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AO CORREIO: PedimO's a devolução, caso não seja encoutrado O' destinatár-io.

JUBILEU DA ESEF - Bel íssima.s comemorações assinalaram O'Jubil-eu de Prata da ESEF.
"I'Ivemos uma inesquecível semana de' intensa atividade, onde a Escola e a Educação Física
contaram com uma excelente promoção. Destaques: demonstrações na ESEF ie na Universida-
.Ie, S·emana. da Ginástica; Gala Ginástica; Bes são Solen e: Promoção Jornalística; Romaria ao
túmulo de ex-proteasóres: Jantar da turma de 1940; Coquetel na Escola; Discurso do depu-
tado Alfredo Hofmeister na Assembléia Legislativa; Visita do Governador -do Estado e Altas
autortdades, etc., etc ..

RECEBEMOS - Revista Chilena de Educação Física; Revista Espanhola de Educação Física;
Calisteuía - prof. Cassio Amaral (à venda: Organização Técnica de Educação Física - Av.
Rio Branco, 18 - sala 1603 - Guanabara). Gratos.

SESI -, Esta instituição distribui tolhêtos sôbre Pslccl ogla, Sociologia 'e Educação. Escreva
e solícíte . exemplares: Edifício F'orrnac. 8.0 andar - P. Alegre.

CHILENOS - Lembram-se dos profs. V-era e Nely? Êsses bons amigos andam em gira pelas
Américas com sua equipe de ginastas. Passarão provàvelmente por Pôrto Alegre. Est'ejam "de
õlho".

HERALDO - O colega Heraldo Cidade (ex-nluno da ESEF, 1948, e seu ex-více-díretor )
foi consíderado entre O'S "10 melhores proresuõres da Guanabara, em 1964". Parabens, cole-
ga. O prof. Hera.ldo é Diretor do Instttuto de' Psicolog ia e Clínica Educacional e Proftsstonal
~ Travessa Santa Leocadia, 24-B,CO'pacabana~RiO' .

ROMA - Nessa cidade acaba de -encerrar-se O' I Congresso Internacional de Psicologia do Es-
porte.

LISBOA - De 1.0 a 9 de agõsto - Curso In ternacíonal de Educação. Física, no Instituto
Nacional de Ed. Física. Também em Lisboa, de 13 a ;·17 de setembro: V Congresso Internacío-
nal do Grupamento. Latino de Medicina da Educação Física e dos Desportos.

lYlADR.I.·- Acaba de realizar-se um Congresso Internacional sôbre a preparação física e des-
canso dos trabalhadores.

VITóRIA - Bonita programação elaborou a Escola de Educação Física do Espírito Santo, para
o mês de julho, com a Quinzena de Educação Física (popular) e O' Curso de Atualtzação



tpara professôres). Taxa de hospedagem: Cr$ 1.500. A Cantina da, Escola fo.rnecerá lanch'as
a Cr$ 100! É para ir mesmo! Vocês que tiverem possibilidades de ir, aproveitem e vão, abra-
çar aquela turminha legal. Época~ 5 ai 22 de julho. Escrevam, logol
PROCESSOS - O colega tem. algum expediente a resolver na Secretaria da Educação? A Asso-
ciação pode ajudá-Io, através da colaboração da colega Edith Pezzi, na SEFAE. Escreva para
ela, dando o n.v do processo e outras informações.

FLÁMULA - Adquira a flâmula do Jubileu de Prata da ESEF. Cr$ 500.

CU,R80 - Promovido pela SEF'AE e por esta Associação teremos um Curso de Atualização,
no período' de 30/6 a 10/7. Compareçam em mansa e integrem-se nesta nova fase de grande ati-
vidade da Educação Física no Rio Grande do Sul.

RUGBY - Mr, Hamilton Gordon, ex-cõnsul inglês, tomou a iniciativa de unir esforços para
.ançar o Rugby em nossa cidade. Assistimos à primeira reunião, realizada a 2 do corrente, '3

que contou com a presença do Diretor do Dept.v de Esportes do RGSul ,do Presidente do Con-
selho Regional de Desportos, e dos dirigentes da ACM e Por-tuguesa Gaúcha. Ficou deltberado
que, no prôximo dia 12, na ESEF, M. Hamilton com elementos da ACM e ESEF dirigirá o pri-
meiro treino visando um futuro jôgo como prelf minar de um clássico futebolístico da cidade.
Mas não 'espalhem: por enquanto é segredo ...

'MONTEVIDÉU -, Com a equipe de atletismo do IPA, estivemos na capital uruguaia. Aos cole-
gas da Comissão Nacional de Educação Física do Uruguai, nossos agradecimentos pelas aten-
ções recebidas e registramos aqui o seu abraço! aos colegas gaúchos. Alô, ESEb': que tal um
intercâmbio com aquela turma- (O "Pêso" está lá em baixo ... e a viagem agora é um "pulinho"
13 horas de Pôrto Alegre a Montevideu, 'em ótimos ônibus)

VALNY - Deixou a Coordenação da Educaçã.o Física nos Colégios de Pôrto Alegre, a colega
Nair Pastro Pereira. Para substituí-Ia a SEFAE convidou o colega Valny Zenar í A D. Narr, os
agra.d'ecímerrtos da classe pelo belo trabalho desenvolvido nos últimos anos; e ao jovem e dedi-
cado colega Va.lny, os votos de muitas felicidades e a segurança de nossa colaboração em suas
novas funções.

UNIVERSITÁRIO - Completo êxito alcançou o I Campeonato Brasileiro Universitário de Fute-
bol de Salão. Aos inúmeros acadêmicos da ESEF e colegas que organizaram e dirtgfram a re-
ferida competição, os nossos ournprímentos.

ZERO HORA - :t1:stepopular jornal gaúcho vai lançar uma série de pronunciamentos referen-
tes à Campanha para mais aulas semanais de Educação Física. Muito bem, Zero Hora!

NOTURNA - Os próprios alunos do Curso Noturno do Ginásio Padre Reus solicitaram a seus
prof'essõres os benefícios da Educação Física. Tiveram o apoio daqueles colegas e então se lan-
çaram à campanha para iluminar uma quadra de esportes. Rapidamente conseguiram. tudo, EY

hoje, quem passar por lá, verá a moçada em sadia atividade esportiva. Uma grande idéia para
os demais colegas e alunos de cursos noturnos.

SEMANA DA PÁTRIA - Movimenta-se a SEFAE para a Semana da Pátria de 1965. Vamos
ter algo diferente: uma grande demonstração de Educação Física 'está sendo organizada, com a
participação de milhares de colegiais.

APEF - Recebemos uma cópia do memorial que os colegas de São Paulo enviaram a S. Excia.
o Sr. Presídeute da Repúbltca, apoiando o relatório do Major Sylvio de Magalhães Padilha,
Chefe da Delegação Brasileira aos Jogos Olímpicos de Tóquio. Após uma substanciosa expo-
sição de motivos, o memorial sugere ao Chefe da' Nação:
"Que o art, 22 da Lei n,O 4.024 (Diretrizes e Bases), seja devidamente regulamentado pelo
órgão competente, a Divisão de Educação Física do Min. de Educação e Cultura, porém com o
indispensável assessoramento dos órgãos estaduais especializados, e no qual seja efetivamente
assegurado:

a) Educação Física, como atividade autêntica, effcren te e suficiente (tempo, instalações, mate-
rial, pessoal) a partir da Escola Primária.
b) Tempo mínimo indispensável de três aulas semanais, para as atividades da Educação Física,
dos Esportes e da Recreação, nos estabelecímeutos de ensino primário e médio.
c) Extensão, obrigatoriamente, dos benefícios da Educação Física, a todos Os alunos, sem li-
mite de idade e enquanto perdurar a ação educativa da escola.
d) Existência de facilidades e oportunidades, nas escolas uníversitár ías, para .t prática espor-
tiva de seus ex-alunos, e mestres, através de um Departamento especializado.
e) Previsão da responsabilidade do Estado e das instituições particulares, no aproveitamento
dos áreas livres disponíveis nos estabelecimentos de 'ensino de todos os graus, já instalados
bem como no planejamento de novas unidades escolares, no que diz respeito a instalações e
materíal, condizentes com a própria finalidade da escola.
f) Competência aos órgãos Federal e Estadual especializados, para orientar, assistir e fisca-
lizar a realização das atividades da Educação Física, dos Esportes e da Recreação, em tôdas
as instituições oficiais e particulares, em conscnância com os Conselhos Estaduais de Educa-
çã.o."
Como vemos, também os colegas pau listas vêm se unir à Campanha que a AEEFD vem reali-
zando aqui no Sul. Que outras vozes se levan tem no Brasil. Apelamos aos núcleos de pro-
fessôres '8 alunos de todos os colégios gaúchos para que se dirijam às autoridades da Repúbli-
ca, solidarizando-se com nossa Campanha.

CURSO - A SEFAE, ESEF e a AEEFD promoverão o IV Estágio de Atualízação de Conhe-
cimentos para Proressôres de E'lucação Física, no per íodo de 30/6 a 10/7. Contamos com
sua ativa participação.

DISCURSO - Do Diário da Assembléia Legisla tiva (n.o 2.882), ternos a satisfação de trans-
crever alguns trechos do discurso pronunciado pelo Deputado Alfredo Hofm'eíster , em 11/5/65:
" ...que, pela sua atividade na formação da juventude riograndense e brasileira, se destacou
no ensino, especialmente no ramo da educação física, base imprescindível do sistema educatí-
vo e elemento ponderável para o aprimoramento do homem brasileiro".
" ...contribuir para o harmônico e equilibrado desenvolvím-ento do homem, plasmando de ma-
neira integral, a sua personalidade".
" ...que proponho a êste egrégio Poder um voto congratulatório a ESEF e alerto e conclamo
Os 8rs. Deputados para que, ao 58 fixarem nos objetivos e na atuação da. E!SEF, ofereçam-lhe o
apoio e· atenção que ela merece e testá a exigir" (Palmas) :

MUDOU - Vocês devem estar notando, o nosso Boletim, após dois anos de "lutas S'6m tré-
guas", consegue erguer a cabeça e pular do mimeógrafo para a máquina impressora ... Graças
à colaboração do ilu.stre amigo DI'. Maurício Axelrud, DD Inspetor F-ederal de Educação Física
no Rio Grande do Sul, que nos' arranjou uma' verbazinha". A tiragem continua sendo- de 1.000
exemplares. Viva!


