Jornal do Aniversário
Edição Especial - Ano XXXIX - Nº 211

Quarta-feira, 30 de julho de 1958

Preço Cr$ 1,50

NASCE DENISE AMORIM
Presidente discursa
sobre o nascimento

Principais notícias neste ano

O Presidente da
República dos
Estados Unidos
do Brasil, Juscelino Kubitschek,
proclamou, em
um breve discurso ao país,
que hoje será dia
de comemoração nacional, devido ao nascimento de Denise
Amorim. Era evidente o seu contentamento pelo tão esperado
nascimento. Hoje, em sua curta
visita ao bebê, Juscelino Kubitschek, reencontrou-se com várias
personalidades brasileiras, mostrando-se bastante entusiasmado.
O dia 30 de julho de 1958 será, a
partir de agora, uma data importante no calendário nacional.

maior Zôo da América Latina, com 482 animais e o
famoso rinoceronte "Cacareco", eleito vereador com
100 mil votos.
• Estados Unidos lançam seu primeiro satélite, o
Explorer 1.
• O cardeal Giuseppe Roncalli é eleito papa, com o
nome de João XXIII, sucedendo a Pio XII.
• Charles De Gaulle, general francês durante a Segunda Guerra Mundial, é eleito presidente da FranRinoceronte vereador vira símbolo da
ça.
• Inaugurada oficialmente a NASA, a agência espa- luta contra a corrupção e da
insatisfação dos cidadãos.
cial norte-americana.
• No Iraque, um golpe militar liderado pelo general
Kassem instaura a república. O rei Faisal II e seu filho Abdula são mortos.
• Nikita Khrushchev é eleito primeiro-ministro da União Soviética.
• O LP passa de dez polegadas, com oito músicas, para o formato de doze polegadas.
• O cantor João Gilberto lança um 78 rotações com "Desafinado", música que vira hino
do movimento Bossa Nova.
• Violentas explosões no paiol do exército em Deodoro, no Rio de Janeiro, matam dezenas de pessoas e deixam milhares de desabrigados.
• O piloto de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio, é sequestrado em Havana por ordem do
revolucionário Fidel Castro.

Brasil é campeão do
mundo
Com uma equipe corajosa e surpreendente, o Brasil desmente os
críticos e conquista a Copa. Um
torneio marcante em muitos aspectos, a Copa da Suécia viu entre outras coisas a estréia de Pelé.
Na decisão, o Brasil goleou a
Suécia por 5 a 2. Garrincha, o artista do torneio, arrebatou as torcidas.

• Inaugurado o Parque Zoológico de São Paulo, o

Hollywood recebe 30ª
cerimônia do Oscar
"E o vencedor é...". Mais um
ano cheio de filmes fabulosos a encher as telas de cinema. Foi sem dúvida um
grande espetáculo a noite da
entrega do Oscar deste ano. O prêmio
para o Melhor Filme foi para "A Ponte
do Rio Kwai". Com este filme, David Lean ganhou o Oscar como Melhor Diretor. Na categoria de Melhor Ator o prêmio foi para Alec Guinness pelo seu excelente desempenho este ano. Considerada a Melhor Atriz, Joanne Woodward,
recebeu o Oscar da academia com grande contentamento.

Aniversariantes do dia
• 1818 - Emily Brontë - escritora
• 1857 - Thorstein Veblen - economista
• 1863 - Henry Ford - fabricante de
automóveis

• 1898 - Henry Moore - escultor
• 1947 - Arnold Schwarzenegger - ator

Músicas mais pedidas
• Anísio Silva - Abismo
• Lana Bittencourt - Little Darling
• Alcides Gerardi - Cabecinha No
Ombro

• Paulo Molin - Sereno

Plymouth Fury, a nova aposta
A montadora
norte-americana Plymouth
anunciou o lançamento do novo Plymouth
Fury, que entrará em produção em breve. Com as novidades no design a montadora acredita que o modelo será destaque
em seu segmento. A aposta da marca é
forte e a opinião dos especialistas é unânime: "O carro está muito bem projetado e é
bastante atraente!".

Horóscopo
Leão é o quinto signo do zodíaco. Os leoninos são honestos e amigos dedicados,
retribuindo os sentimentos e defendendo lealmente os seus companheiros. Necessitam
de grande admiração, distribuindo simpatia e alegria mas não aceitam críticas uma
vez que dependem muito dos outros na
construção da sua autoconfiança. Embora
egocêntricos, são dotados de uma extrema
sensibilidade para com o sofrimento humano. Odeiam ser forçados, o que os leva a
abandonar as suas tarefas se não se sentirem livres e à vontade. Por vezes tem dificuldade em reconhecer os seus erros e assumir fraquezas. Principais características:
positivos, poderosos e protetores.

