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BOLETIM INFORMATIVO N .0 ~7 - RJ. JANEm-0/FEVEREIRO DE 1976 

CONVOCAÇÃO GERAL PARA A LUTA 

Noticiário da imprensa escrita dá··nos conta de que o Departamento de Ensino 
Supletivo do MEC está realizando est.tdos, por determinação do Exmo. Sr. Ministro 
da E ducação, para a criação de cursos profissionalizantes de 2.0 grau para formar 
«jogadores de futebol» em técrúcas de educação física, desportos e recreaçOO . 

Não vamos opinar sobre o fato Vamos agir, e bem rápido. E já começamos 
junto às autoridades federais do Executivo e do Legislativo. 

Você também, colega, pode e eleve participar desta luta Traga-nos a sua cola
boração. Estejamos unidos . 

A Diretoria. 

NOTICIAS: 

1) Rehnião da Diretoria: - a Diretoria da APEF-RIO terá a sua primeira 
r eunião de 1976, no dia 4 de fevereiro, quarta-feira, às 17h e 30 m in . 

2) Assembléia GeraJ: - transferida do dia 28 de janeiro, a Assembléia Geral 
Ordinária, convocada na forma dos Estatutos para apreciação do relatório da Direto-



ria e do balanço anual, referentes ao exerc1c10 de 1975, será realizada no dia 4 de 
fevereirc, quarta-feira, às 16 horas, conforme Edital n. 1/76-APEF, de 21/1/76. 

3) CAMPANHA «MAIS ESPAÇú PARA A APEF» - continuamos com a nossa. 
<:ampa.nha; novas contribuições vão chegando. São colegas e amigos demonstrando 
interesse por sua Associação: Paulo Moreira da Silva - Liana Braga Valente - Joana 
Sonia de Castro Nogueira - Iva Rohan - Alayde Monteiro Fontoura Lima -
E lyta Seidl - Nilza Muniz - Alzira Vinagre - Associação dos Educadores de Música 
do RJ. - Antonio Barbosa (de Bra.~ilia) - Ana Maria Barreto. Gratos a todos. 
- E l ontinuamos aguardando a sua contribuição, colega. 

4) Iniciaremos no próximo boletim a publicação do MANIFESTO SOBRE O 
DESPORTO, elaborado pelo Conselho Internacional de Educação Física Este tra
balho, bem como o Manifesto de Educação Física, que acabamos de publicar no Bo
letim n. 256, foi traduzido pelo Gen. Jayr Jordão Ramos. 

SECRETARIA 

1) Horário da APEF-RIO: - nossa Associação está funcionando, normalmente, 
de 2a. a 6a. feira, de 13 às 17 h e 30 min. Para atender o colega associado. ou 
qualquer outro que nos honre com sua visita, há sempre um Diretor, além do nosso 
funcionário administrativo. " . . .. • 

2) Excepcionalmente, no mês de :Çe~~re,ii;o, esfaré.rrios .~in.cihnando no horário de 
14 às 17 horas. n: que nosso funcionário estará,. em fé1iiaer e- a -Dili"et11ria dará aquele 
plantão. · '" • · • • ... ·"' .: ~ e: : . . ;· ' . . , .. ,. -- . 

3) NOVOS ASSOCIADOS: - com prazer. r egistramos o ingresso no quadro so
cial d!l APEF-RIO dos seguintes colegas: José Sebastião Vieira da Silva - Maria 
Piedade Gama Viana - Cely Nascimento Telles da Conceição - Laura Amelia Pe
reira Marques, propostos pela Profa. ntaria Luiza Amaral - Oswaldyra Nogueira 
Pons - Maria Consuelo Trancoso Rios - Ney Hypólito da Silva, propoi:;tos pela 
Profa .. '\faria Lucia. Saphira Ribeiro - José Luciano de Carvalho, proposto pela Profa. 
Maria de Lourdes de Souza - Leon·. Nascimento - Elza Regina Cordeiro Nunes, 
propostas pela Profa. Ruth de )lello Bittencourt - Walter Santos Pinto proposto 
pela Profa. Elza da Silva lUaC'hado - Maria Madalena Silva Araujo - Maria Helena 
Póvoa dos Reis - Vanda Correia de Freitas, propostas pela Profa. Maria Lui7,a 
Amaral - Hezir Espindola Gomes Moreira, proposto pela Profa. Ruth de :.\lello 
Bittencourt. 

4) Recebemos: Boletim n. 20, d!! União dos Professores do Rio de Janeiro 
ASAEG-Noticias n. 9, da Associação dos Servidores Administrativos da. GB. 
T checoslováquia n.• 10, Revista da Embaixada da Tchecoslováquia - Folha do 
Profesf'or n. 56, do Sindicato dos Profeswres da GB. - O Servidor Municipal n. 115, 
da Associação dos Servidores :Municipais de São P aulo - SENALBA n. 9 - do 
Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais - Revista do Clube Militar n. 214. 
GRATOS. 

TESOURARIA 

1) Colega, atualize, o pagamento de sua anuidade. São apenas CrS 144,00 (cento 
e quarenta e quatro cruzeiros). Com a anuidade de seus associados é que a APEF
RIO conta para saldar seus compromissos financeiros, que não são poucos. Veja só: 
condomíi1io, contas de luz e telefone, despesas com correspondência, vencimento do 
funcionário, despesas com a conf"cção do boletim, Imposto Predial, material de limpeza, 
etc. Vamos cooperar? 

2) O colega que já é professor do Fstado poderá descontar em folha, pelo IPERJ, 
a sua anuidade. Venha, pois à APEF-RIO assinar a autorização para esse desconto; 
ficará mais fácil para você e para a sua Associação. 

3) Você que, a inda, não é professor do Estado: - visite a sua Associação e salde 
o seu úébito. Se seus inúmero;s afazeres impedem essa visita, telefone e diga onde 
pode se!· procurado; a APEF n ao tem cobradores, mas um dos diretores irá ao seu 
encontro, prazerosamente. 



DEPARTAJ\rnNTO CULTURAL 

1) a programação cultural c'a API<;F-RIO, para 1976, está sendo c uidadosament e 
organizada. Previstas excelentes ativir!;:.,des. Aguardem notícias. 

2) I Jornada em Educação Física e Desportos - de 2 a 20 de fevereiro - orga
nização e promoção da Secretaria da E ducação - Divisão de Educação Física do 
Estado de Santa Catarina. 

3) Seminário Internacional de Educação Física, em Israel - patrocinio da FIE P. 
De 19 a 25 de abril próximo. Tema : Aprendizagem motora em Educação Física e 
Esportes. 

Informações e inscrições: Dr. Atara Sherman, Wingate Institute fo r P hysical 
Educatiun and Sport - Nathayna Road - Tel-Avi. 

4) CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO F!SICA - patrocínio da 
FIEP - de 28/6 a 3/7/76 - .1a Finlândia - Tema: Avaliação do desenvol\'imento do 
Ensino da Educação Física. Maiore.> informações daremos no próximo Boletim. 

DEPARTA~iENTO SOCIAL 

1) XXI OLIMP!ADA DA ERA MODER~A - Montreal/1976 - E stamos aguar
dando a decisão do COI sobre a r ealização desse grande evento desportivo no Ca
nadá. Consta que a palavra final se1á dada na reunião de 2 de f evereiro. A~uar
dem noticias no próximo Boletim. 

2) Maria Iracema e Aciuso casaram-se a 17 de janeiro. A noiva é irmã de nosso 
estimado funcionário Kiko. Ao jovem casal, as felicitações da APEF-RlO. 

3) Formatura: - Nelson Gabriel dos Santos, antigo funcionário da APEF
RIO, é, agora, professor de Matemática . Formou-se no dia 26 de dezembro, pela 
Faculdade de Filosofia de Campo Gran de. Parabéns, Nelson, e muitas fe licidades na 
carreira do magistério. 

- ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE RECREAÇÃO -

«Construa um :\Iundo '!elhor Atra\'éS da Recreaç-.lo» 

NOTICIAS DA ABDR 

1) Estamos aguardando resposta c!o requerimento enviado do Sr. Ministro da 
Justiça, solicitando o título de Utilidade Pública Federal. 

2) Na reunião de Diretoria realizada a 8 de janeiro de 1976, a primeira deste 
novo ano, foi esquematizado o I Encontro Nacional de Recreadores que pretendemos 
promover no l.º semestre de 76 e que terá como tema: «Recreação - Meio Eficaz 
de Integração Comunitária». 

Atenção Representantes Estaduais da ABDR: contamos com vocês como divul
gadores e participantes desta iniciativa que deverá inaugurar uma série de realiza
ções importantes de nossa Associação 11este ano . Aguardem notícias e mandem su
gestões. 

3) Sob os auspícios da Associaçãn Mundial de Lazer e Recreação (WLRA) foi 
recentemente posto à venda o volume «Games Chlldren Sing Around the World» 
(Jogos Cantados por Crianças ao Redor do Mundo), que reúne 12 jogos-canções 
provenientes de 12 diferentes países, inclusive o Brasil. O volume é acompanhado de 
um LP com a gravação das 12 canç.:;es. Publicação e distribuição de «Belwin 
Mills Publishing Corp.», Melville, New York. 

4) A ABDR estará em recesso cJ;1rante o mês de fevereiro para as férias de 
verão de Diretores e colaboradores. Mas a sua anuidade, caro associado, que é de 
Cr$ 50,00 (cinquenta cruzeiros) pode.rá ser paga ainda no mês de janeiro ou a 
partir de março próximo. Procure o Kiko <'m nossa sede provisória e quite-se com 
sua Associação, para que ela possa :>ferecer a você mais e melhores programas e 
serviços. 

5) A próxima reunião da Diretoria da ABDR realizar-se-á no dia 11-3-76, se
gunda quinta-feira de março, às 18 horas. Contamos com a presença de todos os 
Diretores. 



6) Recebemos e agradecemos: 

Boletim da WLRA, acompanhado de Suplemento em espanhol para a América 
Latina ( out./75) ; 

Boletim n.9 20, de dez./75, da União dos Professores do Rio de Janeiro; 

Votos de Boas Festas - retribuídos individualmente - enviados pelas se
~intes personalidades e entidades: Deputado Pedro Faria (Brasilia, DF); 
Prof. Carlos Alberto Imbruglia (Volta Redonda, RJ.); Prof. Affonso Fortes 
'Rio de Janeiro, RJ.); Associa<;ão dos Educadores de Música do Rio de Janeiro ; 
União dos Professores do Rio de Janeiro; Diretoria da Federação Pernam
bucana de Futebol. 

BOAS F~RIAS! 

---··----


	4 (1)
	4 (2)
	4 (3)
	4 (4)

