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DIA DO PROFESSOR DE EDUCAÇAO FlSJCA 

27 de setembro 

Há quem pergunte: por que o "Dia do Professor de Educação Física"? 
Respondemos, muito simples: - porque somos diferentes; porque queremos ter 
a alegria de rever o amigo, o colega, o companheiro de ideal. Talvez, ainda, 
porque buscamoo, nesse reencontro, novas forças para se enfrentar, no dia 
a dia de nossas atividades, as inju.stiças, as incompreensões, as clificuldades 
ambientais, salariais e outras tais. E não desanimar, apesar delas. 

Não procuramos homenagens; nós mesmos somos a festa .. Festa que é 
só simpatia e entendimento entre tudos. 

No momento em que promove a comemoraçã:o, pela 21.ª vez consecutiva, do 
nosso dia, a Associação dos Professores de Educação Física do Rio de Janefro 
quer reafirmar a todos os colegas e associados seu propósito de, leal e legal
mente, prosseguir na luta pela Educação Fisica, porque a entende bela, útil e 
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insuperável. Os obstáculos que vimos enfrentando são, cada dia, mais nume
rosos, alguns bem difíceis, mas serão todos afastados, um a um. 

No dia 27 de setembro - Dia do Professvr de Educação Risica - você, 
colega e amigo, por certo d'irá "presente". E a alegria será uma só, de 
todos nós. 

A Diretoria 

NOTICIAS 

A DIRETORIA INFORMA: 

ll A Diretoria da APEF-RIO reune-se nos dias 25 de agosto e 29 de 
setembro, às 16 horas. 

2) A APEF-RIO convocando seus associados para a Assembléia Geral Ex
traordinária do dia l.º de setembro, na forma do Edital n.0 1/76, a fim de 
dehberar sobre alterações estatutárias para cumprir exigências oficiais re
ferentes à revalidação do Título de Utilidade Pública. 

3) Pasmem: - apesar dos desmentidos oficiais sobre sua existência -
aí está o Parecer n .0 2676/76, do conselho Federal de Educação, aprovando, 
na Càmara de 1.0 e 2.0 graus, a proposta de criação da habilitação em 2.º 
grau de técn'ico em Educação Fí.s-ica e Desportos. Até o momento em que 
preparavamos este Boletim, estava dependendo, apenas, da deliberação final 
do plenário do Conselho Federal de Educação. Parodiando o poeta: E agora 
José? No caso, José somos todos nós, 05 Professores de Educação Física, as 
Associações de Professores de Educação Física as Faculdades de Educação 
Fís•lca. Será que, depois disto, muitos ainda continuarão de braços cruzados? 

4) Expediente da APEF-RIO dirigido ao Exmo. Sr. Presidente da Re
pública, sobre o problema das três aulas semana•ls de Educação Física, en
caminhado à Secretaria de Educação e Cultura para apuração dos fatos. 
Aguardemos a solução. 

5) Segundo nota publicada no Jornal do Brasil de 18/8/76, a Sra. Se
cretária Municipal de Educação - Professora Terezinha Saraiva - teria de
clarado em palestra proferida na Escola Superior de Guerra, que a Educação 
Física "incluída nos currículos desde 1851, até hoje não se constituiu uma 
realidade na formação do educando". É de se perguntar a S. Exa. qual terá 
sido sua contribu>ição - como Secretária de Educação e membro do Conselho 
Federal de Educação - para sanar, ou pelo menos diminuir, as deficiências 
por ela apontadas no ensino da Educação Física. 

6) Retomando suas atividades na UFRJ e na Secretaria Estadual de 
Educação, nossa colega, Fernanda Barroso Beltrão, agora com mais um título: 
Doutora em Educação, depois de brilhante curso nos Estados Unidos. 

7) Entre os formP.ndos, em junho último, da Sociedade Universitária Au
gusto Mota - SUAM - no Curso de Pedagogia, uma numerosa equipe de 
Educacão Física, nossas colegas e associadas: Aracy Arruda Lamas - Cely 
Telles ·da Conceição - Edyt Paes de Barr.os Curvo - Fantina Melo Gomes -
Hellá Machado de Sá - Léa Pinto Milward - Margarida Ferreira da Cunha 
- Maria Emília Marchesini - Mariana Pires Pereira - Tereza Mar•la Vilalba 
costa - Dulce oorrêa de Queiroz - Delphlna Lobo Lopes - Hildegunde Paula 
Schauss - Talitha Rodrigues Eiras. - Os cumprimentos da APEF-RIO para 
todas. 

8) A estimada colega Professora Julieta Wendhause convidando-nos para 
o coquetel de lançamento de seu livro "Arte e técnica em decoração", no pró
ximo d~a 13 de setembro, às 20 horas, na sede do Clube de Decoradores (Av. 
N. S. Copacabana, 1100 - 2.0 andar). - Gratos. 

SECRETARIA 

1) Horário da APEF-RIO: - nossa Associação está funcionando, normal
mente, 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. 



da APEF-RIO, dirija-se, com urgência, à nossa sede, para as providências 
necessárias. Em tempo: O Exmo. Sr. Secretário de Admin~stração - Dr. 
[!mar Penna Marinho Jr. - já baixou portaria dispensando do ponto os que 
participarem do Congresso. 

5) VIII Congresso da Associação Internacional Feminina de Educação 
Física e Esportes (I. A. P. E. S. G. W. ) - a ser realizado de 14 a 20 de agosto 
de 1977, na Africa do Sul. Tema: - "Melhor ensino e t reinamento despor
tivo". - Programadas pela direção do congresso várias demonstrações de 
ginástica, dança folclórica, dança moderna e treinamento desportivo. Desde 
já estão sendo aceitas inscrições para apresentação de temas ou para parti
cipação nos programas de demonstrações. Os interessados devem dirigir-se à 
Professora Fernanda Barroso Belt rão, eleita representante do Brasil junto àquela 
entidade internacional. 

- A Hustre colega e associada. Professora Ruth Gouvêa, ofertou à bi
blioteca da APEF-RIO dezenas de livros especializados em Educação e Edu
cação Física, enriquecendo o nosso acervo bibliográfico . Somos agradecidos 
à prezada colega Ruth. 

7) Registramos com prazer, o lançamento da Revista ARTUS, especiali
zada em Educação Física e Esportes, da Univer sidade Gama Filho. Belo e 
útil trabalho. Parabéns. 

DEPARTAMENTO SOCIAL 

1) A APEF-RIO cumprimenta seus associados aniversariantes dos meses 
de agosto e setembro. 

2) DIA DO PROFESSOR DE DUCAÇAO FISICA. 
As festividades do nosso dia terão lugar na sede nova do Clube Municipal, 

gentHmente cedida por sua Diretoria. Eis a programação: 
- 27 de setembro de 1976 -
I - Manhã desportiva - a partir das 9 horas, jogos de andebol e volibol 

e uma animada gincana com prêmios para a dupla vencedora. 
II - Almoço de confraternização àa classe - às 13 horas, no Restau

rante do Clube Municipal (Rua Haddock Lobo, 359 - 6.0 andar ) . Distribuição 
de brindes e sorteio de prêmios entre os colegas presentes . 

A sua presença é importante. colega. Venha abraçar seus amigos e co
legas. A festa é nossa e nós mesmos a promovemos . Reserve, antecipada
mente, na APEF-RIO, ou com algum de seus r::fretores, o seu "ticket" para 
o almoço; desta forma você estará cooperando em sua organização. 

3) XIX Aniversário de fundação da Associação B rasileira de Recreação. 
A APEF-RIO cumprimenta efusivamente a ABDR pela magna data -

12 de setembro - formulando votos de prosperidade e felizes realizações. 
4) Dos mais animados o Enc·ont.ro da Velha Guar da, realizado no dia 

r27 de agosto. Desta feita. a reunião foi no Restaurante Arabe "Mustafá'', na 
A vienida Marechal Câmara. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECREAÇÃO 

Construa um Mundo Melhe>r através da Recreação 

12 de setembro: XIX Aniversário de Fundação da ABDR - DIA DA RE
CREAÇÃO. 

A Assodação Brasileira de Recreação (ABDR), fundada a 12 de setembro 
de 1957, é uma sociedade civil, apolítica, aberta a todos os estudiosos da Re
creação, funcionando como órgão normativo, coordenador e de intercâmbio para 
os assuntos ligados à Recreação e ao Lazer. 

Em reconhecimento ao trabalho de esclarecimento e de divulgação que 
se propôs a ABDR, desde o momento de sua criação, com respeito à crescente 
necessidade de serem oferecidas a todos e a cada um oportunidades cada 
vez mais amplas de recreação, como instrumento efoicaz de promoção do bem 
comum, foi oficialmente instituído pela Lei Estadual n. 2.162, de 15-1-1973, 
Projeto do Deputado Frederico Trotta, o "Dia da Recreação", para ser come
morado a 12 de setembro, data de fundação da ABDR. 



2) Mantenha atualizado o seu endereço. A ECT tem devolvido vários Bo
letins por não encontrar, no endereço registrado, os seus dest>inatários. 

3) Recebemos: da Sra. Dina Wandersman, associada da ABDR, cópia 
do trabalho de sua autoria "Prevenção contra Acidentes em Geral na Infância 
e Adolescência, utilizando a Recreação como Instrumento", por ela exposto 
no III Congresso Brasileiro de Saúde Escolar e I Congresso de Saúde Escolar 
do Estado do Rio de Janeiro. Trata-se de um brilhante trabalho que, com 
satisfação, incluímos em nossa Bfülioteca. Gratos. 

- Boletim n.0 1/ 76 da Confederação Brasileira de Culturismo - Infor
mativo n.0 6 da Associação de Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro - "Folha 
do Professor" n.º 59, do Stindicato dos Professores da Guanabara - Boletim 
n.0 22, da União dos Professores do Rio de Janeiro - Perspectiva Universitá
ria n.º 63 - Revista "Rodovia" n. 322, do Ministério dos Transportes -
"Trabajo en Israel" n. 4/ Julho-Agosto/ 76 - Informação n. 12/ 13, boletim 
mensal do Instituto Superior de Educação FLsica de Lisboa, Pcrtugal - APCE
Jornal, n. 12, órgão da Associação do Pessoal da Caixa Econômica - Gratos. 

4 - Novos associados: Antônio Alberto Rocha e Paulo Sérgio Marques 
Carneiro, propostos pelo Professor João Vianna Barbosa de Castro - Querino 
Martins, proposto pela Professora Maria Lúcia Ribeiro - Cleir Santos Serrano, 
proposta pela Professora Ruth de Mello Bittencourt. - Sejam bem-vindos . 

5) Com alegria registramos a readmissão em nosso quadro social dos pre
zados colegas ZILDAIVIAR CORRÊA PEÇANHA e JUAREZ GENTIL DE OLI
VEIRA. 

TESOURARIA 

1) Colega, atualize, o pagame11to de sua anuidade. São apenas Cr$ 144,00 
(cento e quarenta e quatro cruzeiros). Com a anuidade de seus associados é 
que a APEF-RIO ronta para saldar seus comproffi'lssos financeiros, que não 
são poucos. Veja só: condomínio, contas de luz e telefone, despesas com cor
respondência, vencimento do funcionário, despesas com a confecção do bole
tim, I mposto Predial, material de limpeza, etc . Vamos cooperar? 

2) O colega que já é professo1· do Estado 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 sua Associação. 

3) Você que, ainda, não é professor do Estado: - vis ite a sua Assodação 
e salde o seu débito . Se seus inumeros afazeres impedem essa visita, t elefone 
e diga onde pode ser procurado; a APEF não tem cobradores, mas um dos 
diretores irá ao seu encontro, prazerosamente . 

4) Ao colega sócio-correspondente solicitamos que envie sua contribuição 
social atr:wés de cheque nominal ou ordem de uagamento a favor da Asso
ciação dos Professores de Educação Física do Rio de Janeiro, no valor da 
anuidade (Cr$ 144,00) ou do semestre (CrS 72,00 cada semestre). O recibo 
de qu.itação será enviado pelo Correio. 

DEPARTAMENTO CULTURAL 

1) III Congresso Sul- Americano de Fisioterapia e II Congresso Brasileiro 
de Fisfoterapia - de 25 a 30 de outubro de 1976 - em Porto Alegre - RS. 
Info···n arêes : Sr:.-;retaria centra l - R . Andrade Neves, 159 - conjuntos 104/ 105 
- 90 . 000 - Port!o .4legre - Rio Grande do Sul - Brasil. 

. ?) Curso Internacional de Educação Física e Desportiva Escolar e I Se
mmario Internacional sobre Programas Nacionais de Educaçiío Física. Pe
ríodo: de 24 a 31 de outubro de 1976 - no México. 

3) congresso Internacional áe Psicomotrici.dade - Período de 25 a 27 
de novembro de 1976 - na Bélgica - Informações: CONGRÊS INTERNATIO
NAL DE PSYCHOMOTRICITÉ ISEPK - U.I.B. - AVENUE PAUL HEGER, 
29 - C.P . - 168 - B - 1050 BRUXELES - BELGIQUE. 

4) Cóngresso Brasileiro de Servidores Públicos - de 22 a 28 de outubro 
ele 1976 - em Curitiba, Paraná. A conv>lte da Federação dos Servidores Pú
blicos do Estado do Ri-o de Janeiro, a APEF-RIO estará participando oficial
mente daquele conclave. Se você estiver interessado em integrar a delegação 



o XIX Aniversário da ABDR será festejado em nossa sede provison a no 
füa 16 de setembro próximo, quinta-feira, às 17 horas. A Diretoria conv>ida 
associados e amigos para virem brindar à prosperidade de n ossa Associação. 
Ela merece! 

A ·programaçãio de aniversário estender-se-á até novembro, quan do deverá 
culminar com a realização - afinal! - do I Encontro Nacional de Recrea
dores, pelo qual vimos lutando com muito empenho e carinho . Reservamos 
para o Encontro o.s dias 25, 26, 27 e 28 de novembro, iniciando-o n uma quinta
feita e encerrando-o no último domingo de novembro. 

Companheiros, prestigiem esta iniciativa da ABDR. Venham ver-nos em 
nossa sede provisória, onde nos reunimos ord~nariamente toda segunda 5a. 
feira de cada mês e onde estaremos ao dispor de todos em outros horários 
e dias a combinar para as informações necessárias. 

27 de setembro: - Dia do Professor de Educaçã,o Física 

A ABDR congratula-se com a valorosa classe dos Professores de Educa
ção Física pela 21.ª comemoração do dia a ela consagrado. 

Salve o Professor de Educação Física, que parte do aprimoramento físico 
para unir harmoniosamente corpo são e espírito são. A classe e à enNdade 
aue a represent a neste estado - a Associação dos Professores de Educação 
Física do Rio de Janeiro - as nossas mais efusivas homenagens. 

NOTICIAS DA ABDR 

1 l Assembléia Geral Extraordinária: ficam convocados todos os Associa
dos da ABDR para a Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 9 
de setembro de 1976, às 17 horas, em prime'1ra e às 17h 30m, em segunda e 
última convocação, em nossa sede provisória situada na Av . Franklin Roose
velt, 39 - sala 1310, para deliberar sobre alterações estatutárias, a fim de 
atender a exigências oficiais para a revalidação do Título de Utilidade Pú
blica. Estadual. 

2) Nossa últ;ima reunião de Diretoria, realizada a 19-8-76, foi honrada 
com a presença de nossa associada Sra. Dina Wa ndersman, que nos relatou 
sua participação como Expositora do tema "Prevenção contra Acidentes em 
Geral na Infância e Adolescência, utilizando a Recreação como Instrumento'', 
no III Congresso Brasileiro de Saúde E5colar e I Congresso de Saúde Escolar 
do Estado do Rio de Janeiro, reunidos de 18 a 23 de julho de 1976, no Hotel 
Glória, nesta cidade. Do importante trabalho, fruto de uma atuação ~ncan
sável, idealista e de cunho eminentemente individual em prol da segurança 
da população jovem de nossa terra, ofereceu-nos a Sra. Dina Wandersman 
cópia que s erá fonte de consulta obrigatória para quantos se ocupem do 
atualíssimo t ema . A Sra. Dina Wandersman participará de nosso Encontro 
de Recreadores em novembro, para o qual já nos vem dando preciosa cola
boração. A Dina Wandersman, que faz da Prevenção de Acidentes sua nl'lssão, 
nosso aplauso e nosso Muito Obrigado! 

3) Companheiros. Quit.em-se com sua Associação. São ap enas Cr$ 50,00 
de anuidade r.·ara cada sócio, mas disto depende a nossa receita. Ajudem-nos 
a ir para a frente! 
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