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COMENTAR'IO

Como ocorre todos os anos, nos meses de janeiro e fevereiro a APEFEG limita suas atividades aos serviços administrativos e informativos e a um ou outro
programa social para seus associados.
Já no próxímo mês de março, porém, reíniciaremos nossas atividades normais.
dando cumprimento ao programa que, no momento, está sendo elaborado pelos !Lversos departamentos da APEFEG. Através dêsse programa, procuraremos atender, da melhor maneira possível, aos interêsses dos professõres de Educação F'í<síca e, partíeularmente, de nossos associados.
.
Insístíremos, também, com maior ânimo, na luta pela conquista de 'nosso maior
objetivo: - B. criação do Departamento Estad~l de Ed,ucação Física e Recreação
Atuantes, mas disciplinados, estaremos sempre presentes em defesa da classe,
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DIRETORIA
a)

A Dtretoria da APEFEG estará reunida,' no mês de fevereiro,
das 17,30 horas do dia 26 (quarta-feira).

b)

Oarnpanha=F'Inancelra, da APEFEG: esta campanha tem por única finalidade reunir recursos para a compra de uma nova e maior sede para a
APEFEG. Para isto, foram lançados 90 (noventa) títulos de sócíos.propríetártos, nó valor de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) cada um. Condições para aquisição: à vista ou com Cr$ 10.000,.00 (dez mil cruzeiros)
de entrada e 18 (dezoito) - prestações de Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros). S'Ó poderão adquirir êste título os professõres licenciados em Educação Física. A campanha tem, ainda, um livro de ouro para receber doa.
ções de qualquer pessoa amiga. Participe também desta campanha, prezado consócio.

c)

Já assinaram o livro de- ouro da eampanha
seguintes associados' e amigos:

financeira

a partir

da APEFEG

os

Manoel Monteiro Soares - Nilo Ferreira
Tjto Pádua ---.ê Euse m.
Nascimento Lage Maria Luiza Amaral - Ruth de Mello Bíttencourt.
- Ronald Victor do Espirito Santo Francisco Edéa Patrony - José
de Olíveíra Gomes - Wilson Teixeira - Mário de Queiroz Rodrigues Marta Pastora de Araujo Elza da Silva Machado' Murilo de Oa,:,valho Francisco Evangelista Sarmanho -- Fernando· Alves MeIo ,Inezil Penna- Marinho - André Sérgio da Silva ~ Paulo' de Oliveira'Fany Lcvin de 'Lemos - Gilda d'Almeida Mattos - Myrza Massena Godinho - Celírr
!1'i:qUeFigueiJ'a - Floriano Manhâes Barreto - Felnanda Barroso Beltão - Thomaz Bernardo Costa Filho.
SECRETARIA:
a)

Campanha para aumentar do quadro social da APEFEG: convidamos todos
os associados a participarem
desta campanha: a APEFEG é o umco
órgão que não esmorece na luta por nossas reivindicações, mas ela precisa aumentar o número de seus colaboradores. Se cada associado, .seja
proprtetãrio.
contribuinte, correspondente ou honorário, trouxer mais um
colega, teremos duplicado o nosso quadro social."

b)

a Prof , Ruth, Secretária da APEFEG, é encontrada tôdas as terçasfeiras, de 15 às 16,30 horas, e nos dias de reunião de Diretoria, de
17,30 às 19 horas, na sede da Associação. Aproveite essas ocasiões para
comunicar seu nôvo endereço ou para informar-se sôbre a «campanha de
novos sócios».

TESOURARIA
a)

Lembramos aos sócios contribuintes
e correspondentes,
em débito com
os cofres da APEFEG, que a mensaUdade em vigor é de Cr$ 150,00 (cento
e cinqüenta cruzeiros). O pagamento deverá ser feito por' trimestre (Cr$
450,00),
semestre (Cr$ 900,00) ou anualmente
rc-s 1.800,00). O sócio
correspondente pode enviar cheque em nome da «Associação dos Professôres de Educação Física do Estado da Guana.bara», no valor de sua contríbuíção . Apelamos a todos os associados em débito para que regularizem .o pagamento de suas mensalidades. Utilizem, para isso, os serviços
de nOl"80 cobrador Sr . Silva. Peçam. sua visita pelo telefone 52 - 7 8 4 5 ,

b)

Movimento financeiro

do mês de janeiro:

c-s

Receita ..
Despesas
Saldo credor
DEPARTAMENTO

.'

160.297,90

.

Cr$

60.189,00

.

o-s

100.108,90

CULTURAL:

a)

O livro do professor Renato Brito Cullha «Organização de competi,
ções» - já está em fase de co!!-clusão. l!l o que nO·8informa a gráfica.

b)

As atividades dêste Departamento
serão reiniciadas em março próximo.
Novos cursos, inclusive o de preparação para o concurso de professor de
Educação Física do Govêrno do Estado da Guanabara.

c)

As colegas Leila Yone do Nascimento e Maria Lúcia Saphira Ribeiro estão
representando a APEFEG no Curso de Iniciação ao Teatro que a .Casa,
do Professor do MEC realiza presentemente, sob ~ direção de Maria Clara
Machado,
.

DEPARTAMENTO

SOCIAL:

a)

Aniversariantes
do mês: Leila Yone do Nascimento - Antônio G. Roma
Alda Pardal da Costa Leopoldina Carvalho Braga Nelson da
Cunha Maria Eugênia Mac Guines Xavier Suzette Craveiro Costa
Margarida Maria Ferreira da Cunha - Dalva Margarida Goulart
Nazira Richa Liliane Carvalho de Souza Ilse H. Doerzapff Wilson Miranda Tupinambá.
Parabéns.

b)

«Encontro de Amigos» dia 26 de fevereiro, quarta-feira,
a partir das
19 horas, na sede da APEFEG. Homenagem aos aniversariantes. do mês.

c)

Passeio a Muríquí ' programado para o' dia 19 de fevereiro, quartafeira. O almôço será em casa de nossos . amigos Sr. e Sra. Nícolau Munk.
Informe-se a, respeito na sede da APEFEG.

DEPARTAMENTO

DE

DI VULGAÇ'AO:

a)

Dê a data

b)

Estamos no firme propósito de divulgar, ao máximo, todos. os assuntos
de nessa especialização.
Coolabore conosco nessa tarefa.
Se você tem
elementos para isso, facilite nosso contato com a imprensa falada, escrita
e televisionada.
•

DEPARTAMENTO

de seu aniversário

para

ser anunciada

no Boletim

DESPORTIVO:

Conttnua armando a barraca de praia e a rêde de volibol aos domingos
em Copacabana, de 9 às 13 horas, em frente à Rua Rodolfo Dantas.
DEPARTAMENTO

DE

AS SI ST~NCIA:

a)

Assistência jurídica aos sábados,
atendidos em nossa sede.

das 15 às 17 horas.

Os colegas serão

b)

Voltamos a avisar a todos os colegas interessados que o Govêrno do
Estado da Guanabara realizará, dentro de alguns meses, concurso para
provimento efetivo no cargo de Professor de Educação Fisica.

OUTRAS

NOTAS

a)

Organização Técnica de Educação Física Ltda.: livros, revistas, material
de ginástica e desportos (depósito e correspondência: Av. Rio Branco,
"18, sala 1603). Já está à venda o disco «Danças Folclóricas».

'b)

Venda de material e publicações: a APEFEG mantém uma seção de venda
de material de ginástica e publicações especializadas. Horário: de 9 às
'11 e de 14 às 17 horas, díàriamerrte, exceto aos sábados.

c)

Auxilie sua Associação
distintivo da APEFEG,
e muito bom gôsto ,

adquirindo chaveiros, bolsas e flâmulas com o
Material de primeira qualidade, ótima confecção

ATENÇãO COLEGAS: participem das atívídades de sua Associação; façam
de sua sede o ponto de reunião com os colegas. COLABOREM com a
APEFEG apresentando sugestões e propondo. um nôvo sócio. Aplaudindo
ou não, PARTICIPE:j\1: sempre!
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.As Professõras

Ruth de Mello Bíttencourf e Celína Henrtque Figueira
custearam a Impressão dêste Boletim.
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