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REGISTRANDO

o associados que atenderam à convocação da Assembléia Geral Ordinária, realizada no mês de março, pronunciaram-se, por unanimidade, pela recondução dos que
já vinham dirigindo a APEF-RIO
para um novo período de mandato.
Esta decisão, antes de representar o reconhecimento de uma parcela de nosso
quadro social pelo o que nos foi possível realizar, é o registro vivo d'e uma participação efetiva, consciente e interessada na vida de nossa Associação. Apesar de
seus inúmeros afazeres, encontraram tempo, esses associados, para vir opinar sobre
o destino de sua entidade de classe: e o fizeram livremente.
A todos eles o agradecimento da APEF-RIO;
agradecimento que estendemos
àqueles que não puderam superar dificuldades para aqui' chegar, mas que demonstraram, por diversas formas, o seu interesse pela Associação.
Há, entre os colegas, os que costumam rotular a APEF-RIO de omissa. A
esses, uma pequena minoria, felizmente, gostaríamos de pedir que venham até aqui
somar esforços trazendo-nos a sua crítica, sim, mas, também,
a sua idéia, o apoio de
sua inteligência e de seus conhecimentos.
De nossa parte, tenham certeza, continuaremos abertos ao diálogo, ao entendimento, à cooperação de todos os colegas, visando, exclusivamente, o interesse da
classe.
A época é de reivindicações. Façamos as nossas, já, e nos esforcemos para que
sejam atendídas.
Trabalhemos pela Educação Física. Vale a pena lutar por ela.
A Diretoria
NOTíCIAS
Informes Especiais:
1 33. Aniversário de fundação da APEF-RIO: - Em sua sede, a APEFRIO comemorou, em cerimônia simples e informal, a 29 de março, os seus 33 anos de
fundação e de trabalho continuo pela Educação Física. Na ocasião foram empossados os Diretores e Conselheiros eleitos na Assembléia Geral do dia 21 de março,
em cerimônia presidida, a convite da APEF, pela Profa. Laud'imia Trotta, Presidente
do Instituto dos Professores Públicos e Particulares que, mais uma vez, veio trazer-nos
suas palavras de apoio e incentivo em nosso esforpo pela Educação Física. A Profa,
Maria Luiza Amaral, reeleita com os demais membros da Diretoria e do Conselho
Fiscal para um novo período, een breve palavras reafirmou o propósito de um trabalho persistente no encontro de soluções para Os problemas que afligem mais diretamente à classe dos Professores de Educação Física e solicitou o apoio dos associados, através de sugestões, de críticas e participação direta nas tarefas a serem desenvolvidas.
Um simpático almoço no sábado, dia 31 em casa da colega Ruth Bittencourt e
oferecido pela Diretoria, encerrou as festividades do aniversário da APEF- RIO.
0

2 ASSEMBLÊIA GERAL ORDINARIA: - conforme foi amplamente d'ivulgado, no Boletim de Jan.jFev.-79 e no comunicado especial enviados a todos os
associados, realizou-se no dia 21 de março, na sede da APEF-RIO, a Assembléia Geral
Ordinária convocada, na forma estatutária, para apreciação do relatório e balancete
de 1978 e eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal para o bíênío 1979:11981. A referida Assembléia, que teve como presid'ente o Prof . Hélio da Silva Pereira, escolhido
por aclamação dos sócios presentes, aprovou as contas e o relatório. apresentados
e reconduzíu,
para o novo biênio, todos os membros da Diretoria e do Conselho
Fiscal atuais.
3 A APEF-RIO recebeu, pelo transcurso de seu aniversário, telegramas de
congratulações dos prezados colegas Deputada Lygia Lessa Bastos e Proí'. Antonio
Barbosa, de Brasília, e um atencioso ofício da Federação das Associações dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro, além de manifestações de vários associados. Gratíssimos.

4 40. Aniversário de Fundação 'da, Escola:"de Educação Física e Desportos
da UFR.J: - A Profa. Fernanda Barroso Beltrão, Diretora das Escolas de Educação
Física e Desportos da UFRJ, convidando para, os 'festejos comemorativos do,40.•
aniversário de fundação da gloriosa Nacional, no dia 17 de abril, terça-feira, às 10
horas, no auditório do Centro de Ciência, da Saúde - Bloco K - Cidade Universitária - F'undão . Durante a .solenídade, serão homenageados os .profs. fundadores.
Ainda dentro do programa comemorativo, será realizado um almoço 'de confraternização
dos ex-alunos - os Professores de Educação Física - no Restaurante KOMAY,
Rua do Milho, 80. (Av. Brasil, perto do porcâo da Casa da Banha), às 12 horas;
logo após a solenidade no Fundão. Preço: Cr$ 120,00. - As listas de adesões ao
almoço podem ser encontradas na Secretaria da EIDFD (Ftmdão). na APEF-RIO
(Av. Franklin Roosevelt, 39 s/131O) e na Escola Municipal Ari Quintela (Rua Engenheiro Moreira Lima, 54 - Penha, com a Prof. Aleth Carneiro Leão que está
organizando o almoço). A APEF-RIO conclama a todos os associados: - Vamos fesit;ejar, juntos, o aniversário da Nacional.
0

5 A Diretoria da APEF-RIO estará reunida nos dias 14 de março, 18 de
abril e 30 de maio, em sua sede, às 16 horas. Na reunião de abril, será estudada
a programação de 1979.
6 Este é um informe especialíssimo: - nossa estimada colega, e associada,
Professora Maria José Atves de Oliveira, foi agraciada com a Comenda da Ordem dos
Leões, da República do Senegal, em cerimônia presid'ida pelo Dr. Musta.fá Níasse,
Ministro das Relações Exteriores daquele país, num reconhecimento ao extraordínário trabalho de pesquisa da cultura do Senegal que ela vem realizando há algum tempo. Parabéns, Maria José; você merece muitas outras comendas.
7 E ATIDNÇÃO COLEGAS: - fílíem-se, também, à FI:EP (F:l!lDÉRATIO~
INTERNATIONALLE D'J!:DUCATION PHYSIQUE).
Procurem, para tal" seus representantes no Rio: o Delegado Regional, Prof . Manoel José Gomes Tubino (na
Universidade Gama Filho) ou a Delegada-Adjunta, Profa. Maria Luiza Amaral (na
APEF-RIO).
SECRETARIA
1) Horário da APEF-RIO: - nossa Associação está funcionando, normalmente;
de 2a. a 6a. feira, de 13 às 17 h. Para atender o colega associado, ou qualquer outro
que nos honre' com sua visita, há sempre um Diretor, além do, nosso funcionário
s.dmínístratívo.
2) Mantenha atualizado o seu endereço. A ECT tem devolvido vários Boletins
por não encontrar, nos endereços regístrados, os seus destinatários.'
3 Reeebemes e agradecemos: Trabalho em Israel, publicação da Confederação
dos Trabalhadores de Israel, Folha do Prnfessor, órgão do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro, Boletim Bibliográfico n. 20 e Anuário Esta:'
tístico do SIDSC-Nacional, Boletins <de Jan./Fev./Mar.-79
do Social' Ramo~ 'clube',
Ludens n. 4/78, revista do Instituto Superior de Educação Física de Lisboa, Perspectiva Universitária ns. 100, 110, 111, 112 e 113, Revista do Clube Militar, de novo
dez.-78 e de jan.fev.-79 - Revista do América F.C. - Noticiário 'do Magistérto, órgão da UECIRJ - Boletim Informativo (Edição Especial), de' jan./79, d'a
Diretoria de Esportes de Minas Gerais - APCE-J,o.rnal, de fev./79, órgão da AsSO,",
ciação do Pessoal da Caixa 'Econômica - Circulares ns. 3 e 4 da FIEP - Convite
do Governo do Estado da Bahía para a solenidade de inauguração d'O Centro de
Convenções da Bahía - Boletim da APEF-S. Paulo.
l.i
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4) tN'ovos associados: - é com prazer que registramos o ingresso, em, nosso
quadro social, dos colegas: Adison Pereira Ribeiro, João Augusto Leitão Fílho .·é
José Carfos de Almeída, COmo sócios-contribuintes, e Paulo Roberto :Ferreira. Nu~
nes, como sócio-estagiário; propostos' pela Profa. 'Maria' Luiza Amáral.",
...;-~

TESOJ]RARIA
1) A taxa social devida pelos associados da APEF-RIO

é a seguinte:

mensalidade: Cr$ 20,00 (vinte cruzeiros), que poderá ser paga por semestre
(Cr$ 120,00) ou por ano (Cr$ 240,00), para os sócios contribuintes, correspondentes
e estagiários;
os sócios proprietários pagarão Cr$ 10,00 (dez cruzeiros) por mês sendo
Cr$ 60,00 por semestre ou Cr$ 120,00 por ano.
Ao colega sócio-correspondente solicitamos que envie sua contribuição social
através de cheque nominal ou ordem de pagamento a favor da Associação dOs Professores de Educação Física do Rio de Janeiro, no valor da anuidade (Cr$ 240,00) ou
do semestre (Cr$ 120,00, cada semestre). O recibo de quitação será enviado pelo Correio.
2) Aos colegas em débito, solicitamos que saldem as suas dívidas. Se, acaso, têm
dificuldade de vir até a APE,F-RlJO, telefonem para sua Associação e digam quando
e onde poderão ser procurados. A APEF-RIO mandará ao seu encontro pessoa devidamente credencíada para receber suas mensalidades. Contamos com a compreensão
de t&dos.
DEPARTAMENTO

CULTURAL

1 PRÊMIO PROFESSOR MANOEL MONTEmO SOARES - 1979:
será
lançado no próximo Boletim, em novas bases e em novo prazo. Prêmio para 1979:
01;,$ 20.000,00.
Aguardem detalhes e preparem-se para concorrer, colegas.
2 A Sociedade de Medicina Esportiva, do Rio de Janeiro anunciando: a) TI
Curso de Especialização em Medicina Desportiva e II Curso de Especialização em
Ciências do Desportos, ambos em convênio com a Faculdade Castelo Branco (de maio
a outubro de 1979);
b) Prêmio Leite de Castro - 19791 - para trabalhos ligados
à, Medicina Desportiva. Informações em sua sede, na Av. Mem de Sá n. 197, Rio.
3 VAMOS APRENDER MúSICA: - COm este título, a Profa. Maria Augusta Joppert, Presidente da Associação dos Educadores de Música do Rio de Janeiro,
lançou no dia 29 de março, no Clube Municipal, um novo audiovisual, numa produção
da SONO-VISO. Trata-se de um excelente material didático para professores e estudantes de música. Nossos cumprimentos à Profa. Maria Augusta Joppert.
4 V ENCONTRO NACIONAL DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FíSICA - será realizado, no período de 27 de abril a 1.0 de maio próximo, numa promoção da, Associação dos Especializados em Educação Física e Desportos do Rio
Grande do Sul. Terá por local a cidade de Tramandaí, em cuja Prefeitura poderão
ser feitas as inscrições. A APIDF-RIO já recebeu a relação de hotéis, campings e colônias de férias, que está a disposição dos interessados para. consulta. A estadia nas
colônias de férias é gratuita; quem estiver interessado deve apressar-se em sua inscrição para garantir vaga nas colônias de féria. Temas do Encontro: Orientação da
Educação Física nos Jardins de Infância, 1.0 2.° e 3.0 graus; Currículos das Escolas
Superíores de Educação Física; Conselhos dos Titulados em Educação F'ísíca e Temas
livres. Inscrição para o Encontro: Professores de 'Educação Física - Cr$ 500,00; Universítáríos de IDducação Física: - Cr$ 200,00, que devem. ser feitas na Secretaria Municipal de Turismo de Tramandaí - RS (tel.: 66).
,I

DEPARTAMENTO SOCIAL
1 JOGOS PANAMERlCANOS - PORTO RICO/1979: - já em estudos,
com a Agência de Viagens CHlANTECLAIR, escolhida pela APEF-RIO para promover a viagem a Porto Rico, as diversas opções para a escolha dos interessados. Podemos adiantar que a parte área (RIO/MIAMI/PORTORICOjMIAJMlI/RIO) ficará em
USS834,00;
estuda-se, também, a melhor forma de financiamento.
A APEF-RIO envidará o máximo esforço para conseguír a isenção do depósito
de Cr$ 22.000,00 exigido para a liberação do visto de viagem. Para tal, abrirá em
sua sede a inscrição dos associados interessados até o dia 25 de abril próximo. Tamti€m requereremos junto aos Governos Federal, Estadual e Municipal, para os associados
funcionários públicos, a isenção do ponto.
Se você está interessado, colega, não perca tempo. Procure a sua APEF-RIO.

2 XXII JOGOS OLíMPICOS MOSCOU/1980: - A Giro Turismo Ltda., com
sede em São Paulo, única representante no Brasil dos organizadores da Olimpíada
de MOscou, já está promovendo as inscrições dos interessados, oferecendo várias opções
e raciüdades.
Representa a. Giro Turismo Ltda., aqui no Rio, nossa colega e associada Prota , Berenice Salazar Figueira que está à ã'isposição dos colegas para quaisquer informações e para inscrever os que pretendem assistir àquele magno evento desportivo . Se você está interessado, colega, telefone para Bereníce (Tel , 275-7976) que
<ela irá ao seu encontro. Em tempo: a Giro Turismo é de propriedade de uma colega
de Educação Física; vamos prestígíar a nossa classe!
3 O colega Prof , Paulo Barbosa Torres, e sua noiva Sandra Corrê a convidando para a cerimônia religiosa de seu casamento, às 20 horas do dia .11 de maio
próximo, na Igreja de Santa Margarida Maria (Lagoa). Ao jovem par, as felicitações
da APEF-RIO.
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1 Assembléia Geral Ordinária: - conforme comunicação de uma circular
<enviada aos nossos sócios, bem como Edital publicado na imprensa do Rio, está marcada para o próx.rno dia 27 de abril a Assembléia Geral Ordinária da ABDR, no horário das 10 às 18 horas, em sua sede provisória (Av. Franklin Roosevelt, 39, s/1310).
A Ordem do Dia constará de duas partes: a) de 10 às 11 horas, apreciação e votação
.(10 Relatório e Balancete;
b) de 11 às 18 horas, Eleição da Diretoria, do Conselho
Diretór (doís (2) membros) e do Conselho Fiscal, para o biênío 1979/1981.
2 Destaque: - A APEF-RIO encontra-se em grande movimentação por causa
da Eleição, que fez realizar no dia 21 de março, a fim de serem escolhidos os membros
da nova Diretoria e do Conselho Fiscal, para o biênio 1979/1981. Foi reconduzída ao
cargo de Presidente a Profa. Marta Luiza Amaral Apesar de sabermos que ela enfrentará mais dois anos de lutas em favor da Educação Física
por extensão, do Professor dessa especíalídade, encontrando, como sempre, muitas dificuldades, ficamos muito contentes com essa reeondução.
Sabemos-que a sua dedicação é de tempo exclusivo. Tanto faz ir a uma repartição pública, como a uma agência de viagens, ou a
Brasí1ia ao encontro de autoridades federais, não é problema! Para ela o que vale
de verdade é saber que o ideal movido há 33 anos para a fundação da Associação dos
Professores de Educação Física jamais poderá esmorecer.

e,

Maria Luíza tem contado, e muito, com a colaboração efetiva de todos os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal e dos demais Departamentos da APEF. A
todos, pois, as nossas felicitações e os votos de um futuro promissor para esse novo
período de trabalho.
3 Internacional: - A primeira Presidente da ABDR, Prof. IDthel Bauzer Me-deíros, também da atual Diretoria e do Conselho Diretor, seguirá brevemente, para
os Estados Unidos, a convite, a fim de pronunciar duas conferências sobre RecreaçãoLazer _ Mais detalhes no próximo boletim.
4 Inovação: - Trata-se da Colônia de Férias realizada pela Escola de Educação Física e Desportos da UFRJ, com a colaboração do Departamento de Lazer da
Fundação Roberto Marinha, e sob a Coordenação Geral do nosso prezado sócio, Prof ,
=Person Cândido Matias da Sílva., O enfoque principal desta Colônia foi o de conscientizar todos os membros da comunidade. Os assuntos do dia eram sugeridos pela
coordenação, de comum acordo com os participantes e este Os realizavam sempre em
forma de mutírão ,

I

Excusado é dizer que os resultados foram válidos, e por .que não, ótimos! Houve
o dia do troca-troca, bem como de uma festa junina, COm destaque para o nosso

)

/

I

folclore. Valeu a experiência; a duração foi de uma semana
reiro.
A ABDR agradece e felicita aos promotores desse evento.
5 -

.no mês find'o de feve-

Caro Sócio

Estamos aguardando sua colaboração no sentido dos nossos trabalhos nossas aspirações, nossas lutas em prol dos nossos objestívos comuns e também no acerto da.
anuidade junto à Tesouraria. Venha participar com a ABDR! Nossos agradecimentos.
Solidarize-se com a .ABDR!
6 O nosso lema é: INDIVíDUO
expressão - convivência sadia!
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