ASSOCIAÇÃO

..
·· Ao
~
O

nos PROFESSORES nE EnUCAçÃO F1SICA nE SÃO PAULO
Rua Cesário Motta9 379 - Foneg 37-6936
(a) ProL (a)

.

tJj

JAOINlliQ 'IARGA. FILHO

.V).

RU•.OORONlL ANDRê BELO.
PORTO'WGB• ., liS

lU

.0::
t'""l

.~

AO CORREIO

5

peélimos a devolução caso
trado o destinatário
o

-

__
I:

1

.,.~.~i

.!

<

)

I

BOLETIMINFORMA'rIVO
Nº 10 - 11 - OU'rUBRO
e NOVEMBRO
de 1960
RESOLUÇÕES
TIATIIRETORIA
=======================

- TIESIGNARa Profê,. Yvany Grandes para representar
na eX'posiçao promovida pelá Bandeira. Paulista
de
tizaçao.
- El\TVIARexemplares da nossa Revista para Lourenço
África Portuguêsa
e para a Biblioteca'
do Instituto
cação do Paraná~ conforme solicitaçãoo
- AGRADECER
ao Prof.Roberto
ferências
elogiosas
feitas

Ventura?
a APEFo

da Argentina9

a APEF
AlfabeMarques 9
de Eduas re-

- TIESIGNARo Prof oCarlos Magno de Araujo Cunha para representar
a APEF na Festa de Ginástica
promovida pelo Ginásio são Francisco
Xaviero
- COLABORAR
com a Liga Paulista
de Higiene
tando-lhe
as informações
que solicitar.

Mental ~ pres-

- CONVITIAR
o Prof.Antonio
Boaventura da Silva9
uma palestra
sôbre
o Congresso Luso-Brasileiro'
ção Física
e Olimpíadas de Roma.

para fazer
de Educa-

- ])ESIGNARa Profª. Célia
de Oliveira
para representar
a
APEF na festa
promovida pelo ])EFE em colaboração
com a
A.C.Mo e S.Bo de Folcloreo
- FELICITAR o Prof. Carlos Mascaro pela série
de artigos
que vem publicando no "O Estado de são Paulo" sôbre as ])iretrizes
e Bases da Educação e enviar-lhe
cópia do trabalho e l abo r ado pelo D.OSSO TIepartamento Técnico sôbre o assunto.
-- ASSOCIAR-SEas homenagens prestadas
ao Prof .Alfredo
lombo? pelos líde:L'es da Educação Física
Nacional.

Co--

- H01'IENAGEAB.?
juntamente com professôres
e amigos 9 a Profª o
Euridice
da Silva Costa? por motivo de sua aposentadoria
no elevado cargo de Sub-Comandante da Polícia
Feminina de
são Paulo.
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RESOLUÇÕES DA ASSE1ffiLÉIAGERAL EXTRAORDINÁRIA
=============================================

=

Na Assembléia Geral Extraordinária realizada no dia 30
de setembro, os Estatutos desta Associaçao foram modificados em alguns artigos? que implicam emg
- Alterar a data da eleição da Diretoria para a 2ª quinzena de novembro.
Empossar a Diretoria eleita na 2ª quinzena de janeiro.
- IvIajorarpara Cr.$
500?00 anuais? a mensalidade de Cr.$20.00.
- Estabelecer a jóia de-admis·são-de Cr.$500?00 p'ara os novos sócios.
- Fundir em Departamento de Relações Públicas os Departamentos de Intercâmbio e de Propaganda.
- Extinguir o Departamento Médico.
- Criar a categoria de sócios correspondentes para os associados residentes em outros Estados e Países.
- Autorizar a Diretoria a excluir do quadro social os associados que se achem em atrazo com suas mensalidades por
mais de um ano.
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BUENOS AYRES

- ARGENTINA

Êste Curso será realizado de 8 a 28 de janeiro de 1961.
Dispomos de 10 bolsas? para as quais continuam abertas as
incrições9 até o dia 10 de dezembro.
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CURSO DE EDUCAÇÃO FíSICA

EM SÃO CARLOS

=======================================

Estamos programando para fins de janeiro? um
Aperfeiçoamento em são Carlos.
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Curso de

-

ANUIDADES
=========

Solicitamos aos colegas do Interior que enviem a importâncie. elesuas anuidades? em cheque, vale postal ou valor
declarado em nome dos nossos tesoureirosg
Profs. Aluisio
de Queiroz Telles e Yvany Grandes.
A APEF vive da contribuiçao de seus associados.
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Ped.imos aos colegas cujos nomes já foram publicados
nos rodapés dos boletins anteriores9 que enviem a contribuição que gentilmente se comprometeram a dar para o custeio dos Boletins Informativoso
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ELEIÇÃO PARA NOVA DIRETORIA
===========================

Colegas~ Realizar-se-á no dia 28 de novembro, a Assembléia Geral para eleição da nova Diretoria.
Não somos candidatos a reeleição e nem, por princípio,
indicamos ou sugerimos nenhum. ~Escolham nomes de colegas
que possam manter nossas tradiçoes e que desempenhem seus
mandatos com desprendimento, independência,
eficiência e
dignidade.
Só assim a APEF poderá continuar a cumprir os seus altos desígnios.
Prof.Oscar Kato
Diretor do Dep.Propaganda

Prof.Otto de Barros Vidal
Presidente

tste boletim foi confeccionado às expensas dos colegas ~ Maria T'Iladalena
Cordeiro, Ermida Lidia Fá.anco ,
Alifi Elias9 Altamiro G. Rí.be í.r-o , Armando Ma.r-Lno, ele
ber José Ribeiro.
A todos os nossos agradecimentos.
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