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NOTICIÁRIO

ASSOCIAÇÃO DOS ESPECIALIZADOS EM EDUCAÇÁO FíSICA

E DESPORTOS DO RIO GRANDE DO SUL
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS ASSOCIAÇõES DE EDUCAÇÃO FíSICA

Boletim Informativo - Abril-Maio - 1958

Na reunião de Assembléia Geral convocada pela Federação Brasileira das
Associações de Educação Física e na qual foram tratados assuntos de máximo inte-
rêsse para a classe, compareceu como nosso representante, sem ônus para a Associação,
o Professor Waldyr Echart.

Nesta Assembléia foi discutida a reforma dos Estatutos da Federação, ficando
estabelecido que as Associações congêneres do País, enviassem suas sugestões. Em
nossa Associação, foram escolhidos membros do Conselho Deliberativo para integra-
rem uma comissão que, após cuidadosos estudos, já encaminhou a Federação várias
sugestões para a reforma de seus Estatutos.

Por circunstâncias alheias à nossa vontade, vimo-nos na contingência de sus-
pender, durante o período das férias escolares, a publicação de nosso Boletim Infor-
mativo, que, embora modesto, representa o elo de ligação entre a diretoria da Asso-
ciação e os colegas da Capital e interior.

Quando da publicação do primeiro Boletim, no ano de 1957, a atual diretoria,
então recém eleita, dirigiu um apêlo a todos os Professôres de Educação Física solici-
tando-lhes o apôio e o interêsse no sentido de ser reerguida nossa Associação de
classe. Lamentavelmente, hoje, quasi 1"'.0 termino de sua gestão, a atual diretoria
vê-se sózinha frente aos numerosos problemas, lutando denodadamente pela sobrevi-
vência da A. E. E. F. D. Apezar de tudo, persiste no firme propósito de continuar
trabalhando sem tréguas, afim de situar a Associação dos Especializados no lugar
que realmente lhe compete.

Entretanto, estamos certos, nós da diretoria da Associação, que êste último
apêlo encontrará éco em todos 03 colegas que, realmente, desejam ver sua Associação
transformada numa fôrça poderosa e num legítimo órgão. de classe.

CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FíSICA

EFETIVAÇÃO DE PROFESSôRES INTERINOS

Realizar-se-á em Bruxelas (Bélgica), de 5 a 12 de Julho do corrente ano, um
Congresso Internacional de Educação Física.

A Associação dirigiu a Deputada Suely Gomes de -Oli'veír-a;autora do Projeto de
lei que dispõe sôbre a efetivação dos Professôres interinos do ensino médio, o seguinte
telegrama:

CADERNETAS DE ASSOCIADOS

"Associação dos Especializados em Educação Física e Desportos Rio Grande
de; Sul aplaude elevada iniciativa nobre Deputada, apresentação Projeto de Lei efeti-
vação Professôres interinos magistério estadual, medida que virá regularizar situação
numerosos Professôres Educação Física Capital e interior, que permanecem interinos
independente sua vontade, visto Est'ado não haver demonstrado, até presente data,
interêsse abertura concurso."

Solicitamos aos colegas associados que ainda não nos enviaram fotografia, que
o façam com a máxima urggência, dirigindo-se ao Professor Waldyr Echart ou a
Professôra Sonia P. Dihl, na sede da ESEF (Pantaleão Teles, 1050), afim de que
possamos distribuir as cadernetas que a ,Associação oferecerá a todos os associados.

Informamos, ainda, que mediante a apresentação dessa Caderneta, todos os
sócios terão direito a descontos nas seguintes firmas:
Joalheria Brasil - situada à Avenida Salgado Filho
Modas Recamier - Av. Salgado Filho, 28 - 5" andar - Sala 502 - Ed. Penates.

Estão sendo tomadas providências no sentido de conseguir-se junto a outras
firmas condições de compra, mais vantajosas para os associados da A. E. E. F. D.

189 ANIVERSÃRIO DE FUND. DA ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FíSICA

A Associação congratula-se com a Escola Superior de Educação Física do Rio
Grande do Sul, pelo transcurso, a 6 de Maio, do 18· aniversário de fundação, desejando
sinceramente que continúe, como até agora, a cumprir de forma brilhante, a elevada
missão de formar profissionais conscientes e batalha dores da nobre causa da Educa-
ção Física.

A Associll:ção dirigiu ao Deputado Coelho de Souza, o seguinte telegrama:

PAGAMENTOS

"Tramitando Câmara 'Projeto-Leí 3566-57que:estende regalias Decreto-Lei 1212,
de 17-4-39, ao Professôres Educação Física portadores Diploma Curso Normal Edu-
cação Física, solicitamos interêsse Vossa Excelência não permitir transformação em
lei projeto só viria prejudicar interêsses Educação Física."

Fazemos um apêlo aos colegas associados para que enviem o pagamento das
mensalidades, semestre e anuidades, dirétamente ao nosso Tesoureiro, Professor- Waldyr
Echart (Pantaleão Teles, 1050), em virtude da ainda precária situação financeira da
Associação não permitir um elemento especial para as cobranças. O balancete efetuado
no mês de Abril, acusou um depósito bancário de Cr$ 46.119,60. MANDADO PUBLÍCAR ÀS EXPEN'sAS DA DIRETOR:r A,
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