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V CONGRESSO PANAMERICANO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

De 7 a 15 de Novembro rear i zou-ae em BUENOS AIRES O V con-
gresso PiLWAMERICANO de EDUCAçkJ FÍSICA. que contou com mais de 2.000

, Àparticipantes, vindos da BOLIVIA, BRASIL, CHILE, COLOMBIAJ EQUADOR,
PANJI.MÁ, PARAGUAY, S.DOMINCiOS e ESTADOS UNIJOS, mas em sua maioria
da ARCENTINA. Como presidente do congresso foi eleito o Prof o HER-
MES PE..BEZMADRID, Diretor Geral de EDUCJI.ÇÃGF:LSICA da ARGENTINA e
come v í.ca-Pr est.derrt es diversos representantes de outros paises e o
Prof o ,JAC=NI'HOTAR,GA da ESEF de :f'ê.rtoAlegre, que representava lá o
Presidente da Federation INTERNATIONALE D'EDUCA'IION PHY'SIQUE} DR.
F'IÉFRE Sr:T..:RIlle.1 a mesmo t empo , o Presidente do Comitê BRASILEIRO
da FIE?, GEN o JAYR J'OPJ)ÃORAMOS, que nao puderam estar present.esao
referid.o certame.

Houve magníficas demonstrações de massa no Estádio do RI-
'\/ER PLA'I'EJexecutados por alunos de escolas comunitárias, primárias
e de escolas de grau médio que arrancaram grandes ovações do públi-
co que lotava o Est~dio.

O Exmo. SR. PRESIDENTE DA REPG~LICA e o seu Ministério es-
tiveram presentes prestigiando as demonstrações. Durante três tar-
des consecutivas realizaram-se demonstrações de ginástica no CLUBE
GINASIA-ESGRlMAE de grupos de elite dos INSTITUTOS DE EDUCAÇÃO FíSI
CA da ARGENTINA e do PERÚ, das Escolas de grau médio e dos clubes,
mostrando o elevado gabarito que atinge a ginastica na ARGENTINA,
indubitàvelmente a melhor da AMÉRICA LATINA.

Face ás proximidades das eleições no BRASIL, a época do
ano letivo e outras razões, só estiveram presentes lá dez BRASILEI
ROS vindos do RIO DE JANEIRO(4), S.PAULO(l), PARANÁ(2) e RIO GRANDE
DO SUL(3), dêste Último os professôres, JOÃO GOMES .MOREIRA FILHO,
LENEA GAELZER e JACINTHO TARGA, todos da ESEF da UFRGS. O Prof. TAR
GA apresentou um trabalho sôbre SISTEMAS E MÉTODOS DA EDUCAÇÃO Fí~
SICA LATllirO··AMERICANOS.Havia mais de dois mil congressistas.

Prestigiando o congresso estiveram presentes também três
maiores autoridades mundiais da EDUCAÇÃO FíSICA: O Doutor em ED.Fí
SICA J.Falize da Universidade de Liége e a DRA.Liselot Diem, Vice-
Reitora da Sperthechschule de Colônia e o DR.Frailey, Decano da
Universidade de Maryland nos Estados Unidos.
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Durante o congresso) alem das conferencias e trabalhos) re
alizar~m-se reuniõe~ dos Delegado's da FIEP com o comité Argentin~~
presidido pelo prof. DR. Antonio Alcazar) para combinar uma açao
conjunta na Américà. .

Em outra reunião dos representantes dos paises) foi eleito
o pr'of . 'I'arga como membro da Comissão Permanente dos Congressos Pa-
namericanos de Educação Física) que coordena a realização dos futu-
ros conclavos.

Por sua vez os Presidentes das Assoc'i açóes de Prof'es sor-e s
resolveram fazer revi ver a Confederação SULA1víERICANAde A -:;'O\)C :i!1ções
de Professôres de ED.Física.

O representante oficial do Uruguay pediu preferênc ia para
a realização em Montevideu do VI Congresso.

Chamou a atenção dcs congressistas que o BRASIL já está
com 56 EscGlas de Educação Física) portanto número maior que tôdas
as AMÉFC~C.AS CENTRAl,e de) SUL, .juntas. Foi prestada. no Congresso
uma homenagem póstuma ao Major F<arbosa leite, que organizou o Pr i.«

.~. /-~.-. ·C.~,'l·p_ .... , '.-' da-r:lTI!F:iQ~'- p,"9h'3 ,Wv-'--.-p R Imelr'.J c \-,ngr,_~s,~ ~anatnerlcano v., ~'-' . 1"lCd,J. ,.m ..L '.) ac J. .L .~... .au_
FiancG; do Uruguay um dos idealizadcres desses congr esso s e ao I'rrJf.
VíC8:ct0 Ferrer do Chile) grande bat.a.Lhador da ED.Física 2ul-'ADlerica
:CG que Lnc.l.usí.ve , já deu Cl1YS,)S em Pôrt(~, Alegre em i953. _.

A organização do c.mgr es so est.eve tã,) boa que a gr eve ge-
ral de do i.s dias nada atrapalhou o desenvoLvi.ment.o dos trabalhos.

Fa~e ás eleições em nosso Pais a repres~ntação brasileira,
tevê de regressar s em assistir a s essao de encerramento do mesmo,

Foi de lastimar que o Brasil não tenha enviado urna delega-
ção oficial. do Ministério de Educação e Cultura, t a.l.vez em r azao
de ter estado ac ef'a.la a Direção do novo Departament.o de Ectilcaça,; ri.
s ica , Desportos e Recreação) cujo titular estava demissionario jUi:i-

tamente na época) tendo sido nomeado o novo Diretor na semana ante
rior ao Congresso.

NOSSOPRESIDENTENA UNIVERSIDADEFEDERALDE SANTAlVf--AEUA o Prof.
Targa foi convidado pelo Centro de Educação Flsica da Universidade
Federal de S.Maria a proferir uma palestra para os professôres e.a-
Lunos da nove.L Escola de Educação Física sôbre a Educação F{sica M~
der-na , tendo sido r ec eb í.do com espec La.I carinho e aGumu~ado de pr,e-
sentes tanto pela Universidade e pelo Centro de Professores de Ed ,
Fi.sica daquela simpática cidade, como também pelo corpo discente)
sendo homenageado também com um suculento churrasco de galeto. Na
parte da manhã do dia 14 de novembro fez também uma palestra para
as alunas formandas do CL1YSO de Formação de Profess0res do Insti-
tuto de Edu~ação Olavo BÚac e das Esc~üas Normais particulares, , O
Prof", larga voltou de lá encantado e errt us iasmado com o pr-ogr es so
da "campus" un í.ver s i tar í.o com suas belas instalações, assim como p~'
lcs parques e praças de recreação já executadas pelo Conse.Lho Muni-
cipal de Desportos, animado pelo grande entusiasta ProLCel. Clovis
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Mont.eLro Do'Aví.Ía , Por t.ant.o Parabensa S.M~ria!

BOLETIMT~CNICO INFORMATIVODADEF. A Divisão de ED.Física do MEC
vinha distribuindo gratuitamente o seu .Boletim Técnico -Jnf'or'mat í.vo ,
até o n? 8. Daqui por diante êsse Boletim será transformado na !IRe
vista Brasileira de EDUCAÇÃOFíSICA E DESPORTIVA, que pod er-à ser
adquirida nos postos da FENEME(FUl\1])AÇÃONACICNALDE MATERIALESCO-
LAR). Em Pôrto Alegre, junto à INSPET'JRIA SECCIONAL, a rua da RE-
PÚI~LICA, : e no interiÇlr, nos respectivos post.os .>,

VI SEMINARE)De ESPORTEGAÚCHOE IV J'CGOSINTERMUNICIPAISDE PELO-
TAS - No dia 22 de outubro teve lugar na cidade de Pelotas o VI SE
MINJl.RF)DO ESPORTEGAÚCHO,em que se tomaram resoluções de interê'S
se d.: esporte amador do nosso Estado J entre outras a de dirigir um
ape.l.o ao Prof o DTo Delfim Mendes da Silveira, Reitor Magnífico da
Universidade Federal de Pelotas, no ssntido de ser criada naquela
Uní.ver-s í.dad e uma Escola de Educação :F':Lsica para atender a grande
d=mandu da região sul 2 sudeste do Estad·:). A C:)missão encarregada
de transmitir a aspiração dos d(":3portisi"as presentes foi muito bem
r ec eb í da pe.lo Sr. Reitor que já havia cogitado dA tal medida, re-
tardada apenas por meti vos especiais, que agor-a já nao mais exis-
tiam, N!i f'ot.o abaixo apar ecem as autoridades presentes ao ato, .jun
to com \) Pr e s i.dente de DGSSa Assoc í.acac , que também patrocinou ês':
se conc l ave, bem como (JS .Togos Tnt.er-mun í c Ipa Ls ,

De 23 a 25 de outubro de senrc.l ar-am-s e os cJOGOS INTERMUNICIPAIScom
a participação dos Conselhos Municipais dos municípios de Cachoeira
do. 81-11, Caxias do Sul., Cruz Alta, Er ex im, Estrêla, Novo Hamburgo,
Pe'l ot.as , Rosário do S~) Sant'a Maria) santà Cruz do Sul)' Taquara e
Ur ugua í ana , com as seguintes modalidades espor t í.vas : Atletismo, .Bas
quet ebc.l , Vo.l.í.bo.l, 'Natação, Ciclismo, ,;:'ênis, 'Tiro e Xadrez.'

CUR.se; DE FÉRIAS E'J'-j CCJjjMBIA - Organizado l'81a Assoc iac ao Colombia-
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na dos Professôres de Educação Física e com o Patrocínio da Federa-
ção Internacional de Educação F{sica, realizar-se-á de 18 a 28 de
fevereiro de 1971, um curso de GINASTICAMODÊRNAque será ministra-
do p810s professôres Argentinos Alberto Dallo e Mario Lopez. Os in-
teressados poderão dirigir -'se àquela Associação Apartado Aéreo
n9 5189-Bogotá-cOLOMBIAo

BIBLIOTECA DA AEE.FD- Es t.amos reorganizando nossa Biblioteca, de mo-
do que apelamos aos nossos associados para que colaborem doando SEUS

livros especializados ou revistas, sede à Galeria Rosário,Sala 504.

CAF'EZINHOHAITI - Venha visitar a Sede Central e tomar um caf'êz i.nho
HAI'fJ. d í àr í ament.e , das 14 às 17 hs. Temos revistas modernas e spec i.a
1izadas. Mas venha mesmo .

"TUBILEUDE PRA'l'A - Conforme já anunciamos, a nossa Associação vai
comp1etar no dia 20 de Dezembro, 25 anos. (\ Departamento Social já
programou um jantar (galeto e churrasco) D() SACY, naquele domingo,as 19 hs , Inscreva-se na nova sede ou na ESEF, estando conví.dado s
também os t'amí.Lí.ar es .

.BOIETTM.FIEP - (; novo BOLETIMda F'édération Internationale d (Educa
tion Physique que sairá no próximo ano terá características d í f'er en
tes e será mais frequente. A publicação em lingua espanhola serã
feita na ESPAI."\rI-iAe a outra em francês, ingl~s e português) ao mesmo
tempo, continuará sendo editado em PORTUCAL.Os membros indi viduais
pagarão agora ~ dólares (Cr$ 2~,OO) e os coletivos 10 dólares (Cr$
50,00), recebendo êstes Últimos dois exemplares de cada número.

BOASFESTAS DE NATALE DE ANO NOVO A TODOSOS NOSSOS
ASSOCIADOSE SEUS FAMILIARESDESEJA A NOSSAASSCCIAÇÃO.

t~.te Bole.t1m 601 1mpJteM o pela.
CAMPANHA FEVERAL VE EVUCAÇÃO FfslCA
do MINlSTtRI0VE EVUCAÇM E CULTURA.

Ilmo. Sr.

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


