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PARQUE DO MENINO DEUS
Grande notícia para

o esporte amado r Gaúcho foi
a destinaç~o do antigo"Par
que de Exposiç6es do Meni=
no Deus", área de aproxima
damente 10 hectares, para
servir de Parque de Recrea
ção e Desportlvo a ser ad=
ministrado pelo Departamen
to de Esportes do Estado.-

Comissão especialmen
te nOffieadapelo D.E.E.R.G~
S., já apresentou seu pla-
no úe aproveitamento que
será, agora, estudado pelo
Secretário de Educação e
que poderá, ainda, receber
auxílio do fundo destinado
pela Loteria Esportiva.

O Parque, além de á-
rea para recreação,terá 10
cais próprios para práti=
ca do esporte de alta com-
peticão eum Centro de Pes~ - ~ -quisa de Educaçao Flsica e
Esporte.

VOLEIBOL
Continuam os treinos

de Voleibol, na ESEF da
URGS, r'.,:,,,raos sócios da nos
sa Assbciação. Os ~reinoi
são dirigidos pelos Dire-
tores Rubens Marqu~s e Tã-
nia Sirãngelo e são reali-
zados tôdas as sextas-fei-
ras & partir das 18,30hs.

********
PROJEÇÕES
Tem alcançado ~xito

as projeç6es cinematográf!
cas organizadas pelo Dire-
tor de , cole
ga Ricardo Luber. A úl tiniã
projeção, principtlmente,
foi muito ap~eciada~IIO~Es-
porte no Japao e Historia
dos Jogo~ Olimpicos e do
Barão Pierre de Coubertin~
Na 2a. quarta-feira de ma-
io teremos a projeção de
filmes sôbre a
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dos Jogos de Munique e sô-
bre o Esporte na Alemanha.
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PESQUISA
Nosso colega Prof.

Waldemar Widniczek reali-
zou um trabalho do qual deu
divulgação, sôbre provas a
tléticas e suas tabelas de
pontos para avaliação atlé
tica nas escolas de gráli
médio. Igualmente,nossa co
lega Profa. Edna Ney Card~
so org-anizou uma interes-=--
sante coletânia de concei-
tos sôbre Educação Flsica.
Nosso bravo a ~stes e a ou
tros colegas que fazem tam
bém, da pesquisa sua razao
de ser.
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CENTROS COMUNITÁRIOS-.----_ ..-.------_. ----
o 0erviço de Recrea

ção Pfiblica da Prefeitura-
está de parabéns com os
Centros Co~unitários.O 19
d~l~s, o da Vila ~plranga,
esta espetacular! Possui
instalações para Atletismo
Futebol, Basquete, Volei,
Randbol, Fut. de Salão Pis
cina, Salão de Festas e 10
cal apropriAjo para Curso
de Artesana-tos. A comunida
de participa com a mensalI
dade de apenas Cr$ 1,00! -

PUBLICAÇÕES

Acusamos o recebimen
to da Revista Educação Fi=
sica do Ministério de Edu-
cação Nacional de Portugal
n9s 1, 2 e 3.

Recebemos,também a
revista "Movimento" do Con
selho Provincial de Moçam=
bique (ficaram de mandar
mais). Nossa Associação r~
cebeu, ainda, -o livro "Or-
ganização eleCompe t í çóe s de
Desportos Coletivos", do
Prof. Renato Brito Cunha.-
Interessaelos podem solici-
tá-lo ')or reembô Lso e Cr~;
6,00, ~ APEFEG, Av. 'Fran-
klin Roosevelt, 39 -139 an
dar - sala 1310 - Cx. Pos=
tal, n9 4978 - Guanabara.

E N C O N T R O
O Boletim da APEFEG

traz no seu filtimo número,
as interessantes recomenda
ções do 11 Encontro de pro
fessôres de Educação Fisi=
ca, realizado na Guanabara
de 4 ã 6/12/70, com repre
sentantes de todo o pais.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOVOS PRESIDENTES

A A.P.E.F. de são Paulo es
tá com nova Diretoria, en=
cabeçada pelo Prof. Nelson
Barros.

O Prof. Manoel Bon""'
teiro Soares é o Presiden-
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te, recentemente eleito pe
10 perIodo de dois anos,da
Associa~ão Brasi~eira de
Recre:çao, com sede na Gua
nabara. Nossas saudações e
votos de felicidades aos e
leitos.

ESPORTE COLEGIAL

Está em grande movi
mentação com a"II OlImpi~
da Bic". Os 111 Jogos Bra-
sileiros Colegiais (Belo Eo
rizonte) animam profess~
res e alunos para os trei=
n:::-:--.";;"':os,vív r.;..do uma vaga
na equipe Gaúcha. Ótimo!E~
perarnos que a exig~ncia de
Carteira de Identidade não
diminua muito a quantidade
dos participantes nos di-
versos Campeonatos, o que
seria urna pena.

BOLETIM DA F.LE.P.

Recomendamos aos co
légios, escolas de Educa=
ção Flsica e 6rgãos Munic!
pais especializados, a as-
sinatura do Boletim da F.
I.E.P., publicação do mais
alto gabarito e que agora
vem impresso em Portugu~s
também. A assinatura cole-
tiva luüis exemplares de
cada número) custa Cr$5~00
e pode ser feita por inter
médio da nossa Associação~

**********
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

O novo Secretário -
de Educação do Estado,Cel.

Mauro Rodriguez, possui cur
so de Educação FIsica. Es-
peramos que sua gestão se-. f~Ja pro 1cua para nosso en-
sino e, particularmente,p~
ra nossa causa.

---0000000000---
JOGOS OLÍMPICOS

DE MUNIQUE
As A.P.E.E. da Gua-

nabara e são Paulo estão
organizadas com 21anos de
excursões àque.1:s Jogos. A
la. pelo perIodo de um m~s
12.8.72 a 12,9.72). Cobra
US$1.756,OO. A 21 - ._e~;m dois
planos. Um de 19 dias (23.
8.72 a 12.9.72)US$1.186,00
Outro de 39 dias(23.8.72 a
1.10.72) US 1.'16,00.

Ambas 3sociações ~
ferecem o pagamento a lon-
go prazo, através de Car-
net Bancário. Nos Jogos do
México já funcionou esqu
ma seme1hante.I _teressados
obterão melhores informa-
ções, dirigindo-se às refe
ridas Associações. O ende=
r~ço da de são Paulo é a
Rua Cesário Mota,369 - 29
andar-Capital~ são Paulo.
Da Guanabara já .menciona-
mos linhas acima.
IOGA, RELAXAMENTO MUS
CULAR, BOAVENTURA E

LISTELLO

Infelizmente, devi-
do a outros compromissos,-
não pôde comparecer o ProL
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Hermógenes, que iria minis
trar um curso sôbre Ioga,
em maio. Em compensação,em
julho, realizaremos, no pe
ríodo provável de 5 a 10 um
curso de Relaxamento que
será ministrado pelo Prof.
Carlos A. Vecchio, autor
do Livro "Relajacion" e di
retor do Instituto Vecchio
em Mar DeI Prata, na Argen
tina. Nosso Presidente, -
Prof. J.F. Targa, está em
·entendimentos com o Prof.
Boaventura da Silva, para
que venha com o casal Lis-
tello, da França também em
julho, para ministrar um
curso sôbre a atual orien-
tação da .Escola Francesa.-
Na ocasião a Sra. Listello
poderá ministrar aulas sô-
bre Ginástica Feminina Mo-
derna e Danças F6lclóricas
da França, assuntos em que
é especializada.

*************************1:*******
****

JOGOS UNIVERSITÀRIOS

Em julho teremos, em
Pôrto Alegre, mais uma edi
ção dos Jogos Universitã
rios Brasileiros~ Tendo em

vista a proximidade dos Jo
gos Pan- Americanos de Cal
li é previsto um excelente
índice técnico.

o
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O

JOGOS PAN -AMERICANOS
Os Gaúchos deverão ter

destacada presença na Dele
gação Brasileira, consti=
tuindo o maior contingente
de nosso Estado em competi
ç6es internacionais. -

* *--0000000000--
* *

L.EMBRETE

F I N A L
Não esqueça que a n~s-

sa·Associação precisa. da.
tua anuidade (Cr$ 10,00)
Pague até julho, porque a-
pós ela passará ã Cr$-
12,00. Envie seu cheque ã
União de Bancos em nome da
Associação .ou pague, dire
tamente, na nossa séde. ~
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