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A l\IENSAGEJ.11 DA APEF-RIO 
Amigos: 

Nossa luta continua. O caminho ainda a percorrer é difícil, possivelmente até 
perigoso, mas dele não nos afastaremos. A Educação Fisica é a nossa grande causa. 
Para nós, o fracasso é deixar de lutar e isto não ocorrerá jamais! 

Há momentos em que precisamos de uma pequena pausa para nos refazer, para 
reunir energias - OB inimigos são numerosos e atuantes, também. Como agora, 
por exemplo, depois que conseguimos chegar à presença ão Exmo. Sr. Ministro da 
Educação e Cultura para lhe entregar a mensagem reivindicatória da APEF-RIO 
e dizer-lhe, àe viva voz, das nossas preocupações e das dificuldades que enfrentamos 
no nosso dia a dia. 

São essas as nossas últimas ações e delas queríamos que vocês, colegas, tomassem 
conhecimento. ·Elas serão mais efetivas e terão resultados mais positivos, mais rápidos, 
quando vocês delas venham participar também. Sua crítica e seu incentivo são im
portantes. Não nos faltem com eles, certo? O momento atual é do diálogo, não é o 
que dizem? Então, venham dialogar com a sua Associação. 

1977 está-se encerrando. E o Natal se aproxima, em compassos de alegria, em 
ritmo de esperanças. A APfüF-RIO deseja a todos os seus associados, a todos os seus 
amigos, aos companheiros das APEFs dos demais Estados, as mais felizes realizações 
no Ano Novo. 

BOAS FESTAS! BOAS rnRIAS! 
A Diretoria.. 



Do colega para os colegas : - o simpático colega Tercio Palmerston Guimarães; 
deixa aqui a sua mensagem. 

O GRANDE ALIADO 

O cigarro pode ser o seu grande alia<io, desde que V. saiba como deixá-lo - ve
jamos: 

1 - Uma alimentação naturalista, integral, concorrerá para corrigir os abusos e 
os excessos de gordura e temperos, d'esintoxicando o seu organismo, sem aquela de 
«jejum forçado» . A Dieta Vegetariana é das mais preciosas para V. vencer o 1.0 

round. Desaparece, progressivamente, a tal «boca de pito» e a gente ainda melhora o 
padrão nutritivo. Se você deseja se aprofundar mais sobre o assunto, compre um 
livro e leia. 

2 - Faça ginástica. L evante cedo, vá à praia, ao seu clube, ou mesmo no seu 
quarto, ao pé da cama e exercite-se, procurando respirar profundamente. V. sabe -
o OXIG~NIO é vida e quando respiramos corretamente não sentimos tanta vontade 
de POLUIR-NOS. É preciso realmente esforço, vontaàe e coragem. Mas, afinal, o 
que se faz bem feito sem à'isciplina, sem esforço, sem coragem? Este é o 2.• ROUND. 
Se V. quer se aprofundar mais, compre um liVIO sobre ginástica, sobre ioga e elia. 

3 - Seja qual for a sua idade, e se V. já compreende que o vício é fuga e, 
particularmente, o de fumar, uma fuga perigosa, não seja covarde . Enfrente a luta 
com sabedoria. Não use a violência, que pode machucar. Use o bom senso. Pois 
é isso mesmo que a vida espera de V. Procure MEDITAR - Este é o 3.0 ROUND 
- Sente-se, feche os olhos e diga: eu vou me conhecer na intimidade. Conhecenào
se na intimidade, na sua essência, V. terá a prova definitiva de saber quem real
mente V. é. Claro está que se V. levar a sério o que propomos, V. d eixará de ser 
ROBOT a serviço de outros ROBOTS, ditadores de modas perniciosas e ilusórias, 
ignorantes que são das verdadeiras FONTES DE. VIDA. Companheiro - AlJERTAt 
Descubra a viàa na sua mais legítima forma - A VIDA COM LIBERDADE! 

NOTICIAS: 

A DIRETORIA INFORl\IA: 

1 - A Diretoria d'a APEF-RIO estará reunida em sua sede, nos dias 25 de novem
bro e 21 de dezembro, às 16 horas. 

2 - PROFESSOR lUARIO DE QUEIROZ RODRIGUES: - a 30 de agosto último, 
recebemos, consternados, a notícia do falecimento deste nosso amigo e associado, ocor
rido em Friburgo, onde residia ultimamente. O Prof. l\fário foi, em duas oportuni
dades distintas, Chefe do Serviço de Educação Física e Recreação e, tambêm, Diretor 
do Departamento o'e Educação Complementar, ambos da antiga Prefeitura do Distrito 
Federal. Professor de várias escolas oficiais, entre as quais o Colêgio Paulo de Fron
tin, a Escola Visconde de 1\l[auá, o Instituto de Educação, organizou e dirigiu grandes 
concentrações escolares de ginásticas e canto orfeônico. Era um artista também; pintor. 
poeta e brilhante orador. Mesmo depois de aposentado, não se afastou da Educação 
Física e do Desporto; sempre que solicitaà'o, participava de todos os movimentos ligados 
't especialização. Era presidente da Federação Fluminense de Bocha e membro do 
Ccnselho de Assessores de Bocha da CBD. 

A APEF-RIO foi representada, nas cerimônias de seu funeral em Friburgo, pelas 
Diretoras Elza da Silva Machado e Fan tina Melo Gomes e, em sua memória, mandou 
celebrar missa do 30.• dia, no dia 30 de setembro, na Igreja à'e Santa Luzia, que 
contou com o comparecimento de. toda a Diretoria e do Conselho Fiscal, associados 
e de seus antigos companheiros de turma, dos Sr. e Sra. Deputado Frederico Trotta, 
de Diretores da Associação Brasileira de Recreação e da Presidente àa Associação dos 
Educadores de Música do Rio de .Jan eiro. 

3 - Nossa a udiên cia com o l\linistro NEY BRAGA: - preocupada com a situação 
de quase total inoperância em que se encontra a Educação Física em nosso Estado, 
a APEF-RIO soli.citou uma audiência ao Exmo. Sr. Ministro da Educação e Cul
tura, por interméà'io de nossa colega e associada Deputada Lygia Lessa Bastos. O 



dirigente de Corais Escolares, autora de livros e de séries de audio-visuais didáticos 
sobre Música, Folclore e Educação Artística, Presidente da Associação dos Educado
res de Música do Rio de J aneiro. 

2) «LOISffi~lA 78» - com tema geral «Tempo Livre» - uma necessidade essen
dal 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) CUHSO DE FOLCLORE DA APEF-RIO - Por motivo de força maior, este 
curse, que estava sendo programaào para a primeira quinzena de dezembro, foi trans
ferido para março de 1978. 

4) CUR:SO DE ESPECIALIZAÇÃO DE EDUCAÇÃO FiSICA PARA EXCEP
CIONAIS: - a ser n :alizado na Escola de Educação Física e Desportos da UFRJ, a 
partir de abril de 19'18, um total de 360 horas. Será um convênio entre a ENEFD e 
o CENESP-l\IEC. Maiores informações na Secretaria da ENEFD, no Fundão . 

DEPARTAMENTO SOCIAL 

1) APEF-RIO cumprimenta seus associados aniversariantes dos meses de novem
bro e dezembro. 

2) Encontro da Velha Guarda - o já tradicional encontro mensal dos antigos 
professores será, no mês de novembro, no dia 25, sexta-feira, no Restaurante «0 CHE
F AO», na Rua António Basílio - Tijuca, e no mês de dezembro, no dia 30, sexta.
feira, na Confeitaria Colombo (Rua Gonçalves Dias), sempre às 12 h e 30 min. 

3) FESTA DE NATAL: a reunião natalicia da APEF-RIO será no dia 21 de 
dezembro, a partir das 18 horas . Venha, colega; é hora de confraternizar. A festa é 
de todos . Traga um prato de doces ou salgados, para a ceia, e um brinde, no valor 
de Cr$ 30,00, para o Amigo Oculto . 

4) BODAS DE OURO: - os filhos de Carmen e João Vianna Barbosa de Castro, 
convidando para a missa em Ação de Graças que m andam celebrar, pelas Bodas de 
Ouro de seus pais, às 10 horas do dia 30 d'e novembro, na Matriz de São Francisco 
Xavier, à Rua São Francisco Xavier n .o 75. A APEF-RIO se associa as manifes
tações de júbilo dos inúmeros amigos do ilustre casal, o nosso estimado Vice-;E"re
sidente Prof. Barbosa e sua digna Esposa D. Carmen. 

5) i;COS DO DIA DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FiSICA: - em ambiente 
aleg re e descontraído, como sempre acontece, festejamos o Dia do Professor de Edu
cai:ão Física, a 27 de setembro último. Cerca de 60 (sessenta) colegas participaram 
do almoço à'e confraternização, no Rincão Gaúcho; na ocasião, foram sorteados vá
rios prêmios valiosos: rádios transistores e barbeador Phillips, secador ed cabelos Arno, 
livros, perfumes, blusas com o emblema da APEF, chaveiros etc ... A Agência de 
Viagens Chanteclair ofertou, para o sorteio, uma pa,ssagem aérea Rio-Porto Alegre-Rio 
ganha pela colega Hermé de Ca,stro Mallet. Outros colegas contemplados nos sorteios : 
Thomas Bernardo Costa Filho, Elza de Souza Pinto, José Esteves àe Oliveira, Wilson 
Teixeira, Wilson Tupinambá, Margarida Ferreira da Cunha, Ruth B ittencourt, Bar
bose. C:e Castro, Elza Machado, Fantina Gomes. 

Prestigiaram, com sua presença, a nossa festa, o Deputa1'1o F rederico Trotta, a 
Profa. Laudimia Trotta, presidente do Instituto dos Professores Públicos e Particula
res, a Profa. l\laria Augusta Joppert, presidente da Associação dos Educadores de Mú
sica do RJ., e a Profa. l\'Iaria Pereira de Queiroz, presidente da Associação Brasileira 
de Recreação . 

DEPARTMIENTO DE ASSISTE:NCIA 

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



- b) A APEF-RIO assinou novo convênio em benefício õ'e seus associados. Agora 
e 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 semana, a preços especiais . É isto aí, colegas! Organizem a sua progra
mação de férias e procurem a. SOSETE. Basta levar a carteira social da APEF
RIO. 

c) DR. JORGE Cí:LIO DANTAS BARBAS - Especialista em rinite, faringite 
alérgica e doenças da pele - também oferece con sultas especia is para os associados da 
APIDF-RIO e seus dependentes, no consultório à Rua Conde de Bonfim, 232 - s/309 -
Tijuca. 

2) PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS - a APEF-RIO participa do mo
vimento, lideraõ'o pela Federação dos Servidores Públicos do E stado do Rio de J a 
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, enviando
nos suas sugestões. 

ASSOCIAÇÃO BTIASILEIBA DE R.ECRE.l\<ÇÃO 
(ABDR) 

((Oonstrua um m untlo melhor através da Recreaç-ão» 

1 - Técnico em Recreação - Técn ico em Lazer 

Destacando-se em mais de um dos seus objetives - o da Forma~ão de Recursos 
Humanos para o uso do Lazer - a ABDR, já entrou em campo, contando com a co
laboração do SESC - Departamento Regional de São Paulo, através da Assistente 
Social - Zally de Queiroz, Professor Inezil Penna Marinho de Brasília, Professor Ma
noel Gomes Tubino - Diretor õ'o Departamento de Educação Física da Universidade 
Gama Filho, no que se refere a estudos preliminares, visando soluções para elaborar 
uma Proposta a ser apresentada à autoridade competente. Para isso, estamos convi
dando os nossos demais sócios para que venham trabalhar conosco, trazendo-nos seus 
conhecimentos, suas idéias, suas experiên cias, a fim de obtermos um maior levanta
mento, quanto ao número de Técnicos em Lazer e Liderança , se possível em termos 
nacionais. 

2) Laboratório de CriatiYidade 

Dando seqüência a nossa programação, conforme foi amplamente õ'ivulgado, ini
ciou-se no dia 21 de novembro a Fase II - Curso de l\'Iáscara e Adereços, sob a orien
tação da artist a plástica - Júlia Van Roggers. A capacidade e o talento da profes
sora, aliados a uma profunda experiên cia no campo das artes plásticas, do teatro e 
demais manifestações artísticas, confundem-se, num misto õ'e magia e r ealidade . Nós 
nos sentimos muito gratificados em poder proporcionar, aos participantes do Curso, 
todos esses momentos de satisfação, de entretenimento, de auto-expressão, de convi
vência agradável, num grupo de pessoas altamente gabaritadas em suas áreas de 
trabalho. 

3) Realizações Internacionais 

Ethel Bauzer Medeiros, nossa Secretária e Membro do Conselho Diretor, bem como 
Vice-Presidente àa Associação Internacional de Recreação e Lazer - WLRA, regressou 
dos EUA, para onde foi, a convite, integrar à I a. Conferência Ni'undial para Especia-· 
listas em programa de Lazer para a Comunidade, na Universidade do Michigan . 
Ela apresentou trabalho e foi eleita para fazer parte, também, da Comissão Inter
nacional de Formação de Recursos Humanos para Liderança de L azer. Aind'a a con
vite, proferiu duas Conferências no Congresso Americano de Parques e Recreação, 
que acabou de se realizar em Nevada. 



Sr. Ministro, num gesto muito simpático, atendeu prontamen te à nossa solicitação e 
nos r ecebeu, em Brasília, no dia 17 de novembro. Foi um en contro promissor; para 
nós, o ponto de partida para uma nova carreira, na luta pela nossa Educação Fisica. 
Entregamos ao Ministro Ney Braga um documento oficial da APEF-RIO, com um 
enfoque especial para o principal p roblema que nos aflige, qual seja o desrespeito às leis 
por diretores de colégios, membros do Conselho Estadual de Educação e outras 
autoridades. 

Representaram a APEF-RIO, nessa audiência, a Presidente Maria Luísa Amaral, 
as Diretoras Fantina Melo Gomes e Ruth de l\lello Bittencou.rt e o amigo e associado 
P rofessor André Sergio da Silva, que foram a companhados pela Deputada Lygia 
Lessa Bastos e pelo nosso Benemérito Professor Inezil Penna Marinho. 

Nos estudos preliminares para elaboração do documento da APEF-RIO, tivemos 
também a colaboração do colega Paulo Em.manuel da Hora ~latta e de Margarida 
Maria Ferreira da Cunha, Diretora Cultural da Associação. Importante : as des
pesas com a ida à Brasília foram cobertas pelos próprios componentes da delegação, 
sem onus, pois, para a APEF-RIO. 

4 - No dia 5 de novembro, tivemos a grata satisfação de receber, em nossa sede, 
a visita de nossa colega e associada Deputada Lygia V~ssa Bastos. Durante algumas 
horas, debatemos com Lygia os problemas da Educação e, principalmente, da Edu
cação Física no Estado do Rio de Janeiro. Nesse encontro, nasceu a idéia do pedido 
de audiência ao Ministro da Educação e Cultura, concretizado, por gestão da Depu
tada Lygia, em menos de 15 dias. Nossos agradecimento à colega Lygia. 

5 - Em nossa ~stada em Brasilia fizemos uma visita de cortezia ao DED-MEC, 
tendo conversado por algun s minutos com o Cel. Osny de Vasconcelos, seu Diretor, 
e com os Professores H erbert Dutra e Ary Façanha de Sá. 

6 - Notícias da. FIEP: 

- filie-se à FIEP, colega; através de seu boletim você toma con hecimento dos mais 
importantes eventos mundiais sobre Educação Física e Esportes. Há neles, também, 
-excelentes trabalhos técnicos de autoria de r enomados especialistas. Para sua filiação, 
procure seus representantes no Rio: - o Delegado Regional, Professor Manoel José 
Gomes Tubino, na Universidade Gama Filho, e a Delegada Adjunta, Professora Maria 
Luiza Amaral, na APEF-RIO. 

- os boletins da FIEP serão editados, para o Brasil, em lingua portuguesa. Con
vênio para tal foi assinado en tre a FIEP e o DED-MEC, que subvencionará a edição 
que será impressa e distribuída pela Delegacia Geral da FIIDP no Brasil. 

7 - Devido ao grande número de matéria que n ecessitávamos publicar nos últi
mos boletins, inclusive neste de novembro/ dezembro, não nos foi possível divulgar, ainda, 
as conclusões do IV Encontro Nacional de Professores de Educação Física, o que 
será feito, com o destaque devido, no próximo boletim de janeiro/ fevereiro-78. 

SECRETARIA: 

1) Horário da APEF-RIO: - n ossa 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 nos 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 nã o encontrar, nos endereços registrados, os seus destinatários. 

3) Recebemos e agradecemos as seguintes publicações: - Boletim Informativo 
de Novembro do Social Ramos Clube - Revista de jul. /ag . e Boletins de Set./Out./Nov. 
do Clube Militar - Boletim n. 27 da UPRJ - Noticiário do Magistério n. 5, da 
UECIRJ - Correio Rosacruz n. 60 - Boletim de outubro «Trabajo en Israel» - APCE 
Jornal n. 67 - Boletim Informativo ns. 8 e 9, da Diretoria de Esportes de Minas Ge
rais - do SESI Nacional: Relatório da I Olimpíada - do SESC-São Paulo: cadernos 
de Lazer (Doe. -, 2 e 3), Organização de Competições E sportivas - Cadernos da 
Terceira Idade n. 1. - Gratos. 



4) Recebemos, ainda, a programação-convite da IV Reunião Nacional da Socieda
àe Brasileira de Reprodução Humana, que se realizou em São Paulo, de 15 a 19 de· 
novembro do corre:nte ano. Gratos. 

5) No,·os associados: com prazer, registramos o ingresso, no quadro social da 
APEF-RIO, dos colegas: Margô Garcia Cunha - Maria Luiza Martines - Sonia 
Maria Santana Rocha e Paulo Emmanuel da Hora Matta, propostos por Maria Luiz.a 
Amaral, Jorge Rianelli, proposto por Ruth de Mello Bittencourt, e Gessy Peixoto de 
Castro, proposta por Luiz Ramos Gomes, todos na categoria de sócio-contribuinte. 
Como sócio-estagiário, ingressaram os jovens Maria Helena Fernandes, proposta por 
!Uaria Luiza Amaral, e Paulo Cesar de Oliveira Peçanha proposto por Ruth ele Meno 
Bittencourt. - Sejam todos bem-vindos 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 não são poucos . Vejam só: 
rondomínio, conta de luz e telefone, ci'espesas com correspondência, vencimento do 
<.mcionário, 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 APIDF-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: - visite a sua Associação e 
,;alàe o seu débito. Se seus inúmeros afazeres impedem essa visita, telefone e diga 
c.nde pode ser procurado; a APEF não tem cobradores, mas um dos diretores irá ao 
r-cu encontro, 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 (CrS 144,00) 
ou do semestre CrS 72,00, cada semestre). O recibo de quitação será enviado peio 
Correio. 

5) A partir de janeiro de 1978, a mensalidade da APEF-RIO será de Cr$ 20,00 (vin
te cruzeiros). Os constantes aumentos do custo àe vida, obrigam-nos a tomarmos essai 
decisão, aprovada pelo Conselho Fiscal. Só assim pode1emos saldar os inúmeros com
promissos financeiro~ obrigatórios (impostos, luz e telefone, condomínio, remuneração 
do nosso funcionário, correspondência, despesas cem o Boletim, etc)., que nos chegam 
sempre com acréscimos . Contamos com a compreensão de todo o quadro social. 

DEPARTAMENTO CULTURAL 

1) «PRtlMIO PROFESSOR )IANOEL MONTEIBO SOARES» - 1977 

a) Foram apresentados três trabalho.>: «Uma tentativa de sistematização do en
sino co Folclore nos Cursos de Formação de Professores de Educação Física», autoria 
de Caxambu (pseudônimo), «A marujado. de Bragança na festa de São Benedito», 
de autoria de Maruj::i. (pseudônimo) e «Capoeira», de autoria de Zumbi (pseudônimo). 
Em que pese a qualidade dos trabalhos apresentados, a Comissão Julgadora houve 
por bem não classificá-los por não atenderem às condições do concurso. 

b) Comissão Julgadora.: - Presidente Profa. Margarida :\Iaria Ferreira da Cunha, 
Diretora do Departamento Cultural àa APEF-RIO, Especialista em Educação, Pro
fessoro. de Educação Física e Titular de Folclore da Faculdade de Educação Física 
da Universidade Gama Filho; Profa. Léa Ferreira Pinto Milward, Técnica de Assuntos 
Educacionais do MEC, Professora de Educação Física, Supervisora à'o Ensino de 2.<> 
Grau do Estado do Rio, Especialista em Educação, Titular da Recreação da Faculdade 
de Educação Física Castelo Branco; Profa. Maria Augusta Joppert, Assessora d'e 
Educação Uusical e Artística da SEEC, Maestrina, Ex-Chefe do Serviço de Educação 
Musical e Artística da SEEC, Fundadora do Conjunto Orquestral Francisco Braga, 



4) Instituto Cultural Brasil-Japão 

Em comemoração ao 20.• aniversário de Fundação o ICBJ, promoveu programação 
de Atividades Artísticas e Culturais de seu País no Clube de Engenharia, e Exposição 
de pintW"a de artistas brasileiro-japoneses, bem como demonstração da Cerimônia do 
Chf. na FUNARTE. Em ambas, a ABDR fez-se representar pela Presidente. A Snra 
Felicidade de Andrade, relações públicas do ICBJ, os nossos agradecimentos e por seu 
intermédio, renovamos os nossos parabéns àquele Instituto. 

5) Noyas Sócias 

Obs.: Acrescentamos os nomes das novas soc1as - Rosalina Brand - Engenheira. 
Civil - Rio - Zally Pinto Vasconcellos de Queiroz - Assistente Social do SESC-São 
Paulo, que involuntariamente foram omitidos no Boletim anterior. Nossas boas vindas 
à s prezadas sócias. 

6) Recebemos: 

Cartão de felicitações pelo «Dia da Recreação» do casal Professor Alberto Im
buglia, nossos sócios de Volta Redonda. 

Idem da «Presidência da Moral e Civismo do MEC». 

Boletim da World Leisure Recreation Association - \VlltA Revista Desportos. 
Revista da «Associação Brasileira para Prevenção de Acidentes» . Boletim da «União 
d'os Professores do Rio de Janeiro» e «0 Servidor Municipal», órgão oficial da Asso
ciação dos Servidores Municipais de São Paulo» . 

Nossos agradecimentos. 

7) Anuidade 

Caros sócios : na Reunião Conjunta passada da ABDR, foi decidido o aumento da 
anuida<le para 1978, que será de Cr$ 100 (-cem cruzeiros). Renovamos os nossos pe
didos aos sócios que regularizem sua situação junto à Tesouraria . Novamente esclare
cemos que àepende da contribuição de todos o bom andamento das nossas atividades e 
obrigações. Nossos agradecimentos pela compreensão e o atendimento de Vocês. 

8) Fim de Ano 

Estamos nos aproximando do término do ano e, conseqüentemente, fazendo um 
balanço das realizações que, na maioria das vezes, não puderam atingir o alvo desejado. 
Na medida do possível, criamos situações de diálogo com os nossos sócios CdoRio e 
õ'os Estados) , bem como pessoas especializadas e dirigentes das mais variadas áreas 
profissionais , conseguindo destãrte, possibilidades de delinear planos para 1978. 

A Associação dos Professores de Eàucação Física do RJ., APEF-RIO, na pes
soa da Presidente - Professora Mariii. Luiza Amaral e dos demais Membros da Di
retoria e Administração, foi a responsável direta pelos resultados das nossas reali
zações nesse 1.0 Semestre de nossa gestão . Além de nos acolher no seu espaço físico, 
temos contado também com o carinho, a atenção e a camaradagem que nos são 
dispensados no õ'ia a dia, a nós e a toda a família da ABDR. 

Professora Maria Luiza - palavras, muitas palavras, não alcançariam os nossos 
agradecimentos de g ratidão. Por isso, queremos dizer-lhe e, por extensão, aos seus 
companheiros de trabalho: muito obrigado, por tudo? 

Prezados Sócios - pela Diretoria, Conselho Diretor e Conselho Fiscal, envio-lhes 
os nossos Votos de BOAS FESTAS! 

MARIA PEREmA DE QUEIROZ 
PRESIDENTE 



~~:~ 
RESERVAS DE HOTÉIS - PASSAGENS- FÉRIAS 
FINANCIADAS LUA-DE-MEL E FINS-DE· 

SEMANAS - EXCURSõES 
MAIS DE 650 HOTÉIS EM TODO O BRASIL 

PELO PRE·ÇO DE PORTARIA 
REPRESENTAÇÃO DE 

SOSETE HOTÉIS E TURISMO LTDA. 

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

TELS.: 224-2844 - 224-6089 e 224-7435 
EMBRATEL: 159/RJ - CAT. A 

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

)0000000000000000000000000000000000000\X)OIQO(X)(J°°'X)OIQO(OOCIQO(X 

Corretor de Imóveis 
JOÃO BARBOSA DE CASTRO (Prof. BARBOSA) 

CRECI N. 2 604 

COMPRA E VENDA DE CASAS, APARTAMENTOS 
E TERRENOS 

Tcls. : 396-2093 e 252-7845 
Condições Especiais para Associados da APEF-RIO 

Dr. José Célio Dantas Barbas 
C.R.M. N: 23046 

Asma, Rinite, Faringite Alérgica, Doenças da Pele 
Testes e vacinas de ação prolongada. Nebulizações 

Oons. : Rua Conde de B1)nfim, 232 S/ 309 - Tijuca 
2.ª, 3.ª, 4.ª e 5." feiras - de 15 às 19 horas. 

CONSULTA ESPECIAL PARA ASSOCIADOS DA APEF-RIO 
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