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o colega já sabe que em 196Q relaJ.izar~se-á,em ROma, -após as Olímpíadas,
Um Congresso Mundialjde, Educaçâo Física? Faça .desde já suas economias para
poder, comparecer .a tão importante certame. Se tiver alguma tese em mente. tra-
te de organizá-Ia (até finsde, 1959.> . '

, ' ' , . ' ~Oo--,-.", ~ , , , . ,
- Ein janeiro de 1959 realizar-se-à em Buenos Aires um Curso de Aperfei-

çoamento para Prof'essôres de Educação Física, promovido pelaAssociação dos Pro-
fessôres .'de Educação .Física daquêle país vizinho. ' ' "
, 'Esperamos no próximo Boletim dkr maiores detalhes; .entretanto os interessa-

dos poderão dirigir-se ao Presidente da Associação, Prof.: Enrique R. Brest, 'Uruguay,
1252 ...:...-2.° D. - Buenos Aires.' ' ,

--1000--- .

- Não fale mal da Associação. Procure colaborar com aquêles quevdesinte-r
ressadamente sacrificarrrparte de seu tempo em benefício da classe. Ajuda tacorise-
guir 'mais sócios, envie 'os pagamentos ao nosso tesoureiro Prof. Tortorelá (Anuída,'
de Cr$ 300,0'0 .s: Semestre Cr$ '160,00 'e 'I'r ismestre Cr$ 90,Ü(l),.'

- Mande artigos paria serem publicados no Boletim. Não' se esqueça que pres-:
figiando a sua Associação estará -prestigiando a sua classe, o próprio magistério Rio-
grandense, , '

-'--000---
.....:.. Nbs primeiros dias de' Novembro esperamos' aJ visita do' Prof. Dr.' Silvio-

Raso, Diretor-daDiretoria de Esportes de Minas 'Ger ais ve professor da Escola de-
Educação Física, o qual fará, uma, palestra em -data e .hora que' setão anunciadas-
pela-imprensa desta Capital.

--,-0'00--- '
Vice-Presidente ~ Dr. Hélio Barcelos Ferreira
Suplentes do Conselho Deliberativo:

. )

, Antonio G. M. Ribeiro
.Darcléa .Juchern
HeÚ,n Pereira 'I'orforella
Nely F'ernandes Lopes
Zilda Schio e Maria B. Rodrigues.

Lênea -Gaelzer '
Maria GI.c:rrastazú Ferreira
Dinah .Pecoíts- Tar=a '
Maria José Carpes Martins
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11Seminário de,Professôres de Metodologia e Educação Físi~aGeral
das- Escolas de,' Educação Ffsica

>'"

A Diretoria de Esportes" de Minas Gerais em colaboração com Ia 'Escola de
Educação Física de Minas. Gerai'ipromoveu o :Seminário sob a supervisão da Di-
visão de Educação Física do )'4inist,~T~,o da Educação e Cultura, com, o' objetivo
de mutuo conhéçimeiíTô' dos"prõfê$sôiés,'estudü: e' debatedós programas e processos
pedagógicos adorados em Metodologia e Educação' Física Geràln (mascD:lina e fe-
minina).
'Participaram' do' referido Seminário representações das Escolas de lfducação,

F'ísicacde Baúrú, Espírito" Santo, MihasGerais, Paraná,' Pernambuco.rRíb Grande'
do SÜl, São Carlos e São' Paulo, " ,

9s t~labaÜ:l09 se desenrolaram de 6,à 11 de outubro, na, cidade de Belo 'Hori~~
zonts, sOQ a;direç~o do Professor Alf'redo Colombo, Diretor da, Divisão de Educação
Física, assessorado pela Protessôra .Iesis Ilela' y, Almoedo Passarinho, tendo como,
secretácio o, Professor Daria 'Almeida,,, todos do Ministério ,de; Educação e.-Cultura.
Cada professor ministrou, Uma auha.jaos alunos da Escola de Educação Física .de,
Minas Gerais na, sede do Departamentojíe Instrução da Fôrça Pública daquele
Estado, onde funciona a Escola. Na parte dia tarde tiveram lugar as críticas e de-,
bates sôbreas' aulas ministr,adas"além do exame dos programas .das, cadeiras de
Metodologia e deEducação Física Geral. ' '

.Forarrr amplamente debatidos e estudados os programas, 'apresentados a' tí-.
tulo de sugestão pela Divisão de Educação Física, tendo-se chegado a uma, unidade,
de pontos de vista com relação à. sua estrutura mínima. Os novos programas lá
elaborados serão enviados às Escolas de, Educação Física para que as suas Congre-
gações se pronunciem a respeito' dos mesmos, junto com talgumas recomendações
com relação Ia programas de outras cadeiras correlatas. ' )

Aproveitando a oportunidade da presença dos professôres chilenos Nelly Go-
mes e Carlo Vera em Belo Horizonte, êstes últimos participaram dos debates e fi-
zeram algumas exposições ,interessantes, trazendo uma colaboração preciosa para
elucidação de casos semelhantes observados ,n,qs: Escolas' de Educação Física da
Europa, de onde ,vieram recentemente,

A nossaEscola foi representada pelos Professôres Cel. .Jacíntho F., 'I'arga .que
ministrou unia aula sôbre Método Natural de Hébert e Major' João Gomes Moreira.
Filho que dirigiu uma, Sessão de GinásticaBásica Dinamarquesa, segundo o Mé-.
todo de Niels Bukh., '

As 'delegações foram hospedadas,' por gentileza .do Govêrno do Estiado Mon-
tanhês, no' Brasil Palace 'Hote("atnavés da Diretoria de Esportes de Minas-Gerais
que pagou tôdas as despesas de estiada e ainda proporcionou aos seminarista~ "um'
passeio à histórica cidade de Ouro Preto, graças ao interêsse solícito dos 'pro\es-,
sôres Silvio Ràso e Rubem Mendes. Os seminaristas foram' recebidos pelo lExmo.· Sr.
Dr. BiasFortes, D,'D. Governador do Estado, que deteve-se durante cêrca 1deuína'
hora em palestra com os mesmos, dando seus pontos de ,vista sôbre 'certos prebãe->
mas ,educaéionais relacionados com a Educação Física e a Recreação, saindo todos.
vivamente impressionados com o apôio seguro e incondicional que, o mesmo está>
ímprtrnlnde- ao'· programa de instalação -de Parques Irifantis, ,Pragas de Desportos
e estabelecimentos de énsíne.valérrido- auxílio' financeiro áosdesportos amador.istas.:



I. ) (

f
,-~1 9 '~~e1;c.>; da Vsita dos Seminaristas ao Governadqr Bias Fortes.

Dentro de poucos anos o Estado Montanhês terá .uma situação verdadeira-
mente. invejável dentro do cenário nacional. Ainda no corrente mês serão apre-
sentadõs ao Govêrno os planos para a construção' da Escola de Educação Física,"
para a qual o Govêrno já destinou uma ampla área na própria cidade. Parabéns
aos Colegas rrÍnéiros e desejamos que dentro em breve se concretize essa aspiração,
( 'A Associação flícítà' o Professor Alfredo-Colombo por mais esta realização no
campo da Edúcação Física, sugerindo o seu empenho para que estas reuniões se-
jarn amplíadas com a participação também de outros professôres, principalmente
das cadeiras de Psicologia e Cinesiologia, etc., quando possível. . r-

r A Diretoria de Esportes de Minas Gerais o boletim apresenta; as, suas mais
éfJsivas congratulações !pela série de campeonatos, Jornadas de Educação Física,
rev,élando uma visão ampla dos problemas mais importantes da Educação Física,
dos Desportos e da Recreação, dando uma demonstração viva de sua coragem em'
erifrentá-losr procurando uma solução adequada pana 'os mesmos, colaborando assim
para, elevar cada vez mais o nível da Educação Física no Brasil.
i ' ----iOOo-

~;):c:"Na reunião de Assembléia Genal, realizada a 25 de ~setembro último. foram
el~itos: I

-0 , COMITÉ 'BRASILEIRO DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL' DE'" ,
EDUéAÇÃO FÍSICA ; , .,'Í

d, Aós dez dias do mês de outubro de mil novecentos e cinqüenta e oito, reuniriam-
se na cidade de Belo Horizonte, os membros do Comité Brasileiro da 'F.1.E. P .., cons-
títuído dós' professôres Alfredo Colombo, Sylvio José Raso, Antônio Boaventura da
Silva ,e Jacinto' Francisco Targa, sob a presidência do primeiro, a fim' de tratar
dos Interêsses da Federação, tendo em vista unia maior divulgação de suas ativida-
des. O Comité tomou as seguintes resoluções: 1.0 Passar a presidência do Comité
ao Professor Sylvio José Raso, da Diretoria de Esportes de Minas Gerais, ,ficando
a sede em, Belo Horizonte, até ulterior deliberação; 2.° - Estabelecer a anuidade
de cento e cinqüenta cruzeiros para membro' individual e um mil cruzeiros piara
membro coletivo; 3.° - Nomear membros individuais como representantes.do F.r.
~'IP. "nas capitais e cidades do interior' onde não haja delegados, os q.tiIU.S;serão
sempre os representantes máximos; 4.° - Fazer 'uma campanha junto às Associa-
ções de Professôres de Educação Física para queos seus membros se filiem à Fede-
ração; ,5.° - Procurar estimular a criação de bolsas: de, estudos para o País e o
~l>y1,'angei-ro,destinados aos especialízados em' E~uc;:tção Física., '
<:r E nada .maís havendo a tratar, foi encerrada a sessão jia qual .foi. lavrada- a pr'e-
~~u.t~,~t§l qg"e2ytp.L~sêiné!4~por todos os membros do Comité.:" _

REUNIÃO DE DIRETORES 'DE É·SCOLÃS DE EDUCAÇÃO FtSICA

, No dia 20 dO' coreentérnês, teve ínícío n6 R10 -de'Jahêirb,l íl."rRéúnião 'de' di-
retores de Escolas de. Edúcaçãb Física, promovida pela, Diyisão de Educaçãá0:F-ís,ica
cio Ministério de Educação e 'Cultura, tendo sido instalada pessoalmente pelá 'Ex-.
mo. Sr. Ministro de Educação e Cultura, Dr, Clovis Salgíado que na sua aloéução
aos Diretores incumbiu-se de elaborarem um ante-projeto para a Educação Físicano 'Brasil. " , r r· " , • r: ., [!.~ --

Há muito tempo fazia-se sentir a necessidade de tal medida, de for~a:' qtle
vemos com especial agrado que o Ministério resolveu enfrentàr o probãerria .para"
resolvê-Io, uma vez que legislação existente está sup.erada em muitos pontos. r

No discurso de abertura', o Prof. Alfredo Colombo, Diretor dta..DJvisÍio ~le Edu.!
cação Física do Ministério de Educação e Cultura,. ressaltou entre oiítros pontos
que 12. Estatística feita naquela Repartição pelo Sr. Ovídio .Sílveira -de SOUSl!.re-
velou que o Brasil necessita 11.000 professôres de Educação, Física 'para- atender .os
estabelecimentos de ensino médio no Brasil, isto é, licenciados em Educação Fí-
sica, com o Curso Superior de 3 anos, atualmente. Evidentemente _não serão pos-
sível às dez Escolas de Educação Física atender um deficit dessa monta, o qual
tende a iaumentar coma Criação anual de estabelecímntos de ensíno. Será .preciso
encontrar outra solução de emergência a bem de que não 'fique a juventude de
nossa Pátria prejudicada por essa Jacuna. Devemos meditar bem para poder achar
uma fórrnuha que atenda a todo o Brasil. Se considerarmos uma' média de ,500
alunos por professor, chegaremos à triste conclusão que cêrca de, (3.500.000) três
milhões e quinhentos mil jovens não haurem dos benefícios de uma Educação
Física cientificamente conduzida. E a situação se evidencia mais desoladora quan-
do costa temos que são poucos os .formados que se dispõem a abandonar as Ca-
pitais para trabalhar no interior dos Estados. Fazemos votos .que nessa reunião
se tracem as bases para solucionar tão grave lacuna na Educação dos nossos, jo-
vens e crianças.

Compareceram à reunião acima referida os Diretores das Escolas de Educação
Física e esportos dia Universidade do Brasil, de Pôrto Alegre, São Paulo, São Car-
los, Baurú, Paraná, Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia,
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Aniversariantes - Mês de novembro

Dia 1,0/11 '-' Fredolino A., R. Taube
5/11 ~ Bubre U. M. de Lucena
11/11 '- João Olavo T. Kray
12/11 - José Heron Heinz
14/11 - Derik 'Oscar Ely
16/11 - Adil Muller Quites
23/11 - Rubens Lima Souza
23/11 - Nilza Endres Vianna
26/11 - Criolando Ruscigno
26/11 - Nelita E. Rohde Uhlig
28/11 - Georgina P. Seelig
28/11 - Mariia Garrastazú Ferreira.

"
"
"

I

A nõsãa Escólá êstévê í'êpl:'êsêntada pelo seu Diretor, PrOl. F. G. Gaelzer, I
Parabéns à Divisão dê Educação Física por mais essa rélevânte iniciativa em

prol da causa da Educação Física!
" !
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