
Boletim da
A ssociação dos Especializados em Educacão Física e Desportos

F'nndada em 20-12-1945 - Reg.O no CartóIio Especial sob n o 7'>1 Sede R F u d•.•. - : ua elzaro,
s/n - Fone 3-2815 Jardim Botânico p~rto AIo egre

,"'.0 2 - 30/fl/67 TiraY'Bm: 1.000 exeuplares - I{edator: Washington Gutierl'ez

Ilrno. Sr.

AO CO,RREIO: Não encontrando o destinatário, favor devolver ao remetente.

ri::\TFASE À EDUCAÇÃO FíSICA

Retcrnandq ele Vitória, ondle esteve
representando a ESEF na reunião de Di,
tores de ~gscolas de Educação Física, o
prof. ,]acintho Targa enviou um ofício
ao exoelentissirno senhor Oe11,'Walter
Peracchi de Barcelos, Governador do Es-
t~do, O referido ofício foi amplamente
divulgado pela imprensa gaúcha e nós
agora ternos a satisfação de transcrevê-
10 na íntegra: "Senhor Governador: 'I'e-
nho a honra d'e comunicar a Vossa Exce-
lência que, em reunião de diretores das
dez Escollas Super-iores de Educação Fí-
síca :do 13easil, r,2~1izada em Vitória, pro-
movida pela Universidade Federal do
Estado do Espírito Santo e patrocinada
pela Divisão de .Educação Física do Mi-
r:istério da Educação e Cultura, em que
tive a honra de representar a nossa Es-
cola, foi Iresolvido dirigir a todos os S8-
uhores govíernadores de Estado e Secre-
tários de Educação um apêlo no sentido
de que seja dada espécial ênfase à Edu-
cação Física e aos Desportos, (~an~o na
escola Ip,rimária como na de g~au médio,
em razão da deficiente formação nsicos-
somática ele nossa; gente, \e'videnciáda em
estatísticas vertíadeiramente alarmantes,
como, !p'or exemplo. para só citar algu-
mas: a de que 54,5% dos jovens convo-
cados. /para o serviço militar serem re-
jeita.dos como incapazes; a d,lelque '12%
dos alunos matriculados 'em estabeleci-
mentos de grau médio dOIEstrucLode São
Paulo praticam atividades esportivas

ori entad as , isto considerando-se que S
DI' d ' E .
J au o amo a e o !..slado que melhor euida
da ,Educação Física no. 'Brasil; a de que
n~als de 2/3 elos educandários do 'país
nao cumprem as exigências Ieuais por
falta de proíessôr-es e de instala;ões' ade ...
quadas ; a de que ela grande massa de
jovens brasileicos, nem '10% frequentam
as escoâas de grau médio; a de que o B'io
Grande do Sul particularmente possui
, ' '- 'somente 1/3 de iprof)elssôres titulados de

g~'au médio. e 'nas nossas escolas primá-
1'1a's da própria capital não hà prcfessô-
res ~sjpiecializad:ossuficienUe,s para 0, a-
tendimento Ia seus alunos. Oientes das
dificuldades f'inanqeíras que atravessa
nosso Estado, tornando difícil o estabele-
cimento de um plano estadual para re-
solver ou melhorwr, o problema da Edu-
cação Física, tomamos a liberdade de su-
gerir ai Vossa Excelência que na próxima
reunião de Secr{etários de Educação dos
Estados, que serú promovida pelo Minis-
tério da Educação 'e Cultura, em que se-
rão estudados os planos (\el caráter nacio-
nal, seja encaminhado também um plano
com) um pedido de verba, não só ipara in-
centivo da especializaçãolide prof'essõrcs,
como tamhém de apar-elhamento e insta-
lações de Educação. Física para as nossas
I?scolas primárias e de grau: médio. Foi,
outrossim, deliberado dirigir a Vossa Ex-
J~elência um apêllo no sentido de que o
Conselho Estadual de Educação seja in-

,tegra:do com um professor especializado
'em 'Educação Física, habilitado a opinar



~ôJJI'e os problemas educacionais r efer en-
tes à Educação Física e Llesportos, como
acontecia anteriormente em que o Supe-
rintendente de Educação Física era mem-
bro nato do mesmo. Colho o ensejo para
apresentar a Vossa Excelência os protes-
tos ela maís elevada lestima e considera-
ção. - Prof', Jacitnho F. 'I'arga, [Jresiden-
1e do GEPI~SEF."

SANTOS
Acabou voltando parei Santos o tradi-

cional Curso de Férias da APEF e DEFE
{Ie São Paulo. O Curso dêste ano será rea-
liazdo rll2 2 a 14 de .jullho. Vieram duas
bolsas para o GEPESEF. Tínhamos 5 can-
riidabos. Feito o sorteio, os í'olizardos fo-
I am os colegas Nelson Saul ,e,Marlene RJo-
drigues Koechc. Voltando ·de Santos, os
referidos colegas clarão um curso aqui em
Pôrto !Ale'gr~"a;pós >Ü dia 18 de julho.
Aguardem o noticiár-io da imprensa. Tam-
bém no curso de Pôrto Alegre é possível
que seja inclui da a cadeira de Sociologia,
.corn a vinda da prof'.a Mcema 'I'oscano.

FUGE
O pr-esidente da l :FUGE enviou-nos

um ofúe:io referentemente ao nosso comen-
tário sôbre a série de jogos unive,rsitá-
dos realizados em; plena elP'Üca de aulas.
Êle >concorda com nossa tese de que "03
jogos devem s~,r realizado's aproveitando-
se mais o per-íodo de férias 'e meno.s o ~e
aulas" mas acha que o desporto unrversr-
tàrío já. luta com tantas difiouldades que
o que precisa é de ·estímulo e não de "pe-
dr-inhas" como aquele nosso. artigo. Já
res pendemos ao colega Wal ter Jone dos
Anjos, reafirtnandonosso vponto de vista
e dizendo que ,a melhor maneira de cola-
horar, muitas vêzes é dizendo um "não.",
,e não apenas aplaudíndo cegamente as
coisas erradas que são feitas.

CONGRESSO :E1li CHICAGO

Vdajou' para Chicago, na pr-imeira se-
mana de junho, o prof. Fr-eder ioo Guilher-
me Gaelzer. Vai assistir ao. ICongresso
Internacional de Saude, Bem-Estar e Re-
creação. Felicidades, prof. Gaelzer. Aqui
ficamos aguardando sua contcibuição cul-
tural ao r ebor-nar aos U)agos.

DR. HENWQUE LICHT NO CND

O Rio Grande do SuL foi honrado com
a rec!e,nte nomeação do DI'. Henr-ique Licht
para o Conselho Nacional de Desportos.
Ao nnvo Conselheiro, Dir-etor do nosso

'. Departamento de Esportes do. Estado. e·
presidente do Conselho Deliherativo da
AEEFD, os sinceros cumprimentos da
classe.

BOLETIM FIEP
A assinatura anual do Boletim da

Federaçâo Internacional de Educação. Fi-
sica custa apenas NlCr$ 5,80. Façam suas
assinaturas com o nossojnesldente, GeI.
Ttl:rga. .

VAMOS A BUENOS AYRES?

Na capital' -argentinu, de 7 a 15 de
outuln-o, junto com o Campeonato Sul-
Americano de Atletismo, teremos o' XIV
C01113'rossode Medicina Esportiva, Senho-
res médicos espeoializados sjenhores
massagistas, senhores professôres que
estão se dirigindo para o ramo médico-
ortopédico da Educação Física: vamos lá t

MUSEU DoE EDOCAÇÃO FíSICA

O ge1-w.ral Jayr Jordão Ramos, con-
tinua entusiasmado com o seu museu de
assuntos e coisas Ida educação física. Se
o coleg~ quer contribuir com alguma pe-
ça, envie-a para a Avenida Portugal 986
apto. 60 - Urca ~ Rio - Gua:na;bara.' ,

GALA GINASTICA

O casal Vera ·(profes'sôl"es chilenos
que esti verem em Pôr-to Alegre), vem ao
Brasil com a. }elquipe venezuelana a fim
de apresentar uma Gala Ginástica. Data:
10 a 14 de agôsto. Vamos prestigíá-Ios!

PUOF. MEDEIROS

Acaba de falecer o pr-of. Leonel Ca-
bral Medeiros. O prof'. Medeia-os era pes-
soa estimadíssima em nossa cidade, ten-
do sido. um dos pioneiros da recreação
pública no Rio Grande do Sul. Nós que
fomos "guri de praça" do prot. Madeiros,
na pracinha do Alto da, Bronze (praça
General Osório), prestamos nossa reve-
rente homenagem à míernór ia do velho e
querido mestre.



De 1.0 a "j de Junho i.estiveram reu-
nidos em Vitória os Diretores das 11) Es-
colas de Educação Física civis !el 'repre-
sentantes da E'S'00'11(t de Educação Fí-
sica rio Exército e,tio Centro de Es-
portes da Marinha, a conviíie da. ESEF
da Universidade Federal do Espírtto San-
to, sob o patrocínio Ida Divisão de' Edu-
cação Física d.o Ministério de Educação
e Cultura. N1a ocasião Jorarn tratados di- A 6 de maio tivemos o nosso tradi-
versos assuntos \ cl)e interesse nacional, cional encontro anuaâ, [comemorando-se
como por exemplo, assugestões ~)ara um (, 27.° aniversário da E8EF. Um progra-
PIano Nacional de Edu-cação Ftsioa, a fim ma legal; show de desportos individuais

p coletivos, gmástica de. solo, feminina
de ter início um esquema em quíe se 'Pre- moderna, saltos, dança moderna, cãnti-
tende resolver certos problemas 'que es- cos, d!e1sifileem trajes de natação século
tão dia a dia se agrwvarndo, a começar pe- XIX, saudações, coquetel le muita coisa
]a escola primária, :ondesfe' Pl:.ele.nq.o.. d0.:.",g?s.t~~~:, .º().ID.:P'~~~,9t.t"!Aao ,28..0!

nn. CELESTINO VEM Ar

Pill'lo Alegre recelJ!C"I'ií,em setembro,
a visita do Prof'. Celestino Marques Pe-
reira, tpt"ofessor do INEF ele Portugal,
autol'clo cdk'hl'e ,"rrralado de Educação
Física", e um elos 'exiPocntes máximos
da eclueaçã o física mundial.

ANUlIDADE

O colegó~ enviou o ch equ« de NCI'$
3,00 wfelj,'lllle h anuidade de 1D66? Já,?
Oue bom! E'I1\',ie 'élf?,ora.11111 cheque de,
NCr$ 5,00, cor-respondente à anuidade. de
1067. lt fúoil : d a qualquer Iianco e eu-
vio um cheque a Iavor da conta que te-
mos na mahiz dJo, Banco ,Agl'ícola Mer-
cantil.

COLEÇAO C.E.R DOS PUOFS.
MAZEl E l\'iAUnO

Os nossos colegas de S. Paulo, Mazzei
P. Mauro. estão leditando uma vcrdadeu-a
enciclopédia dei [Educação Físuc-a e Re-
creação, em ;) volumes. Oomo a t.i~'agem
é l'imitada, desejam saber quais são 0'0
que estão interessados e111adquiri-Ia 'p:o!"
30 cruzeiros novos. Estamos pleiteando! t~

pagamento em prestação, de modo que o~
que desejarem reservar uma coleção de-
verão dir-ígír-se á nossa 'Secretaria ou D
Organização Ditr-ibuidora de Livros. Can-
xa Postal, 1'821 - S. Paulo.

DIRETORES 'EM VITóIUA

senvolver a iniciação desportiva, 'I'ratou ,
se também -de dar tc'el'ta unidade aos cur-
rículos, dentro dos mínimos fixados pe-
10 Consíelho Federal de Educação. As Es-
colas foram auscultadas para a r-ealiza-
ção dos Exames de Suficiência. Insi stiu.
se muitosôbre a ' necessidade de serem
dadas condicqes qiara 'se poder realizar'
pesquisas ci entií'ioas na Ed. Física. Oada
Escola foi presenteada com uma verba
ele dez milhões, a fim de fazer face a cer-
tas compras de material ele carúter ur-
gente. A HEI<' do Ministério (l~e Educa-
ç.ão e Cultura puhlioarú no seu Boletim
as conclusões desse frutuoso conclave.
Portanto os nossos PARABE~S ao Mag-
nífico Reitor ela Universidade Federal do
Fsp. Santo, DI'. Alaor (jueirllz de Araujo,
ao novo Ditj2'Lor ela DEl" elo MEC 'I'en. Cel.
A'I'Uml' Orlando Costa Ferre ira e ao sim-
p.itico Coleca Pr of'. Aloyr (jueiroz de
Ar-aujo, dir-etor da ESEF do Espír-ito San-
to.

RECRFAÇÃO

De 28 de julho a 1.° el~ agôsto reali-
zar-sa-á eT1'1Vancouver (Oanada.) o 000.-
grosso Internacional do I'CHPERj e do 10
a 17!, de junho Leve lugar um Simpósio de
Recreação em Moníeeal (Canada).

NOVO DInETOR nA DEF DO MEC

Assumiu a direção da Dávisão d'e
Cdu.fc·ação Física do MrEG o Sr. 'I'en. Cel.
Arthuf da Costa Fíerreira, Nossos para,
bens e votos de sucesso!

CA'SAMENTO
N()ISSaj rcoliega Amita Gaírcia eontraiu

núpcias com o Sr. Othelo Fabião. FeH-
cidades ao casal!

ANIVERSÁRIO DA ESEF



CONSEf~HO DELIBERATIVO

Em 20 de abril, reuniu-se 01 nosso
Conselho Ueiiberativo. Eis um r-esumo
dos assuntos ventilados naquela neunião :

1. Objetivos da AEEFD (que o Boletim
diga Djclasse dos objetivos de unir os es-
peoializados, esclanecer dúvidas, aprimo-
rar culturadmente, promover carn panhas
pelo alevantamento da IproJissão, etc.)

2. Leitura 'e aprovação do relatório
presidencial (período 23/12/64 até .
~O/4i'El7). O presidente relatou: diver-sas
reunifies de Diretoria e do Conselho; IV
estágio para atualização de Conhecimen-
tos; Curso «le "Orientação Moderna d.i
l~ducação Física Esportiva Gener-alizada"
e "Programas Mínimos papa as .escolas
de Grau Médio"; Bolsas no. XI Curso de
SanLos; Expedição de 8 edições do Bo-
letim em 1965 e 21em 1966; Campanha
por mínimo de 3 aulas semanais de Edu-
cação Física; Campanha de sócios e de
pagamento das anuidades ; manifesta-
ções pela imprensa.

3, Sóeros - dan- anistia aos atrazados ;
até 1965; eliminar a jóia; lodos os espc-
cializados dl3l11teoda associação ; possibi-
lidade ela Fazenda descontar a anuidade
em fôlha de pagamento.

4. Publicar pelo Boletim relações de
livros de interêsse da 'classe.

5. Campanha para que um represen-
tante ,cJ'amcJmcação Física faça parte do
Conselho Estadual de Educação.

6. Arquitetura - no 4.° semestre do
Curso há estudos sôbi-erAr-quitctura Es-
portiva.

7. Projeto Beira-Rio - No Concurso
Público elo Plano-Piloto do, Centro Espor-
i ivo da .\\pnida Beira-Rio (o centro terá
-rrna ,í lj2'a 'de 92 hectares), entre 52 equ i-
pcs de arquitetos naeirmais, o 'projeto
vencedor foi de autoria de . uma dupla.
gaúcha. Nesse oentro haverá uma sede
para a AE;EF'D.

8. Jogos. Estudantis - Em Osório, no"
.lias 27 e 28/5, a realização dos Primei-
ros Jogos Estudantis de Voleibol do RGS.

Êste Boletim foi impresso por gentileza da Campanha Nacional de Educação Física
através da Inspetoria Federal ue Educação do l{io Grande do Sul. Por ISSO, êle está sendo en-
viado gratuitamente, a todos os proíessôres de Educação Física de nosso Estad i, tôdas as Esco-
las de Educação Flsíce do Brasil e do mundo, e a tôdas as autoridades educacionais do Brasil e
dos países amigos. Solicita-se íntercâmbío.
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