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ASSOCIAÇÃO APÓIA INICIATIVA DO MINISTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Foi o seguinte o texto do Ofício enviado ao Exmo. Sr. Mi-
nistro de Educação: "Senhor Ministrô: Em nome da Associação dos
Especializados em Educação Física e Desportos do RGS, cumprimos·
o indeclinável dever de felicitar V.Excelência pela corajosa i-
rrí.c í.a't í.va patriótica de regular, de forma definitiva e insofis-
mável, o art.22 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacio-
nal, cuja interpretação, distorcida pelas conveniências pecunia
res da maioria de nossos educandários, levou ao ponto de comprõ
meter seriamente a Educaçáo. em nosso País e mais seriamente ã
formação física, moral e social da mocidade brasileira, chegan-
do ao abuso inominável de estabelecer uma única aula semanal de
Educação Física, cuja inoperância foi comprovada e divulgada a
todos os quadrantes, inclusive pelos pareceres do Conselho Fede
ral de Educação, mas que nãq encontrou eco nos responsáveis pe~
los estabelecimentos de ensino, que, em sua maioria, continuou
iludindo pais e alunos de que ainda assim estariam educando os
nossos jovens para a vida, apesar de muitos dêles encobertados
por um hipócrita "espIr í.to cristão"... Secundando, embora mo-
destamente, a campanha empreendida pela Divis~o de Educação Fí-
sica do Ministério de Educação e Cultura, no sentido de maior

.valorização da Educação Física em nossos educandários, a nossa
Associação, há mais de cinco anos vem alertando, por circulares
e pela imprensa, os estabelecimentos de ensino que, apesar das
recomendações do egrégio Conselho Fedêral de Educação e das re-
soluções de congressos internacionais que demonstraram a inope-
rância de uma aula semanal de Educação Física para atingir os oe.
jetivos mínimos da Educação, não conseguiu sensibilizá-los, nem
convencer a opinião pública, através dos seus Círculos de Pais e
Mestres. Tornou-se assim evidente que o País ainda não estava ~
madurecido para receber uma legislação tão avançada, em que se
dava total liberdade aos estabelecimentos de ensino para a pro-
gramação, distrihuição horária etc, Finalmente, há muitos anos
vinha-se procurando uma solução para levar a mocidade universi-
tária à prática regular e sadia de esportes, em face da inope-
rância dos decretos que exigiam de tôda escola superior a exis-
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tência nas mesmas de parques esportivos, para fins de reconheci
mento e autorização, um dêsses decretos em vigor há mais de 30
anos, mas que nunca foi cumprido por ninguém, e outro que regu-
lava as competições esportivas universitárias, mas que também
não atingia os objetivos almejados, de vez que os universitários
participantes das competições não eram preparados pelas Univer-
sidades - onde não há instalações nem técnicos especializados -
mas assim nos clubes ou associações, comprovando assim que não
havia esporte legltimamente universitário, a não ser algumashon
rosas exceções. Essas são, Senhor Ministro, as razões por que
a nossa Associação aplaude a atitude patriótica de Vossa Excelên
cia, na esperança de que as medidas ora anunciadas contribuam;
de fato, para preparar um cidadão prestante, eficiente, resis-
tente, saudável, de corpo e de espírito e socialmente ajustado
em uma sociedade democrática. Colhemos o ensejo para renovar a
Vossa Excelência os protestos da mais elevada estima e conside-
ração, bem como nossas SAUDAÇÕES DESPORTIVAS.
Presidente da AEEFD Prof', Jàcinto F. 'I'ar ga"
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000...............................................................

ASSOCIAÇÃO DIRIGE-SE AO GOvftRNO
IIPôrtoAlegre, março de 1969 SENHOR GOVERNADOR:

Diversos professôres licenciados em Educação Física pela
nossa Escola Superior de Educação Física, exercendo o ~stério
especializado na escola primária do Estado, nomeados de acôrdo
com o Dec , 7213 de 11/9/58, estão pleiteando agora transferência
para o ensino médio, como professôres de Educação Física, com
base nos arts. 42 e 43 da Lei 2353 de 23/1/54, pelos quais se
admite a transferência'em caso de vaga, o que ocorre, e sem c0!2.
curso, uma vez que os requisitos para o provimento do cargo a
ser preenchido sejam os mesmos do cargo ocupado pelo professor
interessado. Ora, ambos os requisitos são satisfeitos pelos pre
tendentes. O próprio Conselho de Serviço Público, em diversos
pareceres sôbre o assunto, aceita a legitimidade da transferên-
cia, uma vez satisfeitos os pressupostos legais (Parecer~6017,
de 7/10/64 do C.S.P.). Com base nesse parecer, tem havido dive~
sos casos de transferência em anos anteriores. Agora, porém, a
Secretaria de Administração invoca o art.25 da Constituição Fe-
deral, que estabelece requisitos de ingresso para nomeação para
a função pública, para negar êste direito, quando o caso dos pre

~ ",.,.., "'" - .7tendentes e de transferencla e nao de nomeaçao, uma vez que Ja
estão investidos da função pública. Os processos dos interessa-
dos estão aguardando a aprovação de V.Excia. do Parecer N.7725,
de 27/11/68, do C.S.P., publicado no D.O. de 9/12/68, no qual se
reconhece êsses direitos. Enquanto isso, estão sendo aproveita-
dos para o preenchimento da maioria das vagas existentes, elemen
tos não titulados, a título precário, desprezando-se os formados
pela nossa Escola após tantos anos de sacrifício, o que, eviden
temente se constitui numa clamorosa aberração, que justifica os
protestos da nossa classe, de vez que o Estado já conta com 6E5'/o
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de professôres não titulados, em exercício nas suas escolas de
grau médio, quando há tantos esperando nomeação. Em face do
acima exposto, solicitamos a V.Excia. o empenho no sentido evi-
tar essa flagrante injustiça para com os nossos professôres es-
pecializados, vindo ao encontro dos interêsses ameaçados de nos
sa classe, que são os da Educação de nossa gente. Colhemos õ
ensejo para apresentar a V.Excia. os protestos da mais elevada
estima e consideração.
Presidente da AEEFD Prof. Jacintho F. Targatl
==================================================~============

PROF. WASHINGTON ELEITO PRESIDENTE - Foi eleito recentemente
Presidente do Gremio dos Professores da ESEF o Prof. Washington
Gutierrez, sendo que os demais membros da nova Diretoria são:
Vice-Pres.: Prof. Fredolino Taube; 19 Secr.: Prof~ Lidia Olivei
ra Cavali; 2g Secr.: Prof. Alduino Zillio;- H Tes.: Prof. Mil-=-
ton Cunha j > 2g Tes.: Prof. Iran N. Aguí.ar j-. Dír, Social-Cultu-
ral-Desportiva: Prof~ Diva Santiago Correa; Dí.r,de Dãvul.gaçáoj
Prof. Cleomar A.P. Lima; Bibliotecária: Prof~ Marlene R. Koeche;
Representantes na Federação dos Professôres Públicos: Prof.Ce.l..
Jacintho F. Targa e Prof. Milton Cunha; Suplentes: Prof. Jaime
Werner dos Reis e Prof.Dr. Arnaldo da Costa Filho.

A D.E.F. da S.E.C. DIVULGANDO - A Divisão de Educação Física
da Secretaria de Educaçao e Cultura levou a efeito na Capital do
Vinho, um bem elaborado encontro, para maior divulgação da Edu-
cação Física e da Recreação em nosso Estado. à realização compa
receram cêrca de 310 participantes, os quais permaneceram em Ca
xias do Sul, de 25 a 28 de março Último. À DEF bs nossos aplau-=-
sos por mais êste sucesso alcançado.

CALENDÁRIO DA D.E.F. - A DEF da SEC já nos deu a conhecer o
seu calendari<? pa:ra o ano de 1969. Dentre as várias programações,
c~nsta a reallz~çao,d<? VIII ESTÁgIO DE ATUALIZAQAO para Profes~
sores de Educaxao Flslca, no perlodo de 19 a 15 de julho próxi-
mo, nas dependencias da E.S.E.F.

A E.S.E.F. NO tlGIGANTEDA BEIRA-RIOtl - A E.S.E.F. foi con-
dignamente representada por um grupo de alunas por ocasião das
festividades inaugurais do tlGIGANTEDA BEIRA-RIOtl, contribuindo
desta maneira para o maior brilhantismo daquela festa.

A E.S.E.F. MAIOR E MELHOR - A Escola Superior de Educação
Física iniciou o novo ano escolar vestindo roupa noval Por ini-
ciativa de abnegados mestres, funcionários e alunos foi realiza
da em tôdas suas dependências uma reforma geral, com pinturas~
reparos e até mesmo a construção de um magnífico tanque destina
do à prática da natação. O referido tangue dará aos alunos da
ESEF a oportunidade de conhecer novas tecnicas no campo do apren
dizado da natação. -

CONGRESSO DE STRASBOURG - Realizar-se-á no período
de 5 a de j o pr ximo na França, um Congresso MuncialJ Or-
ganizado pelo F.I.E.P. O referido Congresso, conforme foi divul
gado com maiores detalhes em nosso Boletim n9 1 de 68, constar~
de três importantes itens: 1- Encontro Mundial de Educação Fi-
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sica Escolar. 2- Congresso Mund~al de Ed.Fís~ca. ,3- Exposição de
Literatura, Material e Instalaçoes de Educaçao F1sica Desporti-
va. Portanto, todos na Europa em julho!

PROF. JACINTHO TARGA NOVAMENTE ELEITO - O Prof.Cel. Jacintho
Targa, que ja foi Presidente da C2nfederação Sul-Americana e da
Federaçao Brasileira das Associaçoes de Professôres de Educ. Fí
sica, foi eleito, e desta vez por unanimidade, Presidente da F~
DERAQÃO DOS PROFESSÔRES PÚBLICOS DO ESTADO. A nova Diretoria e~
tá assim constituída: Pres.: Prof.Jacinto F. Targa; 19 Vice-Pre~
Prof9- Judite T. Rossi; 29 Vice-Pres.: Pr cf'ê Carmen Martins Sa-
lim; Secretária Geral: Pr of'ê Neuza Araújo; 19 Tesoureiro: Prof.
Ademar Kapp; 29 Tes.: Prof. Luiz Setineri. Aos novos membros da
FEDEBAQÃO nossos votos de sucessos durante o decorrer de suas
gestoes.

PROF~ ODAIR ELEITA PRESIDENTE - Foi eleita Presidente da As-
ODAIR,sociaçao dos Orientadores Educacionais do RGS, a Prof9-

dedicada mestra da Escola Superior de Educação FíSica.
GINASTRADA DE BASILÉA NA S1Jí~A - Realizar-se-á de 2 a 6 de

julho pr6x1mo na Suiça uma gran 10sa Ginastrada. Eis aí outra
boa sugestão para passar as férias de inverno!

BÔLSAS DE ESTUDOS DO MEC - Foram distribuídas entre vários a
lunos da ESEF algumas Bolsas de Estudos provenientes da Divisãõ
de Educação Física do MEC. Tais contribuições vieram dirimir a!
guns Eroblemas surgidos com alunos daquela Escola, pois os mes-
mos nao possuíam meios para estudar e residir na Capital.

OS FORMANDOS DA ESEF DE 1969 - Os Formandos de 1969 da Esco-
la Superior de Educação Física já estão se preparando para as
festividades de formatura. Para tanto foi eleita a COMISSÃO DE
FORMATURA, a qual está ativamente interessada em proporcionar
aos seus colegas uma festa inesquecível. Parabéns!
Quem não semeia vento, não poderá colhêr tempestades!

~~te Bolet~m nO~ ~mp~e~~o pela
CAMPANHA FEVERAL VE EVUCAÇÃO FTsICA
do MINISTtRIO VE EVUCAÇM E CULTURA.

lImo. Sr.

AO CORREIO: Não encontrando o destinatário, favor devol~
ver ao remetente.


