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A VIAGEM

o destinatário,

PRESIDjENCIAL

Estêve na Europa (e África), no. periodo de 12/7 a 30/9, o. nosso presidente, Pr of'. CeI. J aeintho F. 'I'arga, onde, a
convite do. Ministério. da Educação. e Cultura, integrou a equipe ,brasilleira no. III
Congresso
Luso-Brasileiro
de Educação.
Física (Lisboa-Luanda)
e no. Congresso
Mundial de Educação. Física (Madri).
A delegação. brasileira
sob a presidência do. Gen. Antonio Pires de Castro.
Filho, contou ainda com a colaboração
dos colegas Inezil Penna Marinho. General Jair J ordão Ramos. Dr", Iesis' Passarinho " Ovídio Silvio. Raso. , ~lo.ir O
...•...• de
Araujo. Diná Targa Antonio Boaventura
da Silv~, DI'. Áureo.' de Morais, DI'. Passar inho. e diversos técnicos das equipes
brasileiras
que dis!pu.truvam, na ocasião,
os Jogos Luso-Brasileiros.
Com essa luzida representação,
a delegação. bras ileira contribuiu enormemente
para o. hrilhantismo do Congresso Luso-Brasileiro.
Falando.sôbre
o.S Jogos, disse-nos o. CeI.
Targa que 0., Brasil levou uma equipe de
novos, alcançando. excelentes resultados.
Os Jogos foram desdobrados
em Lisboa
Luanda e Moçambique.
Paralelamente,
~
Instituto. Nacional de Educação Física ele
Portugal
exoursionava
pelo. interior de
Angola
e Moçambique
realizando de.
monstrações e co.nfer,ências.
Em Luanda,
o Presidente gostou da "Casa do Desportista", instituição mantida 'po.r um cidadão apaixonado
pelos desportos.
Nesse
local foram alojados todos os participantes dos Jogos.
Gostou também
elos ci-

favor devolver ao remetente.

nemas

ao. ar livre.

Em Madri, o. Oongresso contou com
a participação.
de 800 delegados
(paralelamente.
realizavá-se
um "Colóquio
Médico.").
For-am apresentados
73 trabalhos, alguns traduzidos
em até 4 línguas.
Houve uma original demonstração
de gínástica, ICo.ma participaçãn
de mães
e filhos.
Inaugurou-se
o. INEF da Espanha, junto. à Universidade,
com todos os
prédios e aparelhos novinhos em fôlha.
Observou o. nosso entrevistado,
que a mocidade espanhola e portuguesa é apaixonada pelos desportos e, oonsequentemente, lá quasi não. se observa o. prohlema da "juventude
transviada":
algum
"cabeludo." que aparece nas ruas, não. é
de lá ..., é turista (a Espanha apresenta,
no. momento, a maior torrente de turismo. na Eur~pa).
Princir;ais
visitas f'eita pelo. !presldente:
INEF de Homa ; Escola '~e Macolin. (Suiça), sede das Federações Desportivas
e onde elas mantém cursos de educação física e técnica
desportiva:
INS de
Joinville-Ie-Pont,
com seu fabuloso. estádio. c!o.!berto. (130
x. 8? ~lletro.s); INEF de Lisboa, 'lG'o.mseu
gmasio desmontável
(chamado. omnisport) e outros gínasios com excelente aparelhagem
para ginástica. de musculação e cir-euit- trainníng ; Listello, o. gran,..
de mestre francês
e grande amigo, do
Brasil, 'pro.po.rcio.no.u uma fidalga hospedagem ao. casal gaúcho, durante um
belo. elia na "Oôte-d-Azur".
Pela imprensa gaúcha, em reuniões
da Associação.
dos aoadêmícos
e dos
pi-of'essôr-es da ESEF, tem o. CeI. 'I'arga

procurado
repartir
aquilo que ganhou
AGREGAÇÁü
para
enriquecimento.
de sua bagagem
eultut-al. E, por nosso intermédio,
coContinuam,
em ritmo lento porém
loca-se à disposição de todos os colegas seguro, os trabalhos do processo de aque desejem saber algo mais de sua re- gregação da ESEF à UFR;GS. Está nas
cente experiência.
mãos do nosso CTA a proposta vinda da
Universidade.
Esperamos,
todos nós da
Educação
Física, que o grande sonho
JOGOS UNIVERSITÁRIOS
da classe (ver a Escola dentro da Universidade),
acalentando
durante longos
anos,
com tanto carinho e esperança,
Osacadêmkos
do Brasil, têm uma seja agora esplêndidamente
concretizado.
excelente
série de oportunidades
'Para Mas a batalha não está vencida,
Esteparticipar
de compeÚções
desportivas
jamos alertas, trabalhando
unidos para
no campo univer-sitár-io,
Assim, temos o fim comum.
Que o desinterêsse,
o
os J osros Locais 'como os' JUM (J Og05 descuido, ou a seoundariedade
de um.
Unive~sitários
M~tropolitanos);,
aqui em interêsse pessoal, não venham empanar
Pôrto Alegre; Jogos Estaduais,
como os a nossa partici pação nesta grande j 01'JURGS
(Jogos
Universitários
do Rio nada.
Grande do Sul), 'patrocinados
pela FUGE;
Notícias Diversas
Jogos Regionais, como os Jogos LesteSul; Jogos Nacionais, como os JUB (J ::-,.
gos Universitários
Brasileiros),
premo"Teses
apresentadas
pelo
Prof.
vidos pela. CBDU; Jogos Internaeionais,
'I'arga no. Congresso
Luso-Brasicomo a Uni versíade.
patrocinada
pela 1eiro:
"A Recreação
Pública em Pôr-to
FISU; Jogos Especiais,
como as Mac- Alegre" e "A sauna como fator de hiMed, Eco-Eco, Poli-Eng,
JUBlEE-F, etc .. giene corporal".
Em Madri:
"Cultura
etc... Êsses jogos, para os nossos aca- física ipara adolescentes
nas escolas de
dcmicos de Eduoação Física, constituem grau médio".
um excelente meio, de aprimoramento
* Gente
nossa que se candidata
à
profissional
e devem, portanto,
ser adeputação estadual:
Alfredo Hofpoiados e incentivados
por todos nÓ3. fmeister, Vicente Gomes d e Campos e,
N o entanto,
um reparo
necessita
ser Armando Würth.
feito e vamos f'azê-Io : o problema
da Se houver mais alguém, que nos mande
época de realização.
Acontece que os dizer.
Teremos
prazer em fazer a dialunos-atletas
foram solicitados demais, vulgação, sem sectarismo polítier
neste ano, e pouco puderamoompat
ecer* Em Montenegro
tivemos em 22 e
às aulas.
Isso porque falta coordenação
23/10, o II Seminário do Esporte
às diversas
entidades
que promovem Gaúcho.
Êxito total.
êsses Jogos.
Vamos realizar
umn co* "Dia, do Atletismo",
outra grande
ordenação, gente?
Vamos usar maio as
promoção
do Departamento
de
férias de julho e menos o período, de au- Esportes
do Estado do RGS. Milhares
Ias e exames?
Há tempos, procurando
de estudantes,
em 1'6/10, disputaram
a
incentivar
os Jogos estudantis,
a DEF palma
da vitória, no belíssimo
estádio
do MEC prometia auxílio para os Jogos da SOGIPA (centenário
é em 67).
realizados
"durante as férias de julho".
"Estivemos
representando
o GEPESugerimos ao DEF que volte a lembrar
SEF nos últimos
acontecimentos
êsse dispositivo e pare de dar auxílio às da Federação
dos Prof'essôr es Públicos.
competições
reaãizadas
em épocas im- Os colegas podem estar tranquilos:
tudo
próprias.
E vamos, toc~o:s nós,:d'al'
a foi feito da melhor maneira tpossível e
nossa parcela 'fIe colaboração;
lporque, a Federação enearninha-separ-a
melhores
realmente,
êsses Jogos são espetáculos dias (mas, "ficar tranquilos",
não hasta:
maravilhosos
que fazem um bem imen- procurem saber o que há e venham dar
so à alma, aos olhos e ao coração.
suas idéias e sugestões).

* Em São Paulo reunem-se
de 10 noração
do Orientador
de Educação FtI
"
a 12/11, as Associações
de Profes- sica de sua Escola.
Seja. gra t o a e'1e.
sôr es de Edu?ação Fisíca. de tod~ o Brasil.
(Os associados
recebem o boletim
Ordem ,do -DIa: Hegulamentação
do De- pelo correio em sua própria residência).
creto 58.130.
Estaremos Ia.
'
., .
.
* Por falar em associado, você já
oram realizados,
* Em Goiônia,
de
o pagou sua anuidade?
Você suer
. 1~?- .25/10, o.s ~I JUBEF
(Jogos associar-se ? Você deseja oolaborar ? EnUm ~erSIta:lOsi',B~asllelr~s
de Estudant~: vie-nos a anuidade:
O~'$ 3.00'0. É fácil:
de Educação Física).
No momento, n?::; vá a qualquer banco e faça um passe 'Pasa turma e~ta empreendendo
a l.onga VIa- ra a nossa conta na matriz do Banco Agem de volta., Pode ser que ainda ehe- ~ricola
Mercantil.
Algum
problema?
guem em: tempo para tomar pau nos e- lmpossí ,reI ~
xames ...
* O Dire tório
Acadêmico iG0memO* Recebemos ., interessante
. proj_ eto
rou condignamente
o Dia do Pro. para _reumr
toda ~a L~~lslaçao e 1"(,SS01', na ESEF. Após a sessão solene,
:,-dmInlstraçao
da ~du.caçao Física e ,dos seguiu-se
um animado churrasco.
ADesportos no Brasil.
Traball~o de fo~e- lérn de alunos e professores,
vários
C0go, m~rece
aplausos e elogios, porem lc&!"asatenderam
ao convite desta Asso~ecessIta sofr-er alg~ns reparos e emen- ci~ção, feito pela imprensa local, e vieas. Nossos cun~-prunento~ ao General ram até a ESEF participar da excelente
J1..1oyMenezes e a sua equnpe. Mas es- reunião.
(peranlOs que o projeto não se afeti ve
assim
como está
(opinião pessoal do
* A DEF dq SEO tem realizado diRedator) e que amadureça
um pouc.o
'versos Cursos de Divulgação
da
(mas não demais, para não ficar eter ni- Educação Física pelo interior do Estado.
zado no fundo de uma gaveta).
As equipes já visitaram Santa Maria, La,. Assim que reassumiu
a Presidên- Lageado e Livrame~lto,
NiO:Sdias 28, 29
ela desta Associação, o Cel 'I'arga vem e 30/10 o Curso fOI dado em Cruz ~lta,
estudando
com a Diretoria
a "Lei com a presença de 600, elementos
msSueli" de' '14..-7-60.
Faca o rr:esmo. co- critos.
Mais de 2.000 pessoas jú ipartilega, e traga-nos suas sugestões.
Vamos cipara111. dêsses encontros: . A DEF. prelutar pela total aplicação da Lei, ou ... ? tende, ainda neste ano, VISIta.r Caxias e
j elotas.
Temos grande esperança nesse
* A Diretoria
da AEEFD reune-se
trabalho.
Cremos que uns 500 elemenàs quartas-feiras,
das 8 ás 9. Es- tos do interior
foram motivados
por
tamos às ordens ele Lodos os associados. I~sses encontros e estarão em 67 fazendo
particularmente
nessa hora.
I) vestibular
da ESEF.
E nós, que víamos no regime ele curso parcelado a so* De 29/10 a 2/11, em Santa Maria, lução para a falta de professores
espea realização
da XXXV Olimpíada cializados em Educação
Física,
agora
dos Colégios
Metodistas do RGS.
também acreditamos
nesse trabalho que
a DEF está fazendo.
O fim do ano esta
* Prepara-se
a Divisão de Educação às portas:
a..guardamos com vivo intePisíca da S;EC para
re-lancnr
o rêsse a chegada das inscrições ao vestiseu Boletim Técnico: I~1f..?rmativo. P~r~- bular , contando que os frutos do trababens ao chefe da Divisão, por essa 1111-lho da DEF sejam colhidos abundanteciativa.
E a ti, colega Capra, r-edator do mente.
mforrnativo.
o nosso integral apoio. Va" O Prof. Silvio está organizando um
mos manda!' uma lenha tremenda
pra
IZarden-padY
para reunir a turma ela Educima dessa turma, lá?
oação Física, em meados ele novembro,
* Il;ste Boletim, caro (a) colega, che- aqui na ESEF. O resultado financeiro sega àe suas mãos através da cola- rá aplicado na construção da sede do "Clu-

r

c:

be do Professor
de Educação .Fisica". por al ; eadasto nosso será uma homena("Sabe, um lugarzinho
tosqo prá gente gem e: um agradecimento
a terra que nos
abriga"
(trecho
do
discurso
do acadêrnieomer .seus churrasquinhos,
bater um
.Dr. Oarlos
papinho com a turma ..."). Manda brasa, co de Medi.cina Especializada,
"Deputado", apoio. maciço serà a respos- Rockernbach, numa das solenidades diárias na EtSEF durante a Semana da Páta da classe inteirinha.
tria) .
* EJm novembro,
realdza-se Ull'1 Encontro do Ensino Médio, reunindo Dire~ IColega, traga-nos
suas )0ríticas
tores e Assistentes
Administrativos
ele
Mas lembre-se:
antes de criticar, 1301atôdas as escolas gauchas. Estaremos lá
horar ...
A "gang" da Educação Física está bem
articulada.
Teremos uma grande vitória.
" A ESIEF terá uma Cama-Elástica
" Registramos com satisfação a apr o- em 1967. "Virações"
do colega Cleomar
vação da proposta da nossa Associação, conseguindo
trazer para nossa
Escola
reforçada pela Divisão de Educação FÍ- êsse excelente aparelho. Em outubro de
sica, no sentido de que o Sr. Secretário
67 haver.i um Campeonato Nacional de
de Educação e Cultura recomendasse
aos Cama-Elástica
em Brasília.
ESEF preestabelecimentos
ele ensino primáro
e de tende comparecer.
Por falar no Oléo :
grau médio a realização ele, no mínimo, êle foi nomeadoCobrador
da nossa Assoduas aulas semanais de )Educação, Ftsrciação ! Dêsse vocês não fogem ...
ca e, uma tarde desportíva a fim de que
possam ser atingidos os objetivos minimos da EdulJ'ação., de vêz que uma aula
.• Em dezembro, passa uma equipe
semanal é' puro. "blefe", é iludir pais e ele IP:ro.fessõres alemães.
alunos.
A DE:F' c realizará um curso. rápido
"Não é só numa semana festiva como (7 a 12, talvez) alproveitando o feliz enesta que o nosso intimo de \Te estar .cheio
sejo.
de júbilo e de homenagem
a Pátria que
rida que se faz, eUli tudo e em todos os
* Outra ótima vinda:
campeões
dias. E então cada ato nosso será .um ato
tchecos
de
ginàstica.
Promoção
da Fedecívico que formara _cada vêz mais .. uma
·co.rrentede progresso
espiritual
e tem- ração Gaucha de Ginástica. Aguardem!

A:

.;, Êste Boletim foi impresso por gentileza da Campanha Naoíoual de Edu»
eação Físíca através' da Inspetoria Federal de Educação. Fisica do Rio. Grande
do Sul. Por ísso, êle está sendo. enviado. gratuitamente, a todos os proí'essõces
de Educação Fisica de nosso Estado, a t ôdas as Escolas de Educação. Físlca do
Brasil e do. mundo, e a tôdas as autoríd ades edueacíonals do. Brasil e dos países
amigos, Solícita-se ínteteémbio.

