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CURSO EM PORTUGAL

Começam a chegar os prospectos re-
ferentes ao IV Curso Internacional de
Educação Física. promovido pelo Insti-
tuto Nacional de Educação Física de
Por tugal. Período do Curso - 20' a 30
de julho. Matérias: Psicologia e Metodo-
logia. Ginástiea Rítmica, Iniciação à Gi-
nástica Desportiva, Dancas Folclóricas.
Escrevam para o lNEF -~ Cruz Quebra-
da - Lisboa, 8.

JURE'EF

Pôr-to Alegre vai ser sede. em se-
ternhro. (15 a 25), dos Jogos Universi-
tários Br-asileiros ele Estudantes de Edu-
cação Física. Esta competicão cresce ele
inter êsse a cada ano que passa, e a nos-
sa turma já está elaborando a estrutu-
ra do magno certame, a fim de reeep-
cionar condignamente as escolas visi-
tanbes.

S,-\RADOS

o sábado está gostoso na ESEF'.
Nesse dia, as aulas encerram-se às 9
horas; os aeadêrnioos realizam suas
reuniões, jogos ou atividades práticas.' é
os professôres têm suas reuniões dn?par-
tamentais, palestras. Congr-egação, et. É
-UÚl dia colorido e de muita movimenta-
cão. Se vocêquiser encontrar alguém da
]':ducação Física (a gente da Divisão de
Educação Física. do Departamento de Es-
portes, e da Inspetoria Federal também
visitam a Il.::SEF aos sábados), alpai-eça

nos sábados na ESEF, entre 9 e 11 ho-
ras. O sábado é nosso. Aproveite.

CAMPEON ATOS

A SOGIPA ocmemor a em 67 o seu
centenário de fundação. Por isso. nos-
sa cidade hospedará quasi todos os
campeonatos nacionais e vários campeo-
natos continentais. Estejam atentos e
prontos a colaborar. A VEF também
elabor-ou um plano de campeonato-, pa-
sa colegiais. Em abril tivemos o Diada
Natacão : a 13 de maio ter-emos o Dia: do
Voleibol: em junho assistiremos ao Dia
do Atletismo (depois vicão o Brasileiro
e o Sul-Americano Oolezíal de AtIletis-
mo) ; e assim, em cada mês a DEF orga-
nizarri 1ll.11 campeonato colegial local ou
regional:

RENOVAÇÃO DA ESEF

Ao lado da renovacão que a ESEF
vem r-ecebendo nestes últimos anos em
seu corpo docente, ao lado da crescente
matrícula p à criação de novos Cursos,
nossa 'Escola acaba de receber melho-
ramentos e materiais didáticos. Vejam
o que temos de nôvo : Oaixa d'água, Par-
que Infantil, Parede para tênis, cama
elástloa. 3 trampolins. kimonos para ju-
dô, floretes, punohig-balls, barras fixas,
paralela, iluminação a mercúrio. Esta-
mos melhorando ... ·

DIR~":(onES E~{ VITõJUA'

A simpática capital oapixaba roce-



he, de 7 a 14 de maio, os Diretores de
tôdas as Escolas de Educação Física do
Brasil para um importante Seminário.
A turma cá de casa já realizou diversas
reuniões le, modéstia à 'parte, cremos
que nosso Dir-etor. o DI'. Helio Barcelos
Ferreira, levará urna agenda com inte-
ressantes sugestões. As Escolas que se
reunem em Vitória, na pessoa de seus
Dir-etores, as mais síusi vas saudações
dêste Boletim.

ANIVERSARIO DA ESEF

Dia 6 de maio é o dia em que se
comemora o aniversário da ESEF (fun-
dada a 6/5/1940). A programação está
muito bem elahorada. 'I'odos à ESEF,
prestigiando às novas gerações que lá
estudam!

PltOFESSôRES PúBLICOS

A Federação dos Professôres Públi-
cos tem no v-a Diretoria, presidida pelo
prof', Alfredo Steinhruoh. Nós da educa-
ção física temos 3 representantes na cha-
pa vitoriosa: DI'. Ar'y Juchern -- na Te-
souraria, prof'. Milthon Cunha - no
Cons181110Fiscal, e êste redator no Dept"
de Relações Públicas. Na presidência do
Conselho de Heprosentant.es, continua o
nosso Presidente ela AEEFD Jacintho
'l\arga.

"DEi? PRESEN'i.'F."

, Já está em seu segundo número o
novo Boletim da Divisão de Educação
Física da nossa Secretaria de Educação.
Parabéns ao Dh-etor da DEF e, em es-
pecial,aocolega redator daquele ..•.mo
boletim. Avante, amigo Capra ; que te
sobre inspiração lPar,l;!.enviares aos co-
legas espalhados 'por êsse imenso torrão,-, ,
gaúcho, uma mensagem de estímulo,

colaboração e cultura. Bernvindo, "DEF
PRESENrrE"! Que realmente, possas es-
tar sle<mpre presente, ajudando, orien-
tando, instruindo, esclarecendo, divul-
gando.

A ESCOLA MODERNA

A colega Lênea Gaelzer, Coordena-
dora das Práticas Educativas em nossa
Secretaria Municipal de Educação, teve
a gentileza de nos enviar um exemplar
de seu interessante trabalho "A ação
do Professor na Escola Moderna". Ana-
lisando a função do professor e da es-
cola, diz a prof'essôra Lênca : "A escola
existe nara ajudar ao nosso povo a pen-
sar e 'atuar. Em particular ela existe
para estimular o racionínio para os va-
lôres da personalidade bem formada e
ajudar ao estudante a f'azer sua mente
mais inteligente a fim de atuar com
cr-itérios e ações sempre melhores. E os
professôres (p,odem fazer isto somente
quando souberem como criticar, jirlgar
e avaliar razoávclmente os problemas
sociais para os quais preparam seus
alunos" ,

BHIJXELAS NA MIRA

Os pensamentos da glente da Edu-
oacão Física 'voltam-se neste ano para
,; 4' oBruxelas. Ali, em homenagem ao .:/,.

aniversário da Federação Internacional
de Educação Física, Irea'liza-se um Cur-
so Internacional de:? a 12 de julho. O
programa consta de 3 grandes unidades
- Curso Básico de Ginástica, Esporte
Escolar e Olímpico, Conferências Cien-
tíficas. Cada unidade será dirigida por
uma equipe de vários Iplrofessôres sele-
cionados entre os melhores r epresentan-
tes de cada linha doutrinár-ia atualmen-
te em voga na Europa. Maior-es infor-
mações em nossa Seeretaria.



r
jtSSES "PElXES-" ...

A cadeira de Natação, na ESEF, aca-
ba de realizar a sua tradicional festa
anual de encerramento do 1.° período.
Gomo s'eml1we lodos os professõres e alu-

, nos da Escola caem n'água, em famosas
competições ... Sofia, 'I'rude, 'I'ony, Derik,
Werner e outros "cobras" deram, "sho-
ws". Um deles, nadando "a Ia escula-
cha", aplicou um tremendo "karatê "
numa pobre aluna que nadava .por per-
to ... Afora alguns "afo.p-amentos" tudo
transcorreu normalmente ...

CASAi\mNTOS

Nestas férias de verão, casaram os
seguintes colegas Alf'r edo Batista Nunes
'8 Erí Vanini ; Walter Koeche e Marlene
Rodr-igues : 'Al duino Z11io e senhorita
Olar enee de .Souza e Silva. Aos novos
pares os mais sinceros e carinhosos vo-
tos d'e fel ieidades.

OUMPíADA MIUT!-\U

'I'jvernos em P. Alegre, em fins de
66, a IV Olimpíada Brasileira das Polí-
cias Militares, com a presença Ido 9
Estados, num longo e variado programa
ele competições. No final, Minas foi a
vitoriosa. escudada pelos gaúchos. O 3.°
lugar coube à Guanabara e o 4.° ao Pa-
raná, É pena que não houve atletismo ...

E A(WRA ... : VOGA!

Sim, vamos agora penetrar nos mis-
térios ela interessante prática. Nossa
Associação vai promover um Curso de
Hata-Yoga, na E8EF', de 26/4 a 7/5, di-
rigido pelo prof. ,0e1. José Hermógenes

de Andrade, autor de 'vários livros sô-
-bt'e-o assunto e .diretor .da Academia

Hermógenes no Ilio d!e Janeiro. Inscre-
vam-se, na ESEF, com D. Cilda. Aguar-
dem notas ipela imprensa local. Alô,
turma de Santa Maria: vamos ver se vo-
cês são "bambas" mesmo - compare-
çam ao Ourso!

BRASILEJJRO DE BASQUETE

Cueitiba acaba de realizar mais
um campeonato brasileiro de a)as'quete
masculino. São Paulo foi Campeão, Bie-
guido pela Guanahara e Rio Grande do
Sul. Os paranaenses demonstraram a
pujança de seu Estado, dando um show
de organização e hospitalidade. Para-
béns!

NOSSA DJRETORIA

Por 11111 lapso de nossa parte, não
publicamos a r-elação dos colegas e:1ei-
tos. no ano passado, para os diversos
cargos de nossa .Associação. . Descul-
pem; colegas eleitos. Eis. a relação:
Pnesídente .- OeL Jacintho F. 'I'arga ;
Vice - Gel. João G. Moreira Filho; 1.0
Secr". - Fernando Lopes ; 2.0 Secr".
Dorval Dias S-oares; Diretor Cultural -
Edwino Barbosa; Dir. de Divulgação -
Washington Gutier rez ; Dir. Social e Es-
portivo -- Alfredo Nunos ; 1.° Tesourei-
ro - Oleomar Pereira Lima; 2.° Tes. -
Adão Macalós ; Dir. do Patrimônio -
Fredolino 'I'aube ; Bibliofleeár-io Al-
duino Zílio ; Consultor Jurídico - DI'.
Godoy Bezerra.

REUNIõES 'DA nIRETORIA

A Diretor-ia da AEEFD reune-se
aos sábados à 10 h., na ESEF, Estamos
às ordens de todos os associados, par-
ticularmente nessa hora.



PAGAMENTO ,HE ANUIHADE

Faça o pagamento da sua anuidade
de 196(; NCr$ 3,00. a . favor do Banco
Agrícola Mercantil, P. Alegre, pOI]:"

qualquer ag'ência bancária, para depó-
sito na conta dn AEEFD.

Possivelmente o Centro de Proces-
samento de Dados descontará mensal-
meníie, talvez ainda êste ano, as men-
salidades, de modo que os que não es-
tiverem de 'aJclôrdo devem sle manifes-
tar imediatamente.

CURSO ~I SAO PAULO

No corrente ano o XI Curso de A-
perfeiçoamento 'I'écnico-Pcdagogioo não
se realizará mais em Santos ou São Pau-

PARAB'f<:~SPROFESSôRES DE
(;AXIAS DO SUL!

Hegrstramos com satisfação que 'Os

Prof'essôr-es de Caxias do Sul reuniram-
se e combinaram de não aceitar Colé-
gios em que não fossem ministradas no
mínimo duas horas semanais de Edu-
cação Físioa. Se todos fizessem assim a
Educação Física passaria a ser mais va-
lorizada. Um belo exemplo de espírito
de classe.

10 como nos anos anteriores e sim em
Campos de .Torrlão, no já conhecido
Acampamento "Paiol Grande", 'na 2.a
quinzena de junho.
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COMPDREÇIlM aos JUBEEF


