
CuRSOS E CO~GRESSOS
1. Congresso Internacional de Educação Física na Finlândia.

Tema: A aval iação no desenvolvimento do ensino da Educação r r
sica.
Período: 28/6 a 3/7/76.
Endereço: Li ikunta, 331, 40100 Jyvaskyla - Finland.

2. 7': Congresso Internacional de Medicina Física e Reabilitação.
De l ? a 6/8/76, no Hotel ~acional - Rio de Janeiro.
Endereço: Rua Conde do Bonfim, 528jl~ andar, Cx. Postal 24043
ZC 09 - 20.000 - Rio de Janeiro - Brasil.

3. V Congresso HISPA, em Mayence, Alemanha. Tema: História dos
Desportos nas Universidades. Perído: de lIa 15/4/76.

4. Seminário Internacional em Israel (Tel Aviv). Tema: Aprendiza
gem Motora. Período: 19 a 25/4/76. Endereço: Wingate í n s t lt u-"
te fo r P h Y s ic a I Edu c a t io n a n d S Po rt - N a t h a y n a Ro a d - T e I A viv
Israel.

5. VI Seminário Internacional da HlSPA, em Trois Rivieres, Quebec
Canadá. Tema: História dos jogos e dos desportos no Canadá.
Período: 6 a 10/7/76.

6. Curso Internacional de Metodologia dos Desportos, em Graz -
Austria. Período: 2517 a 5/8/76.

7. Congresso Internacional das ciências da atividade física, em
Quebec, Canadá. Período li a 16/7/76. Endereço: Caixa Postal
1976 ~ Quebec - Canadá - GIK 7Ml
Todos os formulários e informaç6es desses Cursos e Congressos

vocês conseguem na Bibl ioteca da ESEF-UFRGS com a Sra. Renate.

ALO, BRASfLIA: Perigo! Perigo!
Em "O Globo" de 28/1 e no "Jornal do Brasil" de 17/2 encontra

mos notícias segundo as quaiso ministro ~ey Braga teria nomeado
um grupo de trabalho para estudar a criação de cursos profissio-
nal izantes de 2~ Grau para formar "atletas profissionais" em téc
nicas de educação física, desportos e recreação. -

Ao que consta, as ESEFs e as Associaç6es Especial izadas ainda
não receberam convite para colaborar ou estudar qualquer ante-prc
jeto. Vocês, colegas que estão aí em Brasília, mandem dizer algü
ma coisa para nós. Abram o olho. Queremos colaborar. -

SALVE, APEF-RIO
Recebemos e agradecemos a remessa do Boletim n': 257 (janeiro-

fevereiro 1976) da Associação dos Profess·ores de Educação Física
do Rio de Janeiro. Parabéns ã Presidente, colega ~laria Luiza Ama'
ra l , e 'ã sua valorosa equi pe.

O que você ganha em um ano de Faculdade, ganha em poucos me-
ses depois de formado; e o seu Curso é "um bem de raiz" que pro-
duz por toda a sua vida. Agora que você é jovem, faça o melhor in
vestimento de sua existência: educação.
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Tiragem: 1000 ex.

DANDO A PARTIDA
Alô, colegas: uma saudação cordial para todos voces e demais

leitores, neste início de ano letivo. Prestigiem o nosso Boletim
e, especialmente, a nossa Associação. Em 1975, ao reassumirmos a
redação do Boletim, fizemos um convite a todos os colegas para
que escrevessem artigos e mandassem notícias das atividades de-
senvolvidas em seus clubes desportivos e recreativos; também es-
crevemos a todas as entidades que proporcionam, desenvolvem, ori
entam e fiscal izam a educação física, recreação e desportos, so-
l icitando.que .nos envi·assem seus noticiários. Bajé já saiu no úl
timo Boletim; hoje sai a ESEF do IPA e com isso ficamos "sem es-
toque" para o próximo Boletim. Portanto, não esperem mais: man-
dem notícias para a próxima edição.

COLABOR~ NO PAGAMENTO DE ANUIDADES ATRASADAS
A União de Bancos está remetendo aos nossos associados a .co-

brança de suas anuidades atra~adas. Alguns não a recebem ale~an-
do que nunca se associaram. Acontece que, conforme dei iberaçao_de
assembléia geral, todo aquele que se forma em Escola de Educ~çao
Física automaticamente é associado, salvo se fizer notificaçao ~I

escrito de que não deseja ser associado. Isso já estamos dizendo
em nossos boletins há muitos anos. Em números anteriores, apela-
mos aos associados que depositassem na Conta da AEEFD as suas ~
nuidades. Como isso não deu resultado, a assembléia geral de ju-
nho de 1975, resolveu cobrar através de carnet. Colabore!! Assim
estará prestigiando sua associação de classe, que poderá lhe of~
recer mais benefícios além do Boletim, dos Cursos, da Bibl ioteca
etc ... Pague logo na União de Bancos, por favor!!

PASSO FUNDO
Estivemos visitando o novo campus da Universidade de Passo

Fundo, numa gentileza do ProL Claudio Joaquim Wagner. As .qua-
dras abertas estão marcadas e um vasto ginásio de esportes Ja se
encontra em fase de cobertura. O ginásio não terá arquibancadas,
sendo totalmente aproveitado para a prática desportiva. Para vo-
cês terem uma idéia da área 1 ivre: eles poderão ter lá dentro 4
quadras de basquete tamanho máximo ... Passo Fundo, chê.

Gaste mais em educação. Gaste mais em
livros. É o maior e melhor investimento.
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A E~TREVISTA DO MrS NATAÇAo SINCRONIZADA
Um dos resultados da viagem do colega Alceu A. Vaz ~os Jogos

Pan-Americanos do México foi a recente estada entre nós das treina
dorasda equipe mexicana de Natação Sincronizada, profas. Guilher
mina Opteize Romero e Leda Vaz, e de duas atletas daquela equip~
Judithe Quintans e Mayra Amei io, que ministraram a Ia. CI ínica
de Natação Sincronizada sob os auspícios da ESEF do IPA e FGN.
Cumprimentamos aos promotores e participantes da CI ínica e faze-
mo s vo tos pa ré: que e s s e be Io e e Ie g a n te de s po rtos e m u It iP I ique
em nossas piscinas. Os interessados poderão comunicar-se com o
prof. Alceu, Diretor desse notável Departamento da FGN.

- -A entrevistada deste numero e a ESEF do IPA. Fundada em
27.8.1971, visava a atender a uma clientela de dois tipos p r i n c l
pais: o pessoal do interior que lecionava a título precário e o
pessoal de Porto Alegre que precisava trabalhar durante o dia. As
sim, o CFE deu licença especial para o funcionamento de4 turma~
de férias, do Curso "Parcelado", para atender ao pessoal do inte
rior. A Escola está com mais de 800 alunos distribuidos no Curso
Superior, Técnica Desportiva e Aperfeiçoamento em Ginástica Rít-
mica Moderna (Desportiva). Funcionando ã noite, seu vasto parque
desportivo oferece um bonito espetáculo de luz e movimento. Todo
o IPA empenha-se neste momento na construção de sua majestosa ~s
cina térmica, auditório etc. Já foram empregados Cr$ 4.200.000,OÕ
dinheiro conseguido unicamente com a venda de títulos "Le q i on á r i
os Vitalícios" para professores, funcionários, alunos, e x+ a lun o s
e a m igos da in s t it u iç ã o . Pa ra a c o n c Iu são da o b ra a in da fa Ita mu i
ta coisa: aquecimento, concretagem de pórticos e vigas para a cõ
bertura; montagem do telhado e cobertura; revestimento geral, pin
tura e urbanização. Por isso, a comunidade Ipaense, por nosso i~
termédio, faz um apelo a todos os desportistas para que ajudem
na conclusão da obra subscrevendo títulos de "Legionários Vitalí
c ios" da p isc in a (o "L e g io n á r io, c ô n j u :j e e f i Ih o s me n o re s são i::
sentos de mensalidade da piscina). E o apelo também é dirigido
ao Governo: até agora, embora seja forte a pressão dos Ipaenses,
nem um tostão foi conseguido das autoridades municipais ou fede-
rais. Mas a famíl ia Ipaense espera, brevemente, publ icar e agra-
decer a chegada desse auxílio. Quanto ã organização didática, a
Escola divide-se em 4 Departamentos: de Biologia, Psico-pedagógi
co, de Desportos e Gimno-Rítmico. Além de seu excelente parque e
instalações desportivas e experimentado corpo docente, a Escola
considera o seu Estágio Supervisionado um dos pontos altos da for
mação de seus académicos (são 300 horas de estágio) que "invadeõl
todas as escolas, clubes e associações da grande Porto Alegre, re
colhendo as mais variadas experiências profissionais.

A educação é a única herança imperecível.

CAMPEONATO ESTUDANTIL GAOCHO
Abrindo a temporada das competições estudantis de nosso Esta-

do, teremos no próximo dia 3 de abril, na piscina do G. N. Gaú-
cho, sob o patrocínio do DED/SEC, o campeonato de natação. As cen
tenas de atletas e professoresque se reunem nessa festa social-=-
desportiva, a saudação fraterna da Associação; e aos colegas da
capital e arredores, o nosso convite para que compareçam e pres-
tigic essa importante realização.

"Não eduque a criança apenas para cres
cer na vida, eduque-a para ser feliz":-

Não dê esmola: dê ESCOLA. A educa
çao é a única herança imperecível.

PRESIDENTE EM AÇÃO
Nosso presidente não dorme no ponto nem nas férias. Queremos

destacar nesta edição sua atividade em defesa da prática da edu-
cação física na Universidade e sua participação na Jornada de
Educação Física na Arqentina.

Em entrevistas bem fundamentadas, o Cel. Targa respondeu acer
tas críticas feitas à prática desportiva na UFRGS; na Argentina~
esteve de 22 a 29 de janeiro e o temário tratava da formação de
professores de Educação Física para a América Latina.

FESTIVAL DE GIN~STICA
Nos dias 3 e 4 de abril a ESEF do IPA estará hospedando deze-

nas de professores do interior que, numa promoção do DED/SEC e
da Federação Gaúcha de Ginástica, participarão de um curso inten
sivo e Festival de Ginástica Rítmica Desportiva, desporto recen~
temente introduzido em nosso Estado. A FGG acaba de criar um De-
partamento desse desporto, estando a direção do novel Departamen
to a profa. Vera LÚcia Angheben com quem os interessados poderãõ
obter maiores informações.

Seu filho nao precisa tanto de eletro-domésticos, festinhas,
viagens, férias, ou veraneios, para ser fel iz e vencer na vi
da: o importante é dar-lhe a melhor educação possível.A melhor aplicação é na educação.
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