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DIA DO PROFESSOR DE EDUC.4ÇAO FíSICA 

- 27 de Setembro de 1977 -

Ao ensejo da 22a. comemoração do Dia do Professor de Educação Física, a 

Associação dos Professores de E ducação Física do Rio de J aneiro traz suas saudação 

de simpatia e de afeto, e sua homenagem aos colegas e Associações da classe em todos 

os Estaà'os brasileiros, ext ensivas aos jovens Universitários de Educação Física. 

Reafirmamos, mais um a vez, o propósito à'e empenhar mos, sempre, o melhor de 

nossas energias, de nossa inteligência e de nosso saber na defesa da E<iucação Fí

sica. E, no nosso dia, renovaremos a s esperan ças porque, no encon t ro com colegas 

e amigos. haverá, por certo, o incen tivo e o apoio de que tanto necessitamos . 

A Diretoria 

P ARTICIPE DO «P~O PROFESSOR M.AfNOEL MONTEIRO SOARES» - 1977 



MANIFESTO SOBRE O «FAffi PLAY» 

Documento elaborado pelo Comité Internacional para o «Fair Play» (C . I F . P.), 
da UNESCO - Transcrito do Boletim n. 2/76 da Federation Internationale d'Edu
cation Physique (FIEP) e traduzido pela APEF-RIO. 

(Conclusão) 

AÇõE~ POSITIVAS 

1. F ormação de Comitês Nacionais de «Fair Play>) - 1!i indispensável que se 
crie, P.m todos os países, um comitê nacional de «fair-play ». A iniciativa e o pro
cesso de formação deste comitê, bem como as fontes que o financiarão, var iarão 
de um país a outro. Em alguns t alvez já exista um comitê nacional cujos objetivos 
incluam o «fair-play», mas, qualquer que seja a formação desse comitê, é essencial 
que trabalhe em estreita cooperação com os organismos esportivos . 

A criação de comitês nacionais àe «fair-play», responsabilidade da comunidade 
esportiva de cada país, poderia ser impulsionada por uma intervenção eventual do 
Comitê Olímpico Internacional (C.I.O.) nos comit ês olímpicos n acionais, no Con
selho Internacional de Educação Física. e Desportos ( C. I. E. P. S . ) e no Comitê In
ternacional de Fair-Play (C.I.F.P.) . 

O comitê nacional deverá organizar progr amas para a promoção do «fair-play». 
adaptados às con dições próprias de cada país. Poderá, por exemplo, ver a possibi
lidade de lançar uma campanha especial em favor do «fair-play», com utilização àe 
filmes, cartazes ou outros meios publicitários, eventualmente em colaboração com uma 
campanha já existente, tal como o «Esporte para todos», por exemplo, ou tratará en tão 
de alcançar um público maior mediant e diplomas ou recompensas atribuídas por atos 
de «fair-play» dignos de destacar-se, ou pondo em evidência o papel crucial dos 
árbitros. 

2. Realizações In ternacionais - Alguns problemas relativos ao «fair-play» só podem 
ser tratados em escala internacional. Em determinados esportes t êm ocorrido muitos 
ataques ao «fair-play» como, por exemplo, o uso ilegal de estimulantes com o objetivo 
de melhorar marcas ou visan do a impugnação das decisões do á rbitro. P ara o 
bom nome do espor te é import ante que se realize, rapidamente, um esforço especial 
para extirpar estas tendências, com poder es contra aqueles que infringem as normas 
autorizadas pelo regulamento . E m todos os esportes. o texto dos contratos de espor 
tistas, treinadores e árbit ros deveriam fazer referência à s obrigações com o «fai«·
play». 

Neste particular, as organizações esportivas internacionais têm papel importante. 
mas são numerosos, tamb ém , os organismos que podem contribuir para promover 
o «fair-play». Um àireto contacto com eles é indispensável, assim como a procm·a 
sistemática de pessoas preparadas para estabelecer este contacto. 
~. Discussões e debat es --*.Devem ser incentivados amplos debates e discussões 

soffi.e o «fair-play», especialmente nas escolas e organizações para a juventude. Pa-· 
ralelamente, as instituições responsáveis pela formação dos educadores, treinadores e 
dirigentes devem prest ar atenção especial ao t ema do «fair -play»» em seus currículos . 

As autoridades públicas têm um papel importante a à esemoenhar neste setor, 
dando seu apoio às r euniões de estuào sobre o «fair-play» . Podem fazer com que 
a juventude, a partir destes estudos e investigações, entenda a n ecessidade do «fair
play», o qual é, sem dúvida, a contribuição mais importante que pode ser dada 
ao esporte. Mas os out ros organismos n acionais e internacionais, em especial os que 
têm missão educativa, devem participar também, dest a ação. 

4. Meios de com~icação - O esporte em conjunto se beneficia do interesse que 
a imprensa e os diferen tes meios de in formação lhe concedem . '.Mas, às vezes; se 
faz referência excessiva ao jogo desleal. Os meios de comunicação devem destacá-lo 
de forma adequaàa, mas devem, ademais, render homen agem ao «fair-play », quando 
este tem lugar e apoiá-lo . 

5. Cód~o do <<fair-play» - Esperamos que este folheto sobre o «fair-play » seja 
amplamente difundido pelo mundo todo e que constitua objeto de atento est udo. 
Resta-nos esperar que todos os que, em seus respectivos â mbitos, estejam compro
metidos com o esporte de competição, especialmente os participantes e espectadores, 
tenham esta possibilitade . 1!i n ecessário, portanto, redigir, a part ir deste folheto, um 
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código do «fair-play» que, exposto nos vestiários, campos de esporte, e nos lugares de 
encontros esportivos, seja accessível a todos. 

Os detalhes deste código podem variar de um esporte para outro, ou de um 
grupo para outro. Por isso, seria útil e inclusive extremamente benéfico que, a fim 
de dar a conhecer o «fair play», as organizações esportivas de todos os n íveis, 
assim como os demais organismos interessados, preparassem o seu própr io código. 

CONCLUSÃO 

Insistimos em que o esporte pode dar uma contribuição de inestimável valor para 
a realização do homem e sua qualidade de vida. 1\IJ.'as esta contribuição insubstituí
vel só pode dar resultado se os ideais do «fair play» são respeitados. P or isso todos 
os que estão ligados, pouco ou muito, ao esporte têm o grande dever de defen der e 
promover o «fair play» . 

Se aceitam esta responsabilidade e se respondem à nossa urgente chamada, o 
«fair play» e o esporte não somente estarão salvos senão que o espírit o de lealdade, 
que anima o mundo esportivo, causará um impacto na vida comum. 

AP.itNDICE 

Quando, no século passado, os educadores ingleses criaram o «esporte moderno» 
que logo tornou-se popular no mundo, a iàéia de que se devia de praticá-lo com 
espírito de lealdade estava implicitamente contida em sua ação. E logo a expressão 
«fair play» foi usada para definir :ts qualidades de honradez e integridade dentro da 
competição. 

Desde esta época, todos os que analisaram o fenômeno esportivo, como Pierre de 
Courbertin, fundador ào Comitê Olímpico Internacional, louvaram o «fair play» e 
associaram estreitamente à prática do esporte os seus elementos essenciais: honra, 
respeito a si mesmo e aos demais. 

Infelizmente, como conseqüência da sempre crescente importância dada à vitória, 
o esporte de competição tem sofrido, no decurso destes últimos anos, mudan ças que.-
atacam gravemente o próprio fundamento do «fa ir play» . N f .. \.. 

Foi por isto que em 1963, a pedido da Associação Internaciona l de"l:mprensa 
Esportiva (A . I. P. S.) e do Conselho Internacional de Educação Física e Esportes 
(C.I.E.P .S.), se organizou um seminário com jornalistas e diversas personalidades 
ligadas ao esporte, a fim de estudar a maneira de reprimir o chauvinismo, a violência 
e outras manifestações que atentam contra a integridade do esporte . 

E >'S ta iniciativa tev~ como resultado a criação dos «Troféus Internacionais do «Fair 
P lay» destinados a recompensar os atletas e equipes que dão provas de extraordiná
rio espírito esportivo e, posteriormente, a criação do Comitê Internacional do Fair Play. 

Desde o início estas atividades receberam o total apoio da UNESCO . 
Em 1968, o C.I.E.P.S. publicou um «Manifesto sobre o IDsporte»; Sir Philip 

Noel-Baker, prêmio Nobel da Paz em 1959, Presidente do C.I.E.P. S., insistia em 
que o «fair play é a essência, o sine qua non, de todo jogo ou esporte digno do 
nome. l!: tão fundamental no esporte profissional como no amador». Ao escrever o 
prólogo deste folheto, o Diretor Geral da UNESCO destacava, igualmen te, a im
portância do Fair Play «que dá ao esporte sua qualidade humana» e acent uava que 
este estado de espírito concorria pa.ra que o esporte «desse a sua preciosa contribuição 
para a compreensão entre as nações». 

Com esta ampla perspectiva, o C.I.E.P.S. organizava, em 1971, e em 1973, dois 
seminários dedicados «ao papel àos :meios de comunicação no favorecimento da com
preensão entre os povos por meio do esporte». Reconheceram que o esporte não poderá. 
desempenhar um papel positivo, neste âmbito, se não se mantém, firmemente, em sua. 
ética . ,,.1 - , ., ,4 , lll'itllilli 

Paralelamente, organizações esportivas internacionais e;riavam os próprios troféus 
para o fair play. 

Além disso, o Comitê Internacional do Fail' Play, desejoso de estender e descen
tralizar a sua ação, fomentava a criação de Comitês Nacionais de F air Play em estrei
ta cooperação com os Comitês Olímpicos Nacionais, as organizações esportivas e a 
imprensa. 

No quadro de suas atividades nacionais, o Comitê Francês de Fair Play publi
cava, em 1971, em folheto sobre fa1r play, merecendo a atenção da UNESCO que 



encarregou o C.I.E.P.S. da missão de redigir um documento, de caráter internacional, 
sobre este tema. A distribuição deste folheto, em escala mundial, en tre as autoridades 
ligadas ao esporte e à educação, permitiu que se conseguissem observações e comentários 
judiciosos e pertinentes . 

Constituiu-se, então, uma Comissão «ad hoc» de expertos de diversos países, in
cluindo represent an tes do Comitê Olímpico Internacional, ào C.I.E.P.S., das orga
nizações esport ivas internacionais, do Comitê Internacional do F air Play, autoridades 
nacionais governamentais ou não, comprometidas com o esporte e a educação, comitês 
olímpicos nacionais e meios de comunicação. Dita comissão redigiu o presente do
cumento. •, .,.,.,~1·i 

A Comissão deseja expressar sua gratidão ao Comitê Francês do Fair Play, autor 
do folheto «Fair Play» que serviu de base ao presente texto. 

NOTICIAS: 

A DIRETOR.IA INFORIM'A.: 

1) A Diretoria àa APE·F-RIO estará reunida cm sua sede, nos dias 23 de se
tembro e 21 de outubro, às 15 horas. 

2) Retificações necessárias: no noticiário sobre VI Estágio Internacional de Edu
cação Fisica e Recreação, publicado no Boletim n.o 267 (julho/agosto), foram omitidos, 
involuntariamente, o alto patrocínio da FIEP e a qualificação do ilustre conferen
cista Dr. Edmunllo Novaes. Nossas excusas pela omissão. 

3) A Dra. Fernanda Barroso Beltrão, nossa colega e associada, foi nomeada. 
Diretora da Escola de Educação Física e Desportos àa UFRJ. Com os nossos cum
primentos e votos de gr ande sucesso em sua administração, oferecemos à ilustre colega 
o apoio e a colaboração da APEF-RIO. 

4) Coroados de êxito os esforços de nossos companheiros da APEF-São Paulo na 
realização do seu XVIII Curso Internacional, que promoveram juntamente com o 
SESC. Parabéns ao Prof. Massucato e sua brilhante equipe da APE·F-São Paulo. 

5) Recebemos do Dr. José Coimbra da Trindade, Presidente àa Associação de 
Saúde Escolar do Rio de Janeiro, manifestações de simpatia e incentivo pelo trabalho 
realizado pela APEF-RIO. Também eles, nossos amigos da Saúde Escolar, mantêm
se em luta constante e árdua pelo seu ideal. Mas eles, como nós, não esmorecem ; 
e isto é o que importa. Nossos ag1adecimentos ao Dr. Trindade e demais amigos 
da ASERJ. 

6) Notícias da FIEP: 

o Gen. Olavo Amaro da Silveira, Delegado Geral da F IEP no Brasil, foi 
eleito, por unanimidade, membro do Comitê Diretor daquela entidade internacional, na 
assembléia geral que se realizou, em junho último, em Madrid . 

- segundo informações recebidas pela Delegacia Geral, os exemplares do Bo
letim n. 4/76 da FIEP já foram remetidos para os seus assinantes no Brasil. Aguar
demos a sua chegada por aqui. 

- a Presidente da APEF-RIO, Profa. Maria Luiza Amaral, foi designada De
legada Adjunta da FIEP no Rio de Janeiro. O Delegado Regional no Rio de J aneiro 
é o Prof. Manoel José Gomes Tubino, Diretor do Departamento de Educação Física 
da Universidade Gama Filho. 

- os boletins da F IE-P serão agora editados, para o Brasil, em língua portu
guesa. Convênio para tal foi assinado entre a FIEP e o DED-MEC, que subvencionará 
a edição que será impressa e distribuída pela Delegacia Geral da FIEP no Brasil. 

SECRETARIA: 

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

2) Mantenha atualizado o seu endereço. A ECT tem devolvido vários Boletins 
por não encontrar, nos endereços registrados, os seus destinatários. 



... 

3) Novos associados: ingressaram em nosso quadro social os seguintes colegas: 
Miriam Garcia Pereira e Jorge Luiz Barreto Vianna, propostos pela Profa. Maria. 
Luiza. Amaral, Ca rlos Alberto Camilo Nascimento e Antonio Severino Rodrigues de 
Souza, propostos pela Profa. Ruth de Mello Bittencourt, e Luiz Ramos Gomes, pro
postos pela Profa. Elza da Silva Macha.ao, todos na categoria de sócio-contribuinte. 
Como sócio-estagiário registramos o ingresso de Adilson Duarte, proposto pela Profa. 
Maria Luiza Amaral. - Sejam bem-vinàos à APEF-RIO. 

TESOURARIA 

1) Colegas, atualize, 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 n ão são poucos . Vejam só: 
condomínio, conta de luz e telefone, despesas com correspondência, vencimento do 
1uncionário, 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, 
3 sua anuidade . Venha, pois à APIDF-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 E stado: - 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 nã o tem cobradores, mas um dos diretores irá ao 
:;eu en contro, prazerosamente . 

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

DEPARTAMENTO CULTURAL 

1) PARTICIPE DO «PR:E:l\UO PROFESSOR MANOEL SOARES» - 197'7 - Valor 
do prémio : - Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) - instituído pela APIDF-RIO em me
mória de seu antigo Presidente. Em 1977, o tema será «0 Folclore Brasileiro» com 
abordagem livre do assunto pelos concorrentes. Os trabalhos inéditos, deverão ser enca
minhados à APEF-RIO, até 30 de setembro, datilografados em espaço 2 e em três 
vias, com o pseudônimo do autor . Em envelope separado, subscrita.do com o seu 
pseudônimo, e devidamente lacrado, o autor do trabalho deve colocar um cartão 
com o seu nome, endereço, telefone, identidade, CPF e local de trabalho. O prêmio 
ao vencedor será entregue em cerimônia, na sede da APEF-RIO, no dia 7 de no
vembro do corrente ano (deveria ser no dia 6, data natalicia do Prof. Manoel Mon
teiro Soares, como, neste ano, é um domingo, a entrega do prêmio será no pri
meiro dia útil seguinte) . Atenção: - o prêmio destina-se, exclusivamente, a Profes
sores de Educação Física. 

2) «LOISIRAMA 78» - com tema gera l «Tempo Livre» - uma necessidade essen
etal para a humanidade», será realizado em Genebra, Suiça, de 6 a 16 de abril de 
1978, o I Salão Internacional de Lazer, uma combinação de simpósio e festival 
ele tempo livre e recreação, patrocinado pelo Governo e Conselho Municipal de Ge
nebra e pela Associação Mundial de Tempo Livre e Recreação <WLRA) . 

3) CURSO DE FOLCLORE DA APEF-RIO - o curso que a APEF-RIO vem 
promovendo anua lmente, e que já é um sucesso, já está sendo organizado. Este ano 
será sobre o Folclore Luso-Brasileiro, possivelmente com a participação de Casas Por
tuguesas. E6tá previsto para a primeira quinzena de dezembro . Aguardem notícias a. 
respeito. 

4) A APEF-São Paulo e a Coordenadori.a de Esportes e Recreação daquele IDstado 
promovem, em setembro, um Curso de Jazz e Movimento com os Professores GERBURG 
OHDE e MAX WULF, de Hamburgo - Alemanha Federal. Periodo e horario do 
curso : 5 a 9 de setembro, de 19 às 22 horas . Local: Ginásio de Esportes de Agua. 
Branca (Rua Germaine Burchard, 451 - São Paulo) . Informações e Inscrições na 
APEF-São Paulo (Rua Capivarí - Portão 23 - Estádio Paulo Machado de Carva
lho - Pacaembú - Te!.: 256-1941 - São Paulo). 



5) LAZER E SOCIEDADE URBANA - sob este tema a Leisure Studies Asso
ciation realiza, de 23 a 25 de setembro de 1977, na Universidade de Manchester-USA, 
uma conferência internacional. Para informações e inscrições, contactar com Michael 
H. Smith, Departament S.P.S., University of Salford - 5, Lancs, England. 

6) CRIANÇA E l\IOVIMENTO - A Associação de Ginástica Alemã, em colabo
ração com o Instituto Federal da Ciência do Desporto, organiza um Congresso su
bordinado ao tema «Criança e lVà>vimento - Ob::.ervação crítica da ginl1.stica in
fantil», que se realizará no Kongresshalle Berlim, de 23 a 26 de novembro de 1977. 
Informações: dirigir-se a Berliner Turnerbunà-Kongressbüro, Vorarlberg Damm 39, 
lOOOBerlim 41 - República Federal ela Alemanha. 

DEPAR· TAMENTO SOCIAL 

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

2) Um registro especial - 4 de setembro é o dia do aniversário natalício do 
Professor João Víanna Barbosa de Castro, Vice-Presidente da APEF-RIO, nosso que
rido Vovô. Ele é o homem do século, poís naquela data completará 77 anos. Entre 
as inúmeras homenagens que lhe serão tributadas, destacamos a que está sendo 
preparaàa pela Comunidade da Ilha do Governador, à frente o Jequiá Iate Clube, o 
jornal Ilha Notícias, e a Associação dos Ex-Alunos do Colégio Mendes de Morais, 
da qual constam competições desportivas e demonstrações de ginástica. Ao Barbosi
nha, o abraço e o carinho dos amigos da APEF-RIO. 

3) DIA DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FíSICA - 27 de setembro - Colega, 
a sua presença é importante na festa que é nossa e que comemoramos há 22 anos . 
Vamos-nos reunir com alegria e simpatia. Eís a programação: 

I - l\lanhã desportiva - de 9 às 12 horas, no Clube Municipal (Rua Haddock 
Lobo, 369 - Tijuca) - Volibol e handebol feminino e masculino, jogos e outras 
atrações. 

II - Almoço de confraternização da classe: às 13 horas, no Rincão Gaúcho (Rua 
Marquês de Valença n. 83 - Tijuca). Será servido um fabuloso churrasco no salão 
refrigerado do l.º andar, especialmente reservado para APEF-RIO. No programa, 
dança para a jovem guarda, para a velha guarda e para a «guarda intermediáría», 
também! 

O tradicional sorteio de prêmios entre os colegas presentes será, este ano, sensa
cional, com belíssimas surpresas. Solicitamos aos colegas que reservem, antecipada
mnete, na APEF-Rio ou com algum de seus Diretores, o seu «ticket» para o almoço 
(CrS 120,00), facilitanào-nos em sua organização. 

4) Aniversário da Associação Brasileira de Recreação - 12 de setembro - A 
APEF-RIO cumprimenta efusivamente os Diretores e associados da ABDR e formula 
votos de contínua prosperidade e de felizes realizações. 

5) .l!;nlace matrimoníal - Vera Silva e Jorge Steinhilber convidam-nos para a 
cerimônia religiosa d'e seu casamento, à realizar-se às 18 horas do dia 9 de setembro, 
na Igreja do Sagrado Coração de Jesus (Rua Benjamim Constant, 42 - Glória). 
Desejamos ao Jorge, nosso colega e associado, atual Assessor de Educação Física do 
Município do Rio de Janeiro, e à sua noiva, muitas felicidades. 

6) PASSEIO A SERRA DA CANECA FINA - TERIDSóPOLIS - no dia 28 de 
outubrc, 6a. feira, Día do Funcionário Público, faremos um passeio àquele pitoresco re
canto da aprazível Teresópolis. O almoço será nc Restaurante do Parque da Serra 
da Caneca Fina. Aproveitaremos o passeio para promovermos o Encontro da Velha 
Guarda do mês de outubro, mas contamos, também, com a participação da jovem 
guarda! Venha e traga a sua familia. Inscrições na sede da APEF-RIO. Para os 
que preferirem haverá ônibus especial. 

DEPARTAMENTO DESPORTIVO 

Apraz-nos comunicar ao quadro social da APEF-RIO que, a convite da Presidên
cia, assumiram a direção do Departamento Desportivo nossos colegas Professores ttato 
José Silva e Paulo Ruas Santos, que iniciam suas atividades com a programação des
portiva do Dia do Professor de Educação Física. 

;. 



DEPARTAMENTO DO PATRIMô'N:tO 

O Professor Antonio Pires da Silva, colaborador constante da APEF-RIO, passou 
a integrar, t a mbém, a Diretoria de nossa Associação, ao assumir a direção do Depar
tamento do Patrimônio. 

DEPARTAMENTO DE ASSISTl:NCIA 

1) Convênio: - a) A APEF-RIO assinou convênio com o Laboratório de P ato
logia Clinica, do Dr. Raphael Achilles Cali, através do qual nossos Associados e seus 
dependentes podem beneficiar--se em exames de laboratório, de preços especiais. :m 
necessária a apresentação da carteira social da APIDF-RIO. O laboratório está situado 
no Largo São Francisco, 26 - Grupo 1110 - Edifício Patriarca - Centro. 

- b) A APEF-RIO assinou novo convênio em benefício de seus associados. Agora 
é com a SOSETE, - Representações de Hotéis e Turismo Ltda., com sede na Avenida 
Almirante Barroso, 139-A, que ofereceu ao associado da APEF-RIO o «Plano de 
Férias Financiadas SOSETE», com pagamento em até 10 prestações mensais, sem 
entrada, e com o primeiro pagamento 30 dias após as férias. Há também excursões 
de fins de seman a, a preços especiais . li": isto aí, colegas! Organizem a sua progra
mação de férias e procurem a SOSETE. Basta levar a carteira social da APEF
RIO. 

2) PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS - a APEF-RIO participa do mo
vimento, lideraci'o pela Federação dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Ja
neiro, que tem por objetivo acompanhar a elaboração e a aplicação do Plano de 
Classificação de Cargos do Estado. Integramos a Comissão de Magistério, junto com 
outras entidades representativas da classe. Participe você também, colega, enviandoJ 

nos suas sugestões. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECREAÇÃO 
(ABDR) 

<<Construa um mundo melhor através da Recreação» 

l. REUNIÃO: 

No dia 18 de agosto foi realizada uma sessão conjunta de Diretoria, Conselho Di
retor e Conselho Fiscal. A mesma deveu-se, principalmente, a uma tomada de conta 
dos trabalhos realizados no primeiro quadrimestre da nova Diretoria, bem como resolu
ções de ordem geral. A Presidente falou sobre as realizações que foram reduzida..s, 
por força das dificuldades encontradas, uma vez que ainda não pôde contar , por 
motivos vários, com uma cooperação mais efetiva dos Departamentos. Assim mesmo, 
salientou, muitos companheiros de jornada têm-se esforçado bastante, às vezes além 
à'a medida de suas forças para não deixar esmorecer os ideais da nossa ABDR. Muitas 
deliberações foram tomadas e algumas delas serão aqui apresentadas 

2. 20.o ANIVERSAIUO DA ABDR 

No próximo dia 12 de setembro a ABDR, estará completando o seu 20.0 Aniversário 
do Funàação. Foi marcada uma recepção comemorativa para o dia 21 de setembro, 
às 16h e 30min., na Sede da APEF-RIO, que tão gentil e atenciosamente n os vêm 
acolhendo por todos esses anos. Estão convidados todos os nossos sócios e amigos, 
bem como os membros da Diretoria da APEF-RIO, para juntos fazermos um brinde 
à nossa Associação. 

8. DIA DA RECREAÇÃO 

Dia 12 de setembro é o Dia da Recreação. E sta conquista se deve à iniciativa e 
e. luta incessante do nosso querido e sempre lembrado Manoel Monteiro Soares. 

Citar nomes que muito o ajudaram seria perigoso, pois alguns deles poderiam ser 
omitidos. O Deputado Sr. Frederico Trotta seria uma exceção, já que ele é o autor 
do projeto que se tornou Lei, na Assembléia Legislativa, criando o Dia. da Recreação. 



Ficou deliberado que, na inauguração do próximo Curso do nosso Laboratório de Cria
tividade, õ'everá ser comemorado o Dia da Recreação. 

4. DIA DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FfSICA 

Dia 27 de setembro é o Dia do Professor de Educação Física. Este polivalente 
mestre, no dizer de Helena Antipoff, cada dia que passa neste mundo das altas conquis
tar. centífico-tecnológicas, está mais presente no processo educativo e por extensão n a 
conjuntura sócio-cultural <i'as nações, pois a ele cabe uma tarefa muito importante. 
Disso tudo nós os professores de Educação Física de há muito já sabemos. No entanto, 
é preciso dizer mais e mais, procurando conscientizar as Autoridades competentes, 
dos valores necessários e inestimáveis quC' a prática da Educação Física proporciona 
pan'. a formação integral dos indivíduos. Nossos parabéns ao Professor de Educação 
Física ! 

5. LABORATóRIO DE CRIATIVIDADE 

Fase 2a. - Curso de Máscaras e aclereços, pela artista plástica - Julia Van Roggcrs. 
Na 2a. quinzena de setembro estaremos organizando a programação do referido Curso, 
quando avisaremos o seu início, através da imprensa, cartazes, telefonemas, etc. 
Qualquer informação, telefone para os n.• 252-7845 (falar com Kiko, funcionário da 
APEI•'-RIO), ou 227-7835. 

6 MOÇÃO DE CONGRATULAÇõES 

A Presidente da ABDR recebeu um Oficio e um Certificado de Moção dos Depu
tados da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de J aneiro Sr. Paulo Duque -
1.o Secretário e Sr. Cláudio Moacyr - Presidente, comunicando que a referida Assem
bléia aprovou uma Moção de Congratulações, de autoria do Sr. Deputado Francisco 
da Gama Lima Filllo, à nova Diret::iria da ABDR, eleita para o biênio 1977 /79. 

Deixamos assinalados aqui os nossos agraõ'ecimentos. 

'/. COMISSÃO DE MORAL E CIVISMO - MEC 

Na reunião desse orgão do MEC destinada a organização de programa a ser enviado 
às Escolas de 1.0 e 2.0 graus, foram convidadas para fazer parte dos trabalhos as Sras. 
Dina Wandersman - do Cons . Diretor e Profa. Maria Pereira de Queiroz - Pre
siden te da ABDR, que oferecerão subsídios para a orientação quanto à Prevenção de 
Acidentes. 

3. NOVAS SóCIAS 

A AilDR com muita alegria, comunica a inclusão no seu quadro de associados, 
de mais um punhado de valorosas amigas, atuantes em várias áreas, a saber: 

Riva Bauzer - Professora e Psicóloga; 
Clara Perelberg Steinberg - E ngenheira Civil; 
Áurea Hirszman - Professora; 
Rita de Cássia Povoa Monteiro e Anna Christina Moura Morgado, ambas, Pro
fessoras Primár ias e Universitárias; 
Maria José da Silva Motta - Recre9.cionista. 

A todas, as nossas boas-vindas! 

9. AMIGO SóCIO 

Pedimos aos sóc-ios que regularizem sua situação junto à Tesouraria. Esclarece
mos, outrossim, que dependemos da contribuição de todos para o bom andamento das 
atividades,, quer do ponto de vista administrativo, quer quanto ao desenvolvimento dos 
vários setores da nossa Associação. 
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RESERVAS DE HOTÉIS - PASSAGENS- FÉRIAS 
FINANCIADAS - LUA-DE-MEL E FINS-DE

SEMANAS - EXCURSõES 
MAIS DE 650 HOTÉIS EM TODO O BRASIL 

PELO PREÇO DE PORTARIA 

REPRESENTAÇÃO DE 
SOSETE HOTÉIS E TURISMO LTDA. 

INFORMAÇõES E RESERVAS: 
RIO: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, 139-A 

TELS.: 224-2844 - 224-G089 e 224-7-135 
EMBRATEL: 159/RJ - CAT. A 

AV. N. S. COPACABANA, 1.171-Tels.: 247-6672 te 287-1125 
RUA CONDE DE BONFIM, 35, Lojai 15 - Tel.: 248~5595 

X)00000000000000000000000000000000000C)00400000\'.>0000000()000QC 

Corretor de Imóveis 

JOÃO BARBOSA DE CASTRO (Prof. BARBOSA) 
CRECI N. 2 604 

COMPRA E VENDA DE CASAS, APARTAMENTOS 
E TERRENOS 

Condições Especiais para Associados da APEF-RIO 

CONSULTA GRATIS SOBRE LEGALIZAÇÃO 
DE IMóVEIS 

Residência: Rua Porto Seguro, 73 - Ilha do Governador 

Telefones: 396-2093 e 252-7845 
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