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0

Aos vinte e nove dias do mês de março de mil novecentos e quarenta e seis, no
salão da Associação Cristã de Moços, antiga sede da rua Araujo Porto Alegre, Rio,
um grupo de professores de Educação Física deliberou fundar a Associação dos Professores de Educação Física do Rio de Janeiro, modificada posteriormente para Associação dos Professores de Educação Física do Distrito Federal, para evitar confusões com a sua congênere, à época, do Estado do Rio e finalmente a 27 de abril
de 1960 foi alterado. a denominação para Associação dos Professores de Educação
Física do Estado da Guanabara, em face da transferência da Capital Federal para
BRASíLIA e a transformação
do antigo Distrito Federal em Estado da Guanabara.
Os Professores Léa Ferreira Pinto Milward, Cibelle Guimarães Porszolt, Romeu
do Castro Jobim, Hercília Dias do Amaral Mattos, Maria Estella Machado de Lemos,
Ovídio Silveira Souza, Manoel Monteiro Soares, Zaide Macíel de Castro, Edyt Paes
de Barros Curvo, Inezil Penna Marinho, Maria Elzira Leite Ardonceau, Cyridião
F'Ioreritíno de Araujo, Yesis Y Amoedo Passarinho, Antônio Cavalcanti de Lima e
Levy Mattos de Souza, são os 14 sócios fundadores, que ainda permanecem na.
APEFEG com o mesmo vigor, dedicação e entusiasmo pela causa da Educação Física
e dos Desportos.
.
O Prof. Alf'rado Colombo, nosso Sócio Benemérito, no Boletim Mensal - número especial comemorativo do nosso Jubileu de Prata, assim falou:
«Esta é uma corporacão que sempre se distinguiu pela defesa do valor espiritual do Professor de Educação Física, revelando, com clareza e objetividade, a
sua contribuição para a Educação. 11: uma entidade que traduz as aspirações de
.seus integrantes,
aproximados por ideais comuns, identificados nas peculíaríedades do mesmo labor, vinculados aos mesmos propósitos e inspirados nas razões
dos sentimentos que a todos nivela. Ela sempre esteve voltada em preservar e

melhorar os altos valores que integram os quadros dos especializados em Educação Física. O dinamismo de sua vida e a intensidade de seus programas, constantes e progressivos, a tornam cada vez mais orgulhosa de si mesma, e a levam
a participar das soluções úteis ao êxito dos problemas que dia a dia surgem no
cenário da educação física nacional. A sua experiência e maturidade a credencíam
como órgão de consulta obrigatória nos planos, projetos e problemas da especialidade. Os seus dirigentes têm cultivado a ética como sacerdócio, impondo-se graves obrigações, entre outras, a da sinceridade e fidelidade na pureza de seus objetivos
e a integridade de seus ideais.
Numa demonstração de reconhecimento por aqueles que, com sacrifício de suas
horas de lazer, criaram, deram vida e fizeram prosperar a APEFEG convidamos
os especializados a contribuir com seu apoio material vindo integrar o seu quadro
social» .
Na oportunidade do 28.° Aniversário da fundação de nossa Entidade, em face
de inúmeros problemas materiais, de defesa de classe, de normas éticas e atividades
sócio-culturais, a Diretoria da APEFEG, solicita dos prezados colegas, além do apoio
material indispensável, a presença e a colaboração em todas as nossas atividades,
pois a Educação Física e os Desportos vivem um momento histórico, prestigiados
pelas Autoridades e Povo Brasileiros.
AS

NOTíCIAS

1 - A Diretoria da APEFEG estará reunida no mês de março, no dia 20, às
17 horas
2 - Recebemos: BI n.v 10 dez. 1973; Boletim Informativo, n." 4, 1973 CND;
Guia Desportívo 1973, CND; Rodovia n .• 307 DNER; Esporte e Educação, nov/dez.
73. AABB, fev. 1974. Folha do Professor - .Jan /F'ev. 1974; Revista ACB - jan. 74
e Revista Brasileira de Educação Física n.v 17 - Set/Out. de 73.
3 - 28. Aniversário de fundação da Associação dos Professores de Educação
Física do Estado da Guanabara.
A APEFEG completará a 29 de março do corrente mais um ano de existência
e de atividades no interesse da classe.
O programa de atividades está assim distribuído:
27/3 - 4a. feira, às 18 horas - Sessão solene comemorativa, na sede da APEFEG,
seguida de entrega de Certificados aos Professores, alunos de V Curso de Atualização e Aperfeiçoamento. Será oferecido um Coquetel aos presentes 28/3 - 5a. feira,
às 18 horas Lançamento do III Curso de Informações por correspondência, de Educação Física e Desportos. 30/3 - sábado -- Excursão à Pedras Ruivas (Miguel Pereira) a casa de campo dos Drs. Baker Méio , Churrasco à cargo do nosso Germano
- Todos de automóvel.
4 Novos associados Prof. Humberto Salomão Barboza e Profa. Valdith
Cunha Mello propostos pelo prof. Manoel Monteiro Soares o 1.0, de Santo Antônio de
Padua, E. do Rio, e a 2a. da Guanabara. Sejam bem-vindos.
5 - O nosso querido Vice-Presidente, Prof. João Viana Barbosa de Castro visitou a Colônia de Férias na Ilha do Governador e ficou deveras impressionado. A
Colônia é o resultado de um convênio entre o Centro de Instrução e Adestramento
tio Grupo de Fuzileiros Navais, Departamento de Educação Física, Esportes e Recreação e Instituto de Nutrição da Guanabara; foram ao todo 875 crianças, 6 a 12 anos,
e com as seguintes atividades: natação atletismo, pequenos jogos, atividades rítmicas,
desportos coletivos e etc.
A Colônia funcionou de 10 de janeiro a 8 de fevereiro, no horário de 7,30 às
10,30 horas.
A APEFEG cumprimenta a ilustre Diretora da Divisão de Recreação do EEF,
Profa. Ondina d'Arezzo da Costa Velho, pelo sucesso do evento.
Agora, o importante - o Prof. Paulo Barbosa Torres, neto do vovô, foi um
sucesso ministrando aulas de natação; «neto de peixe, peixinho é ... »
6 A APEFEG e a Sociedade de Medicina Desportiva da Guanabara estão
estudando um convênio de caráter cultural, que será o início do intercâmbio entre as
duas Entidades. Aguardem.
7 Os vinte anos íninterruptos do Boletim Mensal Informativo :m uma
grande trajetória, mas, até nós que vivemos, mensalmente, dizendo algo, através
das modestas linhas do Informativo, deixamos passar desapercebido o n.v 240 elo Bole0

tim Mensal Informativo da APEFElG. Entretanto, julgamos necessário dizer que é
uma luta anônima e inglória, pois muitos colegas não leem, outros criticam as coisas
mínimas, alguns passam os olhos no Departamento Social e poucos analisam, pesquísarn e julgam com compreensão e justiça. Errado ou certo estamos a vinte anos dando
o recado, sem dinheiro e sem colaboradores certos.
8 - O nosso Presidente - Prof. Manoel Monteiro soares - recebeu das mãos
do Exmo.v Sr. Governador do Estado da Guanabara, Dr. Chagas Freitas a Medalha
de Prata de Bons Serviços, graças ao seus 42 anos de serviço público estadual
Nossos Parabéns.
DEPARTAMENTO
1)

SOCIAL

Aniversariantes

do mês:

Afonso Fortes Soares Pereira Helio da Silva Pereira Celina da Costa
Rodrigues - Celma Marcondes da Costa Pereira - Cybele Guimarães Porzsoet Mario de Queiroz Rodrigues Angélica Barroso Beltrão Ondína d'Arezzo da
'Costa Velho Gilda d'Almeida Mattos Paulo de Oliveira William Kepler
Rosa - Elias Levy - José Rêgo Lemos - Laura Carvalho Morelli - Nilson Caetano da Silva - Isnard da Costa Araújo - Mafalda Marselha Springann - Benedito
Pavão Ilka Aparecida Lemos Lorena Antônio Scarino de Oliveira Sônia
Monteiro Garcia de Los Rios - Alvaro Antônio dos S.' Peixoto - Maurette Augusto
Irene Gomes de Oliveira Braz Ferreira da Silva, João Baptista de Araujo
- Carlos Alberto Silva Monteiro - Angelita Cavalcarití Brandão - Jayme Burchteín
- Renato Matos Silva - Jorge Steinhilber - Celia Regina Leitão de Oliveira Pinto
Alipio Fernandes do Amaral Ledir Ribeiro dos Santos Níuza Mendes
Monteiro e Dulce dé Queiroz. A todos os parabéns da APEFEG.

,
2) O ilustre Prof. Affonso Fortes
.aníversarla no próximo dia 2 de março.

Soares Pereira,
Parabéns.

membro do Conselho Fiscal

-=- --.::----3) Churrasco na mansão dos Drs. F'rancísca
.mana de Aniversário, em Pedras Ruivas, Estado
lnscrições com o Manoel.
4)

Encontro

e Francisco Baker Méio, na Sedo Rio, no dia 30;3, sábado.

de amigos

A reunião do dia 6 de fevereiro foi um sucesso. Compareceram os Professores
Celina Henrique Figueira e Nelson da Cunha, aniversariantes
do mês. Obrígado
colegas.
A próxima reunião será no dia 20" de março, às 18 horas. Estão convidados
rodos aniversariantes do mês de março.
5)

Excursão

a Salvador.

próxima Semana Santa de 9 a 15 de abril a APEFEG pretende excursionar
Bahia. Serão sete dias de convivência agradável e de profundo sentido
sócio-cultural; pretende-se ir pelo litoral e voltar por Feira de Sant'Ana e Vale! do
"São Francisco. Converse já com a Profa. Zaide. Inscrições na APEFEG .
tN'P.

:a Salvador,

.DEPARTAMENTO
1)

CULTURAL

V Curso de Atualização

e Aperfeiçoamento

(1 a 21 de março de 1974)

A Associação dos Professores de Educação Física do Estado da Guanabara promoverá a partir do dia 1.° de março, sexta-feira, o V Curso de Atualização e Aperfeiçoamento com a finalidade de preparar candidatos para o concurso de Professores
·(ie Educação Física do Estado da Guanabara.
A duração do curso será de 18 dias, com 4. tempos diários de aula num total de
"72 aulas.
O horário estabelecido foi o de 18 às 22 horas, de segunda a sexta-feira, e de
:1.4 às 18 horas aos sábados.

o local do curso será a sede da .A,PEFEG se o número de professores inscritos
for até 30 e no Stúdio D'Annibale, sito na rua Senador Dantas, n.O 19/403, se os
inscritos forem em número superior a 30 e no máximo de 70.
O preço do curso será de Cr$. 300,00 pagos de uma só vez ou em duas prestações de Cr$ 150,00, uma no ato da inscrição e o restante até 10 de março. Os.
sócios da APEFEG admitidos e readmitidos até a reunião de Diretoria do dia) 6/2/74
terão um abatimento de 20'%.
A APEFEG fornecerá todas as apostilas necessárias aos professores inscritos e
procurará escolher o corpo docente entre os melhores de cada assunto do programa
do concurso.
A presença dos colegas às aulas é de suma importância porque se pretende fazer
um verdadeiro treinamento para os tipos de provas a que serão submetidos
As inscrições estarão abertas de 18 a 28 de fevereiro corrente.
A importância apurada no curso será aplicada no aluguel do auditório, honorários de professores, datilógrafos, steneil e papel de mimeógrafo.
Aos professores que tiverem 80% de frequência de carga horária de 72 horas será conferido um certificado de frequência e aproveitamento.
2) A APEFEG lançará na Semana de Aniversário o III Curso de Informações.
por Correspondência, sobre Educação Física e Desportos. São 15 assuntos de. grande
atualidade. Haverá expedição de certificado aos que responderem ao questionário de
conclusão de curso e que demonstrarem aproveitamento. Acham-se abertas as matriculas até o dia 31 de maio próximo futuro. Os colegas receberão um comunicado
especial.
DEPARTAMIGNTO

1m.,.

DE

DIVIJLGAÇAO

.
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a) Atenção colegas: Participem das atividades de sua Associação, faça, de sua
sede o seu ponto de reunião com os colegas. COLABOREM com APEFEG apresentando sugestões e propondo um novo sócio.
b) Auxilie sua Associação adquirindo medalhas e chaveiros comemorativos
do JUBILEU DE PRATA, bolsas, flãmulas e plásticos.
DEPARTAMENTO

DE

ASSISTf}NCIA:

a) Assistência Jurídica, de 2a. a 6a. feira, de 16 às 19 horas, somente consultas, a cargo do Prof. Manoel Morrteíro soares ."
b) Assistência Médica Especializada em Educação Física, a cargo do Dr. Aluísio
Cava.Icanti Caminha, de 16 às 17 horas, às 3a.-feiras.
NOTíCIAS

DA ABDR

Associação Brasileira

de Recreação

1) A reunião de Diretoria será realizada no dia 20 de março, 4a. feira, às 16;
horas, na sede da APEFEG.
2) Paguem sua anuidade (ABDR), relativa ao ano de 1974. Somente Cr$ 24,00,.
c Cr$ 20,00, se o pagamento for feito até o dia 31 de março corrente.
3) A ABDR deseja fazer o ano de 1974 - O ANO DA RECREAÇÃO, mas
precisa apoío das autoridades, colegas e representantes estaduais. Ajude-nos.
4) Novo sócio da ABDR Prof. Rui Carlos Muller, de Porto Alegre, Rio,
Grande do Sul, proposto pela nossa ilustre representante naquele. Estado, Profa. Lenea
Gaelzer.
5) O Departamento de Secções Estaduais solicita aos prezados companheiros,
representantes da ABDR, nos Estados a confirmação de suas representações, objetodo Of. n.v 115/73 ABDR, para o ano de 1974.
6) O Planejamento das atividades da ABDR para 1974 girará em torno das
Recomendações e Soluções do II e III Seminários de Recreação, realizados em 1971 e·
H173, respectivamente.

