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Ci Il()SSü l>resi te" Pro ssor- J?.(~~1 t.: c "l~é1.r:-

ci.sco Targa t enviou a segtônte meris aqem
JoDim:
}]agnífico 1<:e i.tor :

Tendo tomado conhecimento de que breve:recte
será f.naucur adc nessa Universidade o Centro de latô-
ção , tomamos a liberdade de sugerir a Vossa j'!agru F" -
cência que se.ia dado ao mesmoo nome de P1WF".';>1~!;;>'Jn~ v _

CO GUII.HST2Jv;S GA8LZER, cat eôz-át í co fundador de.\ CadC:1Tô

de desportos aquáticos e náuticos da SSE:P/UF1?GStc:rJ~
dor do Serviço de I~ecreação }'ública da Prefei tur-a I'·v-

nicipal de Porto Alegre, primeiro professor do Sstado
do ldo Grande do Sul e quiçá do Brasil, que concto i 1)

o p,1estrado em Ciências, Educação F'ísica e Ii:ecreaçãc na
Universidade de Chicago, em 1921, a.final um homem que
devotou toda sua vida à causa da Educação F'5.sica e ela
Recreação, tendo incl us í.ve sido Diretor da I'~s;~~r:-/\ r.'PG S.
~m apoio à nossa sugestão, desejamos invocar (1)(",q1)~

do na direção da BSEP/UPRGS, a congregaçã.o da ,;'::1,' 1.' a-
provou a moção de ser lembrado seu nome após a COy'cl::.:.
são das obras, como justa e imparcial homenagem ao
grande e incontestável trabalho desenvolvido :?elc re-
ferido professor, cujo currículum vitae fala mais al-
to que nossas despretenciosas referências. Nesse sen-
tido, apelamos a Vossa JViagnificênci.a para que se ccr:-
cretize essa aspiração de nossa classe, em , aSS11':
rendendo uma justa homenaqem a quem tanto fez p0.~:a ~:~-
ducação Física e pela Recreação em nosso Estaôo p no
Brasi1.
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quero agradecer a confiança dos amigos de Dlretc-
r a a - . ,e a colahoraçao dos cole9as professores.
p ervicdo :jvlho ~i8/j,l.Jho 79, estaremos "tirando urr.a

a urna. convocação dos comp anho í r-os do r.í oris
Porto Alegre Rio Branco onde, pelo tradicional ro-

dfz i.o anual, chegou a nos sa vez de servir em nns-

são especial no ano Leon i s tico }2/7/72 - 30/6/79 .

!vias é claro que as coisas da Educação ?ís:icot por

ideal e dever de ofício, permanecem sempre na prl-
me:ira linha de nossas atividades. A todos vocês t

BoasF'érias, colegas. E votos para que vo-
cês executem tr-anqrriLarnen te o seu u,PIJAr-J'C r)t~ I.!~;I'rr~:~4S
DE F~IH.AS n •••

leitores, o nosso abraço e o nosso agradecimento.

washington Gutierrez

Redator.



CURSOS DE F'~RIAS
--~- -- •.••"'Ij\-~~

Atenção g associados: dia 21 de jurülO, 4~ fei~,
z a , pela manhã, acont ecer-á a Assembléia Al'ltHH da Al::;E~F'[),

~ ; . ~ ..quando ser-a apresentado o RelatOl'10 l\xrual e ser-ao el el ~
tos o '?!'esiderlte: e Vice-Presidente da Associação e 0$
20 membros do Conselho Deliberrativo para o período ju-
lho 78/79. A primeirà convocação está mar-cada para as
8h20t a seg1mda para às 8h50; e ia tercei:ra, com qual-
quer número; às 9h20 ~ na sede dai. Associação (Escola su-.
perior de sducação Física da UFRGS). Venham todos para
esse grande evento anual.

1. EDUCAÇÃO PSJCO·-MOTRIZ NA INPÂN(~ll~~na ES~;P
do IPAt rua Gel. Joaquim Pedra Salgado ~ 80~· i'?(n1es:fi},ls

31-6364 e 31-3243, Pro.f. Airton Negri:ne, de 10 a 21 de
juTho, das 19h30 às 22h45. 'l'axa: Cr$ 500, 00 par~ profe§.
seres e cr$ 400,00 para acadêmicos.

2. TREINAMEN'J.'O PSICOLÓGICO DO NfLE1'A. idem,
'Froi'. senno Becker .junt or-, idem.

3. CURSOS DA. APEF'/SP, em Bertioga, inscrições
na rua Ca.pivari t pcr-t ão 23, Estádio Mun.icipal Pitulo Ma-
chado Carvalho. SP. fone 2561941~ CUrsos de Condic:iona~.
mento F'isico (Frois. Zuliarô. e Adau.to ) t Ginãs t íca de
Jazz, Ginástica Corretiva (:Dr. Corvalan, da Argentina),
Educação Física Infantil (Rico~ da Argent.ina) ,. OrgarlÍza
ção da Educação Física (Listel1o f da França). 'l'axi!l.7
Cr$ 3.000,00, com alojamento e refeições.

4. CURSOS DA UF'RGS: Educação Flsica Irlfantil
(F:rofs. da ESEF/UPI;:GS e arge:ntin9s) t na 2i quinzena, de
julho: Esportiva Generalizada (Listelló e outz-os ) f em
fins de julho e começo de agosto. Esses Cursos estão
sendo p:rogramadqs pela Coordenação dos Cursos de. 8spe _
cialização da ESEF!tJFRGS (1~of. Camargo). Aguardem de t a
Lhes pe1aseção "casas de Ensino ti do "ttCorreio do Povo It-:'

5. M~TODOS DE DESPORTOS•• Em G::raz, Áustria, d~
16 a 27 de julho.

BANCO BANDEIRANTES
patrocinou 3'~OOOfolhas de papel para impres-

são dos Boletins da AEEFD. O Banco si tua-se na rua lJru-
~Jai~ 306 e é o local onde os assqciados podem pagar
suas anuidades (crs 120,00).A :i.mpressãodeste número é
uma gentileza do Il'A. Continuamos apelando para \i'.;cSst
leitores: passem na sede e deixem 1.000 folhas de papel.

ASSINE
1. BOletim da FI8P (.l<'ederação lnternacior.al de

Educação r'l.sica). Informações na AEEF'D.

2. Revista Brasileira de Educação Pisicae De~
portos. Enviar cheque nomí.naã para FUndo Nacional de D!
senvolvimento da Educação - publicações DDD Conta
31.201-66-nJ! 188.965/6. Preço: dois anos - Cr$ 56.00: 3
anos - cr$ 84.00. 4 anos ...cr$ 112,00.

3. Revi.sta Desportos. palestra Edições r~TfJA
I<ua silva. I<abelo. Cob 01 - r'Ieiel', ZC 16 - 20.000 ~- Rio
de .janeí.r-o, Amüdad~~= cr$ 150$00 (12 exemp Lares) ,

6. 111 GIMNASIfJ)A ttMERICl\NA. Bueno s Aires, 7
a 12 de outubro. .

D1~. RIGAT'"rO NA VICE-REJ'i'ORIA
1111' ••••• _-... __ ~...,_

Emvtz-tude da posse do DI'. M~io Ri ga t to ::1&
Vice-Re i tori(~ da UF:RGS, nosso P:z'esid'~nte r-eme teu cer t a
àquele ilustre mestre e pesquisadol" c:,;u.mp!'im(~ntiiu'ldc·.opor-
ln.~is esta vi tôr-í.a (o::: ~'._f.:'i1"'lnando que '\li!anais csqUt'c(,.l"~mi...'S-c
apo í.o integ:i:."'al ,2: desinteressado dado v. $. às causas e
iniciativas em p:r-ol da Educação F:lsici!!!. e: Recreação 11.
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