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CONSELHOS FEDERAL E REGIONAIS DOS TITULADOS EM EDUCAÇAO F!SICA
Fomos informados que a Federação das Associações de

sores de Educação Física, encaminhou ao Ministério do Trabalho o
da Criação dos Conselhos, Federal e Regionais dos Titulados em
Física.

Profes-
proj eto

Educação

Tivemos a Subida honra de contarmos com a colaboração da Pro
fessora Dercy Furtado, a quem agradecemos o empenho, por ela demonstradã,
em ver real izado um dos anseios da classe .dos especializados em Educação
Física e Desportos, qual seja, o de ver aprovado o projeto que cria um or
gão de classe, que poderá influir decisivamente na fiscalização das nor~
mas previstas em lei. possibil itando com isto, a melhoria do "STATUS" eco
nômico e social dos que se dedicam à Educação Física.

PRtMIO LEITE DE CASTRO
Recebemos comunicação da Sociedade de Medicina Desportiva da

Guanabara que será por ela real izado o concurso de trabalhos 1igados à Me
dicina Desportiva, compreendendo assuntos de Fisiologia, Cinesiologia,PsT
cologia, Fisioterapia, Traumatologia, Higiene, Metabologia, etc. -

Os trabalhos deverão ser remetidos até 31.12.74 para aquela
Sociedade, sita a Av. Mem de sá 197, sob registro e os premlos serão de
Cr$ 2.000,00 para o l~ lugar e Cr$ 500,00 para o 2~, mais diploma para am
bos.

Maiores informações com a entidade promotora, Sociedade de Me
dicina Desportiva da Guanabara Av. Mem de sá, 197 Rio de Janeiro Guanaba~
ra.

DOPPING NOS DF.SPORTOS
Também daquela Sociedade recebemos informações sobre o ciclo

de Palestras sobre o "Dopping nos Desportos" que iniciará em 02.09.74 em
são Paulo, Av. Mem de sá 197, das 20,00 às 22,00 horas, extendendo-se até
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dia seis. Posteriormente, no dia doze de setembro será realizada uma mesa
redonda sobre "controle do Dopping". A Taxa de inscrição serádeCr$ 60,00
e o certificado dependerá de,2/3 de frequência.

CURSOS EM SAO PAULO
Serão real izados em são Paulo, Cursos de Ginástica Corretiva,

Natação, Atletismo, Ginástica Rftmica Moderna, Ginástica Escolar, Atual i-
dades em Volibol e Seminário de Temas em Educação Física e Planejamento,
Ministradas pelo Dr. Alberto Cor va lan , da Argentina.

Há 300 vagas no alojamento do Pacaembú e a aula inaugural se-
rá em 23.09.74.

Maiores informações na APEF, ã Rua Dr. Cesário Mota Jr. n~
369 2~ andar (Associação dos Professores de Educação Física) são Paulo ou
pelo fone 256-2591.

lQ CURSO INTERNACIONAL DE GINASTICA ESCOLAR
Este curso será real izado de 25 de setembro a 5 de outubro no

Ginásio da Escola de Educação Física do Exercito, na URCA, promovido pela
Faculdade de Educação Física da Guanabara e ministrado pelos professores
KLAUS MIEDZINSKI E ANNEMARIE SEYBOLD.

Inscrição Cr$ 250,00 e alojamentos na Esc. de Ed. Física do E
xercíto a Cr$ 60,00 a Diária com aI imentação e, no Clube Piraquê, a ....-:
Cr$ 30,00 a diária, mais Cr$ 8,00 por refeição.

Inscrições na Faculdade de Educação Física da Universidade Fe
deral do Rio de Janeiro - Ilha do Fundão - Rio Guanabara.

JANTAR
Dia 27 de setembro será real izado o jantar de comemoraçao ao

dia do Professor de Educação Física.
Para júbilo de nossos Associados Gremistas, o evento terá co-

mo local o Restaurante do Grêmio (Mosqueteiro) e soubemos que alguns colo
rados já iniciaram o jejum para ver se conseguem dar prejuízo, consumindo
todo o BUFFET-FRIO do Mosqueteiro no dia 27.

Quanto ao jantar de Aniversário de Nossà Associação, a ser re
aI izado dia 20 de dezembro, soubemos de fonte segura que será realizado
no Restaurente Sací, como já é tradicional, e ai não adiantará aos Gremis
tas fazerem jejum ...

De manhã, terá lugar o torneio de volibol misto entre os for
mados de 1940 a 1924, de modo que convém desde já que se dirija aos cole~
gas de turma para reuní-los e recordar os bons tempos da ESEF.

MAGNTFICOS FORAM OS CURSOS DE FERIAS NA ESEF.
Foram um sucesso os Cursos de extensão universitária promovi-

dos por nossa Associação na ESEF, com o patrocínio da Comissão de exten-
sao da SUPAC e da Divisão de Cultura da Prefeitura.

De sito nível cultural, eles tiveram acolhida sem preceden-
tes junto aos Especial izados em Educação Física e atrairam atenção de pro
fissionais de outras matérias, os quais nos honraram com suas inscrições-:
Infel izmente não foi possivel aceitar todas as sol icitações para os cur-
sos de Expressão Corporal (mais de 110) e os de Massagem (3 grupos).
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Um sucesso que servirá de estímulo para que cada vez maior nu
mero de cursos venham a ser oferecidos aos que buscam aprimorar seus co-
nhecimentos, obtendo com isso, atual ização no emprego das Técnicas mais
recentes.

A par do aspecto cognitivo destes Cursos, tivemos a oportuni-
dade de perceber o mu ito que el-es representam sob ponto de v ista de con-
graçamento entre os participantes.

Uma grande amizade se faz sentir entre todos os alunos e, le-
vando em conta que e les convergem de vár ias Escol as de nosso Estado, sur-
ge com isto, o intercâmb io na tu ra 1 que proporc iona a aprox imação entre os a lu
nos e titulados das diversas Escolas de Educação Física e integração ain~
da com os dos Institutos deArtes e Faculdades de Medicina.

Esta união entre os alunos é tão grande, que aqueles momentos
do Curso se tornam inesquecíveis e, se nos reportassemos ao Curso de Ex-
pressão Corporal, certamente ficaríamos vivamente imprecionados com as lá
grimas que surgirem nos olhos tristes das alunas que cantavam uma últimã
canção naquele grupo harmônico, e trocaram abraços de despedida na aula
final, levando consigo uma saudade imensa.

Os professores Patricia Stokos, Perla Jaritonski, Carlos Giani
e Eduardo Segal manifestaram o seu encantamento pela turma em longa carta
acentuando "o planejamento e o calor humano aqui verificados".

Do Curso de Ginástica Corretiva guardamos gratas lembranças
de nossos colegas e professores que mantiveram sempre um ambiente alegre
no transcurso das aulas e dos implacáveis gravadores que conferiram o
que foi di to.

No Curso de Massagem, o mesmo ambiente alegre dos ex+a lunos
retornando à classe se fez sentir.

Nos próximos Cursos venha você também participar deste maravi
lhoso relacionamento, característico dos que se dedicam à Educação Frsi~
ca. Venha contribuir com sua presença que você levará a satisfação de par
ticipar de um grupo alegre, além dos conhecimentos atual izados que irá ad
qUlrlr e, depois disto, concordará conosco ao dizer-mos que magníficos fo
ram os Cursos promovidos pela nossa Associaçâo.

Gal ileu dos Reis Fróes
Diretor de Divulgação

FESTA DE ANIVERS~RIO
Uma bonita festa foi realizada na ESEF do IPA pela passagem

de seu terceiro aniversário.
A Associação dos Especial izados em Educação Física

tos felicita-a pelo transcurso deste evento ocorrido em 27 de
e Despor-
agosto do

corrente ano.
Demonstrações de danças e de ginástica fizeram parte da pro-

gramação, tendo, ao final, sido real izada uma partida de Handebol, na qual
participou a equipe daquela escola que competirá nos jogos Universitá-
rios Gauchos de Escolas de Educação Física.

Na demonstração de Ginástica Olímpica tomaram parte um aluno
da ESEF-IPA e uma aluna da ESEF-UFRGS, além de outros Atletas Campeões
Brasileiros nesta modalidade de desporto.



4 AEEFV

Foi, sem dGvida, uma festa de graça e beleza,
pela precisão dos movimentos da Ginástica e pelo entusiasmo
de Handebol. Foi, sem dGvida, uma bonita festa.

complementada
das Equipes

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO

Neste mês de agosto passado, tivemos a grata surpresa de rece
bermos a visita de Estudantes de Educação Física da Universidad Nacional
de Rio Cuarto - Argentina.

Formando uma comitiva muito simpática, eles troxeram consigo
o abraço fraternal dos estudantes Argentinos e do povo de lá.

Fizeram eles, para nós, algumas demonstrações de SOFT - BALL,
esporte que estão procurando difundir.

O SOFT-BALL (bola macia) ,na verdade nada tem de macio, pois é
jogado com uma bola muito dura e com tacos, à semelhança do BASEBOL, oco~
rendo com frequência lances com bastante risco.

Foi uma lástima que uma chuva fina tenha caído, acompanhada de
baixa temperatura, umedecendo a grama, tornando-a escorregadia, prejudi-
cando um pouco a demonstração. No entanto, a disposição e a boa vontade
de nossos irmãos argentinos superou tudo.

Este intercâmbio de informações somente trará benefícios a vi
sitantes e visitados, pois ambos podem colher ensinamentos.

Parabéns irmãos do sul por esta iniciativa já exitosa.
Devemos procurar estimular, cada vez mais, estas visitas, tan

to deles ao nosso país como as nossas aos demais países porque estaremos
aumentando nossa cultura e aproximando os povos.

Prof. Gal ileu dos Reis Fróes
Diretor de Divulgação

69 CONGRESSO PANAMERICANO DE EDUCAÇAO FTsICA
Estão sendo feitas gestões no sentido de ser real izado, emRi

beirão Preto, em maio de 1975, o 6~ Congresso Panamericano de Educação
Física, após os Jogos Panamericanos, em são Paulo.

Segundo Resolução do último Congresso, os Países participan-
tes deverão real izar um congresso nacional preparatório, que provavelmen
te será real izado pela Federação Brasileira de Associações de Professo7
res de Educação Física, em Porto Alegre, em fins de março de 1975.


