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BOLETIM 8
AO CO)'lREIO: Não encontrando o destinatário, favor devolver ao remetente.

ENQUE'l'E - Através da SEFAE, nossa Associação enviou um questionário para os
colegas a título precário, procurando sabe!' de suas intenções e possibilidades em realizar o
Curso Super-íor em regime intensivo e parcelada mente durante alguns mêses de cada ano. Res-
ponda com urgência, colega. última hora: O I Seminário do Esporte Gaúcho acaba de aprovar
unânímemente uma proposição nesse sentido.

ESEFIADE -, Interessante programação esportiva realizou-se na ESEF, patrocinada pe-
los alunos da Técnica Despor tiva, e que serviu como festa de fim de ano para os alunos da nossa
Escola Superior.

SE;\HNARIO -, Monumental a realização do Primeiro' S-eminário do Esporte Gaúcho,
promovido polo novel Departamento de Esportes do Estado do RGS, de 12 a 15 do corrente. Ti-
vemos várias conferências, reun iõ'eg plenárias, um grande Desfil'e dos Esportes, mais de 40 te-'
ses, presença das mais alta" autoridades 'esportivas do País, atividades sociais, etc .. O Espórte
saiu fortalecido dêste grande encontro,

CURSO BASICO - Você está no Curso pela Correspondência do MEC? Vamos conferir
a relacão dos livre tos recebidos até agora, para ver se o Correio funcionou direitinho: Metodo-
logia, Basquetebol, Judô, Esgrima, Futebol 'e Fu ~.e,bolde Salão, Lutas, Quadro dos Músculos, Box,
Relatório do Capo Marseno, Pedagogia, 1.a Verificação, Respostas à 1.a Verificação, Anatomia -
Cinesiologia - Fisiologia, Volibol, Higien'e e Socorros de Urgência, Halt.erof íltsmo, Polo Aquá-
tico, Natação, Psicologia, Remo, Regras e Súmulas. São, portanto, 27 livros! Um trabalho notá-
vel da Divisão de Educação Física do MEC que, através de seu Curso, Básico de Educação Físi-
ca pela Correspondência, espalhou milhares de livros por tôda, a imensidão do território nacio-
nal. Parabens. As críticas que poderiam ser feitas perdem seu significado diante da magnitude
dê, obra.

SAIJA NOVA - O atual Diretor da ESEF destinou uma ampla e agradável sala (ao
lado da portaria da ESEF) para sede da AEEFD. E também uma funcionária foi posta à disposi-
ção. O expediente diário vai das 7, 15 às 12,15 hs., Boletins atrasados, registros, processos,
anuidades, livros, e para tudo o mais referente a Educação Física, à .nossa classe e ao seu ín-
terésse profissional, você pode agora dispor da Associação. Apareça!

Oh, ~lillas Gerais - Pelo Boletim da APEFEG ficamos sabendo que a Escola de Minas
Gerais conseguiu encontrar uma fórmula para contentar a gregos e troianos .... O principal é
que a Éscola continua; funcionando. Parabens ao Diretor Herbert Dutra e a todos que colabo-
raram para a boa solução do caso que, esperamos não se repita com nenhuma outra Escola d9
Educação Física ..



JOGOS - Chegam notícias do retumba nte êxito dos JogOS da Primavera om Uruguai-
ana, e da lU Olimpíada d-e São Lourenço do Sul. Parabens ao Suzano, Nelson, Dorval e a tôda
aquela turma boa, "dona" dessas cidades.

DUflS AUh<\S - Embora afrontada por alguns "educadores", a SEFAE "endureceu
o jôgo": novas licenças para lecionar "a título precário" sàmente para os educaudártos que s'a

comprometam a dar, ao menos, duas aulas semanais de Educação Física. Apoio total para vocês
da Sj<Jl<~AE.Não cedam!

OONGRESSO - O XII Congresso Sul-Americano de Medicina Esportiva, realizado no
Rio, em maio dêste ano, teve como temas princi pais : 1) Efeitos da altitude no esfôrço físico; 2)
Estudo dos sistemas biotipológicos; 3) Temas Livres. O Congresso recomenda cautela nas
competições ao nível de 1000 a 3000 metros, aconselhando ao atleta uma adaptação de, ao me-
nos, 6 semanas. Ma.nifestou-se contra os 400 e 800 metros femininos. Sôbre a hipnose, também
recomenda cautela, devendo a 1llesma ser operada sõnren ta por médicos especializados. Quanto
aos sistemas biotipológicos, foram recomendados novos estudos.

S1<JFAm- O DI'. Paulo de Oliveira Jobim é o nõvo Superintendante da SEFAE. A
êle, as coidfats boas vindas dêste Boletim. E ao Cel. Andretta, dedicado, idealista, inteligente e
eficiente ex-Supertntendente, o agradecimento sincero e justo de tôda a nossa classe.

VOCA.ÇõES - O fim do ano 'está aí. Em suas escolas, realizem uma Campanha vi-
sando despertar vocações para o magistério da Educação F'Isíca. Colega, ajude a melhorar
nossa classe trazendo o sangue nôvo de uma mocidade idealista!

A.GR1<:::GA,ÇÃO- Em ofício de 21/9, o Diretor da ESEF encárece ao Reitor da URGS
as vantagem. da agregação da ESEF à Universidade.

FINANÇAS - Você já pagou a anuidade da Associação? Mande logo seus 3.000 e
goze do privilégio de receber o Boletim dtreta meute 'em sua residência, descontos no próximo
Curso patrocinado pela. AEEli'D, etc., etc ..

DIRE'rOR -, Em 18 d'e outubro, o Cel. Targa passou a direção da ESEF ao pror,
DI'. Hélio Barcelos F'err-etra. Felicidades, Dr. Hélio! Cumprimentos ao nosso Presidente. que
agora dispõe de mais tempo para dedicar à nossa Associação. E está dando um "duro" neste.
final de gestão ...

I~XCURSÃO - Proressôres e alunos do Curso de Técnica Desportíva da ESEF' foram
a Montevidéu, numa excursão da cadeira d'e Natação. O prct. Deryk, numa reunião de sábado
pronunciou uma palestra sôbre a viagem. E tamos aguardando a palestra do prof. Lucena
sôbre o Congresso do Judô.

J<JJJEIÇõES - Em dezembro teremos 'eleições para a nova Diretoria da AEEFD. A-
guardem a convocação pelos jornais da cidade.

EOA17ENTUR.A - Teremos neste mês o Curso do prof. Boaventura sôbre Programas
Mínimos e Esportiva Generalizada. O início será, provàvelmente, no d.ia 24, às 15 horas na
ESEF. Estejam de ôlho na página do Ensino nos diários da capital.

RE~mSSA. - Por gentileza da SEFAE, o nosso Boletim continua chegando às suas
mãos, prezado' colega. O Boletim 'era remetido aos Oríentadores, e êstes levavam aos colégios



/

e professóres. A. partir do número 7, alteramos um pouco o modo de distribuição: o Boletim
vai diretamente para os colégios. Cremos que assim apressaremos a distribuição, pois, há
ortcnta dores que cobrem vastas regiões do Estado, e até que percorram todos os seus colégios,
gnstam um enorrna tempo Mas insistimos neste ponto: o bom mesmo é que todos os colegas
S8 associem a AEEl!~D, Dois assim o Boletim irá pelo correío diretamente para o enderêço da
resídéncta de cada colega. 11;um confôrto para você: use-o e aí você não precí sará mais an-
dar com aquela chora.deira.: "é ... a g'8nte lá no interior não sabe de. nada, não recebe nada" ...
Agora, meu filho você chora porque quer. A nossa Associação está funcionando bem, obri-
gado: êste já é o 8.° Boletim do ano, a contar as muitas coisas que o Presidente e alguns
cola horadores fizeram no decorrer d·e. 65 (ôba, dei a m.ínha "engrossad.inha").

SERe - Muito bonita a Oltrupíada Comerctáría. Qtlasi meia centena de equipes de
firmas participaram dós Jogos. Parabéns aos colegas Walter Jone, Carnar'go e acadêmicos
da ESlJlF que. dirigiram os Jogos. Conh-eça o bónito parque esportivo do SlJlSC. Conta, in-
clusive com um estádio, arquibancadas de cimento para milhares de assistentes, restaurante,
etc., etc ..

J.1IVRETO - O colega Alceu Vaz e ê3te seu Redator estão preparando um pequeno
trabalho: "Atletismo na Escola Primária". Vamos ver SE:, para março, poderemos lançar o li"
vrinho (o diminutivo, se refere ao número de páginas ... pois achamos, sem vaidade, que o con-
teúdo será de- alguma valia para os colegas. Senão fÔr... "perdão, Emília").

BANDAS - A SlJlFAE realizou um Concurso de Bandas Marciais escolares, dentro de
um programa de competição nacional. Venceu no RGSul a Banda do Colégio Estadual Julio
de Castilhos. Parabéns à turma do J'ultnho, e para as demais bandas que tão bem. se apresen-
.aram. Agora, em novembro, na Farrapos, tivemos um D'ilsfile de Bandas, iniciado às'15 horas
e finalizado às 20 hs. Um belo espetáculo, afora o período de duração.

I<'IU DE LINHA - Meus amigos, com êste número, o nosso Boletim encerra as suas
atividades em ~965. Agradecemos a todos os que nos accmpanharam até aqui, nos estimula-
ram, nos criticaram, nos enviaram notícias 'il sugestões. Para os que nada fizeram, o nosso con-
vite para que venham em 66 dar a sua contribuição e a mer-ecida folga aos que sustentaram a
nota em 65. E a todos, Os nossos votos .de muito Feliz Natal, e um grande e abençoado 1966!

ENDERÊÇOS - Nesta edição estamos encerrando a série' de enderêços d'il jornais e
revistas especializados em assuntos de Educação F'íaíca. A relação se baseia num trabalho orga-
nizado pelo Gal. J'ayr Jordão Ramos, a quem cumprimentamos.

55. The ,Review of the Internattonal Assocíation of Physícal Education and Sports for
Girls and Women - Department of Physíca.l- Education - Pur due University - Latayette -
Indiana - USA. 56. Educazione Física-Foro Itálico - Roma-Itália. 57. II Ginasta - Palas-
zo delle Federazione Víale Tiziano, 70 - Roma-Itália. 58. Traguardi - Piazza delle Líbertá,
21 - Roma ----< Itália. 59. Medicina dello Sport - mesmo enderêço do .n.O 57. desta relação.
60. Tlaxtli - l!~ilipinas, 1222 - México 13 - DF - México. 61. Gymnastekk og Turn-
Torggt 2 - Oslo - Noruega. 62. Wichowania Ffzuczne I Sport - Warszawa 45, Marymoncka
34 - Pol õnta. 63. Boletim do Instituto Nacional de Educação Física - Estádio Nacional ~
Cruz Quebrada - Lisboa Portugal. 64c. Vela ~ Rua São Bento.: 6H - 4·.b esq. - Lisboa -.--:.
Portugal. 65. Ginnastikledaren - Kuugsholmstói"g 6 - Stockholm - SuéCia. 66. Svensk



Idrott - Swedish Sport Federation - Stromsborg< - Stockno lm C ~ Suécia. 67. Anales de

Educacion Física - Soriano, 882 - Montevidéu - Uruguai. 68. Sciences Culturistes - 23,

Rue Rondon Paris 18 - Paris - F'rance. 69. Mr. America - Uníon City - New Jersey USA.

70. Muscle Builder - oo.derêço supra. 71. Strength a.nd Realth - P. O. Box H84 - Yorlr, Pa

-. USA. 72. Herrues - 62, Via le di Augusto - Nápoles - Itália. 73. Kinesiologia - Francis-

co Acuna de Figueroa, 828 - Buenos Aires - Argentina. 74. Boletim de Reeducacion Física

-Av. 28 de julio, 1683 - La Vitória - Lima - Peru. 75. Jeunesse Fort ~. Peupl e Livre -

E.F.G.S. - Macolin Sutsse. 76. Journal ot the Association for Physícal and Ment.a.l Reabilita-

tíon - 105, Lawrence Street ~ Delaware - USA. 77. Medicina Física e Rehabí.litaclon -
Anchorena, 1654 - Buenos Aíres - Argentina. 78. Actividades Deportivas - Universidade

Pontificia Boltvartana - Apartado Nacional 109 -lVIedellin - Colômbia. 79. Alurn ní Newsletter

- Recreation Building - University Park - Pennsylvania - USA. 80. Sport - Conselho

Desport ívo de Estudantes da União Internacional de Estudantes - Voc'el ava, 3 - Praga, 2 -

Praga - Tchecoslováquia. 81. Universidade -Rua Germaine Bu rchard, 4510. - Salas 31, 33,

34 - São Paulo - Brasil. 82. Comité Olympique Bulgare - Rue Marin Drínov, 19 - Sofia

--< Bulgaria. 83. Deporte 'I'checolovaco - Pra ha 1 - Sm eoky 30 - Praga - 'I'checoslová-

quia. 84. Calcio (l<~ICC) - Milano 11 ~ Via dell'Anunciata 2 - Italia. 85. Estádio

INEF - Santiago - Chile. 86. II tenis Italiano - Mtlano, via Broletto, 43 - Italia. 87.

Revista do Esporte - ,Rio de Janeiro - GB - Brasil. 88. La R. D. A. y el Deporte - Ber-'

lin C2, DDR, Bru derst 5-6 - Berllm - Alemanha. 89. Boletim da Direção Geral da Edu

cação Física, Desportos e Saude Escolar ~ Rua Julio de Andrade (Ao Torel), 2 - Lisboa -

Portugal. 90. Boletim del Servicio de Informaccion Técnica y Bibliografica - Soriano, 882

Mont:evideu - Ur uguay. 91. Antorcha - Dep tv de Educacion Física Ciudad Libertad

Cuba. 92. Almanaque dos Desportos - Edifício Patriarca - Largo do São Francisc~, 26

sala 1221 - Rio de Janeiro - GB - Brasil. 93. Stadium ~ Rua Flack, 68 - apt.v 101

Rio de Janeiro: - GB - Brasil. 94. Juníor Mr. America ~ Weider de Argentina - Salto,

1129 - Buenos Aires - Argentina 95. Musculo y Poder - enderêço supra. 96. Muscle

Power - 4466, Colonial Avenue - lVIontreal- Canadá. 97. Tomorrow's Ma n - 150, La-

fayette St. New York, 13 - USA. 98 High Sport -. rua do Ouvido!', 118 - 7.0 andar - Rio

de Janeiro - GB - Brasil. 99. Sport Afi"ald - 57 th. St. and 8 th. Aveuue - New York -

USA. - 100. Roczniki Naukowe Akademi Wychiwania Fizycznego - Díukarmia um. Rewo-

lucji Pazel Ziernikowey - Warszawa - Polônia. 101. Fôlha da Tarde Esportiva - Rua

Caldas Junior - Pôrto Alegra - RGS - Brasil. 102. Jornal dos Spo rts -, rua Tenente Pos-

solo, 12 a 25 - Río de Janeiro - GB - Brasil. 103. A Gazeta Esportiva - São, Paulo - Bra-

sil. N.'> 24 (omitido no Boletim fi.O 7): - Técnica Atlética - Pilar de Zaragoza, 99 - Ma-

dri - Espanha. N.o 31 Enderêço íncompleco no "Boletim anterior: Fort Landerdalo - Flori-
da - USA .

. .1lJSTE BOLETIM FOI IMPRESSO POR GENTILEZA DA CAMPANHA NACIONAL DE EDU-
CAÇÃO FISICA, através da Inspetoria Federal de Educação F'íeíca; sediada na ESEF.


