1 ,1.c 
cOlbti·llU ilnpor-se ao qui'"c'-' '"' 
Re~ ... s, suplanta11do-o peló 1. ~
cor1;; de :50 a 29. Nesta lv•.la<'.i, 
1oram ar.-ccadados C1'$ 14.1;.,J,tl-O. 

1\-IÁ!HO GONCALVES E;:ij¡_\E 
lNCANSAVEL 

M:\ 1 io Go1waives, presiden' e d<! 
honra dr: l<'cdera<;áo Gaúcha uo~ 
Basl,ed.:all e, como represen• ,,,.e 
<10 sl'. Ivá Raposo (vice-prcsHen
tc da C. B. B. e homenag, .tuo 

prélio de principio ao fim, l C.l
I b!ludo por vencer pelo exprc~~•-

1·0 eSCOl'C de 50 a 33. 

~OGlPA CAMPEA l7'\\'IC1'A 

tlo torneio), desempenhou t>ap,•l 
~EXTA-FFI~A VfN( f"R:\;'1.1 A 

1 

prtd .. minante durante os u¡ps. 
A ::..Ot•ll'A ._ A 1°0i in~,m~ável, coope.-ando · ·n 

GINASTICA ludo. 

Na sexta-fcira pas~ada, foi Fin: 'mente, também d•J ll"!1>< -
Encerrando <. torneio, co " ·- l disputada a seg n.da rodada do 1 de-1·i~ta social, o toineio fo; n-

r:un os "fives" represcnt:ltirns <hl torneio Inii-·almcnte, a Sogipa a· ¡ :'O~clo de pleno exito. As et¡.• ;1 s 
Súg'pa e do. Regatas. Como' a- ¡ bateu o Atlético de s. Maria por visl'antes foram impecáveJs, ~ro
conteceu nas noites anteriores, o 68 a 25. Clar~ce, da CiJUipe por. o- cantio gentilezas e ama1J;¡- • 1 t~s 

1 

forle e magnifico esquadl'ii.o d:> alegrense, foi a ce tinha, tent.o ·¡ cnm a equipe e dirigentes cio rl:! · 
capital do Estado descnrol\';?U marcado 24 pont .. ~ . No outro pl't'- gat:>s . 

:~f t 

SUCESSO ABSOLUTO O TOJDl"EIO DE RIO GR!N DE - Findou antcontc·m, a noite, no Gin:lslo 1lo Re
¡:-ata~. o Torneio Intermunieipal <le Basketball Femi nin o. no qoal iutcnfrr) m as equipes campeás de qua-

1 
tro ci1lacles do Estado. O tomcio foi coroado de hilo int.egml, tanto 110 ponto-de-vista da organb.a~áo, 
<'omo tlo- di1;cipUnar. Xa roto, ~fagda, capitá tla equipe <'.ampei do tomcio, j1rntamente com Otto F.rnesto 

RUtl'r, cm pglestra com nosso cornspondcnte (Foto Gerson) 

mailto:@om.nosso


. · PROGRAMlt..AU Ut ANIVtlüAKIU-DA FOLHA 
ESPORTIVA VAi MOVIMENTAR PORTO ALEGRE 

SEXTA-FEIRA, 9 DE SETEMBRO DE 1960 

• 
Terá inicio aman.há a longa pro- * 

grama((áo comemorativa ao 11..o ' 
anivereário da Fólha da Tarde Es
portiva. As realizaQóes se este1~- * 
deráo por diversas outras modall
dades, dando um cunho de gran-
de brilhantismo S. passagem de 
mais um r.niversá!'io do Jornal do * 
Esporte Gaúcho. 

"Estrelas" de basketball do Botafogo chegam 
amanha para enfrentar a Sogipa 
E:xito assegurado para a prova ciclística "23.ª 
V olta de Porto Alegr¡" 
Extensa programa~a "ESTRELAS" DO BOTAFOGO 

EM PóRTO ALEGRE 
A equipe feminina de basketball 

do Clube de Regatas Botafogo, 
campeá do Estado da Guana bara 
virá, igualmente, a Porto Alegre. 
Fólha Esportiva, conjugando e.s
forc;¡os com a Sogipa, trará essa 
famosa equipe que aqui chegará 
amanhá. Fará duas exibi((óes. A 
primeira na noite de amanhá, 
mesmo e a denadeira. na segun
da-feira, cotejando, em ambas as 
ocasióes, contra as "ceetinhas" so
gipanas . 
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BASKETBALL FEl\UNll'fO DI ASCL."\S.ii.0 - ~loifos aereditam de que e basketball feminino esteja d~adente. O torneio integrante dos Jogos da. Primavera, realizado anteon~ 
tem, a tarde, no Ginásio da SABI. provou o contrário. Exist~ muita anima~ em diversas cidadcs do inurior e na Capital A esqoerda, outra fase do prélio Sogipa x Giná,;tica., 
aparecendo Magda e Nilda, disputando. :So centro e a direita, b!ICS dit cncontro decisivo entre Sogipa e Uni:lo. No centro. Magda e Margot dominam a situa~o. A direita, 

Magda disputa eom ~!arieta e Margot e Ediu, se mantém n a expectativa. 

""I 

SOGIPA SAGROU-SE CAMPEA DO TORNEIO 
DE BASKETBALL DOS JOGOS DA PRIMAVERA-

DIFICIL TRIUNFO DO UNIAO 
SOBRF O REGATAS 

Inaugurando o torneio, defron
tararn-se os quadTos do Uniáo, vi
ce-campeáo metropolitano e do 
R egatas, campeáo de Rio Grande. 
Foi este o prélio mais movimenta
do e disputado do torneio. Venceu 
o quinteto local pelo apertado es
core de 21 a 18, mas teve que dar 
tudo de si. As "estrelas" rio-gran
dinas demonstraram muito' "gar
ra" e espirito de luta. Estiveram 
multo infelizes em diversos lan
ces no final da contenda, fator. que 
impediu que a partida niio fina
lízasse empatada. A vitória do U
niáo. por sua vez. foi justa. Do
minou de inicio ao fim e, como 
conjunto, portou-se melhor. 

VALORES INDIVIDUAIS 

Entre as integrantes da equipe 
local, Edite foi a que mais se em
pregou e demonstrou boas quali
dades para exercer a fun~áo de pi
vó. Também Marieta e Irla tive
ram bom desempenllo. Entre as 
graciosas "estrelas" rio-grandínas. 
Alzira e Irene foram as mais e
ficientes. Demonstraram bom en
tendimento e, divemas vezes, ma
nobraram inteligentemente no a
taque. 

EQUIPES E MARCADORES 

Os dois quadros atuaram e mar
caram como segue: 

Uniiio - Gilca (1), Nilza (1), 
Irla (4) , Edite (12), Marieta (3) 
e Dalva (0) . Total: 21 pontos. 

Regatas - Alzfra (3). Martha 
(0), Irene (11), Margarida (2), A
nita (0), Ruth (0) e Ivone (2). 
•rotal: 18 pon tos. 

Mário Cruz e Léo Obst foram 
bons juízes. 

FACIL VITO'RIA DA SOGIPA 
SOBRE A GINA'STICA DE S. 

CRUZ 

o segundo embate do torneio 
sustentaram os quadros da Sogipa 
e da Ginástica de Santa Cruz do 
Sul. Venceu o hexacampeáo me
tropolitano pelo alto escore de 54 a 
24, após urna vitória parcial no fi
nal do primeiro tempo, por 33 a 
11. 

Como bem traduz o marcador, o 

SUCESSO ABSOLUTO NO TORNEIO DE BASKETBALL DOS JO GOS DA PRIMAVERA - Um grande tento assina1ou a SABI com a 
efetivai;ao do Torneio de Basketball Feminino que foi desdobrado anteontem a tarde, com grande brHhaqtismQ. Na foto, as qnatro equipes que 

participaram: Ginástica de Sta. Cruz, Regatas, de Rio Grande, Uniáo e Sogipa, clesta Capital. 

HERON HEINZ SERÁ O TÉC·NICO DA SEl.1ECAO 
-.'> 

DE ADU·LTOS PARA O CAMPEONATO NACIONAL 
Nem scquer foi concluido o Campeonato da Divisao d·e Honra, e 

a Fcclerac;áo Gaúcba de Basketball já vem tomando as primciras mu
élidas relacionaclas com a formac;áo da selei;áo de adultos aue rep1·e· 
5i-ntará o Rio Grande do Sul no prltximo Campeonato Brasilciro, a 
~e realizar em Fortaleza, Capital do Ceará, a partir do dia 6 do 
janeiro. . 

Segando nos informou o sr. Florlano Hipólito Soares, vice-presi
dente da entidªde especializada e principal responsável pelo seto.r 

t.;cnico, já foi escolllido o técnico que terá a incumbencia úe dirig·ir 
e orientar nossa representac;á.o naquele certame de adultos. Para 
clesempenhar esta espinhosa missáo, foi convocado o prof. Hcron 
Heinz, técnico do E. C. Internacional. O referido treinad<•r. segundo 
a mesma fonte de informac;áo, terá que se apresentar na sede da FGH. 
amanhá a noite, quando scriío tratados diversos assuntos relacionados 
com o trabalho que deverá ser desenvolvido. 
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