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RJ. DE~RO DE 1976 

Estamos terminando mais upi ano e 1976 foi um ano de muitas lutas e de difi
culdaa'es; e elas ainda persistem •e .nós continuamos atentos . Mas nosso trabalho 
foi gratüicante, porque tivemo6 o apoio e o incen tivo de associados e amigos, porque 
pretenc!emos - e o conseguiremos - fazer de nossas aspiraçõões uma realidade, 
porque acreditamos na Educação Física. 

E chega o NATAL e com ele novas espera;nças - de alegrias, de progresso, de 
vitórias - para o Ano Novo . Se formos confiantes e se trabal.harmos, juntos, no 
mesmo objetivo, essas csp:::ranças serão, no fim, uma feliz realização. 

BOAS FESTAS! 

A Diretoria. 



NOTICIAS 

A DIRETORIA INFORil1A: 

1) Mais um amigo que nos deixa : - a 11 de novembro último, faleceu o Profes
sor Afonso F ortes Soares Pereira, companheiro de todas as horas e permanente co
laborador da APEF-RIO. Era membro efetivo de nosso Conselho Fiscal e estava 
reorganizando, com o zelo que lhe er a peculiar, a nossa biblioteca . A APEF-RIO 
esteve presente nas cerimônias do seu funeral e, em sua memória, mandou celebrar 
missa, no dia 17 de novembro, na Ig reja N . S. do Carmo . 

2) A Diretoria da APEF-RIO estará reunida em sua sede, no dia 22 de ci'ezembro, 
às 16 horas. 

3) O expediente da APEF-RIO, nos meses de j aneiro e fevereiro de 1977, será 
uormal: - d'e 2a. a 6a. feiras, das 13 à s 17 h e 30 min. Os membros da Diretoria. 
e do Conselho Fiscal est arão de f érias naquele p eriodo, mas, a cada semana, ha
verá um Diretor de plantão, para atendimento de quaisquer assuntos, se necessário; 
nosso funcionário estará a postos, no horário citado. A APEF-RIO entrará em re
C'esso, apenas na semana do Carnaval (20 a 27 àe fevereiro). 

4) IV E NCONTR O NACIONAL DE PROFESSORES DE EDUCAÇAO Fl8ICA:
0 

de parabéns nossos colegas gaúchos - à fren te o ilustre Prof . Jacintho Targa -
pelo êxito total do Encontro. Presentes mais de 300 (trezentos professores de Edu
cação Física. Nossa APE·F-RI O t ambém presente, com participação ativa. No 
próximo Boletim daremos ampla reportagem sobre o Encontro, apresentando, para 
conhecimento de tod'os, suas conclusões. 

SECRETARI A: 

1) Horário da APEF-RIO : - n ossa Associação está funcionando, normalment~. 
de 2a. a 6a . f eira, de l3 à s 17 h e 30 min . Para atender o <:olega associado, ou 
qualquer outro que nos honre com sua visita, há sempre um Diretor, além do nosso 
funcionário administrativo. 

2) Mantenha atualiza d'o o seu endereço. A E CT t em devolvido vários Boletins 
por n ão encontrar, no endereço registrados, os seus destinatários. 

3) Recebemos: - Informativo ACERJ ns. 6 e 7, ôrgão da Associação dos Cro
nistas Esportivos do Rio de Janeiro - Boletim Mensal de Dezembro e Revista do 
Clube Militar (junho/ outubro) - APCE jornal n.o 14, àa Associação do Pessoal da 
Caixa E conômica - Informação n. 14 e 15, cro Instit uto Superior de E ducação 
F ísica de Lisboa - Circulares 4 e 7/76, da Delegacia Geral no Brasil, da FIEP. 
- Gratos . 

4) Novos associados: Maria José Ribeiro Corrêa. propost a. pela P rofa. Ma.ria 
Lucia. Saphira Ribeiro, Wanda Berna.chi, proposta. pelo Prof. Juarez Gentil de Oliveira., 
Nedir Roberto Moreno e Carlos Antonio Coimbra, propostos pelo Prof . Euripedes 
Mattos c armo. Sejam bem-vindos. 

TESOURARIA 

1) Colegas, at ualize, o pagamento 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 conta para saldar seus compromissos financeiros, que não são poucos Veja só: 
condominio, conta de luz e telefone, despesas com correspondência, vencimento do 
funcionário, despesas com confecção de boletim, Imposto Predial, material de lim
peza, etc. Vamos cooperar ? 

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

3) Você que, ainda, não é professor do Estado: - visite a sua Associação 
e salde o seu débito. Se seus inúmeros afazeres impedem essa visita, telefone e diga 
onde pode ser procurado; a APEF não tem cobradores, mas um dos diretores irá ao 
seu encontro, pr azerosa.mente. 



4) Ao colega sócio-correspondente solicitamos que envie sua contribuição social 
através cre cheque nominal ou ordem de pagamento a favor da Associação dos Pro· 
fesscres de Educação Fisica tlo Rio de Janeiro, no valor da anuidade (Cr$ 144,00) 
ou o se;uestre (Cr$ 72,00 cada semestre). O recibo de quitação será enviado pelo 
Correio . 

DEPARTAMENTO CULTURAL 

1) VI ESTAGIO INTERINACIONAL DE EDUCAÇÃO FíSICA E RECRE:A
ÇAO - na programação cultural da APEF-RIO, para 1977, a realização do VI Es
tágio Internacional de Educação Física e Recreação. Será no mês de julho e contará, 
em seu corpo docente, com r enomados especialistas nacionais e internacionais. Opor
tunamente, a APEF . RIO d'ará ampla divulgação sobre esse evento. Aguardem. 

2) II SEMINAR IO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA ESCOLAR -
promoção do Departamento de Educação Física da Universidade Gam a Filho, serã 
realizado no período de 17 a 29 ae janeiro de 1977, com o seguinte temário: Gi
nástica Escolar, sob a direção do Prof. Rudi Lütgeharm (Alemanha), Educação pelo 
l\'Iovimento, com o Prof . Fernando Dâmaso (Suiça), Aspectos Educacionais de Re
creação, com o Prof. Sergio Garate (Chile) e Atletismo - Iniciação na Escola, com 
os Professores José Ferreira da Silva e Roberto Junqueira Camargo (Brasil). Pro· 
gram adas, ainda, várias conferências a cargo de renomados especialistas. Inscrições, 
exclusivamente para professores e Alunos de Educação Física, abertas na Univer
siàade Gama Filho (Rua Manoel Vitorino, 625 - Piedade - Rio de Janeiro), até 
o dia 13 de janeiro. Taxa: CrS 900,00. 

3) !X JORNADAS INT.l!;RNACIONAIS DE EDUCAÇÃO FtSICA - promoção 
do Serviço Educativo Argentino - em Buenos Air ,I>, de 12 a 27 de janeiro de 1977, 
consta nà'o de dois cursos (Regular e Monográfico) e um Seminário. ill :liores infonna 
ções: escrevam para o Dir etor do Serviço Educativo Argentino - Prof. )tamón C. 
l\'.Iuros: - Casila de Correo Central 4506 - 1000 - Buenos Aires Argentina. 

4) CURSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇAO FtSICA E DESPORTE: em 
San Carlos de Bariloche - Argentina - d'e 16 a 30 de janeiro de 1977. Tema. central: 
«0 Movimento na vida do homem». Taxa 100 dólares (US$100). Informaç()es: ROALCO 
S.R L. - Curso Internacional de Educação Física e Desportos - Bartolomeu Mitre, 
n. 0 559 -- 2.o Piso - 1342 - Capita l Federal - Argentina. 

5) CON'GRESSO INTERNACIONAL DE Lü&E: - patrocínio da FIEP -
Período de 3 a 8 de abril àe 1977. Tema: A E<iucação Física e a Psicomotricida'.:'e 
n a Educação» . Informaç()es: P rof. Dr . Verli.aeg~n - 19, Rua Bee~kman - 4.000 -
Liêge - Bélgica. 

6) VIII Congresso da Associação Internacional Feminina de Educação Física e 
Espor tes (I.A.P.ID.S.G .W.) - a ser realizado cre 14 a 20 de agosto de 1977, na 
Ãfricz. do Sul. Tema: - «Melhor ensino e treinamento desportivo» - Programadas 
pela direção do congresso várias demonstrações de ginásticas, dança folclórica, mo
à erna e treinamento desportivo. Desde já estão sendo aceitas inscrições para apre
sentação de temas ou para participação nos programas de demonstrações. Os inte
ressados devem dirigir-se à Professora Fernanàa Barroso Beltrão, eleita representante 
do Brasil junto àquela entidacre internacional . 

DEPARTAMENTO SOCIAL 

1) A APEF-RIO cumprimenta seus associados aniversariantes do mês de De
zembro. 

2) Um dornlng-o aleg·re, cm novembro: - foi um êxito total a última excursão 
de 1976, promovida pela APE.F-RIO, em Itacoatiara, que contou com 30 (trinta) 
participantes, entre associados e seus familiares. Nossa caravana foi atenciosamente 
recebici'a pela Diretoria e Associados do «ltacoatiara Pampo Clube» e, mui especial
mente, pelo ilustre casal Sr. e Sra. Dr. Alexandre Baldaqu~ Guimarães que nos 
ofereceu um «àrink» em sua residência. Ficamos felizes e agradecidos. 

3) FESTA DE NATAL: - será no dia 22 de dezembro, quarta-feira, a partir 
das 18 horas, a tradicional reunião nata lina da APIDF-RIO. Venha colega a festa 
também é sua. . . é de todos nós! Traga um prato de doces ou de salgados, para a 
ceia, e um brinde, no valor de Cr$ 30,00 para o Amigo Oculto. 



4) ENCONTRO DA VELHA GUARDA: o do mês de dezembro, o último de 
1976, será no dia 29, quarta-feira, às 12 h e 30 min., na Confeitaria Colombo (Rua 
Gonçalves Dias) . 

ASSOCIAÇÃO BRASILEffiA DE RECREAÇÃO 

( ABD R) 

«Construa um Mundo Melhor através da Recreação». 

Com a realização do I ENCO!\TTRO NACIONAL DE RE.CREADORES, entre 
25 e 28 de novembro no auditório da LBA, nossa patrocinadora, evento para o quaJ 
se conjugaram o empenho e a dedicação de um grupo de teimosos batalhadores que 
lutam por dar à Recreação seu verdadeiro «status» de instrumento essencial ao bem
estar comunitário, é com justificadas esperanças que a ABDR, ao despedir-se de 
1976, vê aproximar-se um novo ano que nos trará, estamos certos, novas aberturas 
novas ad'esões e também novas responsabilidades. As dificuldades a vencer ao longo 
deste ano, foram muitas, desde a mera cobrança das anuidades aos desfalques ocor
ridos na Diretoria, um dos · quais pela d'efinitiva ausência de um companheiro querido 
q ue para sempre se foi - Aloísio Cavalcanti Caminha -, outros por impedimentos 
vários que impossibilitaram a indispensável constância na atuação de alguns membros . 
Mas a maior parte dos obstáculos foi, ainda assim, superada e porisso estamos con
fiantes. 

Nesta atitude de expectativa e de fé é que nos dirigimos aos associados e ami
gos da ABDR, agradecendo-lhes de um lado o apoio que nos têm dado e, de outro, 
fazen do-os destinatários de nossos melhores votos àe paz e prosperidade no próximo 
Natal e An o Novo. 

BOAS FESTAS! BOAS FERIAS! 

- A DIRETORIA -

NOTICIAS DA ABDR 

1) Mais dois antigos e caros companheiros de jornada deixam para sempre nosso 
convívio . Com profundo pezar registramos o falecimento do Prof. Afonso Fortes 
Soares Pereira a 11/11 e da Profa. Léa Mendes da Silva Gomes a 17/ 11. Era Léa 
Gomes sócia fundadora da ABDR, tendo ocupado na primeira diretoria eleita o posto 
de la. Tesoureira. Foi por vários anos m embro do Conselho Diretor e colaborou 
assiduamente nos cursos promovidos pela ABDR. Era um daqueles que buscam, efe
t ivamente, construir um mundo melhor através da Recreação. 

A Léa e a Fortes, nossa eterna saudade . A seus familiares, nossa solidariedade na 
dor . 

2) Aguardem no próximo Boletim, o primeiro de 1977, a completa cobertura do 
I E NCONTRO NACIONAL DE RECREADORES. 

Desde já, no entanto, queremos registrar nosso reconhecimento a tod'os aqueles 
oue tornaram possível a concretização dessa tão longamente curtida <em todos os 
sentidos) inicia tiva. De maneira muito especial, agradecemos à APEJ<'-RIO, que 
n os permite utilizar, sem qualque-r restric;ão, suas instalações, inclt.:sive fora do horá
l'io normal de expcd'iente; e ainda nos acolhe generosamente em seu Boletim, fazendo-o 
nosso porta-voz tanto quanto o seu próprio. A digníssima Presidente da APEF-RIO, 
Profa. Maria Luiza Amaral e toda sua equipe, d'e coração, Muitíssimo Obrigado! 
Agradecemos ainda à Fundação Legião Brasileira de Assistência (LBA) pelo pa
trocínio concedido ao ENCONTRO, oferecen d'o-nos local e outras facilidades, graças, 
principalmente, aos bons ofícios da Profa Isis Blume Fortes, Assessora de Defesa 
Civil da grandiosa organização; aos Srs. Apresentadores do temário, respectivamente: 
Frei Pascual, do Grupo M.agno («Igreja e Ação Comuniitária:t>); Prof. Du Clerc Ro
drigues de Carvalho, do SES! Reg ional - RJ. («Lazer na Indústria») ; Profa. 
Din e. Wandersman («Preocupação d'.J Acidentes na Infância e na Adolescência»); 
Profa . Maria Emília D' Anniballe Jannibelli («Música n a Recreação"); Prof. Au
gusto Rodrig ues (Painel de Artes Visuais); Profa. Angela Bocchetti, do SNT «Teatro 
na Elducação»); e, finalmente, a todos quantos, de alguma forma, colaboraram co-



nosco na divulgação do ENCONTRO junto a diversas, organizações e pessoas. A 
todos, ainda uma vez, Muito Obrigado! 

3. A ABDR estará em recesso durante o mês de feverei ro de 1977 para as 
férias de verão d'e Diretores e colaboradores . Em março retomaremos nossas fun
ções. Até lá , Companheiros! E lembrem-se: 1977 é ano de eleições na ABDR. Ajude
nos a renovar-nos. 

4) Recebemos e agradecemos : 

Oficio do Sr. Diretor do Serviço Nacional de Teatro, de 8/11/76, designancl'o 
oficialmente a Professora Angela Bocchetti para participar do I E NCONTRO 
NACIONAL DE RECREADORES como apresentadora d'o t ema «T eatro na 
Educação» . 
Oficio da Sra. P residente da União ds Professores do R io de J aneiro solici
tando inscrição, como representante d'a UPE-RIO, no I E NCONTRO NA
CIONAL DE RECREADORES . 
Correspondência do Prof. Dr. Inezil Penna Marinho, de Brasilia, e telegrama 
àos Profs. Vicente Molina Neto e Mareio Edmundo K amer, do Rio Grande 
do S ul, igualmente solicitando a s respectivas inscriçõeõs no ENCONTRO . 

.. 
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