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RESUMO

O presente ensaio acadêmico mostra o desenvolvimento do basquete em 

Curitiba durante o ano de 1982 (hum mil, novecentos e oitenta e dois);a pesquisa foi 

viabilizada por comentários e artigos trazidos a público nas seções esportivas de 

vários jornais daquele ano.

O ensaio também inclui um breve resumo da história do basquetebol 

brasileiro.

Este ensaio acadêmico numerará e nomeará os clubes e associações que 

tomaram parte em variados torneios daquele ano, comentários interessantes sobre 

estas agremiações - tudo embasado em vasta documentação recolhida junto a 

funcionários da Federação Paranaense de Basquetebol.

Para a melhor compreensão de seu conteúdo, os textos deste ensaio serão 

divididos de acordo com os meses em que os eventos descritos realmente 

ocorreram. Documentação embasadora destes fatos pode ser encontrada na seção 

de anexos - a última deste ensaio.
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ABSTRACT

The present essay shows the development of basketball inCuritiba (State of 

Paraná - Brazil) during the year of 1982; the research was made possible through 

comments and articles brought up in the sport sections of various newspaper of that 

year. The basketball.

This essay will number and name the clubs and associations that took part in 

many tournaments of that year, interesting remarks on these teams - all supported 

by vast documentation collected with officers of the FEDERAÇÃO PARANAENSE 

DE BASQUETEBOL (Basketball League of Paraná).

For better comprehension of its contents, the essay will have its texts divided 

according to the monyhs when the discribed events actually occured. Supporting 

documentation to these events can be found at the extra documentation section - 

last one to this essay.
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CAPÍTULO I

1. INTRODUÇÃO

1.1 APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA

O presente estudo está calcado em se demonstrar no que se 

comentou a respeito do basquetebol em geral na cidade de Curitiba, fatos estes 

relatados nos jornais da época, ou seja, no ano de 1982 (hum mil, novecentos e 

oitenta e dois).

Quais os acontecimentos registrados, o que a Federação Paranaense 

de Basquetebol tem em relação a estes acontecimentos, para reforçar este estudo, 

pois todos os anos acontecem mudanças dentro dos clubes e federações, mas 

tantas mudanças, como troca de presidentes e técnicos nunca foram tão 

evidenciados e relatadas como neste estudo abordado, não prejudicando o 

calendário anual, nem sempre por competência dos dirigentes.

Também, o que as entidades e atletas se destacaram, tornando o 

basquetebol curitibano nesta época, que também se torna um problema, pois nunca 

exaltam nossos atletas como eles merecem em suas épocas.

1.2 OBJETIVO

Nada se tem escrito à respeito de qualquer tipo de histórico seja de 

qualquer ano ou baseado em qualquer coisa sobre o basquetebol na cidade de 

Curitiba, ou o que aconteceu de melhor e mereceu destaque sobre qualquer meio 

de comunicação de massa.
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1.3 JUSTIFICATIVA

Este estudo pretende preencher a lacuna deixada á respeito do 

basquetebol na cidade de Curitiba no ano de 1982 (Hum mil, novecentos e oitenta e 

dois).

O interesse por este ano, em especial, foi pela gama de reportagens a 

acontecimentos existentes e a necessidade de identificar estes fatos.

A realização deste estudo poderá revelar uma série de importantes 

eventos do passado, com tendências a se repetirem no presente e ou 

proporcionarem oportunidades de previsão de ocorrências dos mesmos para o 

futuro.

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO

O estudo está delimitado à pesquisa histórica baseada em fatos de 

jornais, livros e arquivos, sejam eles da Federação Paranaense de Basquetebol ou 

não, mas todos referentes ao basquetebol na cidade de Curitiba no ano de 1982 

(Hum mil, novecentos e oitenta e dois).

Os jornais mais procurados são : Gazeta do Povo, Tribuna do Paraná, 

O Estado do Paraná, Diário Popular e Folha de Londrina.
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CAPÍTULO I I

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 BREVE HISTÓRICO SOBRE O BASQUETEBOL MUNDIAL

Muito tempo já se passou desde a criação do "novo jogo", em 

Springfield, Massachussets, Estados Unidos da América, no ano de 1891 (Hum mil, 

oitocentos e noventa e um).

O local escolhido para o jogo, foi o ginásio da International Young 

Men's Christian Association Training Scholl (Associação Cristã de moços), hoje 

Springfield College.

O local foi escolhido por ser fechado e com luz artificial, pois tratava- 

se de um desporto coletivo para o inverno, testado naquela data de 21 (vinte e um) 

de Dezembro de 1891 (Hum mil, oitocentos e noventa e um).

O jogo foi inventado á pedido do Dr. Luther Halsey Gulik , diretor da 

Associação Cristã de Moços.

O encarregado de criação foi o professor de artes James Naismith.

Este "novo jogo" deveria :

A - Comportar grande número de jogadores
B - Pudesse ser adaptado a qualquer espaço
C - Servisse de exercício completo
D - Fosse atraente
E - Não fosse muito violento
F - Fosse fácil de aprender
G - Fosse científico, para lograr interesse geral.1

Depois de escolher a bola, que deveria ser grande e redonda, definiu 

algumas regras como:

1. DAIUTO, 1991, p.65
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A - A bola seria esférica e grande 
B - O jogador não poderia correr com a bola 
C - A bola deveria ser passada com as mãos 
D - Seria proibido o contato corporal 
E - A meta seria colocada horizontalmente.2

Para a confecção da meta utilizou cestos de colheita de pêssegos com 

cerca de 45 (quarenta e cinco) centímetros de diâmetro e colocadas a 3, 05 (três 

metros e cinco centímetros) de altura , iguais as medidas do aro de basquetebol de 

hoje em dia.

Estava criado o "novo jogo”, que no verão poderia ser jogado ao ar 

livre e no inverno, em ginásios fechados.

Em janeiro de 1892 (Hum mil, oitocentos e noventa e dois), foram as 

mulheres que começaram a praticar o basquetebol, eram todas professoras da 

Buckingham Grade Scholl, sob a orientação do Professor Naismith.

O prof. James Naismith nasceu na cidade de Almonte, no Canadá em 

06 (seis) de Novembro de 1861 (Hum mil, oitocentos e sessenta e um), e veio a 

falecer em Kansas, Estados Unidos da América, em 28 (vinte e oito) de Novembro 

de 1939 (Hum mil, novecentos e trinta e nove).

O novo jogo foi denominado de Basket-ball no mesmo ano de sua 

invenção e a partir de 1921 (hum mil, novecentos e vinte e um) passou a ser uma 

única palavra "Basketball".

2.2 BREVE HISTÓRICO DO BASQUETEBOL NO BRASIL

O Brasil foi o primeiro país da América do Sul e o quinto do mundo a 

conhece o basquetebol.

2. DAIUTO, 1991, p.65
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Isto foi no ano de 1896 (Hum mil, oitocentos e noventa e seis), no 

Mackenzie College, na cidade de São Paulo, exatamente no cruzamento das ruas 

Maria Antonia e Itambé.

O desporto foi trazido pelo prof. Auguste Farnham Shaw, um 

americano de Clayville, Nova Iorque, nascido em 31 (Trinta e um) de Dezembro de 

1865 (Hum mil, oitocentos e sessenta e cinco).

Shaw veio lecionar no Colégio Mackenzie em 1894 (Hum mil, 

oitocentos e noventa e quatro), trazendo em sua bagagem o basquetebol.

Professor Shaw veio a falecer, aos 74 (setenta e quatro) anos de idade 

em Nashville, Tenesse, no dia 01 (primeiro) de Outubro de 1939 ( Hum mil, 

novecentos e trinta e nove).

As primeiras pessoas que praticaram o basquetebol no Brasil, foram 

as alunas do colégio americano do Mackenzie, logo a seguir, foi praticado pelas 

alunas do Instituto de Educação Caetano de Campos, levado pelo prof. Oscar 

Thompson.

Pouco tempo depois, fez parte dos programas de atividades físicas da 

Associação Cristã de Moços de São Paulo, após as aulas de ginástica.

A Associação Cristã de Moços de São Paulo, divulgou o basquetebol 

para as outras associações brasileiras, primeiramente para a do Rio de Janeiro, em 

seguida para o país todo.

Como esporte no Brasil, somente foi iniciado no ano de 1912 (Hum mil, 

novecentos e doze) pela Associação Cristã de Moços do Rio de Janeiro, numa sala 

da Rua da Quitanda número 47 (quarenta e sete).

O Basquetebol, no Brasil, de 1925 (Hum mil, novecentos e vinte e 

cinco à 1933 (Hum mil, novecentos e trinta e três), foi dirigido pela Confederação 

Brasileira de Desportos (CBD), e de 1933 ( Hum mil, novecentos e trinta e três), até
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o dia 25 (vinte e cinco) de Dezembro, quando foi fundada no Rio de Janeiro a 

Federação Brasileira de Basquetebol.

Seu primeiro presidente foi o senhor Gerdal Gonzaga Boscoli, em 30 

(trinta de março ) de 1935 (Hum mil, novecentos e trinta e cinco), em assembléia 

geral extraordinária de 07 (sete) de junho de 1941 (hum mil, novecentos e quarenta 

e um), quando foi adotada a atual denominação de Confederação Brasileira de 

Basquetebol (CBB).

2.3 BREVE HISTÓRICO DO BASQUETEBOL CURITIBANO

Em Curitiba, o basquetebol era regido por ligas independentes que 

difundiam e organizavam jogos de basquete, esporte vindo da cidade de São Paulo 

e Rio de Janeiro.

A Federação Paranaense de Basquetebol, foi fundada em 08 (oito) de 

Janeiro de 1951 (Hum mil, novecentos e cinqüenta e um), e filiada a Confederação 

Brasileira de Basquete e Confederação Brasileira de Desportos na mesma data.

Não se tem nada a respeito do basquetebol desta época, nem mesmo 

nos arquivos da Federação Paranaense de Basquetebol, os primeiros escritos com 

relação a histórico lá encontrados estão em atas de reuniões datadas do ano de 

1957 (Hum mil, novecentos e cinqüenta e sete, 1958 (Hum mil, novecentos e 

cinqüenta e oito), 1959 (Hum mil, novecentos e cinqüenta e nove) e 1977 (Hum mil, 

novecentos e setenta e sete), onde se fica notório detectar o descaso com relação a 

históricos, por parte dos dirigentes desportivos, não só em relação ao basquetebol, 

mas no desporto em geral, com poucas exceções.

Estas atas, foram deixadas tão ao acaso, que o tempo acabou por 

estragar estas páginas, as descolorindo e deixando de difícil entendimento.

Atualmente, nossa federação é presidida pelo Prof. de Educação 

Física, Fernando Cruz Sanches e tem sua sede na Praça Plínio Tourinho, sem 

número, na casa do vôlei e do basquete, popularmente conhecida por voleibás.
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2.4 FATOS OCORRIDOS NO BASQUETEBOL DE CURITIBA, NO ANO DE 

1982 (HUM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E DOIS), SEGUNDO OS JORNAIS DA 

ÉPOCA

Para uma melhor ordem, até em termos de entendimento e 

compreensão de nosso estudo, separamos o mesmo em meses distintos, conforme 

ocorriam os fatos.

2.4.1 CALENDÁRIO ANUAL DO BASQUETEBOL PARANAENSE

CAMPEONATO PERÍODO
Troféu Walmyr "Goose" Ladeia (Masc. Adulto).................... 19/03 à 10/04
Troféu Roberto Sallum (Masc. Adulto)...................................19/03 à 10/04
Torneio aberto regional Darci Cortes (masc. e fem. Adulto) 10/04 à 05/06
Torneio infantil regional (masc. e fem.)................................. 27/03 à 02/05
Torneio juvenil regional (masc. e fem .)................................. 01/05 à 30/06
Torneio infanto juvenil regional (masc. e fem .).................... 07/08 à 18/09
Torneio mirim regional (masc. e fem.)....................................18/09 à 16/10
Torneio adulto regional (masc. e fem)....................................07/08 à 31/10
Torneios citidianos (Categorias menores)...................à ser determinado.3

Como presidente da Federação Paranaense de Basquetebol desta 

época, assinava o Sr. Ervin Bonkoski.

2.4.2 PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO

Nestes dois meses, a Federação Paranaense de Basquetebol, destina 

à preparação dos eventos que acontecerão no decorrer do ano, bem como 

divulgação e inscrições destes eventos, bem como preparação de árbitros .

Os jogos que geralmente acontecem neste período são de caráter 

amistoso, pois a maioria das instituições participantes dos eventos, são colégios e 

clubes e estão em período de férias ou em reapresentação e ou contratação de 

atletas.

3. FOLHA DE LONDRINA, 1982, p.12.
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Nesta época, também acontecem cadastros e transferências de

atletas.

O Presidente da Federação Paranaense do Basquetebol, era o Sr. 

Ervin Bonkoski.

2.4.3 ACONTECIMENTOS DE MARÇO

Como já citado, nosso estudo tem por finalidade relatar os fatos 

ocorridos no basquetebol curitibano no ano de 1982 (Hum mil, novecentos e oitenta 

e dois), alguns acontecimentos, ou maioria deles se deram neste mês, pois 

especulações para montagem de equipes fortes e alguns torneios começaram a ser 

disputados, como no caso da equipe masculina adulta do "Gigantes da Fedato", 

cujo presidente Aroldo Fedato, contratara para técnico de sua equipe o Professor 

Oscar Dias Pimpão, renomado técnico da época e prof.0 de Educação Física equipe 

esta que foi considerada uma das melhores de Curitiba e do Paraná.

Nesta época, também, firmaram contrato com a Sociedade Thalia para 

a utilização de seus ginásios de esportes para treinamento.

Com reinicio próximo da temporada estadual de 
basquete e visando principalmente os campeonatos 
metropolitanos, a equipe "Gigantes da Fedato" inicia 
treinamentos sob as ordens do técnico professor Oscar 
Dias Pimpão.
Para o programa proposto pelo técnico Oscarzinho 
possa ser executado com regularidade e sem maio 
pelo qual a famosa esquadra metropolitana passará a 
treinar no ginásio de esportes do clube (na Rua 
Comendador Araújo), duas vezes por semana, ou seja, 
todas as quartas e sextas feiras, a partir das 19:30 min. 
O contrato tem validade por dois anos, ou seja, até 
março de 1984.4

4. GAZETA DO POVO, 1982, p. 09.
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Em cinco de março de 1982 (Hum mil, novecentos e oitenta e dois), o 

Prof. Fernando Cruz Sanches, atual presidente da Federação Paranaense de 

basquete, então técnico de basquete, selecionou a seleção masculina juvenil que 

iria disputar o torneio zonal sul de basquetebol, na cidade de Lages, Santa 

Catarina, nos dias onze a treze deste mês.

Da cidade de Curitiba, foram selecionados os atleta Lineu, Carlos, 

Leandro, Zé Luiz 1, Renatinho, Zé Luís 2, Claudio, Pedro e Hélio do Clube 

Curitibano, mais Guerra e Olavo da Sociedade Thalia.

O presidente Ervin Bonkoski, da Federação 
Paranaense de Basquetebol, disse que "se o Paraná 
conseguir classificação no torneio de Lages, nós 
vamos trazer para Curitiba as finais do brasileiro, já 
que até o presente momento, nenhuma federação 
pediu a CBB para patrocinar esta competição". 
Segundo o técnico Fernando Sanches, esta idéia de 
Ervin poderá transformar-se em realidade porque a 
seleção paranaense tem todas as condições de 
conseguir a classificação, pois além da qualidade 
técnica de seus atletas, desta chave se classificarão 
duas equipes.
A apresentação dos jogadores da seleção vai 
acontecer esta tarde ás 17:00 horas, no Centro de 
Treinamento Modelo, na Praça Osvaldo Cruz.5

A seleção Juvenil masculina, junto com o otimismo de buscar o título, 

tinha quase a certeza de ganhar de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul (esta 

última considerada a mais difícil).

Antes do embarque, foram relacionados os seguintes dirigentes 

desportivos para esta seleção :

A Federação Paranaense de basquete relacionou 
quais os dirigentes e jogadores que viajarão para 
Santa Catarina na noite de amanhã. José Nelson da 
Silva será o chefe da delegação; João Roberto 
Liparotti, o supervisor, Ozires Ponto ni Klamas , o 
técnico.6

5. GAZETA DO POVO, 1982, p. 20.
6. GAZETA DO POVO, 1982, p. 22.
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Ozires Pontoni Klamas substituiu o Prof. Fernando Sanches , por este 

segundo pedir afastamento por motivos particulares.

Ainda poderíamos ter levado a Lages mais dois técnicos, além do que 

já estava no comando, que seriam pagos pela secretaria da Cultura e dos Esportes, 

mas por "incompetência", como acusou o jornal a Tribuna do Paraná :

Por desleixo e incompetência da sua diretoria, a 
Federação Paranaense de Basquetebol perdeu o 
direito de contratar três técnicos sob as expensas da 
Secretaria da cultura e dos Esportes.
Quem se aproveitou disso e foi beneficiada, foi a 
Federação Paranaense de ciclismo, que no mesmo dia 
que terminava o prazo para que a FPB indicasse os 
técnicos a serem contratados, entrou com ofício junto a 
SECE, solicitando o repasse dessas contratações, no 
que foi imediatamente atendida.7

Também perdemos de apreciarmos as finais do brasileiro juvenil aqui 

em Curitiba, pois pela demora em solicitar a Confederação Brasileira de 

Basquetebol, a Federação Gaúcha de Basquete se adiantou a Federação 

Paranaense e a sede das finas serão em Bagé.

Mesmo que jogando bem nossa seleção acabou perdendo as partidas 

contra as seleções do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina por 77 à 74 e 85 à 74 

respectivamente, eliminando nosso escrete da competição, e, novamente os jornais 

denunciavam o descaso de nossos dirigentes em relação as categorias inferiores do 

basquetebol do Paraná.

Desse episódio, cumpre ressaltar a inoperância e a 
falta de responsabilidade da Federação Paranaense 
de Basquete, pelo menos até provas em contrário. O 
zonal sul juvenil de basquete, é do calendário oficial da 
Confederação Brasileira, pelo que, presume-se, já era 
do conhecimento dos dirigentes da FPB ha muito 
tempo.

7. TRIBUNA DO PARANÁ, 1982, p. 07.
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Houve, pois, tempo suficiente para preparar e armar a 
Seleção do Paraná.
Na participação do Paraná neste zonal sul juvenil, quis 
a Federação, pelo menos é isso que se depende da 
sua atitude, se isentar da responsabilidades maiores e 
do trabalho que lhe acarretaria a preparação do nosso 
escrete, simplesmente, em conferindo essa 
incumbência a um dos seus filiados. Até quando essas 
coisas ainda vão acontecer em nosso Estado?8

Neste ano, Santa Catarina foi campeã ao derrotar o selecionado 

gaúcho por 75 à 71.

Nelsinho disse que não jogamos de igual para igual com os 

selecionados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul pelo desgaste sofrido com a 

viagem de ônibus a Lages, sendo que chegaram e já disputaram uma partida, contra 

Santa Catarina, um dia de descanso e já veio outra pedreira, o selecionado gaúcho.

O presidente Ervin Bonkoski pede afastamento temporário de seu 

cargo por motivos pessoais, assume em seu lugar, interinamente o Sr. Ernesto 

Batista Kluger Mendes.

Visando não correr o mesmo risco com a seleção adulta masculina de 

basquetebol, como o que aconteceu com o selecionado juvenil, o presidente em 

exercício Ernesto Mendes marcou reunião na sede da Federação Paranaense de 

Basquetebol no dia 31 (trinta e um) de março de 1982, visando o regional sul na 

cidade de Ponta Grossa, de vinte e cinco a vinte e sete de abril, novamente 

disputando apenas uma vaga com Santa Catarina e Rio Grande do Sul para o 

brasileiro em São Paulo, tendo assim, o prazo de um mês para a preparação do 

selecionado, anunciando o técnico.

O selecionado paranaense deverá ser à base da 
equipe de Ponta Grossa e o técnico, naturalmente , 
terá que ser Cabeção, que foi o homem que montou 
este time e vem dirigindo-o há bastante tempo.
Com um mês de antecedência, o Paraná terá tempo 
suficiente para se preparar a contento, não somente

8. COMEL, 1982, p. 04.
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para os jogos classificatórios com Santa Catarina, mas 
também para as finais do brasileiro.9

Cinco equipes já estão inscritas para as disputas do 
torneio de preparação "Darci Cortes", cujo início está 
marcado para o próximo mês de abril.
Clube Curitibano, Sociedade Thalia, Associação 
Atlética Banco do Brasil, Grêmio de Ponta Grosa e 
Paraguai Esporte Clube de Paranaguá. São as equipes 
que estão inscritas para este torneio.10

2.4.4 ACONTECIMENTOS DE ABRIL

Dando seqüência aos preparativos dos jogos metropolitanos juvenis , 

o Clube Curitibano, uma das melhores equipes em expressão no Paraná e de 

melhor expressão em Curitiba, marcou amistosos, um deles contra a equipe juvenil 

da cidade de Joinville, Santa Catarina, para teste de seus atletas, conforme 

declarou o Prof. Francisco Alexandre Faigle, o Chicão, técnico do Clube Curitibano.

O selecionado de Joinville é um dos melhores do sul 
do Brasil e daí o motivo porque eu pedi ao nosso 
departamento de basquetebol para que acertasse um 
amistoso com essa equipe. Nesse jogo eu vou ver as 
reais possibilidades dos meus atletas para a 
temporada que vai começar ainda este mês.
O Clube Curitibano já está definido para o jogo desta 
noite (07/04). Chicão escalou Lineu, Renatinho, 
Cláudio, Zé Luis e Leandro. "Este time é quem vai 
começar jogando. No decorrer da partida eu vou fazer 
algumas substituições, pois testar todos.11

No dia treze deste mês, a Federação Paranaense de Basquetebol 

anunciou que o regional sul de basquetebol masculino adulto seria realmente 

realizado na cidade de Ponta Grossa, confirmando definitivamente esta cidade, nos 

dias vinte e três à vinte e cinco.

9. GAZETA DO POVO, 1982, p. 12.
10. DIÁRIO POPULAR, 1982, p. 13.
11. GAZETA DO POVO, 1982, p. 14.
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0  técnico Jaime Maurício da Silva, o Cabeção, convocou aos atletas 

Ozires, Luis Roberto, José Luis, de Curitiba, mais um atleta de Apucarana e de 

Londrina, três de Arapongas e cinco de Ponta Grossa.

Ainda na noite do dia treze, a Federação Paranaense de Basquetebol 

começou a divulgar a tabela do torneio "Darci Cortes" masculino e feminino e 

Estadual Infantil, com aproximadamente vinte e duas equipes disputando, entre 

masculinas e femininas.

Um número de clubes bem maior que o esperado 
confirmou sua participação no "Darci Cortes" e no 
certame estadual infantil. O torneio que homenageia o 
ex-professor e atleta Darci Cortes, vai contar com a 
participação das equipes . Masculino - Paraguai 
Esporte Clube, de Paranaguá, Fedato Sports, Clube 
Curitibano "A", Clube Curitibano” B", Círculo Militar do 
Paraná, Clube Atlético Pontagrossense, Sociedade 
Thalia, Clube Atlético Paranaense e Associação 
Atlética Banco do Brasil; Feminino - Colégio Estadual 
do Paraná, Clube Atlético Pontagrossense, Associação 
Atlética Positivo, Clube Atlético Paranaense e 
Associação Atlética Santa Maria. Para o campeonato 
estadual infantil, os clubes inscritos são : Masculino - 
Sociedade Thalia, Clube Curitibano, Associação 
Atlética Banco do Brasil, Associação Atlética Santa 
Maria e Clube Atlético Paranaense ; Feminino - 
Associação Atlética Positivo, Clube Atlético 
Paranaense e Associação Atlética Santa Maria.12

Por esta época, os jornais começaram a divulgar os jogos do 

selecionado paranaense adulto masculino de basquete para os dias vinte e dois e 

vinte e três deste mês, que disputariam este zonal sul com apenas atletas de Ponta 

Grossa, Curitiba e Apucarana, pois os jogadores de Londrina e Arapongas não se 

apresentaram ao selecionado por problemas escolares.

Foram eles, os atletas Nelsinho e Peta de Arapongas e Zé Miguel de

Londrina.

12. GAZETA DO POVO, 1982, p. 15.
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Dia vinte e dois foram sorteadas as chaves dos grupos dos jogos 

estudantis, que serão realizados em Curitiba, de trinta de abril a nove de maio, com 

representantes de cinqüenta municípios.

As chaves do basquete foram assim divididas :

Masculino
Grupo "A" - Curitiba, Marechal Cândido Rondon, 
Loanda, Guarapuava, Cambé e Jacarezinho. Grupo "B" 
- Londrina, Pato Branco, União da Vitória, Coronel 
Vivida , Arapongas e Cascavel. Grupo "C" - 
Apucarana, Campo Mourão, Foz do Iguaçu, Goioerê, 
Ponta Grossa e Umuarama. Grupo "D" - Paranaguá, 
Maringá, Cornélio Procópio, Toledo, Palotina e 
Porecatú.
Feminino
Grupo "A" - Curitiba, Campo Mourão, Cascavel, 
Peabiriú, Cornélio Procópio. Grupo "B" - Bandeirantes, 
Loanda, Toledo e Palotina. Grupo "C" - Marechal 
Cândido Rondon, Paranaguá, Maringá, Irati, Campina 
da Lagoa e Londrina. Grupo "D" - Umuarama, 
Guarapuava, Arapongas, Rolândia, Apucarana e Ponta 
Grosa.13

Dia vinte e três, Paraná venceu o selecionado de Santa Catarina por 

67 (sessenta e sete) a 63 (sessenta e três) e dia vinte e quatro, perdeu para o 

mesmo selecionado por 65 (sessenta e cinco) a 58 (cinqüenta e oito), sendo assim 

necessária uma terceira e decisiva partida, ao qual perdemos por 57 (cinqüenta e 

sete) a 53 (cinqüenta e três), sendo eliminados dos jogos finais do brasileirão.

As derrotas amargas que o basquetebol paranaense 
sofreu ante a seleção de Santa Catarina, nos jogos 
realizados no último final de semana em Ponta Grossa, 
válidos a uma vaga as finais do campeonato brasileiro 
de adultos, vieram mostrar a inadiável necessidade de 
se pacificar, de uma vez por todas o ambiente 
conturbado que está destruindo e impedindo a 
execução de um programa de restauração da 
dignidade e prestígio do nosso cestobol, quer a nível 
estadual ou nacional.14

13. COMEL, 1982, p. 10.
14.0 ESTADO DO PARANÁ, 1982, p. 13.
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Ainda em Abril, foi acertado um jogo do selecionado brasileiro em 

Curitiba, para o mês de maio, amistosamente contra um selecionado ainda a ser 

designado.

2.4.5 ACONTECIMENTOS DE MAIO

Como grande acontecimento do mês de maio, tivemos o jogo amistoso 

entre a Seleção do Brasil e a Seleção de Cuba no Ginásio Nelson Almir de Almeida 

(Tarumã), dia trinta deste mês.

Ainda foram noticiados o torneio vizinhança de basquetebol e o torneio 

Darci Cortes, conforme publicações citadas abaixo :

A Federação Paranaense de Basquetebol e a 
Prefeitura Municipal de Curitiba, que promovem o IV 
Torneio de Vizinhanças de Basquete, com patrocínio 
das lojas Fedato Sports, confirmaram mais duas 
rodadas para a próxima semana.15

A última vez em que a seleção Brasileira se 
apresentou em Curitiba, foi contra a Bélgica, num jogo 
em que o ginásio do Tarumã recebeu um público 
extraordinário e apresentou renda recorde. Naquela 
época era presidente da FPB o Dr. José Cândido 
Muricy.
Para este jogo Brasil e Cuba, a Federação Paranaense 
de Basquetebol espera obter o mesmo sucesso tanto 
no tocante ao público, quanto na arrecadação.16

Os ingressos para este jogo começaram a ser vendidos desde o dia 

vinte e sete de maio (jogo seria dia trinta), com os seguintes valores : Senhoras, 

crianças, estudantes e militares, cento e cinqüenta cruzeiros, adultos trezentos 

cruzeiros, valores da época.

15. TRIBUNA DO PARANÁ, 1982, p. 18.
16. GAZETA DO POVO, 1982, p. 20.
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0  jogo foi marcado para as 20:00 horas do dia trinta de maio de 1982, 

tendo como preliminar entre as equipes do Clube Atlético Pontagrossense e o 

Paraguai Esporte Clube de Paranaguá, consideradas as melhores equipes adultas 

masculinas de nosso Estado.

Segundo a súmula do jogo do selecionado do Brasil X Cuba (anexo 

36), nosso selecionado venceu por 67 (sessenta e sete) a 64 (sessenta e quatro), 

sendo dirigida por José Medalha, sendo o jogo ganho no primeiro tempo pelo placar 

de 35 (trinta e cinco) a 31 (trinta e um) e perdendo na segunda etapa por 32 (trinta e 

dois) a 33 (trinta e três).

Como árbitro foi designado foi o brasileiro e paranaense José Carlos 

Benvenutti, de nossa Federação, seu fiscal, foi Oscar Meira Posada, de Cuba.

Apontadora designada foi Elizabeth P. de Souza e o cronometrista, 

Roberto Luis Cavagnari, ambos, também, de nossa Federação.

2.4.6 ACONTECIMENTOS DE JUNHO E JULHO

Como acontecimentos principais dos meses de junho e julho, os 

jornais da época de 1982 deram ênfase as competições domésticas, apenas um 

amistoso de um selecionado estudantil americano (Athletes in Action), contra o 

Clube Curitibano, movimentando nossa cidade.

No torneio vizinhança de basquetebol, torneio aberto à participação de 

qualquer equipe, enquadradas apenas em suas respectivas categorias, um dos 

participantes foi o Curso de Educação Física da Universidade Federal do Paraná, 

na categoria adulto masculino.

Como demais participantes, tínhamos as equipes : Comeis BB., 

Associação Cocap, AABB, Os Cobras, Projepro, Gigantes do Fedato, Grêmio, Alfi e 

Hobby no masculino adulto, C.E.P, W e A , Associação Positivo na categoria 

feminina.
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0  campeonato de duplas de basquete em sua segunda edição, 

marcou e contribuiu para a divulgação e para tentar angariar novos simpatizantes 

para o desporto basquetebol.

Paulo José Miecznikowski, coordenador geral, está 
convidando as unidades recreativas, escolas e clubes, 
sob a responsabilidade da Unidade Recreativa da 
Praça Brigadeiro Mário C. Eppinghaus, para 
participarem do segundo campeonato aberto de duplas 
de basquetebol, que será promovido pela Prefeitura 
Municipal através do seu departamento de educação, 
diretoria de educação física e desportos. 17

Para efeito de ilustração e enriquecimento deste estudo, na parte de 

anexos, anexamos as duas súmulas dos jogos realizados pelo selecionado 

americano dos Athletes in Action na cidade de Curitiba, contra o Clube Curitibano e 

na cidade de Ponta Grossa, frente a equipe da associação Atlética Pontagrossense. 

(ANEXOS 42-43)

Os americanos jogaram na Praça Oswaldo Cruz frente a um 

combinado do Clube Curitibano/Paraguai Esporte Clube da cidade de Ponta 

Grossa, o técnico foi Paulo Kato (Paraguai) e os selecionados foram os atletas : 

Cláudio, Lineu, Frankiln, Carlos, Pedro, João, Zé Luis e Luciano do Curitibano, mais 

Silvério, Norival, Anselmo e Edmur do Paraguai E.C.

O Clube Curitibano, como instituição organizada e de bom nível, em 

termos de basquetebol de Curitiba e do Paraná, confirmou sua participação na Taça 

Brasil de Clubes Campeões de basquetebol Juvenil masculino, a ser realizado na 

cidade de São Paulo, dias três a oito de agosto.

Os atletas que seguiram para São Paulo, junto com o Prof. Francisco 

Faigle, foram : Lineu, Leandro, Hélio, Pedro, Cláudio, Paulo Cesar, Renato, Zé Luis, 

Luciano e Carlos.

17. TRIBUNA DO PARANÁ, 1982, p. 03.
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Ainda fizeram parte da comissão técnica o prof. João Roberto Liparotti 

como chefe de delegação, Aníbal Prestes como enfermeiro, Atílio Gumiero como 

roupeiro.

2.4.7 ACONTECIMENTOS DE AGOSTO

Para efeito de nosso estudo, nada ou quase nada se encontrou a 

respeito de publicações a respeito do basquetebol curitibano.

Foram registradas apenas duas partidas realizadas pelo Clube 

Curitibano na cidade de São Paulo, referente a XI Taça Brasil de Basquetebol 

Juvenil de Clubes Campeões e as duas vitórias da seleção feminina paranaense 

juvenil, na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, frente ao selecionado deste 

Estado, valendo uma vaga as finais do Brasileirão.

Ainda destes jogos, o jornal Gazeta do povo cometeu um equívoco, 

noticiou que no segundo confronto entre estas seleções, o paranaense havia 

vencido por 62 ( sessenta e dois) a 44 (quarenta e quatro), quando na realidade 

este placar foi de 52 (cinqüenta e dois ) a 44 (quarenta e quatro), conforme pode ser 

observado nos anexos quarenta e oito (súmula da partida) e cinqüenta que relata o 

placar da partida.

Para estes jogos o Técnico Prof. Herivelto Moreira selecionou as 

seguintes atletas : Elizabete Macedo, Júlia Fabiano, Lúcia Esteves, Gisele Franco, 

Rose Geara, Monica Ivanski, Sandra Martinelli, Silmara Campos, Marene Weber e 

Joycenara Batista.

2.4.8 ACONTECIMENTOS DE SETEMBRO E OUTUBRO

Apenas duas reportagens foram localizadas a respeito do basquetebol 

nestes meses, novamente noticiando o Clube Curitibano, desta vez sobre a equipe 

bi-campeão de basquetebol estadual feminina juvenil, em jogo amistoso contra a
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representação de uma equipe da cidade de Blumenau, Santa Catarina, aqui em 

Curitiba.

A equipe do Clube Curitibano feminina juvenil não decepcionou, 

vencendo Blumenau por 53 (cinqüenta e três) a 45 (quarenta e cinco).

O quinteto curitibano jogou com Sandra, Joyce, Julia Maria Angela e 

Monica, técnico prof. Herivelto Moreira.

A segunda reportagem relata o Primeiro Campeonato Aberto de 

basquete, que seria iniciado dia dez de outubro, realizado pela Prefeitura Municipal 

de Curitiba.

2.4.9 ACONTECIMENTOS DE NOVEMBRO

Como divulgação do basquetebol referente ao mês de novembro, 

noticiavam o encerramento de alguns campeonatos, louvável, somente o noticiário 

feito pelo jornal Folha de Londrina, sobre assuntos pertinentes ao basquetebol em 

sua sessão de esporte amador.

A Sociedade Thalia sagrava-se campeã estadual infantil masculina na 

cidade de Londrina, e o Atlético Paranaense, também em Londrina, nas categorias 

infantil e infanto juvenil femininas.

2.4.10 ACONTECIMENTOS DE DEZEMBRO

Somente alguns jogos masculinos e femininos juvenis aconteceram 

para o encerramento do ano basquetebol ístico Paranaense e Curitibano.

Como era de se esperar as equipes masculinas e femininas do Clube 

Curitibano venceram, em quadrangulares disputados em Curitiba, confirmando 

apenas o seu favoritismo, já que o Clube Curitibano foi o expoente no basquetebol 

Curitibano.
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Deve-se isto ao trabalho dos professores Herivelto Moreira e 

Francisco Faigle.

Atualmente o Prof. Herivelto ministra aulas ao curso de Pós 

Graduação em Educação Física da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, o 

Prof. Francisco Faigle é coordenador da área de Educação Física do Colégio Nossa 

Senhora do Medianeira, ambos na cidade de Curitiba.
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CAPÍTULO I I I

3. METODOLOGIA

O método de estudo será o de pesquisa histórica, para tanto os 

seguintes procedimentos serão levados em consideração :

Levantamento de fontes como artigos de jornais, relatórios e 

documentos originais de entidades relacionadas ao basquetebol.

Também, materiais de livros e revistas que relatem o basquetebol do

ano de 1982.
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CAPÍTULO IV

4. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÃO

Este estudo é recomendado as pessoas que se interessam peio 

desporto basquetebol e serve de alerta para as instituições e federações 

(principalmente as de nosso estado) se preocuparem mais com seus históricos, dar 

atenção a estes históricos que servirão, inclusive para se detectar erros e estes não 

vindo a causar danos posteriores ao nosso desporto, que infelizmente, está caindo 

no esquecimento, e ficando sem sua memória histórica.

Serve, também, para que nossos dirigentes divulguem mais o esporte 

junto aos meios de comunicação de massa (rádio, televisão e jornais), mostrando os 

benefícios deste esporte completo e o difundindo, única maneira de o massificá-lo 

angariando novos simpatizantes.

Se continuarmos neste ostracismo, seremos sempre um desporto sem 

memória. Como forma de exemplo, para todas as instituições que trabalham com o 

basquetebol, fica a organização séria como foi a do Clube Curitibano neste ano, 

vencendo ou disputando as finais de quase todos os torneios que participo
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ANEXOS



Gigantes da Fedato voltam  
gês iremos hoje à noite

Gigante* da fedato, rotorno marcado para otta noite.

Com o reinicio próximo da tempo
rada estadual de basquete e vitando 
principalmente 01 cam peonato* 
metropolitano*, a equipe "Gigante* 
da feda to” inicia treinamento* tob 
a t ordent do técnico profetior Oscar 
Dias Pimpão.

Para que o program a propoito 
pelo técnico Oscarzinho possa ter 
executado com regularidade e sem 
maioret tropeços, a  diretoria do "Gi
gantes da Fedato" assinou ontem 
contrato com a  Sociedade Thalia, 
peia qual a  famosa esquadra metro
politana passará a  treinar no giná
sio de esportes do clube (na Rua 
Comendador Araújo), duas vezes 
por semana, ou seja, todas a t  quar
tas e sextas-feiras, a  partir das 
19h30min. O contrato tem validade 
por dois anos, ou seja, até março de 
1984.

COMEÇA JÁ 
Os treinamentos da equipe G igan

tes da Fedato começam já noite de 
hoje, quando teremos a  apresenta
ção de todo o plantei ao técnico 
Oscar Dias Pimpão. Segundo infor
mações pretadas à  reportagem os 
treinos terão a  duração, em média, 
de duas Horas.

A PROCURA DE ATLETAS 
O empresário Aroldo Fedato, pre

sidente do Gigantes da Fedato, 
informou que para este ano, o clube 
tem grandes ' etperanços em boot 
apresentações e  chegar entre os pri

meiros do Campeonato Metropoli
tano e estadual. A equipe já conta 
com excelentes jogadores, remanes
centes do certame do ano passado.

— "Contudo, disse, estamos à 
procura de novos talentos, pelo que 
estamos Convidando os jovens, nota* 
damente os de estatura de 1,90 
metros ou mois, para que com pare
çam aos nossos treinos das quartas e

sextas-feiras, na Sociedade Thalia, a 
partir das 19 horas".

Mais adiante, Aroldo Fedato afir
mou que "todos os atletas que parti
ciparem dos testes em nossa equipe, , 
serão recebidos de braços abertos. i 
Todos os que forem aprovados pelo I 
nosso técnico professor Oscar Dias i 
Pimpão, serão registrados na Fede- j 
ração Paranaense de Basquete".

v  ( § L )



BASQUETEBOL

Sanches convoca 
seleção juvenil

O técnico Fernando Sanches. convocado pela Federaçio 
Paranaense de Basquetebol para dirigir o selecionado juvenil 
que vai disputar o Zonal Sul. divulgou na tarde de ontem a rela
ção dos atletas que vio defender o Paraná. Apenas dois clubes 
cederam jogadores: o Curitíbano, com a quase totalidade dos 
convocados, e a Sociedade Thalia, com apenas dois. O torneio 
eliminatório programado para Lages, de II a 13 do corrente, 
vai indicar as duas seleções do Sul que irio  disputar o Campeo
nato Brasileiro Juvenil, programado para o final deste mês, em 
local a ser designado.

Os jogadores selecionados por Fernando Sanches sio  estes: 
Lineu. Carlos. Leandro. Cláudio. Zé Luiz 1. Renatinho. Pedro, 
Hélio e Zè Luis 11. iodos do Curitibano, e Guerra e Olavo, da 
Sociedade Thalia.
EM CURITIBA

0  presidente Ervin Bonkoski, da FPB. disse que “ se o P a
raná conseguir ctassirícaçio no torneio de Lages, nós vamos 
trazer para Curitiba as finais do Brasileiro, já que até o presente 
momento nenhuma federaçio pediu a CBB para patrocinar esta 
competição” .

Segundo o técnico Fernando Sanches. esta idéia de Ervin 
poderá transformar-se em realidade porque a seleçio paranaen
se tem todas as condiçóes de conseguir a classificaçio. pois 
além da qualidade técnica de seus atletas, desta chave se ctassifi- 
cario doas equipes.

A apresentado dos jogadores da seleçio vai acontecer esta 
tarde ás 17:00 horas, ao Centro de Treinamento Modelo, na 
Praça O svaidoC nz.



Seleção embarca £ 

amanhã para Lages
A seleção juvim íòt basquetebol do Paraná, que vai dis

putar no próximo final ae semana, em Lages. Santa Catarina, o 
torneio eliminatório SuL, juntamente com Rio Grande do Sul e San
ta Catarina, com vistas as finais do certame brasileiro, confirmou 
sua viagem para amanhã á noite, em ônibus especial. O técnico Fer
nando Sanches, que havia sido convocado pela FPB para dirigir a 
equipe, poliu dispensa, alegando motivos particulares, e por isto o  
comando técnico da equipe foi entregue a Ozires Pontoae Klamas«. 
atleta adulto do Clube Curítibano. • >

- Se o Paraná conseguir a classificação nesse torneio, a Fe-? 
deraçâo Paranaense de Basquetebol vai pedir a CBB para sediar as. 
finais do Campeonato Brasileiro Juvenil, já que até o presente mo
mento nenhum Estado demonstrou interesse em sediar esta compe
tição. A fase decisiva do brasileiro está prevista para o Final destç 
mês.Apossibilidade do Paraná vir a ser sede do brasileiro juvenilj 
muito grande, uma vez que da Região Sul deverão se classificar 
duas das três equipes que estarão em ação no torneio classiftcatòrk^ 
de Lages. * *  J

A FPB já relacionou quais os dirigentes e jogadores que t 
viajarão para Santa Catarina na noite de amanhã. José Nelson da i 
Silva será o chefe da ddegação: João Roberto Liparotti, o supervi- 1 
sor. Ozires Pontoni Klamas. o técnico, e os jogadores Lineu, Pauli- J 
nho, Luciano, Renatinho, Guerra. Cláudio, Zé Luis. Hélio. Carlos ■ 
e Leandro. ‘."1 •!

A equipe paranaense que iniciou os treinamentos na tardp I 
da última sexta-feira, vem trabalhando diariamente, a partir das ,
1 KhJOrmn, no ginásio de esportes do Clube Curítibano, e já está átr, 1 
Tuiida para a primeira partida com Lineu, Renatinho, Cláudio, 22 j 
Luis e Leandro. <

BASQUETEBOL
: : I ■



BASQUETEBOL

Paraná vai otimista 
em busca do tí
Levando muito otim ism o e a ceneza de que conseguirá 

classificar-se para a fase final do Campeonato Brasileiro Ju 
venil, a Seleção Paranaense viaja esta noite, para a cidade de 
Lages, onde irá disputar, de am anhã até domingo, as eli
minatórias sul, juntamente com as seleções do Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina.

Desta chave deverão se classificar duas equipes e entre 
estas com ceneza o Paraná deverá estar, pois possui uma 
boa equipe e tem tudo para ganhar o direito de ir ás finais. 

\  O Rio Grande do Sul è o outro favorito, embora Santa Ca- 
O01 tarina, como dona da casa, apareça também com alguma 
~ possibilidade. Mas para o  técnico da equipe paranaense.

Vj* Ozires Pontoni Klamas, “ o  Paraná tem todas as condições
para ganhar uma das vagas, pois esta equipe, que nada mais 
6 que a do Curítibano, está muito bem preparada e em con
dições de enfrentar gaúchos e catarinenses sem qualquer re- 
ceio” . O Paraná vai fazer seu jogo de estréia no Sul Brasilei- 

eP  ro enfrentando Santa Catarina. Para os membros da Co- 
missão Técnica da FPB “ está è uma boa, pois pegando os 

o  donos da casa, logo de saida, o time pode embalar e chegar 
mais facilmente a classificação” .

,-f O sçgundo jogo da Seleção Paranaense será sábado,
contra o Rio Grande do Sul, considerado o adversário mais 

^  dificil do torneio.
-2  A equipe paranaense que vai iniciar o jogo contra San-
O  ta Catarina já está definida: Lineu, Renatinho, Cláudio, Zé 
p* Luis e Leandro. Além dos titulares viajarão com a delega

ção os jogadores Paulinho. Guerra. Luciano. Hélio e Pe- 
^  dro. Este último foi convocado ontem, para o lugar de Car- 

los que perdeu seus documentos de identidade e assim ficou 
impedido de viajar para Lages. Na chefia da delegação via- 

j jará o professor José Nelson da Silva, o  supervisor será 
João Roberto Liparotti e o técnico Ozires Pontoni Klamas.

<£ O  presidente Ervin Bonkoski, da FPB, pretendia trazer
<J? para Curitiba as finais do brasileiro juvenil,'caso o  Paraná 

consiga a classificação. Acontece que a  federação gáucha 
andou mais rápido e pediu a CBB — no que foi prontam en
te atendida — para sediar a etapa decisiva do certame brasi
leiro. A cidade sede será Bagé.
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|  O Clube Curitibano, co 
, representante oficial do Paraná, está 

p artic ipando , desde ontem, na 
cidade de Lajes, Santa Catarina, do 
Zonal Sul do Campeonato Brasileiro 
de Basquete, categoria juvenil.

|  Por desleixo e incompetência 
da sua diretoria, a  Federação P ara
naense de Basquete perdeu o direito 
de contratar três técnicos sob as 
expensas da Secretaria da Cultura e 

. do Esporte.
■  Quem se aproveitou disso e fõi 

' beneficiada, foi a  Federação Para- 
' naense de Ciclismo, que no mesmo 
| dia em que terminava o prazo para  
; que a  FPB indicasse os técnicos a 
j serem contratados, entrou com ofício 
| junto a SECE; solciitando o repasse 
I dessas controtações. no que foi ime

diatam ente atendida.
|  As outras Federações benefi

ciadas com a  contratação de técni
cos, foram as de volibol, desportiva 
(atletismo) e andebol. Todas cumpri
ram fielmente as determinações da 
Coordenadoria do Esporte e dentro 
dos prazos estipulados.

■  A tem porada oficial de atle
tismo começa neste sábado , a partir 
das 14 horas, com provas que serão 
disputadas na pista de rubertan 
"Professor Caldeira", da Universi
d a d e  Católica do P araná . No 
domingo, mais provas a  partir das 7 
horas.

■  Outra grande a tração  deste 
sábado, será o torneio inicio do 
C am p eo n a to  M etropo litano  de

| Futebol de Salão, que começa às 14

as, no ginásio "Polentâo", na 
Rondinha, proximidades de Campo 
Largo. Ingresso livre ao  grande 
público. Após o término do torneio 
inicio, teremos a apresentação da 
Seleção Juvenil do Paraná, que 
enfrentará a  equipe d a  A.A. Praça 
Polônia, de Campo Largo.

|  Com um calendário muito 
pobre- p a ra  1982, a Federação 
Paranaense de Basquete abriu inscri
ções para seis cam peonatos domésti
cos, dando prazo apenas até este 
dia 15, p a ra  que os clubes se regis
trem.

|  No circuito do Batel, na Capi
tal do Estado, a  Federação . P ara
naense de G dism o executa, neste 
domingo, a quarta e tap a  do cam
peonato de Novatos, com participa
ção aberta  a  todos os interessados, 
desde que tenham mais de 14 anos •  
não sejam filiados à  especializada. 
Percurso de 20 quilômetros e la r
gada m arcada p ara  às 9 horas. Os 
dez primeiros colocados serão classi
ficados p ara  a  g rande finai do dia 
28.

■  A comunidade d a  Fazenda Rio 
Grande - Km 121' d a  BR-116 - proxi
midades de M andirituba, está convi
dando a população curitibana para  
participar d a  grande festa do 4? 
aniversário de criação da Paróquia 
de São Gabriel. Tudo vai acontecer 
neste domingo, com Missa de Ação 
de  Graças às 10 horas; depois, 
durante todo o d ia , grandes a tra 
ções, com um a g rande corrida hípica

no hipódromo local. Ao meio-dia, chur 
roscada.

o )



BASQUETEBOL

Paraná não fo i

bem no^Eonal Sul
Após amargar duas derrrotas. uma para Santa Catarina 

por 85 a 74, na abertura do certame, e outra para o Rio Gran
de do Sul, na segunda rodada, por 77 a 74, o selecionado 
juvenil do Paraná retornou ontem á noite de Lages, Santa 
Catarina, onde foi participar do torneiò eliminatório Regiáo 
Sul. Estes resultados foram recebidos com certa normalidade 
pelo professor José Nelson da Süva, o chefe da delegação é - 
que respondeu também peio comando técnico da equipe. “Se 
levarmos em consideração que a seleção do Paraná foi re
presentada pela equipe do Clube Curitiba no e que tanto San
ta Catarina como o Rio Grande do Sul foram com suas forças 
máximas, até que estes resultados não foram ruins, embora o 
importante fosse a vitória, pois somente assim teríamos con
dições de conseguir a classificação para as finais, em Bagé, no 
fmat deste més". “V"-

■ -r . — 1
Nelsinho disSe também que alguns fatores contribuíram 

para o insucesso do Paraná. "A equipe praticamente não des
cansou para o primeiro jogo. pois viajamos a noite inteira, em 
ónibus convencional, chegamos a Lages por volta de 
7h30min„ e somente fomos tomar café às 10h30min., quando 
então fomos descansar um pouco no alojamento. Mesmo as
sim ainda enfrentamos de igual para igual o selecionado 
catarinense que de há muito vinha se preparando. E tanto as- j 
sim que quando faltavam seis minutos para o final do jogo o  i  
placar estava em igualdade r 59 x 59 - e somente a partir dalioi ' J  
que os catarinenses partiram para a vitória. No jogo seguinte;* J  
contra o Rio Grande do Sul, atuamos bem melhor e perdemos . j 

' com uma diferença de apenas trés pontos*'. Esta derrota em i 
Santa Catarina, e a consequente eliminação do Paraná nas ! 
finais do Campeonato Brasileiro Juvenil, deverá senrir de 1 
fiçáo para a Federação Paranaense de Basquetebol que 
somente se preocupou em convocar o escrete uma semana 
antes das eliminatórias.



Paraná fora das finais 
do Brasileiro Juvenil

Muito em bora o 
cismo e raça, empem 
responsabilidade com 
se houveram os jovens atle
tas do Clube Curitibano, 
que no último final de 
semana representaram o 
Paraná no Zonal-Sul Juvenil 
de Basquete, na cidade de 
lages. Santa Catarina, o 
Paraná não conseguiu clas
sificar-se p a ra  as finais do 
Campeonato Brasileiro.

No jogo de estréia 
frente ao  selecionado ca ta 
rinense, fomos derrotados 
por 85x74, e na última 
ap resen tação , perdem os 
para os gaúchos pela con
tagem de 77x74.

O Clube Curitibano é 
merecedor de todos os 
encómios possíveis, pelo 
com portam ento e pelas 
atuações que fez frente aos 
dois selecionados sulinos. 
Mas, é bom e importante 
que se digo, que o Curiti
bano foi convidado pela 
Federação Paranoense de 
Basquete p a ra  representar 
o Paraná, praticamente em 
cima da hora, a  menos de 
dez dias do campeonato. 
Após relutar um pouco e

V ioW H V -

dindo a  enorme respon- 
ilidade que teria que 

árcar, o G ube Curitibano 
aceitou a incumbência e 
colocou sua turma p ara  
treinam entos intensivos. 
Mesmo assim, o tempo era 
muito exíguo e não foi pos
sível obter o rendimento 
máximo da equipe.

Entendemos a té , que a  
rapoziada superou todas 
as expectativas, conse
guindo - veja-se pelos nú
meros - duas belas exibi
ções. Até a i tudo bem.

E A NOSSA SELEÇÃO?

Desse episódio, cumpre 
ressaltar a inoperância e a 
falta de responsabilidade 
da Federação Paranaense 
de Basquete, pelo menos 
até provas em contário. O 
Zonal-Sul Juvenil de Bas
quete, é do calendário ofi
cial da Confederoção Bro- 
sileira, pelo que, presu- 
me-se, já ero do conheci
mento dos dirigentes, d a  
FPB há muito tempo.

Houve, pois, tempo sufi
ciente para p repara r e 
arm ar a seleção do Paraná.

E vejam, novamente con
ferindo os números obtidos 
pelo G ube Curitiborto, que 
nosso Estodo. tivesse pre- 
porado a  seleção, teria, 
fatalmente conquistado sua 

classificação e mais, o 
próprio título do Zonal-Sul. 
Isso, parece até brinca

deira. E nas coisas do Para
ná, em termos de represen
tação a  nível nacional, não 
se pode brincar minha 
gente.

Ressalvada a responsa
bilidade que coube oo 
Clube Curitibano - já que 
como clube nada lhe cabe 
nesse sentido - é de lastimar 
a  falta  de responsabilidade 
da FPB, muito bem caracte
rizada nesse episódio, pois 
de uma classificação certo 
e até de um titulo Sul-Brasi- 
leiro, acabam os por ficar 
em último lugar.

Achamos que já é hora 
d e  se to m a r  a t i tu d e s  
quanto a  representações 
em que está em jogo o 
prestígio do desporto am a
d o r p a ra n o e n se , im pu
tando responsabilidades e 
cobrando dos dirigentes 
que sem medir consequên
cias, se a tiram  a  essas 
aventuras.

E hora de se pôr em p rá 
tica a  tese do conselheiro 
Aroldo Fedato - do CEE - 
C o n se lh o  E s ta d u a l de 
Esportes" - de só se permitir 
a participação de seleções 
ou de representoções de 
Federoções Amadoras em 
C om peonatos Nocionais, 
desde que provada a  sua 
competência técnica e, 
mais, com provado o trab a 
lho áe preparação .



S S P ö R T t i  A M A D O R
NELSON COMEL

Paraná fo i^ iílt im o  por 
culpa da própria Federação

Muito embora o estoicismo e raça, 
empenho e responsabilidade com que 
se houveram os jovens atletas do 
Clube Curitibano, que no último final 
de semana representaram o Paraná no 
Zonal - Sul .'jvenil de Basquete, na 
cidade de Lages, Santa Catarina, o 
Paraná não conseguiu classifícar-se 
para as finais do Campeonato Brasi
leiro.

No jogo de estréia frente ao selecio
nado catarinense, fomos derrotados 
por 85x74, e na última apresentação, 
perdemos para os gaúchos pela con
tagem de 77x74.

O Clube Curitibano é merecedor de 
iodos os encómios possíveis, pelo 
comportamento e pelas atuações que 
fez frente aos dois selecionados suli
nos. Mas, è bom e importante que se 
diga. que o Curitibano foi convidado 
pela Federação Paranaense de Bas
quete para representar o Paraná, pra- 
ucameme em cima da hora, a menos 
de dez dias do campeonato. Após 
relutar um pouco e medindo a enorme 
responsabilidade que teria que arcar, o 
Clube Curitibano aceitou a incumbên
cia e colocou sua turma para treina
mentos intensivos. Mesmo assim, O 
tempo era muito exíguo e não foi pos
sível obter o rendimento máximo da 
equipe.

Entendemos, até, que a rapaziada 
superou todas as expectativas, conse
guindo - veja-se peiot números • duas 
belas exibições. Até ai tudo bem.

, E A NOSSA SELEÇÃO?
i Defce episódio, cumpre ressaltar a
' inopcrància e a falta de responsabili

dade da Federação Paranaense de 
Basquete, pelo menos até provas em 
contrário. O Zonal-Sul Juvenil de bas
quete. c do calendário oficia] da Con
federação Brasileira, pelo que, presu
me-se, já  era do conhecimento dos 
dirigentes da FPB há muito tempo.

Houve, pois, tempo suficiente para 
preparar e armar a  seleção do Paraná. 
E vejam, novamente conferindo os 
números obtidos peio Clube Curiti- 
bano, que nosso Estado, tivesse prepa
rado a seleção, teria, fatalmente con
quistado sua classificação e mais, o 
próprio titulo do Zonal-SuL Isso, 
parece até brincadeira. E nas coisas 
do Paraná, em termos de representa
ção a nivel nacional, não se pode brin
car, minha gente.

Ressalvada a responsabilidade que 
coube ao Clube Curitibano - já  que . 
como clube nada lhe cabe nesae sen
tido - é de lastimar a falta de responsa
bilidade da FPB, muito bem caracteri
zada nesse episódio, pois de uma clas
sificação certa e até de um titulo 
Sul-Brasfleiro, acabamos par ficar em 
último lugar.,

Achamos que já  é hora de ae tomar 
atiiudes quanto a representações em 
que está em jogo o prestigio do des
porto amador paranaense, imputando 
responsabilidades e cobrando dos diri
gentes que sem medir consequências, 
se atiram a essas aventuras.

É hora de se pôr em prática a tese 
do conselheiro Aroldo Feda to - do 
CEE - Conselho Estadual de Espor
tes" - de só se permitir a participação 
de seleções ou d e  representações dá 
Federações Amadoras em C am peou? 
tos Nacionais, desde que provada a 
sua competência técnica e, mais, com
provado o  trabalho de preparação.

I

N a participação do Paraná neste 
Zonal-Sul Juvenú, quis a  Federação, 
pek> menos è isso que se deprcnde da 
sua atitude, se isentar de responsabffi-‘ 

-dades maiores e do trabalho que Ibe 
acarretaria a  preparação do nosso 
escrete, simplesmente, em conferindo 
essa incumbência a um dos seus filia

dos. Até quando essas coisas ainda vão 
acontecer em nosso Estado?



BASQUETEBOL

S. Catarina

Lages - O  selecionado 
juvenil de Santa Catarina 
venceu o do Rio Grande do  
Sul por 75 a 71 no jogo fi
nal do torneio de classifica
ção Zonal Sul, e ganhou o  
direito de ir a Bagè, no ou
tro final de semana, dispu
tar as finais do Campeona
to Brasileiro da categoria.

A vitória da equipe catari
nense foi das mais justas 
uma vez que a seleção diri-

Muniz foi a que melhor se 
preparou para este torneio.

Santa Catarina atravessou 
o Zonal Sul vencendo todos 
os seus compromissos, pois 
na abertura do torneio ga
nhou do selecionado para
naense. que foi representa
do pela equipe do G ube  
Curitibano. na sexta-feira à 
noite, por 88 a 75, outro re
sultado também muito jus
to, pois o s  catarinenses sou
beram sempre aproveitar as 
oportunidades e envolver os 
adversários. Os resultados 
do tomeioeliminatório Zonal 
Sul realizados em Lages fo
ram estes: Santa Catanna 
88 x 75, Paraná. Rio 
Grande do Sul 77 x 74 Pa
raná, e Santa Catarina 
75x71 Rio Grande do Sul.

fo ic peã

gida peio técnico Alvaro



f a i l l i  IP  p p i i J Î



BASQUETEBOL

Seleção é o assunto 
da reu ' lo de hoje

O presidente cm cmkíefc> da FPB, Emesto Batista Kluger 
Mendes, marcou uma reunião de diretoria para a noite de hoje, na 
Casa do Volcibis. para tratar, entre outros assuntos, da formação e 
preparação do Selecionado Paranaense, adulto masculino, que vai 
disputar com Santa Catarina, numa série melhor de três. a vaga da 
Região Sul para as Tinais do Campeonato Brasileiro, que será reali
zado no mês de maio em São Paulo.

Estes jogos entre Paraná e Santa Catarina deverão ser disputa
dos em Ponta Grossa, de 25 a 27 de abril, uma vez que no momento 
este esporte está sendo movimentado com muito entusiasmo e rece
bendo apoio total do público local. "O basquetebol da Princesa 
dos Campos é na atualidade o melhor do Paraná, motivo pelo qual 
vamos levar esses jogos para lã*’, afirmou Ernesto Mendes.

O selecionado paranaense deverá ser á base da equipe de Ponta 
Grossa e o técnico, naturalmente, terá que ser Cabeção, que foi o 
homem que montou este time e vem-dirigindo-o há bastante tempo. 
Mas este é um assunto que será tratado esta noite pelos dirigentes 
da FPB que desejam fazer com que o Paraná participe do certame 
brasileiro.

Com um mês de antecedência, o Paraná terá tempo suficiente 
para se preparar a contento, não apenas para os jogos classifkatò- 
rins com Santa Catarina, mas também para as finais do brasileiro. 
■DARCI CORTES»

Cinco equipes já estão inscritas para as disputas do torneio de 
preparação “ Darci Cortes", cujo inicio está marcado para o próxi
mo mês de abril. Clube Curitibano. Sociedade Thalia. Associacâo 
Atlética Banco do Brasil, Grémio de Ponu Grossa e Paraguai E. 
Clube de Paranaguá, são as equipes que estão inscritas para este 
torneio. '• • ' -;v- . . ,
TÊNIS CRIAPROBLEMA -  '  -  .... • .
- -; Fouce, PohoJUco — A equipe do Tênis Oube Paulista que es-" 
tá cm Porto Rico ràücudo alguns amistosas, fez criticas aos árbi
tros porém negou que um-rcidente ocorrido ontem á noite nesta ci
dade possa ser interpretado camo um desrespeito apríorcedores lo- 
cais. \  ;

O Tênis Clube Paulista. cazntK^o de Paulo, perdeu seus 
dois primeiros jogos contra o CapiiãàtsdprArecibo, por 85 a 78, e 
contra os Ledes, de Ponee, por 81 a jogo quase terminod
antes do tempo quando o treinador brasildro, José Edvar Simões, 
foi expulso e negou-se a abandonara quadras “ Protestei porque os 
árbitros (oram muito liberais cpffi os tocais c  não lhes aplicavam ■ 
regia dos três segundos quando eles estavam qa área ofensiva“ * 
afirmou Edvar. acrescemahdo que isso não qoeáia significar unta 
ofensa ao público. /  ~ \  .. <

O árbitro encerrou a pan ida quando o técnico do time pauli*  ̂
ta não quis te retirar da quadra porém revogou sua decisão quando 
Edvar. fmaimenjé, concordou em sair e assistir o restante da parti
da das arquibancadas. '

t



Basquetebol:
PB FAZ 

^REUNIÃO 
IMPORTANTE 
HOJE A NOITE

í

O presidente em exercício da 
FPB, Ernesto Batista Kluger - 
Mendes, rriarcou uma reunião - 
de diretoria para a noite de ho- 

^  je, na Casa do Voteibás, para - 
tratar, entre outros assuntos, - 
da formação e preparação do 
Selecionado Paranaense, adulto 
masculino, que vai disputar ccm 
Santa Catarina, numa série me
lhor de três, a vaga da Região - 

o  Sul para as finais do Campeona- 
to Brasileiro, que será realizado 

rO no mês de maio em São Paulo. 
Estes jogos entre Paraná e San
ta Catarina deverão ser disputa
dos em Ponta Grossa, de 25 a 
27 de abril, uma vez que no - 
momento este esporte está sen- 

^ do movimentado com muito en 
tusiasmo e recebendo apoio to- 

ty tal do público local. "O  basque
tebol da Princesa dos Campos é 

0  na atualidade o melhor do Para- 
'(íj ná, motivo pelo qual vamos le - 
£ \  var esses jogos para la", afirmou 

; Ernesto Mendes,
O selecionado paranaense deverá 
ser à base da equipe de Ponta - 
Grossa e o técnico, naturalmen
te, terá que ser Cabeção, que - 
foi o homam que montou este - 
time e vem dirigindo-o há bas - 
tante tempo. Mas este é um as-1 
sunto que será tratado esta noi
te pelos dirigente da FPB que 
desejam fazer com que o Para - 
ná participe do certame brasilei 
ro.
Com um mês de antecedência, 
o Paraná terá tempo suficiente 
para se preparar a contento, - 
não apenas para os jogos classi- 
ficaiórios com Santa Catarina, 
mas também para as finais do 
brasileiro.
"DARCI CORTES" .
Cinco equipes já estão inscritas 
para as disputas do torneio de 
preparação "Darci Cortes", cu
jo inicio está marcado para o - 
próximo mês de abril. Clube - 
Curitibano, Sociedade Thalia, - 
Associação Atlética Banco do - 
Brasil, Grêmio de Ponta Grossa 
e Paraguai E. Clube de Parana- ■ 
guá. São as equipes que estão • 
inscritas para estes torneio»



BASQUETE

Hojei um
(l> • bomSjogo

amistoso
Como parte dos trabalhos 

de preparação para as disputas 
dos certames oficiais da Fede
ração Paranaense dc Basquete
bol neste ano de 1932, o Clube 
Curitiba no acenou paia esta 
noite, a partir de 20 horas, em 
seu pavilhão de esportes, um 
jogo amistoso entre sua equipe 
juvenil e a Sdeção de Joinville. 
Esta partida foi solicitada pelo 
treinador Francisco “ Chkão" 
Alexandre, para testar sua . 
equipe. “O selecionado de ; 
Joinville t  um dos melhores do ! 
Sul do Bradl e dai o  motivo i 
porque eu pedi ao nosso depar
tamento de basquetebol para 
que acertasse um amistoso com 
essa equipe. Neste jogo, eu vou 
ver. as reais possibilidades dos : 
meus atletas para a temporada 
que vai começar ainda este 
mis”.

OQubeCuritibano jàestá 
definido para o jogo desta noi- 
e .  Chkão escalou Lines, Re- 
natinho, Cláudio, Zi Luis e 
Leandro. '“Este i  o time que ; 
vai começar jogando. No de
correr da partida eu vou fazer . 
algumas substituições, pois : 
quero testar todos. Neste jogo 
eu não vou levar em considera
ção o resultado, pois o objetivo 
dde è testar a garotada” .

Cs- Pr *=> O
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BASQUETEBOL^

Zonal Sul vai ser rea lizado  

de 23  a  2 5  em  P o n ta  Grossa
A Federação Paranaense de Basquetebol confirm ou para os 
dias 23, 24 e 25 deste mês na cidade de Ponta Grossa o  Zo
nal Sul (eliminatória) do Cam peonato Brasileiro A dulto 
Masculino. Paraná e Santa C atarina vão disputar numa sé
rie melhor de três partidas, a única vaga da Região Sul. On
tem o selecionado paranaense iniciou, em Ponta Grossa, no 
Ginásio Borell du Vemay, os treinamentos visando as parti
das contra Santa Catarina.

Jaime Maurício da SQva, o  Cabeção, tèchico do Clube 
Atlético Pontagrossense, e convocado para dirigir o  selecio
nado paranaense, reuniu ontem, às 18 horas, pela primeira 

Vn vez, todos os atletas que vão defender o Paraná nestes jogos 
contra os catarinenses. Os atletas convocados por Cabeção 
e que iniciaram os treinamentos na noite de ontem são Bres- 
san, de Apucarana; Nelsinho, P eta e Batistâo. de A rapon
gas; Ozires, Luis Roberto e José Luis, de Curitiba; Ricardo, 
de Londrina; e Luisão, Vargas, Jorge Luis, Joveti e Mislein, 
de Ponta Grossa.

Esta noite, às 19 horas, a diretoria da Federação Para
s '  naense de Basquetebol vai ter um a im portante reunião em 
o  sua sede, na Casa do Voleibàs. Nesta reunião, além de assun
to  tos relacionados com os jogos entre as seleções do P araná e 
—1 Santa Catarina, peio Zonal SuL mais um outro assunto tam 

bém será discutido esta noite na FPB: a aprovação da tabela 
para o torneio “ Darci C ortes", masculino e feminino, da 
Região SuL e do Campeonato Estadual Infantil, masculino 

*  e feminino, todos eles programados para serem iniciados na 
y  próxima sexta-feira. — ,

£  PARTICIPANTES • '• , ^
Um número de clubes bem m aior do que o esperada confir- 

4 9  mou sua participação no “ Darcy Cortes”  e no certame esta
fa dual infantiL O torneio que homenageia o ex-professor e 
s  atleta Dard Cortes, vai contar com a participação das se- 

guintes equipes: masculino • Paraguai Esporte Clube, de 
h  Paranaguá. Fedato Sports, Clube Curítibano “ A ” , Clube 

Curítibano “ B” , Q rculo M ilitar do Paraná. Q u b e  Atlético 
Pontagrossense. Sociedade Thalia, Clube Atlético Para- 
naense e Associação Atlética Banco do Brasil; feminino - 
Colégio Estadual do Paraná, Clube Atlético Pontagrossen
se. Associação Atlética Positivo, Clube Atlético Paranaense 
e Associação Atlética Santa Maria. Para o Cam peonato Es
tadual Infantil, os clubes inscritos são: masculino • Socie
dade Thalia. O ube Curítibano. Associação Atlética Bancc 
do Brasfl, Associação Atlética Santa Maria e Clube Atlético 
Paranaense; feminino - Associação Atlética Positivo, Q u - 
be Atlético Paranaense e Associação Atlética Santa M aria.



Curitibano de olho na 
Taça Brasils basquete

Visando a i  disputas d a  Taça Bra
sil, que será realizada em Julho pró
ximo, o Club« Curitlbano |á está 
movimentando seus garotos do juve
nil para  adentrar a  esta competição, 
como um dos clubes campeões, e 
com capacidade para  chegar ao  tí
tulo máximo.

' Diante do Paraguay, de P arana
guá, em (ogo dos melhdres, após

èstar perdendo po ráÒ  x 28, o C.Cu- 
ritibano se réeóffl^os na cancha e 
acabou estabelecendo o m arcador 
de 68 a 68. Na prorrogação, a  vitó
ria (oi suada, mas surgiu, pelo escore 
de 80 a 78. Na outra partida, desta 
feita diante do elenco adulto do 
Joinville, de Santa Catarina, mais 
uma vez o Clube Curitibano se 
impôs. Ganhou por 61 a 80. Como 
se nota, mais uma vitória ap e rtad a ,

mas deve-se levar em consideração 
que a  equipe ostá em fase de form a
ção. O Clube Curitibano conta com 
Renatinho, Uneu, Zé luis, Oslres, 
Leandro, Cláudio, Hélio e Franklin, 
além de outros reservas. O  técnico 
Francisco Faigle está aguardando , 
ag o ra , a  Tabela do Torneio Aberto 
"Darcy Cortes" - Região Sul • onde 
estarão participando as equipes 
Juvenil e infanto-Juvenil.

~SM=> f i- k )



Amanhã em Ponta Grossa

aranax
S. Catarina

basquete
Nesta sexta-feira e no sábado, á nòdo, 

serão disputadas, no ginásio Borell du Ve 
nay, em Ponta Grossa, os dois jogos entre 
as seleções de basquete adultos do Paraná 
e de Santa Catarina, por umo vaga ás 
tinais do Campeonato Brasileiro.

A seleção do Paraná, que deveria con
tar com atletas chamados e requisitados de 
varios filiados e municípios, terá apenas os 
jogadores de Ponta Grossa, C uritiba, e de 
Apucorana, já que os “ craques" de A ra 
pongas e de Londrina, não se apresenta
ram para os treinos, ficando, portanto, 
cortados do escrete.

SELEÇÃO DO PARANÁ 
A seleção do Paraná, para  os dois con

frontos contra o escrete catarinense, terá o 
comando técnico do competente Jaime 
Maurício da Silva ("C abeção"), de Ponta 
Grossa, e como assistente técnico, o não

os competente Aureo da Silva, de Apü» 
á rana . Para o supervisão foi designado o 

professor M ariva l M azzio, de Londrina.
Qa logodores que estão em treinamento 

e que form arão ha seleção do "Parana, são 
os seguintes: de Ponta Grossa • luzáo, 
Estanislau, Rizentol, BR, Vargas, Mislem e 
Ricardo. De Curitiba • Zé Luiz; de Apuca- 
rana • Bressan, Alex e Luízinho.

Atletas convocados e que não se apre
sentaram: Nelsinho e Peta, de Arapongas, 
e Zé Miguel, de Londrina.

OS JOGOS 
Os jogos , segundo 3etermmoção da 

Confederação Brasileira de Basquete, 
serão disputados em duos noitadas, ombos 
no ginásio "Borell du Vernay", em Ponta 
Grossa, nesta sexta-feira e sábado, sempre 
a p a rtir das 21 horas. A supervisão e 
comando será na nossa Federação espe- 
ciolizado.
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Paraná x  ^ C atarin a , hoje («) 
em Ponta Grossa: basquete

Nesta sexta feira e no sábado, à 
noite, serão disputadas, no ginásio 
Boreii du Veritas, ent Ponta Grossa, 
os dois jogos entre as seleções de bas- 
uuete adultos do Paraná e de Santa 
Catarina, por unta vaga às finais do 
Campeonato Brasileiro.

A seleção do Parana. que deveria 
contar com atletas chamados e requi
sitados de \ arios filiados e municípios, 
terá apenas os jogadores de Ponta 
Grossa. Curitiba, e de Apucarana. já 
que os "craques" de Arapongas e de 
Londrina, não se apresentaram para 
os treinos, ficando, portanto, cortados

do escrete.
SELEÇÃO DO PARANÁ 

A seleção do Paraná, para os dois 
confrontos contra o escrete catari
nense. terá o contando técnico do 
competente Jaime Maurício da Silva 
(‘‘Cabeção), dc Ponta Grosa, e como 
assistente técnico, o não menos com
petente Áureo da Silva, de Apucarana. 
Para a supervisão foi designado o pro
fessor Marital Mazziu. de Londrina.

Os jogauores que estão em treina
mento c que formarão na seleção do 
Paraná, são os seguintes: de Ponta 
Grossa Luizào. Estanislau, RizentaL

BR. Vargas. Mislom e Ricardo. De 
Curitiba Zé Luiz; de Apucarana - 
Bressan. Alcx c Luizinho.

Atletas convocados e que não se 
apresentaram: Nclsinho e Peta, de 
Arapongas, c Zé Miguei, de Londrina.

OS JOGOS 
Os jogos, segundo determinação da 

Conledcraçào Brasileira de Basquete, 
serão disputado cm duas noitadas, 
ambos no ginásio "Borell du Vernay". 
em Ponta Grossa, nesta sexta-feira e 
sábado, sempre a partir das 21 horas. 
A supervisão c comando será na 
nossa Federação especializada.



Sorteadas as chaves 
dos Jogos Estudantis

Com presença da totaiidade dcs repre
sentantes dos ÍO municípios inscruos pari 
os Jogos Estudantis do Parana. mie serio 
discutados em Curitiba no período de 30 
do corrente a 9 de maio. já foi retiúado o 
Congresso Técnico, ocasião em que, cora 
trabaihos presididos peio professor Renato 
Wernecit. chefe da Coordenadoría do 
Esporte da Secretaria da Cultura c do 
Escorie, foi processado o sorteia da ta íe íi 
de jogos para todos os despor.os cctetivos. 
dessa importante oiimpiada estudantd.

Na mesma oportunidade, também, a 
Secretaria da Cultura e do Esporte deu a 
conhecer os locais onde as delegações do 
Interior do Estado ficarão alojadas 
durante a competição.

ALOJAMENTOS 
As delegações ficarão hospedadas noa 

seguintes locais; Colégio Estadual do 
Paraná, todas as delegações femininas, ao 
seguinte esquema: I7 andar - Marechal 
Cândido Rondon. Campo Mourão. Ponta 
Crossa. Guarapuava. Palotina. Arapon
gas. Cambe. Quitandinha. Jussara, Nova 
Esperança. Bandeirantes. Foz do Iguaçu. 
Lapa e União da Vitória. No 2’ andar - 
Londrina. Toledo, Apucarana, Maringá, 
Joaquim Távora. Cornélio Procópio, 
Loanda. Rio Negro. Peabiru. Roiândia e 
Engenheiro Beltrão. No 37 andar - Laran
jeiras do Suí. Paranaguá. Iratí, Coronel 
3 ivida. Pato Branco, Santa Isabel do Ivai. 
Campina ua Lagoa. Guaíra. Goioerè, 
Umuarama Cascavel e Medianeira.

MASCULINO 
As delegações masculinas ficarão nou

tros locais assim distribuídos: Ma Escola 
Xavier da Silva - Ponta Grossa, Rio 
Negro. Cambé. Joaquim Távora. Loanda. 
Coroelia. e Santa Isabel do Ivai. Ma 
Escola M ana Aguiar Teixeira - Palotina, 
Apucarana. Campo Mourão, Guaira e 
Jacarezinho. Ma Escola Conselheiro Zaca
rias Pato Branco, Nova Esperança, 
Lapa. Porecatu. Coronel Vivida e Salto do 
Lontra. A a Escola Loureiro Fernandes - 
Toieco. Londrina. Laranjeiras do Sul. 
Paranagua. Goioerè, Palmeira e Mariaiva. 
Aa Escola Professor Brandão - Guara
puava. União da Vitória, Engenheiro Bel
trão c Umuarama. Ma Esco la Guaíra - 
Maringá. Peabiru e Arapongas. Ma 
Escola Lamenha Lins - Medianeira. Cas
cavel e Roiândia. Ao ginásio de esportes 
"Aimtr Scison de Almeida" ■ Quitandinha. 
Paranavaí. Foz do tguaçu. Francisco Bef- 
trào. Cornélio Procópio, Bandeirantes, 
Jussara. Irati. Campina da Lagoa e Mare
chal Cândido Rondon.

BASQUETE FEM ININO 
Para o torneio de baaquete feminino 

foram constituídos quatro grupos, dassifi- 
cando-se os dois primeiros, por gnipo. 
para o turno finai:

G R U PO  " A ”  - C uritiba. C arapo 
Mourão. CascaveL Peabiriú e Cornélio 
Procopio. GRU PO  “ B” - Bandeirantes, 
Loanda. Toledo e Palotina. GRU PO  “C " - 
Marechal Cândido Rondon. Paranaguá. 
Maringa. Irati. Campina da Lagoa e Lon
drina. GRU PO  "D ” - Umuarama. G uara
puava. Arapongas. Roiândia. Apucarana e 
Ponta Grossa.

BASQUETE M ASCULINO 
No basquete masculino, a disputa téc

nica e idêntica a serie feminina: “GRUPO 
A“ Curitiba. Marechal Cândido Ron

don. Loanda. Cuaraouava. Cambé e Jaca- 
rezir.ho. GRUPO - 3 “ . Londrina, Pato 
Branco. Uru ao da Vitoria. Coronel Vivüa. 
Arapongas < CascaveL GRUPO " C  - 
Apucarana. Campo Mourão. Foz do 
Iguaçu. Goioerè. Ponta Grossa, e Umua
rama. GRUPO “ D " - Paranaguá. Marin- 
ga. Ccr-.r-.:o Procopio. Toledo. Palotna e 
Porecaiu.



BASQUETE

Paraná e Santa Catarina 
na luta por uma vaga

s '  seleções masculinas de Paraná e 
Santa Catarina iniciatn hoje no Ginásio 
Stanislaw Zok, em Ponta Grosa, a lota 
por uma vaga na fase final do Campeona
to Brasileiro de Basquetebol. Amanhã se
rá realizado um novo jogo e se houver um 
vencedor diverso do do jogo de hoje, ha
verá a disputa de nova partida no domin
go.

A base da Sekção Paranaense, a come
çar pelo técnico Cabeção, é a equipe de 
Ponta Grossa. O sen auxiliar £ o apucara- 
nense Aureo. Os apncaranenses convoca
dos foram Lnizmho, Alex e Bressan. Fo
ram chamados também o londrinense Zé 
Miguel e os araponguenses Nelsinho e 
Battiston, que não puderam atender a 
convocação por problemas escolares.



Sul Brasileiro de Basqueteem P. Grossa

ho/e
A «elô ão d* ba*qu*t* d« londrina, claro que ton-

adulto* do Paraná, cumpro, tadoi ontro o* molhoro* do 
ho|o o omonhá, Important« todo o Iitado. 
tarofo, qual *«|a a d« Infellimonto, « ainda por 
«nfrontar, om dua* nolta- r a i i r i  não explicada*, o* 
da* concecutlva*, ao »elod«« atlota* Pota « NoUlnho, do 
nado do Santa Catarina, om Araponga*, « Zé MlguOl, do 
mal* uma v*r*ão do Zonal londrina, não m  aprecenta« 
Sul, promovido pola Cenf*« ram para o* tralnamonta* r 
deraçõo Braillolra do Ba*« quo procodoram ao* bon* | 
quoto o quo, dará, ao von« ombato* d* ho|o « do ama« | 
coder, pa**aporte para a* nhã. O técnico, Jalmo 
finai* do Campeonato Bratl« Maurldo da Silva, contará I

Paraná o Santa Catarina atlota*, entro «lo* lulxáo, i 
vão fegar dua* voto* no gl - Ittahialau, BR, Rltontal, 
ná*lo 3« «iporto* "Borol du Vargai, Mlilon « Ricardo, 
Vornay", «m Ponta Oro»*a, todo* do Ponta Grotca, tam« 
ambo* «onhando com a bém com « Zá lull, do Curl* 
vaga á* final* do campo«« tlba, « Broiian, Alo* o lul- 
nato nacional. - linho de Apucarana.

Po ra  fo rm ar n o n o  É um elenco multo bom o 
«•crate, a Pederoçfio Para« auo na* mão* do tácnice 
neon** roquliltou atlota* do "Cabefão", poderá render o 
Curitiba, Ponto O rona, lufidonto para chegar è* 
Apucarana, Araponga* o final* do nadonal.

loiro. todavia, com excelente» i

nhã, também à* 2 1  hora»,« 
no me»mo local. vibrant« « do Incentivo ao drlna.Oadot a* drcunctánda» 
d*t*o Zonal Sul — «m que



Seleção É^asileira 
jogará aqui em maio

BASQUETEBOL

Mesmo estando licenciado da presidência da 
i Federação Paranaense de Basquetebol, Ervin 

Bonkoski, continua dando sua colaboração. E 
tanto assim que. na semana passada, num contato 

! telefônico com Alberto Curi, o  presidente da  C on
federação Brasileira de Basquetebol, acenou  pa
ra a segunda quinzena de maio, em C uritiba, uma 
apresentação do Selecionado Brasileiro, agora sob 
o comando de Edvard Simões.

- A CBB programou uma sèric de jogos amis
tosos para a  Seleção do Brasil, como pan e  dos 
preparativos para o Campeonato Mundial, e nbs 

i aproveitamos para trazer a Curitiba, cm m aio, um 
! desses jogos. O Curi concordou plenamente com a 
1 idtia e nos garantiu um jogo aqui. sõ que não defi

niu contra quem. parque ainda não estã acenado 
quais as sdecòes que virão ao Brasil. Ele me disse 
que foram convidadas as seleções da França. Ho
landa, Cuba e Canadá e Estados Unidos. Dessas, 
nós só não concordaremos em trazer a  Curitiba, a 
dos Estados Unidos, porque normalmente os 
norte-americanos, para esses tipos de jogos, nun
ca mandam sua melhor seleção, mas sim um time 
de nma empresa, universidade ou cotsa parecida, 
afirmou Ervm Bonkoski.

Segundo ainda Ervin Bonkoski. a resposta da 
CBB, quanto ao adversário do Brasil, para esse 
jogo mercado para Curitiba, dever* ser dada no 
decorTer desta semana. “ Eu vou manter um novo 
contato telefónico com o Curi, no Rio. por estes 
dias. para saber qual a seleção que deverá vir jo 
gar com o Brasil, em Curitiba, e a  data para a rea
lização deste jogo“ .

PARANÁ PERDEU
O basquetebol do Paraná, mais uma vez. per

deu para Santa Catanna, o direito de ir a uma fi
nai do campeonato brasileiro. Agora, foi o  sele
cionado adulto qne. mesmo jogando em casa. no 

Boreil du Vernay, em Ponta Grossa, com 
a torcida totalmente a favor, náo conseguiu supe
rar o adversário. No primeiro jogo da série m elhor

de três. na noite de sexta-feira, o  Paraná venceu 
por 67 a  63. Na segunda partida, quando parecia, 
que iria confirmar a sua superioridade e ganhar a 
vaga para o brasileiro, o  Paraná foi surpreenden
temente derrotado por 65 a  58. Este resultado pro
vocou a realização de uma terceira partida, no do
mingo á tarde. onde mais uma vez o escrete para
naense voltou a decepcionar, perdendo para Santa 
Catanna por 57 a 53 e com isto. perdendo também 
o direito de ir ao cam peonato brasileiro.

Para os dirigentes do basquetebol do Paraná, 
em especial lrineu Santos, o  presidente da  Liga de 
Ponta Grossa, "o  insucesso do Paraná aconteceu . 
em função da falta de apoio do pessoal do Norte, 
em especial Dirceu M arino. que impediu que os ; 
atletas de Arapongas, que foram convocados para 
integrar a seleção paranaense, participassem dos 
jogos contra Santa C atanna” . O dirigente da liga 
poota-grossense disse ainda não entender este tipo 
de atitude. "Afinal de contas o  Paraná estava jo 
gando uma classificação” .

A desclassificação do Paraná, diante de San- 1 
ta Catarina, deixou os dirigentes da Federaçio Pa
ranaense de Basquetebol bastante desapontados. 
Eles tinham como certa a conquista da única vaga . 
para a Região Sul. pois. peios valores individuais : 
que o  Paraná possui - bem melhores que Santa. 1 
Catarina tudo indicava que o  escrete da FPB seria ' 
vitorioso. Mas a  ausência de alguns valores, prin- - 
cqxalmente de Arapongas, contribuiu para que o  
selecionado paranaense náo tivesse forças para SB- ' 
perar a esquadra catarinense, e perdesse o  direito 
de ir as finais do certame b rasileiro ..

“DARCI CORTES”

O torneio de prepa ração ”  Darci C ortes”  leve 
em sua rodada de abertura, dois bens jogos. No 
primeiro jogo. â equipe da  AABB venceu a  do 
Circulo Militar por 60 a  38, e na partida de fundo 
o Curitibano venceu a Sociedade Thalia poc 42 a 
36.



AMADOR
N ILS O N  C O M IL

Intrigas e recalques estao 
destruindo nosso basquete

As derrotas amargas que o basque
tebol paranaense sofreu ante a seleção 
de Santa Catarina, nos jogos realiza
dos no último final de semana em 
Ponta Grossa, válidos a uma vaga 

ks finais do Campeonato Brasileiro 
de Adultos, vieram mostrar a inadiá
vel necessidade de se pacificar, de uma 
vez por todas o ambiente conturbado 
que está destruindo e impedindo a exe
cução de um programa de restauração 
da dignidade e prestigio do nosso ces- 
toboi. quer a nivel estadual ou nacio
nal.

De algum tempo, se sente, com tris
teza, que a briga entre filiados c 
mesmo de filiados com a Federação 
Paranaense de Basquete, vem sendo 
extremamente maléfica aos interesses 
desse espone. a tal ponto que, hoje, o 
basquetebol paranaense está pratica
mente a zero e sem nenhum conceito 
perante a CBB e mesmo perante a opi
nião pública.

Recentemente, por incúria da Fede
ração Paranaense de Basquete, perde
mos a oportunidade de ir às finais do 
Campeonato Brasileiro JuveniL

Agora, cm Ponta Grossa - em que 
pese os esforços dos dirigentes e atle
tas de Curitiba. Apucarana e de Ponta 
Grossa • perdemos preciosa oportuni
dade de ganharmos nosso passaporte 
para as finais do Brasileiro de Adul
tos. face ás duas derrotas que sofre
mos ante Santa Catarina. Aqui, • 
Federação Paranaense está isenta da 
m aior responsabilidade, j i  que sobre
veio um iastimavei e condenavd boi
cote cos d m g ertes  e atletas dos fUia- 
dos ò t  A rapongas e de Londrina.

Não desejo me reportar mais aos 
dois últimos acontecimentos, ou seja, 
ao Zonal Juvenil e ao Zonal Sul de 
Adultos, já  que “águas passadas não 
movem moinhos". Desejo, sim, ende
reçar. aos dirigentes de clubes e aos 
dirigentes da Federação, uma pro
posta final de conciliação.

E essa proposta é feita exatamentd 
no momento em que se vislumbra uma 
esperança de se poder alcançar esse 
objetivo pois. com a ascensão do pre
sidente Ernesto Kugler - homem 
.sabiamente capaz e idealista,- a cer
teza de dias melhores e de muito mais 
trabalho cm favor do nosso sofrido 
basquete.

Que sejam estendidas as mãos entre 
Ponta Grossa e <\rapongas, entre A ra
pongas e Londrina, entre Curitiba ç 
Apucarana e todos os demais e, prin
cipalmente, entre os filiados e a Fede
ração Paranaense de Basquete. Mas, 
todos com o espirito desarm ado 
quanto a recalques ou revan chis mos.

O momento è bom e deve ser apro
veitado. O presidente Ernesto, com 
justeza e com muito acerto poderá, se 
contar com essa força, com essa união 
de todos, realizar rapidamente uma 
excelente, se bem que curta gestação.

Só para documentar. Os resultados 
do Zonal Sul de Adultos, por uma 
vaga ás finais do Campeonato Brasi
leiro de Adultos, foram os seguintes, 
nas três partidas disputadas em Ponta 
Grossa: primeiro jogo - Pcraná 67 x 
Santa Catarina 63; segundo jogo - 
Santa Catarina 63 x Paraná 58. Ter
ceiro jogo - Santa Catarina 57 x Para
ná 53.

í í Avelino Vieira” com
- .   _ A

( u ' l



Nosso basquete sucumbe !
na intriga.

A i d in s t a i  a m a rg a i q u i  a  b a iq u a tio g l' 
pom noente sofreu an te  a seleção de Santa  
C atarina, nos jo ç o t reolixodo» ne últim o final 
de » m a n o  em  Ponta Grossa, válidos a um a  
vaga às finais do Cam peonato Brasileiro de 
Adultos, v ieram  m ostrar a inad iável necessi
dade de se p a á fk a r ,  de um a vex por todas o 
am biente conturbado que está destruindo e 
im pedindo o execução de um  program o de res
tauração do d ig n id a d e  e prestigio do nosso ces 
tobol, quer e  n íve l estadual eu nocionol.

De a lgum  tempo« se teriie . com tm to za , quo 
a brigo entro filiados e  mesmo de fitiados com a 
Federação P aranaense de Basquete, vem  sondo 
extrem am ente m aláfica  aos interesses deteo 
esporte, a  taJ ponto  quo, hoje, o basquetebol 
paranaense está praticam ente a  soro •  tom  
nenh um conceito perante  o CBB e mesmo 
porante a  op in ião pública. Recentemente, 
per incúria d a  Federação Paranoense de Bas
quete, perdemos a  oportunidade de b  às finais 
de C am peonato Brasileiro JuvenR.

Agora, em  Ponta Grossa -  em  quo peto os 
esforços dos dirigentes e  atletas de Curitiba, 
Apucarona e de Ponta Grosso • perdemos pre
ciosa oportunidade de ganharm os nosso pm so- 
porte para as finais  do Brasileiro de Adultos, 
foce às duas derrotas que sofremos ante  Santa  
Catarina. Aqui, a  Fedoroção Paranaense está 
isente de m aior responsabilidade, já  que sobre
veio um  lastím ávo l e condenável boicote dos 
dirigentes e a tle tas  dos faiados de Aropongas •  
do londrina.

recalques
x ^ N õ o  desejamos reportar m ais aos dois ú lti
mos acontecimentos, ou seja, ao  Zonal Juvenil e 
ao Zonal de Adultos, já  que "águas  passadas 
não m ovem  m oinhos". Desejamos, sim, endere
çar. aos dirigentes de clubes e  aos dirigentes da  
Federação, um o proposta fin a l de conciliação.

E essa proposta é fe ita  exa ta m en te  no j 
m om ento em  que se vislum bro u m a esperança • 
de se poder o lc a n .jr  osse objetive pois. com a  
ascençâo do presidente Ernesto Kugler -  hom em  : 
sab idam ente c a p a i e idealisto a certexa de 
dias melhores e de m uito m a  rs trab alho  om  
favor de nosso sofrido basquete.

|
Q u e sejam  estendidos as «nãos entre  Ponta j 

Grossa o Arapongas, entre  A rapongas o lo n 
d rin a , entre  C uritiba  o A pucororta o todos os 
dem ais o, principalm ente, entre  os fifiodo t e a  
Federação Paranoense de B asquete. M os, todos 
com o espírito desarm ado quan to  a  recalques 
ou revanchism o*.

O  m om ento 4  bom  e deve sor aprove itado . O  
presidente Ernesto, com justeza o com m uito  
ocerto poderá , se contar com essa força, com  
essa un ião  de  toOos, realizar rap id a m e n te  u m a  
excelente, se bom  que curta gestão.

Só para  docum entar. Os resultados do Zonai 
Sul de Adultos, por um a v ag a  às finais  do C am 
peonato Brasileiro de Adultos, fo ram  os seguin
tes, nas trás partidas disputodas em  Ponta 
Grossa: Primeiro jogo Paraná 6 7  x Santa  C o lo 
ri na 6 3 ; Segundo jogo • Santa C ata rin a  65  x 
Paraná 5 8 . Terceiro jogo • Santa C a ta rin a  5 7  x 
Paraná 5 3 .



Vizinhangu basquete
A federação Paranaense de Basquete e a  Pi 

turo Municipal de Curitiba, que promovem o 4V Tol 
nei© de Vizinhanças de Basquete, com patrocínio 
das lojos "Fedoto Sports", confirmaram mais duos 
rododos para o próxima semana .

Segundo dados fornecidos peio especializado, os 
detolr.es dessas a ja s  novos c t o D o s .  sôo os seguintes: 

Dio 1 2 • locai * Centro de Treinamento Modelo do 
Proço Osvaide Cruz; horário • a  partir das 20 
Horas; 1 * jogo - Os Cobras x AABB (masc); a seguir * 
CamJ's x Assoaoçõo Cocap (masc).

14 • Local * Centro de Treinamento Modelo 
‘raça Osvaldo Cruz; Horário • c partir das 20 

horas; l 9 jogo- Departamento de Educação Físico e 
Projepro (masc); a  seguir - Gigantes da  Fedoto x 
AHi (masc).

RESULTADOS 
Resulta aos das duas últimos rodadot: Associação 

Atlético Positivo 99 x ’W  e "A" 4 (tem); Hoby 85 x 
Os Cobras 10 (masc); Grêmio 49 x Projepro 35 
l(masc); e Aifi 57 x AABB 56 (masc).

(31
1 3



Torneio
Vizinhança:

sendo disputado em Curitiba, 
numa prom oção conjunta do 
Federação Paranaense de Bas
quete e Prefeitura d a  C apital 
do Estado, foram  d ispu tadas 
mais quatro partidas, com des
taque especial p a ra  as boas 
vitórias alcançados pelos 'fi
ves’' do G igantes d a  Fedatc. 
Associação C ocop, Alfi e 
Hobby.
N a tard e  de  on*em, foram  

hom ologados os seguintes 
novos resultados: Associação 
C ocop 67 * G rêm io  57, 
Gigantes do Fedato 74 x Asso- 
ciocõo Atlético Banco do Brasil 
46, Alfi 59 * Os C obras 53, e 
Hobby 67 x Associação Atlé
tico Bonco do Brasil 60.

bas Se
Bosquete 
fue está



BASQUETEBOL

Brasil e Cuba se apresentam  
no Tarumã n&próximo dia 30

0  torcedor curitibano. que hâ mal* de trf j  anos nfto vé em 
ação, em nossa Capita), a Seleção Brasileira, vat ter opor* 
tunidade de assistir uma apresentaçAo do escrete nacional, 
que se prepara para o Campeonato Mundial, contra uma 
das melhores seleções do mundo: Cuba. Este jogo vai acon
tecer no próximo dia 30. no ginásio de esportes professor 
Almlr de Almeida, no Tarumã. Esta informação foi pres
tada ontem pelo presidente da FederaçSo Paranaense de 
Basquetebol, Ernesto Batista Kugler Mendes, após um 
contato telefônico com Alberto Curi, o presidente da CBB.

APOIO
Ontem mesmo Kugler esteve na Secretaria da Cultura e do 
Esporte, conversando com o secretário Luis Roberto 
Soares, oportunidade em que pediu o apoio daquele órgâo 
para esta promoçAo, já que a entidade nAo dispõe de verba 
necessária para cobrir os gastos. O secretário Luis Roberto 
concordou em colaborar com a FPB, o que fez com que Er
nesto Batista Kugler Mendes imediatamente voltasse a 
telefonar para a CBB, conílrmandG o jogo Brasil x Cuba

para o final deste mês em nossa Capital.
A última vez em que a Seleção Brasileira se apresentou 

em Curitiba foi contra a Bélgica, num jogo em que o gi
násio do Tarumã recebeu# um público extraordinário e 
apresentou renda recorde. Naquela época era presiden
te da FPB o dr. José Cândido Muricy.

Para este jogo Brasil x Cuba, a Federação Paranaense 
de Basquetebol espera obter o mesmo sucesso tanto no 
tocante ao público, quanto na arrecadaç&o. “Afinal de 
contas nós vamos trazer duas grandes forças do basque
tebol internacional. O Brasil, por si só já  é uma atração, e 
Cuba, que há muito tempo não vem ao nosso pala, e que 
possui um dos melhores auadros do. mundo, também 
deverá despertar o máximo interesse por parte do público 
curitibano que tem no basquete, depois do futebol, o es
porte de sua maior preferência1' afirmou o presidente Er
nesto Kugler.

A FPB a partir de hoje vai começar a trabalhar no sen
tido de organizar esta promoção, uma das maiores dos úl- 

^tim os tempos.



3ASQUETEB0L

Co n firm ad o para doming  

© jogo B rasil x Cuba
-  >

I torcedor curitibsnn imc Ifm no basquetebol o seu segun- 
lo esporte. em termo» fie prelrrrnri«, vai ter oportunidade 
lever em ação, no pròtimo domingo, um grande jogo inter- 
lacional envolvendo as Selevúc* «lo Brasil e de Cuba. Como 
az multo tempo • mal» de quatro anos • que o selecionado 
rajllrirn nlo te apresenta aqui, e tendo em vivta que a nova 
qulpe da CBB, agora «ob o contando de l-dvard SimAes, 
creditase que um grande público • «uperior àquele que 
reaenciou Rrasil » Bélgica • compareça ao gtnáiio de espor- 
-s professor Almir de Alm eida, no Tarutnl, para preatígiar

mais esta promoção da Federação Paranaense de Basque
tebol.

Além da Seleyão Brasileira, que por si J& é uma atração, 
também o Selecionado de Cuba será outro grande motivo 
para atrair no Tarumã um ptiblico extraordinário. Os cu
banos não se apresentam no Brasil há mais de 15 anos e além 
do mais são considerados como uma das melhores equipes do 
mundo. Este jogo, mesmo sendo um amistoso, deverá ser 
muito bom. uma vez que as duas equipes estSo se preparan
do para as disputas do Campeonato Mundial, em agoato 
próximo, nn Colombla.

Os ingressos jtarí este jogo entre Brasil e Cuba, domingo 
próximo no Tarumã, já estío i  venda na Casa do Ingresso, 
na Rua XV, até depois de amanhã. No domingo, dia do jogo, 
eles serão vendidos nas bilheterias do Tarumâ.

* Os dirigentes da Federação Paranaense de Basquetebol 
esperam uma grande arrecadação para este jogo. Ele* não 
sabem — ou não querem - fazer uma previsão, mas estão 
certos de que, “em função da importância das duas equi
pes". esta partida deverá ser presenciada por um grande 
pébllco.

Brasileiros e cubanos deverão chegar a Curitiba no r. 
mingo peia manhã, j& que no sábado à noite eies farão o i. 
(imo jogo do torneio pentagonal "Cidade de São Paulo".

TORNEIO
Ontem à noite, em São Pauio, no ginásio do Iblrapuer- 
prosseguiu o Torneio Cidade de São Paulo, com Canadá, 
x Cuba, 93, na preliminar e Brasil, 72 x Estado« Unidos, t  
no jogo principal. Esta noite, com o selecionado brasiici- 
folgando na tabela, vão jogar Canadá x México e Cuba x E 
tados Unidos.

«
VEIA DOMINGO

Um novo Brasil,jtgora, sob o comando de Edv;



Domingo tem basquetebol ,tT \ 
internacional no TarnmA b v )  

Foi tonfírmada na tarde de on tem /a  
realização da partida amistosa do bas
quete entre as seleções do Brasil e Cuba. 
A promoção é da Federação Paranaense 
de Basquete e  o jogo estã previsto para as 
20 horas. O encontro entre brasileiros e 
cubanos ainda não estava definido devido 
a problemas relacionados com os com
promissos das duas equipes, já que 
ambas participarão, em breve, de impor- 

. tantos torneios internacionais. (Página
11).
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Basquete de 
alto nivel 

no TarumãTarumã
. .  Esti confirmado para domingo à 
-norte no Ginásio de Espertes do 

Tarumã o jogo internacional de bas
quetebol entre Brasil e Cuba. A 
informação foi anunciada ontem 
pelo presidente da Federação Para
naense de Basquete, Ervin Bon- 
koski. A partida tem seu inicio pre- 

■ visto para às 20 horas.

D O



Brasil x Cuba,

dia 30 no Tarumã
í y i ) __________________________________ ________________________________

ém está emprestando todo o o p o l ir  
o sucesso dessa em preitada, que, 

de Basquete está anunciando para  a noite P®'o gobo rito  e nível dos dois escretes, se 
deste próxim o dom ingo, no ginásio de antecipa como assegurado, 
esportes "A lm ir Nelson de A lm eida" (Taru
mã), em C uritiba . INGRESSOS A VENDA

A nosso m a io r p raça  de esportes Os ingressos para o jogo interrtacionoi 
coberta vo lta rá  a ab rir seus monumentais de dom ingo à noite no Tarumã, já foram  
portões pa ro  receber dois dos maiores e postos o venda antecipada e poderão ser 
mais famosos selecionodos de basquete do adquiridos de hoje até sábado, na Casa 
mundo, ambos preparando-se para o do Ingresso, na rua das Flores. No 
M undial que será disputado proximamente domingo, os mesmos poderão ser adqu iri- 
no Colôm bia. dos nas bilheterias do ginásio "A lm ir N el

son de A lm eida". Os preços fixados pela 
Brasil e Cuba partic ipam  do torneio Federação Paranaense de Basquete são os 

internacional que está sendo prom ovido seguintes: Senhoras, crianças, estudantes e 
pela Confederação Brasileira e que tanto militares ■ CrJ 150,00 (cento e cinqüenta
sucesso faz em São Paulo. cruzeiros); adultos (preço único) • Cr$

300.00 (trezentos cruzeiros).
As geitões para  que fosse possível o Dado q u e  o jogo está mareado para 

grande jogo em Curitiba, entre Brasil e este dom ingo à noite e fendo em vista que 
Cuba, foram  processadas com am plo na segunda-feira todo mundo inicia cedo o 
sucesso pelo presidente da Federação troba lho do dia o d ia , a Federação Para- 
Paranaense de Basquete, Ernesto Kugler naense de Basquete determinou que o jogo 
Batista. Brasil x Cuba será in iciado impreterivel-

A Secretaria da Cultura e do Esporte mente às 20 horas.

Brasil x Cuba, é o grande espetóíylo Jap to  
internacional que a Federação Poranaen$è*T5ara



Torneio "Darcy Cortes
Mais duas rodadas foram  morcad 

pela Federação Paranaense de Basquete 
em sequência ao movimentado Torneio 
Aberto "D arcy Cortes".

Segundo a especializoda, tudo começa 
esta noite, com três .encontros program o- 
dos para  o ginásio da Fundação Volibas, 
na Praça Plínio Tourinho, defronte ao está
dio do C o lorado Esporte Clube. Uma outra 
rodada fo i m arcada para  sábado, mas no 
ginásio do Clube Curitibano.

PROGRAMA 
Hoje - Local - ginásio da Fundação Voli-

/ /

bgsí' 19 horas - Clube C u ritibano x Colégio 
Estadual do Paraná (fem); 20  horas - Asso- : 
cioçõo Atlética Banco do Brasil x Clube í 
Curitibano "A "  (masculino); 21 horas ; 
G igantes da Fedato x Sociedade Thalia 
joiascuiino).

Dia 29 (sábado) - Local - g inásio da 
Clube C uritibano ; 14 horas - Associação 
Atlética Positivo x Colégio Estadual do 
Paranq (fem); 15 horas - Clube C u ritibano 
x Clube Atlético Paranaense (fem); 16 
horas - Clube Curitibano ” B" x G igantes 
da Fedato (masc).



3ASQUETEB0L

Brasil X Cuba, um jogo

para lotar o Tarumã

Os dirigentes da Federação Paranaense de Basquetebol 
ado muito otimistas quanto » > sucesso da promoção deste 
>go entre Brasil x Cuba que serâ realizado no próximo do
mingo, no ginásio professor Almir de Almeida, no Tarumã, 
este olimismo tem sua razão e ser, pois no primeiro dia 

sara venda de ingressos houve uma procura muito grande, 
ue chegou a ti mesmo a superar a expectativa. Este fato 
ao somente fez com que a FPB pensasse em colocar á ven- 
a um maior número de ingressos, como também ampliou os 
ostos para vendas. Agora, uo invés de apenas um, como 

forneceu ontem, são vários. Na Rua das Flores, àiém da

Casa do Ingresso, foi aberto mais um posto de vendas, que 
ficará colocado em frente a Galeria Minerva. Os outros pos
tos serão nas diversas lojas da Fedato Esporte.

DEVE LOTAR
Diante da grande procura logo no primeiro dia para 

venda de ingressos, é quase certo que o Tarumã venha a re» 
ceber, neste domingo, um público numerosíssimo, como há 
muito náo se vê. Afinal de contas o torcedor curitibano, que 
gosta muito de basquetebol, faz muito tempo que não assis
te, ao vivo, um jogo deste nivel. A presença de um público,

entre 6 pessoas, neste domingo, no Tarumã, t  quuse 
certa. Isto deixa os dirigentes da FPB mais sattstcttos ainda 
pois, além do-sucesso financeiro, a entidade \a i «unhar um 
maior conceito junto a Cunfedcraçao Brasileira de Basque
tebol, e poder pleitear novos jogos do Brasil puta Curitiba.

PRELIMINAR
O jogo Brasil e Cuba está tnarcado pura us 20 horas. £ 

claro que em função do interesse por esta punida, o publico 
deverá chegar ao Tarutná com bastante antecedência, paia 
conseguir um bom lugar. Diante disto, puta tido deixar o

torcedor esperando uma ou duas horas pelo Inicio do jc 
u 1'cJcrav'ão Paranaense dc Basquetebol programou t. 
partida preliminar entre as equipes do Clube Atlitico P 

ta-grossense e Paraguai Esporte c lube, de Paranaguá, d 
das melhores equipes adultas do basquetebol paranaense

— Esta preliminar ictn um outro obietivo. afirmo 
presidente Ernesto Baiutu kluger Mendes. Nôs qucrcii 
ii.osuar aos enritibunos que o nosso basquetebol poi 
equipes de bom uivei técnico.

A partida preliminar entre Ponia-groaienxa x Parag 
' ui começar as PJh. *



ESPORTE AMADOR
VASÍÍÍíSSjSSS NELSON COMEL

Confirma rasil e Cuba ^
jogam  em Curitiba, domingo

B RASIL x  Cuba, é o grande 
espetáculo internacional que a 
Federação Paranaense de Basquete 

está anunciando para a noite deste 
próximo domingo, no ginásio de 
esportes “Almir Nelson de Almeida" 
(Tarumã), em Curitiba.

A nossa maior praça de esportes 
coberta voltará a abrir seus monumen
tais portões para receber dois dos 
maiores e mais famosos selecionados 
de basquete do mundo, ambos prepa
rando-se para o Mundial que será dis
putado proximamente na Colômbia.

Brasil e Cuba participam do torneio 
internacional que está sendo promo
vido pela Confederação Brasileira e 
que tanto sucesso faz em São Paula 

As gestões para que fosse possivel o 
grande jogo em Curitiba, entre Brasil e 
Cuba. foram processadas com amplo 
sucesso peio presidente da Federação 
Paranaense de Basquete, Ernesto

Kugler Batista.
A Secretaria da Cultura e do 

Esporte também está emprestando 
todo o apoio para o sucesso dessa 
empreitada, que, pek> gabarito e nivei 
dos dois escretes, se antecipa como 
assegurada

INGRESSOS À VENDA
Os ingressos para o jogo intern acio

nai de domingo á noite no Tarumã, já  
foram postos á venda antecipada e 
poderão ser adquíridos^le hoje até sá
bado. na Casa do Ingressa na R ua d a  
Flores. No domingo, os mesmos pode
rão ser adquiridos nas bilheterias do 
ginásio “Almir Nelson de Almeida”. 
Os preços fixados pela Federação 
Paranaense de Basquete são os 
seguintes: senhoras, crianças, estudan
tes e militares J CrS 150,00 (cento e 
cincoenta cruzeiros); adultos (preço 
único) - CrS 300,00 (trezentos cruzei
ros).



Brasil x Cubas
Tarumã vai lotar

Poro r«olÍTor u m a  úni cn  o p r a t e n t n -  
õ o  a m  i i o i t o  C o p H o t ,  c h e g a m  
o m i n g o  c e d o e m  C j n t i b n  01 d e l e g a *  
à»i  r ioi  t e l e ç õ e .  d a  b n i q u e t e  d o  Broi i l  

da  C u b o .
O  iocjo m t e r n a c i o n o l  l a c ó  di tpvModo

no dominqo. ò noite, no giná.io do 
e.porlei "Almir Nel.on do Almeida", 
•ao o t nuipicio» da Federação Para* 
naonio do Ba.quete * da Secretaria da 
Cultura o do E.porte.

Braiiloiroi o cubanot e.tão partiel*

pando, ao lado do outra, fam o.a. » e ^ o j^ o n fr ,, intermunielpal ontre a .  eaui- 
çoe. do torneio internacional do São pe.  do Clubo Atlético Ponta G ro ..a  do 
Paulo, toda. preparando-.e para o cidade de me.mo nome, eo Paragúay 
Campeonato Mundial que .erá di.pu* do Paranaguá. A prollminar começa à .  
fado proxlmamen»« no Colômbia. 19 hora»,

Dodo ao eom nrovado  poderio  O jogo de fundo, entro Bra.il o Cuba, 
quo B ra .il o C u b a  o.tontom  no deverá ier iniciado entro 20 o 20h30- 
cenário  do b a .q u oto  in ternacio n al, é min. 
certo quo o público motropolitano terá INGRESSOS
a oportunidade do a .ti.tir  um eipotá* O . ingre.to. já foram po.to. a venda 
culo do m ai. alto nível, polo quo, .o  antecipada e podem .e r adauirldo. na 
e .pera grande afluência ae e.pectado* Rua 15 de Novembro (Rua a a . Flore.), 
re» para a n o ..a  maior praça ao e.por* defronte ò Galeria Minerva, e em qual* 
te. coberta. quer uma da* 3 lo ja . "Fedato Sporti".

PROGRAMA O . preço, fixado, para a noitada de
Paro o grande jogo internacional da domingo «ão único.: Cr$ 150,00 (cento 

noite de.te práximo domingo, a Fede* e cinquenta cruzeiro.) para .enhora., 
roção Paranaon.e de Ba.quete |á eon- e.tudante., m ilitare. e criança.; e Cr$ 
firmou e divulgou toda a programação 300,00 para adulto*. N e.te . locai. o . 
a .er cumprida. A preliminar, d a . ingre..o . terão vendido, até e.te <á- 
melhore*, irá reunir d u a . g ran d e, bado. No domingo, o» m o.m o. e.tarão  
e .q u a d ra , p a ra n a e n .e ., contada, á di.po.ição do. e .porti.ta . n a . bilhete* 
entre o . mai» podero.a. da Federaçãá ria . ao giná.io "Almir Nel.on de Almei* 
Paranaen.e de Ba.quete, Trata*.o do da".



^ b a s q u e te b o l :

BRAS/EECUBA FARÃO UM 
GBANDEJOGODE 

BASQUETE, DOMINGO, NO TABUMÃ
A Federeç lo  PMenaanM do Batquete • 
boi vai trazer neite domingo •  Curltib», 
pira uma apreientaçSo, a partir da 20 h. 
no g in i do  do Taruma. Bra ill a Cuba, du 
a t m elhorei taleçC eida baaquttabol do 
Mundo. Etta jogo, gua ( a i  parta do traba- 
lho d a  pr*paraç*o do aaledonado bratl- 
lelio qua v a ld ltp u ta ro  Campeonato Mun 
dial programado para o m ia da agâito na 
Colombla.aatá «ando aguardado com ■ 
m ulte expectativa, uma vez qua a id u a t  
equipe • deifru tam  de multo conceito ■ 
junto ao pübllco ma tropolltano qua tam 
no baiquatabol, am term oida preferen- 
c ia ,o  iau aagundo atporta. A lím  dlrto, o 
(ato da fazer algum tampo qua o wlecio 
nado braiilalro nSo m  apretenta antra • 
n o t.tam b é m e  motivo dagranda Interet 
ta por parta do t to rcedorat qua datajam

var " a ô  vivo "  Ot Id o lo id o  b a tq u e ta b o l • 
bra iila lro .
Braall a Cuba vSo |ogar no Tarum a, net- 
te domingo, com to d o i o t  m u i tltu  la rat, 
Ma tm ò Mndo uma pa rtlda amlitoM , o t  • 
joga dorat de am bat a t  aquipa t  vdo dia- 
puta-la, oorr» fizeram  noa do it jogot em 
qua M defrontaram  por ocaiWo d o t tor
ne lo t d lipu tado t no  Rio, temane p a n a 
da, e em S ío  Paulo, oom a meima teria 
dada da  um jogo de cam peonato. Afi
nal dg oontm uma vitória numjogo d e i 
ta nlvaf t  muito Im portante, am tarm ot 
daprattlg io  Internacional, para qualquer 
uma d a i  equipei.

At delega çSe id e  Bra til e Cubo chega • 
r fo  a Curitiba no domingo pala manha, 
uma m z  no tábado (amanhai a nolta

v td u a i equipei v fo  aa defrontar nogl 
naalo do Iblrapuara, na ultima partida 
valida paio torneio Intam e ck> na I Cida
de  da S lo  Paulo.

Ot Ing re ttoa para e tta , qua aatá tendo -
chamado de “ O JOGO 0 0  ANO" foram 
oo lo ca do i  a venda a partir da ontem , na 
C atado In g ra tto .n a  Rua da a F (orai. Do 
mlngo, e le te i ta r lo a  v en d e ,tim b em  - .  
n a tb ilh e te r la id o g ln a tlo d o  Tarum a. 
O td lrig en te td a  Federaçlo Paranaanta 
da B atquetabol e tparam  um publloo ra  
corda. O conceito d a i d  uai equipai a o 
In te re iie  do publico m etropo llta no pa
io batquetabol, uto Irto faz c rar qua o 
Taruma tara  pequeno para receb era  - 
m an a  que, com certata, comparecera ao  
jogo Bratll x Cuba.
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Brasil apontaao favorito 
no mundial da Colômbia

X este jo g a  d ispu tado  dom ingo últim o em  C uritiba , o B ra sil derrotou  
C.uba p o r  6 7 x 6 / ,  peran te m ais de 7 .000 espectadores.

RIO - Levando o troféu de campei
do X ll torneio governador do estado 
.dc São Paulo, a seleção de basquete de 
’.Cuba retomou ontem a Havana. O 
'tccnico Pedro Chappe, que foi um dot 
•maiores jogadores da história do bas
quete cubano e não visitava o Brasil 
■desde 63, quando aqui esteve parüd- 
.pando do mundial, elogiou a equipe 
brasileira. apontando-a como uma das 
favoritas para a conquista do próximo 

. campeonato mundial, a ser realizado 

. 'em agosto:
'■ ; - - Creio que o Brasil poderá figurar 
: como um dos candidatos mais fortes 
! ao utuio mundiai se contar com o seu 
; principal jogador. Mareei, que dará 
| mais força e maior velocidade a

equipe.
Pedro Chappe disse que a equipe 

cubana continuara se preparando para 
os jogos americanos, a ser realizado a 
panír do dia 8 de agosto. no México, 
uma vez que não está classificada 
para o campeonato mundial. Salientou 
que esta satisfeito com os resultados 
conseguidos peia equipe no Brasü, 
onde participou de dois torneios, 
ficando em primeiro em São Paulo e 
cm tcrcciro lugar no Rio, alèm de dois 
amistosos, cm Curitiba e Porto Alegre.

- Considero positivo o nosso saldo, 
pots contra os brasileiros vencemos 
üuas partidas, em São Paulo e em 
Porto Alegre, e perdemos duas. no 
Rio c  cm Curitiba.



Torneio Vizinhança
J íEstá em franco desen 

m ento  o IV' C a m p e o n a  
Aberto de basquetebol das 
Vizinhanças, uma prom oção 
de "Fedato Sports". Eh os últi
mos resultados.- Camels B.B. 70 
x Associação Cocap 50 (mas
culino); A.A.B.B. 63 x Os 
Cobras 43 (masculino),- Educa
ção Fisico 57 x Projepro 44 
(m ascu lino); G ig a n te s  do 
Fedato 89 x Alfi 56  (masculino) 
Associação C ocap 67 x Gré
mio 57 (masculino); G igantes 
do  Fedato 74 x A.A.B.B. 60 
(m asculino); Alfi 59 x O s 
Cobras 53 (masculino); Hobby 
87 x A.A.B.B. 60 (masculino); 
Educação Física 54 x Grêmio

(masculino); Camels B.B. 74 
x Projepro 40 (masculino); 
C.E.P. 87 x W e A 12 (femini
no); e. Educação Física 63  x 
Associação C ocap 47 (masculi
no).

O  certam e prossegue 2* 
feira com mais dois encontros. 
Os mesmos serão  disputodos 
no Centro d e  T reinam ento 
Modelo, da  Praça Oswaido 
Cruz. Eis a  tabe lo  que foi 
determ inada pela Comissão 

O rganizadora; 19 jogo - C.E.P. 
x Associação Positivo, a  partir 
dos 20,00 horas, na  categoria  
fem in ina; e , G ig a n te s  do  
Fedato x Hobby, iogo a  seguir, 
no setor mosculino.

' a o



Duplas de
basquetebol

2
Pauto José  Miecznikowski, co o rd en a ãp r  * /  CATEGORIAS

geral, está convidando as unidades recreativat:---- "oão duas as categorias, p a ra  am bos os
escolas ou clubes, sob a  responsabilidade d a  sexos, assim distribuídas:
Unidade Recreativo do  Praça Brígodeiro M ário MASCULINO - Juvenil, p a ro  os nascidos a
C. Eppinghaus, p a ra  participarem  da  Segundò partir de  1964, denom inado Primeira classe; e 
Cam peonato Aberto de  Duplas de  Basquetebol, Infonto, paro  os noscidos a  partir de 196S, 
que será promovido pela Prefeitura Municipal, constituindo-se na segunda ciasse, 
através do  seu D epartam ento de Educação, FEMININO — Aspirante, p a ra  os nascidos a

Diretoria de  Educação Física e Desportos. partir de 1962, com preendendo a  Primeiro
As inscriçães vão se encerror no dio de  hoje. Classe; e, noscidos a  partir de 1965, p a ro  a  

às 16 horas. O  atendim ento está  sendo feito n a  Segunda O asse . Melhores detalhes serão  ofere- 
Unidode Recreativa d a  Proça Eppinghaus. O  eidos pelos coordenadores do  C am peonato  no 
inicio do cam peonato está previsto p a ra  às Unidade Recreativa, sendo que, de principio, é 
13h30min do d ia l r ,  sáb ad o , e todos os encon- obrigatória  a  ap resen tação  de um documento 
tros serão  disputados na Unidade Recreativa d a  que comprove a  idade do a tie ta , no momento 
Praça Brigadeiro M.C. Eppinghous. do inscrição.





Vizinhança" aciona
a noite

by; e. 3 o - Alfi. No setor 
minino: I o - Associacão Atíé- 

TiCO PosÍTÍvO: 2 o - C.H.P.; e. 3C -

! "

basquet
Foi encerrado, com o 

amplo sucesso e dentro de u 
índice técnico aos mais elogiá
veis, o pnmeiro turno do IV 
C am peonato Aberto de bas
quetebol d as Viiinhanças "Fe* 
da to  Sports". Conheça, ogoro 
os resultados verificados nas 
quatro  ro d ad as que foram 
reolizodos e aue se encerro* 
ram  recentemente; l p • Asso* 
cioçâo Cocoo 74 * Projeoro 50 
{masculino); e, Comeis B.B. 96 
x Grêmio 36 (masculino; 2° - 
Hobby 60 x Alfi 55 (masculi
no); 3° - Gigantes d a  Fedato 
W x Os Cobros 0; e, CameU 
B.B. 58 x Educação Física 53; 
4o - Positivo 48 x C.E.P. 45 ífe* 
minino); e. Gígontes do Fedato 
81 x Hobby 77 (mosculino). A 
dossificoçòo ficou sendo a  
seguinte, neste turno inicial: 
masculino. Grupo "A" - 1 * 
Camels B.B.; 2* - Educação Fí
sico; e. 3 o • Associacâo Cocap. 
Masculino. "Grupo "B" - ! •  - 

{ G ígontes do Fedato-, 2* -

W e A.
RETURNO

O  returno d o  cam peonato 
m arco estes encontros; hoje - 
no C en tro  de  Treinam ento 
M odelo de  Curitiba, às 19,00 
horas • W  e A x Positivo (femi
nino); a  seguir - Hobby x 
Cocod »masculino); e. a seguir 
• Camels x Educação Física 
imoscuJino).

O u a rla  fe ira , d ia 23, no 
Centro de Treinamento Mo
delo de Curitiba, às 20.00 
noras * Comeis x Alfi (masculi
no í; e. o seguir - Hobby x 
Fedato. Sexta-feira,-dio 25, no 
Centro de  Treinamento, à s . 
20,00 horos - 1* lugar do  • 
G a /p o  "A** x 2* lugar do  í 
G rupo "B~. na  categoria mas
culina; e, a  seguir - \ 9 luaar do 
G rupo "B” x 2* lugar d o . 
G rupo "A".



Os "fives" do 
Carnets, forom os

Vizir
! Fedato e do 
do rodada de

as
anteontem peio Campeonato de Basquete das 
VizinHanços. promoção da Federação Paro* 
naense de Basquete e da Diretoho de Educo* 
çòo Físico e Desportos do Prefeitura da capi* 
tal do Estado.

Os jogos foram bastante movimentados, 
pnncioaimente o aue reuniu os esauadrões do 
Gigantes do Fedoto e do Hoby, decidido so* 
mente nos minutos finais.

A rodada, que foi disputada no ginásio de 
Esportes do Centro Modelo de Treinamento 
do Proça Osvaldo Cruz, apresentaram os 
seguintes resultados: Cameis 73 x AHt 48, e 
Gigantes do Fedato 73 x Hoby 69.

Para Hoie c noite teremos nova rodada, 
com mois dois bons encontros, ambos marca* 
dos poro o Centro Modeio de Treinamento. A 
partir das 20 Horas, jogam as equipes do 
Comeis e Hoby, e logo depois, por volto dos 
21H30m, teremos G«gantes da Fedato x Atfv.







BASQUETEBOL

Curitibano disputará  
a Copa Brasil Juvenil

O Clube Curiiibano confirmbu-íua par
ticipação na Taca Brasil de Clubes Cam 
peões de Basquetebol Juvenil Masculino, 
que será disputada cm Sâo Paulo de 3 a 8 
preximo cm São Paulo, num patrocínio do 
Sirio. O professor João Roberto Liparotti. 
gerente de esportes do Curitibano. retom ou 
ontem de Sâo Paulo, onde foi assistir o  sor
teio das chaves para o referido certame que 
vai reunir 12 equipes de vários Estados brasi
leiros.

O campeão paranaense vai ficar na 
Chave “ B”  juntamente com Saldanha da 
Gama. do Espirito Santo. Clube Ginástico, 
de Minas Gerais, c Sogipa. do Rio Grande 
do Sul. As outras chaves serão formadas por 
"A ": Sirio. de Sâo Paulo. Municipal, do 
Rio de Janctro. SESI. da Bahia, c Minas 
Brasília, do Distrito Federal c Paissandu, 
doPara.

A equipe do Curitibano já está se prepa
rando há algum tempo com vistas a está 
competição. Lincu, Renaiinho. Cláudio. 
Leandro. Zé Luis, Luciano. Pedro. Carlos 
Rcnc. Hélio c Jorge, são os jogadores que

estão relacionados peio técnico Francisco 
Alexandre Flaigcr (Chicào) para a Taça Bra
sil. Alem destes, mais dois outros, da equipe 
infanto-juvcnil. provavelmente Zc Preto e 
Gelson, deverão ser chamados para integra
rem a equipe. A definição dos atletas que de
verão viajar para São Paulo vai acontecer 
somente no final deste mcs. quando do re
tomo de Chicâo, que está cm Brasília diri
gindo a sdcçâo estudantil do Paraná.

TORNEIO INTERNACIONAL

O presidente Ernesto Kluger Mendes, 
da FPB, informou ontem que “ embora já 
estivesse tudo acenado com a CBB, para que 
o Torneio Internacional programado para o 
final deste mês, viesse a ser realizado em C u
ritiba, na última hora deu para trás" . O diri
gente da FPB disse que segundo a  CBB, os 
panamenhos quando indagados sobre o local 
do torneio, não concordaram, pois eles não 
aceitam jogar no interior'’. Assim, esse to r
neio será mesmo disputado no Rio de Janei
ro.

^  ^ > \Y V V -



BASQUETEBOL

Equipe arÀericana se 
apresenta no Paraná

A equipe norte-americana de basquetebol 
Atletas em Ação, que está realizando um giro 
por diversos Estados brasileiros - já fez 
apresentações em São Paulo e Rio Grande do 
Sul - chega esta manhã a Curitiba, proceden
te de Porto Alegre, onde fará dois jogos. O 
primeiro será esta noite, na cidade de Ponta 
Grossa, contra uma seleção local formada 
pelos principais atletas daquela cidade. O 
segundo, será amanhã à noite, em Curitiba, 
no Centro de Treinamento Modelo, na Praça 
Oswaldo Cruz, contra um combinado Clube 
Curitibano/Paraguai de Paranaguá.

Para o jogo desta noite no ginásio ‘‘Borell 
do Vernay” , o técnico Maurício ’̂ Cabeção" já  
relacionou os atletas que vão enfrentar o 
quadro americano: Luisào, Vargas. BR, Mis
tern. R isental, S tan is lau . P ittu rra , Ser- 
gio.Macarrão. Brino e Marnl. Este jogo está 
marcado para às 20h.

Amanhã os norte-americanos se apresen
tarão aqui, no C entro de T reinam ento  
Modelo, na Praça Osvaldo Cruz. a partir de 
20h, com ingresso franqueado ao público. 
Este jogo será contra um combinado,Clube 
Curitibano/Paraguai de Paranaguá. O téc- 

’ nico deste combinado será Paulo Kato. do 
; Paraguai, que relacionou estes a tle tas: 
Gáudio. Lineu. Franklin. Carlos,' Pedro, 
joio. Zé Luis e Luciano, todos do Chibe 
Curitibano. Silvério. Norivai. Anselmo e Ed- 
mur. do Paraguai Esporte Clube, de Para
naguá.

A equipe dos Atletas em Ação é formada 
por jogadores universitários norte- 
americanos. todos com estatura bastante 
ei evada. Seis deles medem mais de 2m. en
quanto os outras seis medem mais de 1,90m.

ZONAL SUL

A Federação Paranaense de Basquetebol 
designou o professor Heriveho Moreira, do 
Qube Curitibano. para ser o técnico da 
sciecão iuvenC feminina do Paraná que vai 
disputar nos dias 30 e 31 deste mês. em 
Fiananópoiis. contra Santa Caianna. o tor
neie Zonal Sul com vistas ao Campeonato

H eriveho e S an d ra .
Brasileiro Juvenii Feminino que será dis
putado no més de outubro, em local a ser 
designado pela CBB.

Heriveho Moreira apresentou na tarde de 
ontem na FPB a relação das atletas convo
cadas para defenderem o Paraná nestes jogos 
contra Santa Cat urina. A maioria das jogadoras 
chamadas pelo técnico da seleção paranaen
se. pertence ao Q ube Curitibano. o qual ser
virá de base para a formação da equipe da 
FPB. As atletas convocadas por Heriveho 
são: Julia. Joicenara. Sandra e Mõnica. do 
Qube Curitinano. Eiizabeth. L uda e Sil- 
mara. do Positivo. Gisele. do Atlético Pa
ranaense e Rosemeri, da Escola T écnica 
Federai do Parana.



BASQUETEBOL

Curitihano vai à Taça 
Brasil em São Paulo

A equipe de basquetebol 
juvenü do Clube Curitibano 
embarca esta tarde. às 14 h, 
para São Paulo, onde vai 
participar, a p a r tir  de 
amanhã, das disputas da 
Taça Brasil de Clubes, ju n 
tamente com mais 11 cam 
peões estaduais. Na chefia 
da delegação seguiu o 
professor João R oberto 
Liparottí. gerente de espor
tes do dube. Os demais in 
tegrantes da com itiva do 
Curitibano são Francisco 
Faigier (técnico). A nioal 
Roger Prestes (enfermeiro), 
Atílio Gumiero (roupeiro) e 
os atletas Lineu. Leandro. 
Hélio. Pedro. C láudio . 
Paulo Cesar. R enato . Zé 
Luis. Lucianoe Carlos.

No sorteio para a formação 
dos grupos, realizado mês 
passado, o Clube Curitibano 
ficou na Chave C juntam en
te com o Sogipa, de Porto 
Alegre, Ginástico, de Belo 
Horizonte, e Saldanha da 
Gama. de Vitória do Es-

O Curitibano vai tentar
p írito  Santo . As outras 
chaves estão formadas por 
UA” — Sírio (SP). Muni
cipal (RJ). Minas-Brasília 
(DF) e Sesi (BA); “ B” — 
Ecanomiários (DF), Pays- 
sandu (PA), Cosmos (PI) e 
Joquei(GO).

Para a fase final e decisiva 
do certam e, serão classi
ficadas as equipes campeãs 
de cada chave. A outra que

uma boa classificação.
fo rm ará o q u a rte to , se rá 
conhecida a través de um 
sorteio en tre  os vice- 
cam peões. A ro d ad a  
inaugural da Taça Brasil, 
m arcada p a ra  am an h ã , 
ap re sen ta rá  estes jogos: 
E conom iirio s x C osm os, 
C lube C uritib an o  x S al
danha da Gama. Payssandu 
x Jóquei Clube. Ginástico x 
Sogipa, Municipal x Minas- 
Brasilia, Sírio x Sesi.
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Curitiba, sexta- feira, 6 de agosto de 1982

ÍQUETEBOL

Curitibano ganha da Sogipa
kO PAULO - O Clu- 
ritibano despcdiu-sc 
à nõite da fase prcli- 
;do XI Campeonato 
iro Juvenil de Bas- 
j! Masculino, com 
ioria sobre a Sogipa. 
to £iegrc. por 70 a 
ois de perder no pri- 
lempo por 28 a 25.
: pese o resultado ad
io fina! da primeira 
3 quinteto do Curiti- 
empre esteve com o 
o da panida. Os pri- 
mmuios foram ncr- 
iara ambas as equi- 
is era um jogo dcci- 
na vez que, o perde- 
aria sem a mínima 
de conseguir a clas-
0 para a próxima 
|ue será iniciada esta

as no segunde tempo 
do Curitibano voltou 
íiamcntc modifica- 
iis solto - o nervosis- 
;sou - c sabendo que 
ondiçòes c: vencer o 
irio» c C urt:ibano 
as redeas aa panida
1 com tudo para der- 
quádro gaucho logo 

imeiros minutos. Es- 
ca deu certo, pois. 
do impcio dos curiti- 
os dtfcnsorcs da So

que nâo esperavam

Na despedida da fase
tanta agressividade, sc re
traíram c disto sc aprovei
tou a equipe campcâ para
naense para virar o marca
dor c chegar ao final da 
panida com a vuóna.

No jogo dc ontem à 
noite contra a Sogipa o Cu- 
ritibano utilizou estes joga
dores: RcnaioGS), Cláu
dio! 1 5), Pcdro(13), Zè 
Luis(12), LucianoU l). Li- 
ncu(2) e Leandro(2).

classificatória, uma boa vitória do Curitibano.
Com esta vitória sobre 

a Sogipa. o Clube Curitiba
no. que depots da derrota 
para o Ginástico, dc Belo 
Horizonte. sc considerava 
eliminado do torneio, teve 
suas esperanças reavivadas. 
É que este resultado o  
deixou na segunda coloca- 
çào cm sua chave, c com o o  
regulamento diz que o qua
drangular final será dispu
tado pelos três campeões da

fase dc classificação e mais 
um dos vice-campeõcs que 
será escolhido através de 
um sorteio.

Este sorteio será reali
zado esta manhâ, na sede 
do Esporte Clube Sirio. o 
patrocinador do certame. O  
chefe da delegação do Curi
tibano, professor Joào R o
berto Liparotti. sabe que 
ganhar no sorteio será bas
tante difícil, mas mesmo as

sim está esperançoso. “ P 
nossa chance é a mesma do 
outros. Por isto estamos cs 
perançosos de podermo 
classificar para a fase fi 
nal” .

BOM RENDIMENTO
O professor Liparoti 

disse também que 'mesmt 
que o Clube Curitibano nâc 
venha a conseguir a classifi 
cação para o quadrangula 
decisivo, já cumpriu sut 
missão... c muito bem 
diga-se dc passagem''.

- Embora icnhamo 
perdido os dois primeiro 
jogos, quero dizer que joga 
mos muito c apresentamo 
ura rendimento bastante sa 
tisfatório. Em todos os jo 
gos que tomamos parte 
marcamos um bom númert 
de pomos c isto diz rnuitt 
bem o que foi a presenç: 
do Curitibano neste tomek 
de clubes campeões, afir 
raou Liparotti.

Renato, com 51 pon 
tos, foi o ccstinha do Club, 
Curitibano na fase prelimi 
nar do XI Campeonatt 
Brasileiro de Basquctcbo 
Juvenil. A seguir vierair 
Cláudio com 46. Zé Lur 
com 33,'Leandro com 30. 
lineu  com 20. Pedro cotr 
13, Luciano cora II e Car 
los com 2.‘

Paraná ganha direito de ir às finais do Brasileiro
■Parana esta classifi- 
ara as finais do Cam- 
o Brasileiro Juvenil 
no “de Basquetebol, 
ta rcaiizaòo no prext- 
rs cm São Paulo. Pa- 
seguir o direito dc ir 
os ao certame nacio- 
cquipc da FPB teve 

nccr a a; Santa Cata- 
uma serie melhor de 
pr.tes. -raiizada em 
tiOpÇiis. nc uuime ii- 
yzrc.zvÁ.

ss

Jogando muito bem c 
com bastante desenvoltura, 
sem sc intimidar com a tor
cida adversaria, a seleção 
do Parana venceu o primei
ro jogo po' 58 a 55. e o se
gunde por 62 a 44, ganhan
do a única vagada Região 

Sui para o brasileiro. O tcc- 
ruco Herivciio Moreira uti
lizou neste torneio classífi- 
catono a; jogadoras Jovce- 
mara. Sandra. Maricnc. Sil- 
rnara. Rosemari. Lúcia,

Elizabcth. Julia. Giselc c 
Mõnica.

Logo após retom a
rem a Curitiba, na manhâ 
de ontem, as jogadoras da 
sclcçâo juvenil paranaense 
foram dispensadas por uma 
semana peio técnico Hcri- 
vclto Moreira. Depois dessa 
semana de descanso as atle
tas voltarão a se apresentar 
2 Comissão Técnica para 
iniciarem os trabalnos v»- 
S3nac as finais do certame

TIRO

brasileiro.
curso d e  A r bitr o

A Federação Para
naense de Basquetebol vai 
promover um curso para 
árbitros, no finai deste mês. 
As inscricôes já estão aber
tas e poderão scr feitas no 
Centro de T reinamento 
Modelo, na Praça Osvaldo 
Cruz. Maiores informações 
poderão sc: obtidas com o 
professor Jose Nelson da 
Sflva. no Centro Modcio ou

através do teiefonc 22 
2879.

— Nõs da federaç, 
decidimos abrir este cur 
para árbitros porque o n 
mero de apitadores no P 
raná, e em especial em C 
ritiba, c muito resirn 
Com um maior número i 
árbitros as chances de rea 
zação dc maior quamida 
de jogos sera bem grana 
afirmou o professor Jo 
Nelson.



A equipe feminina de 
oo cesto ao  Clube Curitibi 
ostentando o titulo de bica' 
peã  estadual, na categoria 
juvenil, vem se p reparando 
com afinco paro  as disputas 
do Torneio Regional Sul, a  ser 
iniciado a in d a  neste mês de 
outubro. Mo último sábado, 
em nosso C apital, as garotas 
do CC enfrentaram  c forte 
equipe do Blumenau, de Santa 
C atarina (Seleção Municipal 
que se p rep aro  p a ra  os Jogos 
Abertos do vizinho Estado), e  o 
resultado foi de  53 a  45 p a ra  
o Clube Curitibano, com o pri
meiro tem po terminondo com 
o escore de 31 o 27.

As representantes do Curiti- 
bano aiinnaram  e marcarom. 
pelo ordem, com: Sondro (1 \ 
Joyce (12), Júlia (9j, Mário 
Angeia (8) e Mònica (5>. O 
orientador técnico fo* henveito 
•'Aoreira. O Blumenau - SC.

llube Curitibano

Sandra Martsneiii, cestinha do logo, converte mais 
um poste, nesta cobrança de falta , para o C C uriti-
bano.
com.- Meuso <11), Shirley (10), 
Moyro (10), Glacfis (4), Anne 
(4), Betina (4), e Giovona í2). 
Técnico: Álvaro Portugal. Para 
o prcxt no finai áesto semana 
este toniir-nooo um quoaran-

gulor Interestadual na cidade 
de Bfu nenou. com porticipo- 
çào, olém do anfitrião, os 
elencos de Clube Curitibano. 
■de Fionanapoiis e Porto União

^  fa*-)



Basquete
O  Primeiro (^m p eS n o l^A b o rto  d e  Bowtuete. 

com total opoio^^cu-Pfefeitura Municipal de 
Curitiba, através de seu Departam ento de Edu
cação  e Diretoria de Educação Física e  Despor
tos, será realizado neste final de sem ana no 
Unidade Recreativo d a  Fraca Bento Munhoz do 
Rocjto Neto localizada a o  lado do E.C, Pinhei
ros, n a  Avenido Presidente Kennedy.

I As inscrições jâ se encontram  ab ertas  e 
, p oderão  ser feitos no secretario da  Praça, den*
< tro do horário comercial. C ada  equipe, p a ra  
; efeito de  inscrição, deverá contribuir com aots 
carretéis de  fio nfc 10.

Romuaido Diniz Tissot, que é  o cooràen o ao i, 
está  informando a  todos os interessados que as 
parfidas são  destinadas p a ra  os ocimo de ) 7 
anos e coda  equipe poderá  inscrever no má 

. ximo 8 a tle tas, bem como os jogos terão  a 
duração de 15 minutos, em cad a  tem po. Moio 
res detalhes poderão  ser conseguidos no enoe 
reço ocimc mencionado.
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BASQUETEBOL
THALIA É CAMPEÃO INFANTIL
O Thalia, de Curitiba, conquistou o 

título do Campeonato Paranaense infantil 
de Basquete, categoria masculino, disputa
do no final de semana em Londrina. A 
ASERP. de Porecatu, ficou em segundo lu
gar, enquanto o Londrina Country Clube 
terminou em terceiro, a frente do Clube 
Curitibano. As equipes finalistas foram 
premiadas, assim como os três principais 
cesunhas: Guerra (Thalia), com 78 pontos; 
Gaivâo (ASERP), com 34 e Wagner (Curi
tibano). com 32. Os jpeos foram disputa
dos no Pandeirão (sábado) e na AABB 
(domingo).

Abrindo o campeonato, a Aserp der
rotou o Curitibano por 57 e 42. Jogaram e 
marcaram: ASERr — Licéiio. Galvã (16). 
Marcelo (10), Paulo. Negrão. Douglas, . 
Márcio (14). Eduarde* ( l í )  e ürias (5). 
CURITIBANO -  Roberto (8) Paulo (10), 
Marco Antonio (4). Wagner (20) e Mullei.

Em secuída. o ThaTia tirou as esperan
ças do Country chegar entre os dois pri
meiros. vencendo por 87 a 37. Os times: 
THALÃAr  Marceío i8). Eduardo (4), Re
nato .(10). Alexandre (9) Henrique t3). 
Guerra (45), Emerson.ISStcm (2). Marios e i 
Plínio (6). COUNTRY -  André (4), 
Lnppi, Davi, Anseio (6), Marcos. Carlos. 
Canos Vinícius Bezerra (4). Marcelo (S), 
Alexandre (2), Falcão (16) e Paulo.

No domingo, na disputa pelo terceiro 
luear. o Countrv venceu o Curitibano por 
5 f  a 31. Eis as formações: COCNTRI -  
André (4). Luppi Davi Angelo (4). Fal
cão (10). Alexandre (4), Círios Vinícius 
■(6). Marcelo (23). Marcos. Carios e Paulo. 
Técnico — Celso torreia. CURITIBANO — 
Roberto (2). Muller (5). Marco Antonio 
(2). Paulo < 10) e Wagner (12). Técnico -  
Adel Luiz 1 usseí.

Na decisão, o Thalia não deixou dúvi
das a resneito òe sua sunenoridade e der
rotou a ASERP. poi 63 a 35. Os times 
THALIA -  Marcelo tbl. Tduardo. Renato 
(2), Alexandre (61. Hennque (4). Guerra 

T33). Emerson. Nikon <21, Marius (2), 
Plínio (8), Pedro e Fibio. Técnico -  Fer
nando Sanches. ASERP -  Liccno Gal- 
vão (18). Marcelo. Paulo. Negrão. Doudas. 
Mareio <9), Eduardo (61. Cnas e Adilson 
(2). Técnico -  Alcides Soler.

Na arbinagem trabalharam José 
Renato Mantos im. Eraldo Ferrari Chagas 
e Arly Ramos de Olheira.

' MAIS DECISÕES EM LONDRINA 
'' Nesse find de semana. Londrina estará 

'sediando as decisões de título paranaense 
nas categorias infantil e infantoduvenã fe
minino. Participarão Clube Atlético Para
naense e Grémio do Positivo, ambos de

T Vv\\v-M VV-
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Curitiba, e respectivamente campeio e 
vice-campeão daquelas categorias na região 
Sul. No infantil. Matsubara (campeão) e 
Arei {vice-campeão) e. no infauto-juvenil. 
Arei (campei) e AMEA (vice-campeã). re- 
presentaiao a região Norte«

Todas as partidas serão disputadas na 
A rd. Sábado, a tarde, pelo infantiL jogam 
Arei x Atlético e Matsubara x Positivo; à 
noite, no infanto-juvenÜ. Arei x Positivo e 
Atlético x AMEA. No domingo, os perde
dores decidem a terceira colocação, 
enquanto os vencedores jogam pelo título.

( w )

j



A M A D O R I S M O A M A D O R I S M O A M A l

O A tlé tico  P*r«rtA *n» ganhou o» d o ii 
O tutnt qti» rtitputou tm  Londrina

IJASOUKTKBOL
s n l'ru'o líANiiA dois 11'rm.os
t l  (. hibc Aitetirn Paranaense. de Curi- 

liba. ganhou <>s títulos «le carrlpcãn es
tadual lemmmo infantil t  Inlanto-iuvenij, 
disputados mi final de «emana, no giná
sio ti» Arei. No inlnntd. mmta emoção 
na Imal. O A llótun chcrnn n eslar pet- 
ilondo pata "  Mat«i!'iira. dc Randcmin- 
tes. por I -* pontos ate a m ti.nie do se
gundo tempo, pata depois unciar urna 
grande reação e passar à Irenle nos se
gundo« tinais, p or mlermcdio tle um 
arremcsvi l iv re  r tina« encostadas. A vi
tória foi p o r 51 a t1' No mianio-iuvenii. 
a decisão laniPem loi Ivutann- dispulnda. 
Novamente o mm1 tuniilenm  mi tu p e r
dendo par» a Ai d .  ma« leve ralma par»

reagir e, ao imal, chegar d vitória com ni- 
• to pontoa dc vantagem  : 53 a 4 5 . •' y

Os tlmc« jogaram assim: INI A N IIU '-  
Atlético; Silvely, Ana ( 2), Cristianc (11), 
Ntlce (6 ). F.lihan, Jocimar (I ) ,  Marincz 
(8) .  Llllan (2J> c Andréa. MATSUI1ARA 
-  Gonçalves (21. Santo«, Silva 12 1. Luz. 
Mtfrcla Sarlori ( 121, Cunha ( I I )  e 1'elix 
(22). INFAN 11) -JCVF.NIl. Allélico: 
Nllce, Izabcl. Marincs (2 ). Cristianc, Lu- 
ciane ( 12), Fvelvn. Lilian, Lucméia ( 19). 
Clsele ( 16). I ania (2), Jocimar (2) e Fli- 
lian. ARI I Mkana <If>). lau ra .  Fnbio- 
I», Marta ( 18). I.eslic (4 ). Mdnica, Mirian 
( 2) , Adriana ,< íraccli (5) c Luiza

No infantil, foi essa a classificação: 
campeão, Atlético: vlee, Matsuharn; 3o., 
Arei 6 4 o.. Grêmio Positivo, de < uritihn; 
no iílfanto-tuvcnil: campeão, Atlético; 
vice. Arei; 3o.. AMFA de Apucarann c 4o. 
Positivo.

T A Ç A  B R A S IL

R IO  A lahela da faso final da T aca 
Mrasil de |la«t|iietc pode «cr divulgada i w  
Jc pcU <onlertcração Brasileira (CBB), 
mas o mai« pmvávei é tpie i««o «n aconte
ça amanhã. A f .BB há decidiu mie as três 
rodadas decisiva«douuadrangular linal.nos 
dias 10. II c 12 terão jogos ils 20 c 22 Ito- 
ras. A TV tdoho  transmitirá para lado o 
pais. Inclusive SiTo Paulo, a segunda parti
da de cada dia.

Mas antes <lc divulgar n tabela dos jo 
gos, a CDB pirlmle ouvir algumas suges
tões dos clubes classificados, pi une Iodos 
«ío paulistas

-  Nossa intenção é láeilitai as roisas
-  d iz o presidente tia Confederação. Al-
herto Curi e por i«so uuerenms s.ilu-r se 
os clulies rxurem guies neutros p<<( exeni 
plO. ou se aceitam que a arbitragem seja 
ioda de SSo Paulo.

A TV Ciloho propôs (pie o segundo 
jo*o de cada rodada começasse ás 3) 
horas, para que u transmissão d» punida 
pudesse v r  sempre direta c ao vivo. A 
CBB não concordou;

Seria um horário ruim para os io- 
gadores e péssimo ptlra o piíhlii o ,\ içlç.

' visão entendeu is«o. Os jogos «eriio passa
do« rttt vnleo-iape, com uma lumt de a tra
so, e lodo« saem ganhando a s s im  expli
cou Curi.

^VVxfV IrsAlí-CtoCCsniTV -»5̂ \ \_\_\



Gmãfilihw® tentará o Bi
basquete

Tentando o blcampeonato pari 
naense, o Clube Curitibano vai dis
putar, e snrliar, o Campeonato Esta
dual Juvenil de basquetebol que serd 
disputado sábado e domingo. Houve 
por bem o presidente do C.C. Nlco* 
lau Abagge e o d ire tor de basquete, 
Adalberto Boarln,' resolverem por 
arcar com a alimentação de Iodos os 
atletas que virão do Interior.

PARTICIPANTES 
No quadrongular masculino irão 

partic ipar as equipes de Londrina 
Country Club, que é campeã da 
Norte, e a A.M.E.A., de Apucarana, 
que é a vice-campeã/Do Sul teremos 
o Clube Curitibanar ostentando o ti
tulo de campeãp) e a A.A. Ponta 
Grosso, como vlte-campeã.

No feminino teremosi Matsubara, 
campeão do Norte, AREI, de Lon
drina, como vice-campeã. Clube 
Curitiba, como campeão do Sul, e 
Colégio Positivo, como o vice-cam
peão.

CONVOCADOS 
O técnico Quicão, do C.C., convo-

O Clube Curitibano vai tentar e blcampeonato ostadual do basquetebol
juvenil.
cou ovseguintet a tle ta t (te tor maicu* 
lino): José Luis, Zé Preto, Leandro, 
Gelson, Renotinho, Luciano, Pedro, 
Hélio, Carlos e Lineu.

Ao mesmo tempo, o p repa rador

Herivelto convoeou as seguintes 
garotasi Joyce, Angela, M arisa, 
M arg it, Julia, Esquerda, Luciano. 
M aria Angela, M arli, Sandra e
Shirley.
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Começa o 

Estadual 

de Clubes
O  basqueteboi  juvenil  - 

masculino c fem in ino  - do  
P a ran á  csià m o v im e n ta d o  
neste final de sem an a ,  com 
a realização aqu i  em Guriii- 
na. no ginásio coDerio do  
Clube C u r i t ibano  d as  d is 
putas do  C a m p e o n a to  Psta- 
aua! de Clubes. A c o m p e t i 
ção sa i  ser inic iada esta t a r 
de. a partir de i 4 ho ra s ,  
com a reaiizacâo de q u a t ro  
jogos c iim tnaionox A.ma- 
nnã. peia m a n h ã ,  se rão  d is
putados os jogos que Qcci- 
d r â o  o icTceno iugar c o li- 
"j iu  U2 i c m p o 'a a a  cm ceda 
uma das caicgorias.

Os jogos p ro e ra m ao o s  
para a tarde de hoje  r.o Ciu 
ne C u ru ib an o  são estes: 14 
horas - Posit ivo x M aisuba-  
ra (feminino) - l í  horas:  
C unt íbano  x A . R . r . L  ífc- 
rrunmoi - 16 horas  - C urt::- 
bacto x A pucum na  ' e s v ;  
iinoi c 2s i “ b -ea: •• inta
G rc t'xa  > 1 o n d ' in a  C - e r ,;- -  
C u b e  (m ascu.ir  :.. C •• io  
gos p r o ç r a r r  a i  p a t a a n :  
nf»i. sc' üo ii'ouii-'.’' d.' *
î^o'a1». O ic ïç rc '^  p a r i  r - - . "  
parada* rx*îo ( k.rr,:
! s.;sáu2; U
mîiscuhïv* c j .  c
f*

BASQUETEBOL
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BASQUETEBOL

Curítibano, aois
títulos estaduais

As equipes masculina e feminina do Clube Curítibano 
conquistaram ontem peia manhã o titulo estadual juvenil de 
basquetebol, vencendo tia decisão o C .A . Ponta Grossa por 
79 a 44 e o Positivo por 4) a 33, respeciivamentc.Fstes msui- 
tados fizeram com que a hegemonia do basquete juvenil do 
Estado permanecesse cm Curitiba, pois na categoria mascu
lina o Curítibano sagrou-se iricampeão. c na feminina, bi- 
campeão. “ Esses resultados são frutos de um trabalho que 
vem sendo desenvolvido aqui no clube gracas ao esforço do 
nosso presidente, Nicolau Abage, e do diretor do departa
mento de basquetebol. Adalberto Boarin” . afirmou o pro
fessor Francisco Alexandre Faigler, o Chieào. lecnico da 
equipe masculina.

A fase final do Campeonaic Fsiauuai üe basquetebol 
Juvenil, masculino e feminino, foi disouiada ncsic final dc 
semana, no ginásio coberto do Clube Curnibano. Sábado, 
pelas semifinais, o Positivo (vicc-campcào da Região Sul) 
venceu o Matsubara (campeão da Região Norte) por 57 a 
43, e o Curítibano (campeão da Região Sul) venceu a Arei 
(vice-campcâo da Região Norte) por 82 a 20. pelo cam peo
nato feminino: e o Curítibano (campeão do Sul) venceu o  
Londrina Couniry Clube (vice do Norte» por 83 a 43 e o 
C.A. Ponta Grossa (vice do Sul) derrotou Apucarana (cam
peio do Norte) por 60 a 55, no certame masculino. Ontem, 
decidindo o titulo masculino, o  Curítibano venceu Ponta  
Grossa por 79 a 44. e na decisão do 3 .°  lugar, Apucarana 
venceu o Londrina Country por S7 a 42. A equipe rio Curiti- 
bano levantou o titulo com Renatinho. Zé Luís, Leandro, 
Carlos, Gelson. Hélio, Zé Preto, Lincu, Pedro. Pauiinho. 
Oricl c Luciano.

Na decisão do torneio feminino, o  Curítibano ganhou 
do Positivo por 41 a 33. utilizando as atletas Joycc. Sandra, 
Julia. Roscmary, Angela, Mõnica. Shirlcy, SÍKana. Maria 
Ângela, Marisa, Lucíana c Marly. No jogo decidindo o ter
ceiro lugar, o Matsubara venceu o Arei por 56 a 31. A classi
ficação final do certame foi esta: masculino - campeão: Cu- 
riubano, vice: Ponta Grossa. 3.': Apucarana. 4.": Londri
na Country; feminino - campeão: Curítibano. vice. Positi
vo. 3.°: Matsubara: 4.°: Arei. de Londrina.

Rmatgifto, o ctatfnhado certame recebe •  medalha.
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Estado do Paraná. Curitiba, 17 março 1982.



COMEL, Nelson Paraná X Santa Catarina, hoje em Ponta Grossa: basquete.

O Estado do Paraná. Curitiba, 23 abril 1982.

Curitibano de olho na Taça Brasil: basquete Tribuna do Paraná. Curitiba, 19

abril 1982.

Curitibano tentará o bi no juvenil de basquete. Tribuna do Paraná. Curitiba, 
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Curitiba, 3 março 1982.
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Curitiba, 28 abril 1982.

O Calendário do basquetebol. Folha de Londrina. 13 março 1982. Paraná 
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Tribuna do Paraná, Curitiba, 23 abril 1982.

Torneio vizinhança : basquete. Tribuna do Paraná. Curitiba, 25 maio 1982.
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Um bom time de basquete em busca de patrocínio. Folha de Londrina. 26 
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