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Govêrno responde aos Especializados
. Em resposta ao Memorial da Associa-
ção dos Espeoializados em Educação Fí-
sica e Desportos e Grêmio dos Prof'essô-
nes da Escola Superior de Eduoação Fí-
sica, em que estas entidades de classe se
solidarizam com os têrmos do rnemorial
da Flederação dos Prof'essõr es Públicos do
Rio, Grande do Sul reivindicando melho-
res salários para o professor, o presiden-
te destas duas assceiações, recebeu a se-
guiv-te resposta: '

Ilmo. :SJ;'.Prof. Jacintho F. Targa
Presidente da AEEFD e GEPESEF
Por incumbência do Senhor: Governa-

dbr Walter Peracchi Barcellos, acuso Q
recehimento de vosso Memor ial dirigido
a Sua Excelência eml data de 23 do mês
próximo passado,

O Ser-hor Go vernador não vê por que
a operosa classe;' dos Especializados em
lE'ducação Física e Desportos sinta-se
constrangida ao apresentar reivindicações

CONCURS.O PúBLJJCO

Conforme é do conhecimento de todos;
r)e·aliza-se, no início do próximo ano, o
concurso público do ensino médio esta-
dual. Nossa Assõ'ciação, a fim de orien-
tal' os colegas candidatos, marrterá um
Curso sôbreas matérias do conourso, no
período de 11 a 20 do conaente, pela ma-
nhã, na E:SEF. Dada a relevante impor-
tância dessa iniciativa da AEEFD, espe-
ra-se qU!eIum grande número de colegas
acorras- imediatamente à sede da ESEF,
para fazer as inscrições ao Curso.

que considera justas, e que devem ser-
encaminhadas precisamente ao Govêrno
do Estado. O Senhor Goverv-ado- é sen-
sível ao problema que motivou vosso! Me-
mortal, já o tendo equacionado ~para uma
solução compatível com as possihílidades
financeiras do Estado e de modo que pos-
sam ser elirnirrados outros cargos julga-
dos excedentes ou desnecessários, tendo
lem vista não' aumentar a despesa com
pessoal.

Quanto ao preenchimento de vagas
(mais de 800, segundo os signatários) por
elementos contratados.tjá está o Governo
diligenciando sôbre o levantamento ofi-
cial ele tal situação, feito o qual, voltará
ao assunto, dando-vos ciência das medi-
das que de verá tomar.'

Com elevado aprêço e estima

(ass.) João Dêntics - Chlef'e ela Casa
Civil - Em' 13/10/67.

DANSA
Realiza-se no Rio de Jruneiro, de 8.a

27/1/68, um Curso 'de Dansa sob a dire-
ção técnica da prof.s Helenita de Sá Earp,
promovido pela D.E.F. do MEC.

HOMENAGEM
Um concorridíssimo coquetel, promo-

vido pelo Grêmio dos Professôres da
ES'EF, a 2 do correntevserviu para] 'r eu-
nír' nossa gente, inuma bonita homenagem
aos professônes daquela escola que se.



aposentam: Waldir Echart, Gabr,;i.~'')DHtT~~sií:tJS)'~~átiras'', obr~ em que aquele í'a-
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F'ísioa; 'os', silnc;eros~'º.uin'pTiW~!Jtgsc.:.clêst~à"~:~'se'lis'.~lc·onc1dadã6s:;,,·dii-~Julv·enal :,. 'JOran-
Bolétiinle os' . votos de' 'muito êxito em dem est ut sit mens sar-a in corpore sa-
suas novas atividades. no", ou seja'toí'emos por um~,ment,e sã

em corpo forte", fraae que ja esta se
tornando um "sloga'n"no campo daEdu-
cação .Física.'· '.' ..-; , .

Paris - O 'Rei Henrique II faleceu ho-
je, vítimal] do trágico acidente oco:r]"~do
há JOdias quando, Inuma Justa Festiva
para 'comemorar o casamento de sua ir-
mão Margarida, um estilhaço Ida .lança
de seu adversário atravessou a viseira do
rei f'erindo-o gravamente. O povo fr8!n~
cês chora 01 desaparecimento de seu
grande soberano e já se es?oça, der-n-o
da própria Igreja, um movimento para
acabar com os' Torneios e as Justas.

Genebra - Nosso er-viado especial en-
trle.vistou-se hoje à tarde com o DI'. Jean
Jaeques Rousseau, cujo livro, "Emilio ",
está ocasionando uma verdadeira revo-
lução no mundo educacional de nossos
dias. Temos a grata satisfação dI~divul-
gar em primeira mão no mundo, o no-
tálv~l trabalho jornalístico de Inosso cole-
ga Hiograndino Indio Gaúcho.

RIG - DI'. Rousseau, as idéias: doi
"Emílío" esão provocando as mais va-
riadas reações. O seinhor, ,acredita que
elas 'conseguirão se impor em nossos
meios educacionais? i

JJRi ~ Sim, acredito. Nós, educadores,
temos cometido verdadeiros, crimes. Creio
que as novas g1erações devem ser educa ...
das pela e Ipara a Liberdade ;' que a crian-
ça deve ser amadurteeida paulatíe-amen-
te; que a educação do I. sentimento deve
preceder à educação da intleligência ; 1-)

que o saber importa muito menos que o
exercício do juizo.
RIG - Dojpor-to vista prático, o que o

senhor acons'el,haria 'como início de um
programa de estudos para as crianças
dêste nosso século! .xVIII?
- JJR - Bem, o programa deveria se
iniciar com a exploração da curiosidade
ga criança em tôrno dos fenômenos da
Natureza e das earaeterísticas do Iugar
lem que 'vive; também a prática .de, jo-
gos e exercícios \físicos deveria ser cons-

FORMATURA

;.Numenosa e excelente turma: de novos
proãessôres forma 'a E.8EF 11_0 oorrente
a!f,·O. Ao que sabemos,a formatura terá
lugar na noite de 21 do corrente. Est~-,
jamos todos lá, prestigiando :o aconteci-
merrto e abraçando os novos colegas.

NôVO BOLETIM HEF

A Divisão de Educação Física do MEC
voltará a imprimir o seu Botetim Técni-
co. É uma grande notícia que üemos a
satisfação de divulgar. Os interessados
em receber o Bolietim deverão se insere-
ver em Inossa Associação e preencbler um
formulário. Dado o valor técnico! da re-
ferida publicação, gostar-íamos que todos
os colegas fizessern euas inscriçõe~ em
nossa sede na ESEF. O pessoal do Inte-
rior queira por gentileza. escrever dire-
tamente pa;~a a DEF do MEtC: Palácio da
Cultura Rua da Imprensa, 16 - 11.° andar
- sala 1111 - Rio de Janeiro GB. Na plei-
ticão, Forneçam estas : d'nformações, em
três vias: Nome, nascimento, lugar, esta-
d o civil, si tuação profissional, obras /pu-
blicadas \e, a publicar;' conhecimento de
línguas estrangeiras, diversas, enderêço,
data e assinatura.

CLUBE DO 'PRO~ESSOR GAúCHO
I

__Cor-tinua com entuiasmo a eampanha
de títulos iPatrimoniais do Clube do' Pro-
:liesso:r Gaúcho. Na futura sede haverá
uma sala para a nossa Associação. Mais
um motivo, portanto. para prestigiarmos
tão meritória iniciativa do professorado
g·mícho. Adquira logo o seu título pa-
r-imonial para g'ostar, em bre Ire, do maz-
lnífico parque social-desportivo do OPG.

JORNAL DN ETERNIDADE

Roma- J uvenal ucaba de publicar as
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pí:Qfundp..me.ntea;;Sua particip'a:ç'ã;driestà
relportag'eni do "Jornal da Eterr-idade",
na certeza-de 'quê:sua.s"idéias 'hão de se
projetar através dos séculos lJ\enefician-
do,a tôda-humanídade: " .. ,

Estocolmo ~ (Urgerrte ) ;-- Foi funda-
doontem, 5 de maio de 1813:0 Instituto
Real e {~ent1ral de: Ginástica, graças 'aos
inabaláveis esforços do prof', Pedro He,,1'-
rique Ling. Falando à nossa reportagem,
o prof. Ling díeclarou que "êste Il~..stiruto,
há-de ser a (pedra fundàmentalde tôda,
a obra eduoativa e científica e 'C\21eirode
prof'essôr es de ginástica para a Suécia e
para o mu-vdo".

SENÍ-LOR PRESIDENTE DA FE!DERA-
Çr~O DOS PROFESSóRES PúBUCOS

Encaminhamos alV. S. as nossas su-
é!'estões referentes à Educação Física so-
licitadas pelo egl"é,gio Consêlho Estadual
de Educação como colaboração ao Plano'
Estadual de Educação.
I I - 'Dada a necessidade de preparar
prof'essôríes primários nas Escolas Nor-
mais, de modo' a dar-lhes conhecimentos
para poder dirigir as atividades físicas,
príncípalmente nas duas primeiras séries
e \para atender a or-ientaçâo' do ensino
globalizado nas demais séries, (em face
da impossibilidade de dotar de um pro-
fessor 'especializado para cada 30.0 alu-
nos - que, é o máximo que um 'profes-
sor poder-á atender bem na escola primá-
ria, - torna-se' necessário:

1) preparar mais objetivamente as
r-crmalisfas de modo a capacitá-Ias a di-
rigir as atividadesl'ffsicas .não só recreá-
ti vas, mas também, a ginástica e a inicia-
ção desporiva ; devendo para isso serem
destinadas 20uiimais horas semarraís de'
Educação Física durante todos os pérío-
dos da Escola Normal;

2) neoomendar às Escolas Normais que
tomem providências no ser-tido de rue
'durante o estágio a normalista tenha 0-
1P0rtuir,:idade cFeministrar- também as au-
las de Educação Písica e não só a parte
de letras, tomo tem acontecido na: maior
u)al'ije: das Escolas:

s, .c',,:,· :~'" \.,~:t·-s,,·,·;'">t~~·~l"·'~,t:~:·~;:.~r.:.~>~~~'..~,{~.:'JJ.
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q?~;"r~yel:el~j?en.d?r~s,·:,prurª p..'Ei:Iuc~çã.Ó
J.?lSIC!l"C!fler:ecen;doas I.I!~Sfl1{lS,·CUl~SOS,l'a'~
pídbs d\~hrórrúação, c"or;noi,'V~nlfazendo'
à DEF, Uftirna).11erlt~, ·àife~a~m.ais siste-
màticamsnüe, .nbedeoendo a um critério
1:i8prioridadàde necessidades, e.m t,ôdas
aadelegaoiasr-egiooais ; , ,". " "~O

4} proporcionar durante as férias de
julho ou nas grandes), férias; cursos --dê
duração mírdma de l' semana (no mínimo
24 aulas) no Escola Superior' de Educa-
ção Físicajrpara as 'prof;essÔl'as primá:':
rias encarregadas da! Educação Física nos
Grupos Escolares que não sejam profes-
sôres r-ormalistas esjfecializadas : em
Educação Física, nas cidades de menos
de 50,0.00 habitantes (de vez que o De-
creto-Lei Federal n.? 1212 de 17/4/39 Irlão
exige que nessas cidades a Educação Fí-
sica só ~)ossa ser dirigida pOI' professor
diplomado por Escola de Educação! 'Fí-
sica) ;

5) aproveitar as atuais norrnalistas es-'
pecializadas em Educação Física, l()t~das
nas cidades dle menos de 50.0010 habitan-
tes, te'omo orientndoras de educação física
dos Grupos Escolares do Estado, situados
no município, devendo Ir.-êsses casos a
leducação física ser ministrada pelas pI'Ü-
f'essôras primárias não eSipecializadas,
que te-nham r-evelado pendores 'eS(peciais
(isso servirá de estímulo para a profes-
sora especializada, visto ser função gra-'
tificada e poder assim receber uma me-
lhor remuneração);

6) encaminhas- ipara o Curso de Educa-
ção Física Iníar-til, aquelas prof'essôras
cuie exercem durante cêrca de um: ano a
Educação Físioa nio Grupoülsscolar, dan-
do-ihes oportunidade de que se diploma-
rem como normalista especializada em
Educação Física, como testímuão ao seu
trabalho, aumetnando Se preciso, o nú-
mero de bolsistas dal'ESEF;

7) oferecer cursos de especialização
em Didática aos prof'essôres das Escolas'
Normais, para que possam melhor orjen-
tal' as futuras \pro'fessôras primárias de
letras, capaoitaodo-asíttamhém paTa a
educação física;

II - Há necessidade die dotar as esto-
las de grau médio - de professôres li-



Um ano. mais chega ao. seu ocaso. Ano
c.:e muitas lutas, de grande atividade para
a educação. física, de brilhantes realiza-
ções, no. mundo. educacional do. Rio. Gran-
de do. Sul, de várias e no.tá:v(eis vitórias
para a nosssl 'Associação. A todos vocês
que eonoseo estiveram na primeira linha
da f'ebr icitante batalha, o. rrosso abraço
cordial le agradecido, numa; singela ex-
pressão. de nossa justa alegria pelos bons
e vqueridos compar-heiros que, a todo o.
momento compartilharaml d(e tão. linda
jornada ~m tôrno de um mesmo. ideal.
Às novas turmas que a ESEF e;nbregue e.o
magistério. gaúcho, as mais cordiais boas-
vindas \6' a segurança de nossa colabora-
ção. e de nossa oQIJ- •-f'iança. E para vocês,
os "boas-vidas" um beliscão. na ... or-elha,
para quíe aco.rd~m e venham sentir a a:e-
gria de colaborar com a classe !... Ano flin-
dei... valsa do. Adeus ... r-isos no. a:r..· me-
lancolia na alma... júbilo. no. coração ...

OLI~IADA M;ETODISTA: saudade .... 'Cio'rJ0iência do. dever cumpri-
. ,'. do ... cansaço. no. co.rpo ... sinos que' 'repi ...

'Ilendo como hospedeiro o.Co.leglO
o
Ame- cam ... uma estrêla cintila no. Céu ... preces

ricano, r-ealizou-se de 27/1? ~a 1. /11 ~ que sobem ao. AHo.... Esperar-ça no. AnQ
XXXVI Olimpíada dos Colégios Metodís- Bom qu\e há de vir!

eencíados em Educação. Físíca, d!e: acôr-
docom o. disposto I~() p.~~:l<:tlL !~~2~e'
Ht4'/e.~, ~ de: vez que os es!abeH~Clmen-
~~~{pú~l~eos:~o~st,Mi ~2~t~m.;.~;~1d~~21~
(}~~ca de >dOIS •t~~s~OS .~~; p.rC!fessC!res na,Q
diplomado:s;oqulel (lIlJUlto. tem compro-
iriMído essa especiáliiàção., ainda mal
cÔI,Úweendid~,. ,;_alérii tle h~H1SUt~ír uma
falha Iria preparação do nosso povo para
a defesa em caso de guerra, salientando-
S~. por exemplo, qu~~ mais de 50% dos
c9,n~G.I!itossão rejeitados para o. serviço
militar como írrcapaães.. . , , , . .

Bar.à isso torna-se necessario esnmu-
lar as matrículas >na Escola Superior de
Educação Física, oferecendo-se' bôlsas de
estudo, (a. exemplo '<!o.que ~e fez_ lPalr'a
a Escola de Agronomia para !no;.entlvar a
formação d>e·agrônomos). Impoe-~e PSlr
outro lado, uma campainha de valorização
da profissão dentro das escolas secUl~da-'
rias, principalmente a.través ,dos Servlço.:'
de Orientação Educativa, alem do. lne:ces
sário apóio das auto.ridades sscolares
municipais e estaduais.

Colhemos o ensleljo. palra apresentar a
V. S. os lprotesto.s da mais elevada estimae cor-sideração.

PI'of. iCeI. Jacintho F. Tarqa
Presidente do. GEPESEF

JOGOS ESTUDANTIS EM C.AXIAS

Caxias do Sul viveu grandes dias com
a realização, em fins de o~tubr?~ dos I
Joaos Estudantis do RGS (mterlOr). As
o 'tcompetições se desjenvo.lveram ':-mm 1'1 mo.

de organização, ordem e entusiasmo. Pa-
rabens aos ócgãos promotores, aos cole-
gas responsáveis pelas equipes e aos
acadêmicos ds, ESIEF que tiro.,bem contro-
laram os jogos. '

tas do RGS,a mais tradicional co.:mlp~~.i":
çiQe$tu.danti~ den?~.sô EstaQ?; .9J;lçkrt?'
forte da. ~:XVI residiu no Atlletismo, que
l'egistJ'ou excelentes marcas em ~ôd~s:6.~
provas com a quebra d~ vârios reeórdes.

\.

\CALENDÁRIO 1968
I

A Divisão de Educação Ftsioa da SEG
acaba de dístrlbuir ao. professorB;~~ da
Capital o Calendário e os Hegulameotos
dos jogos estudantis 00 1968. Se o colega
não compareceu à reunião. geral em 'que
êsse documento f'oi 10ntregue, dê um puli-
nho ao 2.° andar da SEO e solicite o. seu
exemplar à DEF.

. VALSA DO AlDEUS

t: te Boletim foi impresso por' gentileza. da Campanha Nacional. de Educação dFísica
S _ Ed a ão do Rio Grande do Sul. Por ISSO, êle está sen o enr

através da !n~petona Federal de fuc ô~ de Educação Física de nosso Estado, tôdas as Eseo-
víado gratUlt~ment':!' a todos ?S Pdroess n: e a tôdas as autorídades educacionais do Brasil e
Ias de Educaçao FíSlC~ do BraSIl e o .mu o, ... .

dos países amigos. SolIcIta-se tntercãmbío,


