. ./
numa demonstração
de elevado espírito de compreensão,
já expediu circular a
tôdas as direções de Estabelecimentos
particulares
desta capital e do interior, na
qual solicita permissão para que todos os professores de E. F. possam particular
dêste curso intensivo, sem prejuizo de seus vencimentos.
Nos estabelecimentos
públicos, os professores
não serão prejudicados
em
seus vencimentos e deverão assinar o ponto no próprio local do curso.
Não deixem de vir, portanto;
será mais outra magnífica
oportunidade
de
rever prezados amigos e desfrutar
de alegre e saudável convívio com colegas
que há muito não viam os, além de auferirmos
novos conhecimentos, e atualizar
mos os que já conheciamos.
A AEEFD espera por você prezado colega da Capital e do Interior!
Não
deixe de vir!
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QUADRO SOCIAL
A AEEFD conta com seu cadastro com cêrca de 106 sócios registrados,
dos
quais somente 63 estão em dia com a tesouraria ...
Vamos, companheiro;
atualiza- te com a tesouraria
e vê se trazes também
mais um colega para dentro de nossa Associação.

CORRESPONDÊNCIA
Recebemos, infelizmente
atrasada,
uma correspondência
do Dep . É. F.
do Estado de São Paulo, e da Associação dos Professores
de Educação Físíca,
na qual nos informa que ira realizar o VI Curso de Aperfeiçoamento
Técnico e
pedagógico, em Santos e que funcionará
do dia 13 ao dia 26 de julho.
Como
veem, sentimos muito o atraso da comunicação, mas o nosso Correio ainda deixa
algo a desejar.
Registramos
o fato e, lamentando
o atrazo do recebimento
da correspondência,
agradecemos
a gentileza da comunicação.
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Ao Correio pedimos a devolução caso não seja encontrado
destinatário.
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ANO ...

Colegas

Êste é o segundo ano depois do seu reerguímento
em
ue a nossa associação vive sua própria vida, cheia de dificuldades
e de trabalho
mas também
com alguns de seus objetivos já atingidos, algumas realizações
a seu crédito,
e isto graças ao idealismo, a fé e ao dinamismo sempre pronto de uns poucos
companheiros
que nunca titubearam
em nos emprestar
sua valiosa colaboração.
Há um ano, o presidente
Ary Juchern, em sua mensagem
editorial,
con-,
citava todos os colegas, todos sem excessão, a que manifestassem
sua confiança e seu apoio à Diretoria, então, eleita afim de que nossa Associação pudesse,
colaborando com os órgãos públicos, situar-se no lugar que lhe é devido entre
as instituições de classe, na sociedade, sul-ríograndense.
Hoje, um ano após, reiteramos
êsse apêlo, para que, sentindo o apôio de
todos, tenhamos fôrça de concretizar
os objetivos que estabelecemos' para êsse
ano de 58/59 e que vão registrados
em outro lugar dêste "Bol~tim".
Êsse apóio queremo-lo não só Em palavras,
mas e principalmente
e'm atos
que poderiam ser, por exemplo:
Conseguir que outros professores,
ainda não
associados, viessem a integrar
o quadro de sócios da AEEFD; aqueles que já
são sócios e que, por motivos alheios a sua vontade .nâo estiverem em dia, com
seus deveres, procurem' atualízar- se enviando' suas contribuições
para o professor Luiz Tostorella, tesoureiro da atual Diretoria, cujo enderêço é o seguinte: Professor L. Tostorella, Caixa Postal n9 1388, Pôrto Alegre ~ R. G. do SUl.
Certos estarnos, a Diretoria da AE~FD que terá a satisfação de poder contar com a compreensão e o ínterêsse de todos os colegas e que poderá corrrêstc
estímulo, levar a bom têrmo o programa
que se traçou, para gaúdio de todos
nós e maior projeção da nossa querida AEEFD.
'
ass. Dr. R1óy Gaspa.r JII[(&l'tins
Presidente

Em sua última reunião de Assembléia
Geral, realizada 'nos últimos dias
,de junho próximo passado foi eleita a nossa Diretoria para o exercício de 58/59
que ficou assim constituida:
Presidente:
Professor
DI'. RUY GASPAR MARTINS
Vice Presidente:
Professor
WALDIR ECHART
r Secretário:
Dr. ARY JUCHEM

E é com êste grupo de abnegados e entusiastas
companheiros
que a AEEFD
vai pretender atingir os objetivos que programou
para êste ano, .que -desejamos
seja o Ano da nossa sede,

Eis o seu proçrarna:
1° 2
39
49
9
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Publicação mensal de um Boletim Informativo
em que constem tôdas
as ocorrências,
inclusive o balancete.
Incentivar
o intercâmbio
com as Associações do País e estrangeiro.
Fomentar
a realização
de cursos técnico- pedagógicos .
Estimular
tôdas as atividades
que se relacionem
com as finalidades
contidas nos estatutos
da AEEFD.
Participação
ativa junto dos órgãos públicos para a consecução de
dispositivos legais relacionados
com a Educação Física e os Desportos em nosso Estado.
Propugriar
para que a AEEFD adquira sua própria sede.

TESOURARIA
O Tesoureiro
da atual Diretoria
Prof. Luiz Tortorella,
recebeu Q tesouraria da AEEFD com o seguinte saldo credor depositado no Banco Agrícola Mercantil desta Capital.
Cr$ 49.056,10.
Não há débito algum, o que significa que a situação financeira
de nossa
Associação, é muito boa.

CURSO IN'l'ENSrVO

DE EDUCAÇÃO FíSI<C.A

A D.E.F. do M.E.C. em colaboração
com a S.E.F.A.E., fará realizar de 14
a 23 de agosto próximo futuro nesta Capital um curso Intensivo de Educação
Fisica, que contará com a participação
de professores
de renome Internacional
c, também, de alguns nossos; serão êles: Prof. Ivan Varga, da Federação
da
EF de Zagred, Iugoslavia, Prof. Joana Munizaga, da Universidade
Nacional de
Santiago, Chile, Prof. Dr. Ruy G. Martins, Cato da Cinesiologia
aplicada,
da
Escola Superior de Educação Física.
A AEEFD tem a satisfação
de convidar a todos os professores
especíalízados em Educação
Física e demais pessoas interessadas;
as inscrições
deverão ser feitas até 10 de agosto, na DEF da SEF AE, rua Sarmento Leite, 55,
térreo, durante
a tarde.
Desejamos
nos congratular
com o Sr , superInte.idente
da SEF AE que,
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