
Art2. lº - t faoultativa a prática da Educação Ff-
SiCf:tt em "I;oclos.os gr-aus e ramos de enainfJf;

a) ao al:uno de cucec notur-no que comprcve exercer
tatividade pro:fi.s~io:nal, em j or-nada igv.al ou. superior ti. 6
($6is) horas;

b) a~ alttno maior de 30 (trinta) anoa dê idade;
c) ao aluTlo que estiver prestando serviço ruiJ.i tar

inioial ou que, em outra situação. comprove es1i8.r obri~
d@ à prátio& di3 educação :física il$. Organ.izi.ção Militar 7
em qu.e serve;

d) ao aluno amparado pelo Decreto-lei nº 1.044, de
21 de outubro de 1969;

e) ao aãune de curso de p6e-graduaçá:o; e
f) à. aluna que tenha. prole ~
.Artº. 2i - Esta. Lei entra.r& em vigor na data de

rru.a. publicação.
ArtQ. 32 - R~vogam-5e as dispieiçõea em contr.ário.

'*
Ora, e Deoréto 69.450 já era tímido; muitas Univer

sidades tê e:sfriaramu ainda mais fi prática da. Educação Fí-
sica; e agcra, essa lei prejudica ainda mais.

Â APEF-São Paulo e \) Dr. Beaverrtur'a com éxcelentê
argwmentação demonstrarrl~rnão necea~ária é a pr'tiea da E
duoe.ção Física esc Glar exatamerrte para as pessoas 1)1'<;jU=
d:icadas pela lei, 6~503 (exceção" !Jclaro9 para os doen-
t~s - DeCl"eto-:Lei 1~044)&

. A.li~ Legislativo! Alê, Ex~outivo! Alô, Judiciário!
Alô, t(;}(~.o v :aru..."ldo! Vamosrevogar a Lei 6~503 e as partea
T1midaa d.o Decre-t(\)69&450, pois justamente essas pessoas
, qU0 r:l~ds nec eae í.tam di~ oo.ucaçã~ Físioa escolar (O~ de
J.l1'aisde 30 anos de id~Mla, os mili t.ares, os que t:raba-
Lham ete )••
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8(p_E11M DA
ASSOCIAClo OOS ESPECIAllZADOS
Ef' EDUCACÃO FíSICA. f DESPORTOS

UM mIS:fE RETROCESSO !

o ane de 1977 chegou ao seu final c oro um rude
golpe para os idealistas da educHação nac10ne.l: 'g de-
creto 641503 (I.-ei) de 13.12.1977 SODl4e a tacultativi-
dade da prá:tioa da educação :física., Oprof. Dr. An-
ton1e B02,Ventura da Silva, ctJ,m a l~lrga experiência. ,
inteligência, hv.mildade t! ceragem que G caracterizam,
reme't~ru."'nes CÔpia de sua bem fundamentada crônica ai
& titule d~ uPobrelEducação Física Bra.sileira!ft. Ao
ilustre celegat teCia o a}?lZIio e agradecimento da elas

~ . , -se aa AUTORIDAD:ES deste Pa1.6 o nesae apelG p&.."í"'Q a i-
mediata revGga,ção da Lei 6.503 e tOI.ll.adã de medidas
que refG1"cem e ~stimulem Ia prátioa. da JOO.ucaçãoF:rsi~ .,
os.. A Universidade J3ra:el.lell'a (com honro~,s exoes - -;>i

,.õee) j&: ~e eI";;êarrêgoude dtlsfigu:rar f.Ll Decreto 69450
e a Lei 60503 vem eer um triste retrocesso na vida
de nGSSO Brasil. Par :favor, colegas, nã0 desistam
de seu ideal diant~ dessas 'lpati.1ada.s" ~ a YidJl é lu~
renhida, oeae dizia !\) P&&~! VW.íW~ (~mfri!;nted

., ",

E o agraueclmi~ntf) da AEEF'D pvI' BU13. d~cisão de i'

acetando sugestão desta entidade, destinar verba pa-
ra Curso de Educação Física Infantil oeme eçeciali-
zação para os lio enoLadoe, Es:peramos para breve a 0-

peracionalização desse objetivo. "Legal", S.ECjRS!
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TEL AV'iV
Nacapital d.e Iara!!l, d.e 29/5 a 2/6, será realizado o

82 Con.greaso Int&rnac ional da COil.federação It1u.uclial de
Fisio·terapia. A Turintl.~r eLaber-cu prograr.na t't,1J:.'!!3tico
que inicia dia 19/5 e t~rmL"ín em 2.0/6", Maiores in:fol"-
maçees aqui na J..EEF"D.

BU.ENOS AIRES
I'fa. XIV Jornada, Internaciona.l de mUCf't,çi:o Física. uo::;J-
ao presidente, Oel.. Ja.eintho F.• Targa, r-ecebeu das a:u-
tGridades do Servieio Ed:ucativo Argentino um Certifioa
do especi~l upor sua contribuição ao Aperfeiçoamento -
da :5iducaçao Física na Amér:i.ca IJ.1.:t;inai~.. Mêrecitlo, Pre-
sidente; muito merecida.

BOL'WJ.IIMFIE'P
... A assinatura do B@letim da Federação Internacional
de EducaçãoF!eica porde ser feita &oui na sede de nos
ea AEEFD. A anuidade é de Cr$135~OO.-

SECRlr.fARll
Nossa. Secretal"ia está s~ndo atendida. por Dona Oarmem

naESEF/UFRGS. Horário: das 16 às 21 horae •. Telefone:
31~71~.. Paguem 8'U8.a anuidades por via ba,ooária ou nSJ

propr~a Secretaria

AlIDIDADE
Não se esqueçam de pagar as anuidades da AEEFD~ :ê

só deposi't;ar a quantia de Or$120,OO em nossa. COl1ta,cu.-
jo número é 11668/9, no Ba-nco :a:--.md.eir~;ntes à rua Urlí -
gua í , n2 906; ou, então, venham à sede na rua ]'elizar-
do (ESEF/UFR.GS)

REVISTA DESPORTOS
As assinatura.s podem eler~tomadas dirigindo-se à. Pa-

lestra Edições Ltda., rua Silva Rabelo~ Cob. 01-Meier~
ZC 16- 20.000-Rio de Janeiro" Anuidade: OrS:15°,00 (12 e
xemplares) •.

(''t'M'''Qt''''i(''"---, ·l·~/r. t"l-'t··~mrloT'· ~vu.n<Jv ~'tit'i. .au~_!..LL•..f.!.

O pr-of <lJ Joa~ph Recla e seu filhl)}; e D:l"'..- Hai,11Z;eS-
t-io c onvâdandc par'a <;} C1l:rso Inter.na-.o iCH'lal para Métodoa
de Desportc·g que estarão d.irigindo na. Universid.ade de
Graz, de 16 a 27 de ju1ho de 1978", Informações na AEEF'D

111 GIMIUSllDA Al\1ERICAKÂ
Em Buen05 Aires. de 7 a 12 de outubro, será reali

zS.da. essa. irn:p0rtante reunião da EXi.ucação rísica. de n0S=
80oontinente. Oconvita é aberto a "tOd0S08 grupOS,5S
C01a.s~c9njuntos· e pessoas que deeejam a..prel:H~ntar trra ::
balhoa prá tiO' os.. Ca.da grupo terá um. tempo máXimo de 25
minutóe'para sua apresentação. Haverá taru.'bém sessões
da laboratório e d.;' semin6.rio, além de progr8l\'i8.e de ax-~ , .
tensao eul ~X!'al e turl..stica o Outros detalhes na AEE.F.D

SESc/slo BAULO
Comunioa que acaba de criar o Cen.tro de Estudos e

Pesquisas em Lazer.. O Centro :prop0I'C ionará intercâmbj.o
de documentos e publicações, semi~~ioB,cursos, pales-
tras,' debatest bolsa.3 de estudo nos Estados Unidos e Et..l
r-opa etc,. Parabéns!

JOGOS ESCOLARES GArtCHOS
Camerrta-e e que estão sando cetta.da.s as verbas pa

ra os Campeonatos Escolares do RGSul e que as competi-
ções serão reduzidas ao mínimoneste ano - apenas :para.
r.io d.izer que os Jogos foram extintos. ~ uma pena,mui
ta pena, se isso for realidade. WAe não adianta ape =
nas criticar e lamentar: é preciso colaborar, partici-
par. Per isso Lançamoseste desaf'io aos professores ,
m'EFs, <Th'IDs,Associações ote: Não :permitam a morte do
desporto esc olar do Rio Grande; assumam essas promoções!

.•..ce,
ma,

PATROCIIfADOR.-.; ,
Esta ediçao e patrocinada pela ESEl" do IPA. Se vo- ,~sua escola ou aesooiaçao desejar patrocinar a. prox3:.

passe em nosaa Redação e deixe 1.000 foll1as de pa.p:::l
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