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UNIÃO DA CLASSE, AGORA E SEMPRE 

Grato tem sido para nós da APEF-RIO constatar, através de visitas a nossa 
sede e de correspondência recebida, que colegas de vários Estados estão despertando 
para o fato de que é surnament,e importante congregar a classe de· Professores de 
Educaç.ão Física. Eles nos procuram, e também a nossos colegas de São Paulo e 
Rio Grande do Sul, recolhendo subsídios para a fundação de suas próprias associações. 
E isto é ótimo. 

Uma representação forte de nossa classe em cada estado brasileiro, sob a lide
rança efetiva e atuante cfa. Federação Brasileira de Associações de Professores de 
Educação Física, com a união de todos pela causa comum - a Educàção Física -
resultará por certo, e por :!:im, no reconhecimento da justiça de nossas reivindicações, 
do valor de nosso trabalho, do porquê de :.ossa luta. 

O fortalecimento das Associações de Professores de Educação Física; nos dife
.rf'ntes estados, depende muito da participação efetiva de seus associados, com suas 
críticas, mas também, e principalmente, com suas sugestões e atuações nas atividades 
programadas. E trabalhando, sempre, no sentido de bem representar a nosa classe, 
e aumentar cada vez mais o nosso grupo, lia proposição de um colega como novo 
associado . 

Para esta participação efetiva a APEF-RIO conclama todos os seus associados. 
Precisamos, e muito, da união, agora e sempre. 

Profa. Maria Luiza Amaral 
Preel4e,nte 



NOTfCIAS 
A Diretoria Informa: 

1 - A diretoria da APEF-RIO estará reunida nos dias 19 de maio e 30 de 
j'mhc. às 16 horas. 

2 - Ae-radecemos à Profa. Enid Sauer e suas fi.lhas Cristina e Helena, o tele
grama r~e rnmprimentos nelo 32.0 aniver~ário da APEF-RIO. 

3 · - Nosso Benemérito Ineo:il Penna Marinho foi recebido, no di". 20 de maio. 
pela Academia Teresopolit<inci de Letrns. onde proferiu uma conferência sobre o 
tema «0 Julgamento de Frinéia». tendo sido s:>11dado pela Acadêmica julieta Wendh"lu
sen Carvalho Gomes. também nossa asrnciada. 

4 - Nossos cumprimentns à U.P.R .. J. pelo seu 30.0 aniversário de fundrtcão. 
5 - O Clube dos Suboficiais e Sar!;?'ent.n~ da Aeronióntic»:1. convidando-no<: P"r" a 

Corrida Rústica São Perlro r:ne. realizar.>" oela lla. vez consecutiva, no dia 24 de 
junho, às 21 horas, na Ilha de· Governador. 

Notícias da FIF.P - !lry\D:fl:R.ATTON TN'T'll'.~NATIONALLE 
D'BDUCATJON PHYSIQU~.): 

O QUE A FIEP OFERECE A SEUS PARTICIPANTES -- -

O serviço regular do Boletim FIEP, que traz uma documentaç[o de caráter inter
nacional, realmente excepcional. 

• Múltiplas possibilidades ne informa.cão científira. tP.r.nica e pedae:óR"ica e de 
aoerfeiçoamento profissionai, oelos seus <'Onl'.!ressos e cursos internacionais . Prioridade 
de admissão e taxa de inscriri'í.o reduzida são geralmente proporcionadas para essM 
reuniões. aos membros da FIEP. 

'• Uma facilidade rle intercilmbio cultural e de relarões internacionais amigáveis, 
de aiuda eventual e de conselhos para i1ma perma.nênd". no estrangeiro. g-racas 
!'. sua organiza.cão admini&trativa internacional e a se11s delegados em 78 países . 

• As alegrias espirituais - nue não são de se menosprezar - do combate co-
mum, numa grande eauipe internacional: 

para reunir as boas vontades. "· fim de se esforcar Por conservar no Psnorte 
os valores educativos 011e ele traz em si e nue parecem - que pena! -
cada veo: mafa ameacados. 
Filie-se à FIEP. colee-a.: atrn.v.S~ ilP sen hoJet.i,.,, voei\ tnm<i conhecime'lto rlo• 

mais importantes eventos 111nndiaiR sobre Ji1n11r.arlio Física P Esoorte". Há nPJes. tam
bém, excelentes trabalhos técnicos de ,,,,t,oria ne renomanns esnecialist<ts. Pa,.a srn1 
filiação. procure seus representante~ Po Rio· -" Dele<rad" Re<rional. Professor Manoel 
José Gomes Tubino. na Universirlade Gama Filho. e a Dele«ada Adjunta. Profe0 sora 
Maria Luiza Amaral, na AFEF-RTO. 

- As anuidades da FIEP, ~i'í.o a.~ ~eguintes para 1978: membro individual -
Cr$ 135,00 - membro coletivo: Cr$ 270,00. Procurem os Delegad'os da FIEP p9.ra 
a renovação de sua assinatura. 

SECRETARIA 

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

2) Mantenha atualizado o seu endereço. A ECT tem d'evolvido vários Boletins 
por não encontrar, nos endereços regístrados, os seus destinatários. 

3) Recebemos e agradecemos: a revista Desportos ns. 19 e 20 - Ludens n .• 2/78, 
do Instituto Superior de Educação Física de Lisboa - Publicações do IPERJ, sobre 
empréstimos imobiliários e decretos de criação do referido Instituto - Boletim da 
FIEP n.o 4./77 -Boletim n.0 5/77 da WLRA (Wolrd Leisure & Recreation Associa
tion) - ARTUS n.o 4, Revista de Educação Física e Desportos da Universidade Gama 
Filho - Caderno ArtÍJs .n.0 1, de Medicina Desportiva (U.G.F.) - Boletim de maio 
e junho/78 e :&Vista;· de marÇo/abril-78, do Clube Militar - APCE-Joriial n.0 3/78, 



órgão da Associação do Pessoai da Caixa Econômica - ô Servidor Municipal n.º 122, 
aa Associação dos Serviço;:; iv..;unicipais de São Paulo - Boletim n.º 29 da :UPRJ, 
Correio Rosacruz n.0 62 - Boletim Social Ramos Clube - Perspectiva Universi
tária ns. 96, 97 e 98 - Jornal da ASCB n.<> 101, abril/ 78. 

TESOURARIA: 

1) AUMENTO DA ANUIDADE SOCIAL: - a APEF-RIO é parte de toda uma 
comunidaci'e que sofre, dia a dia, os constantes aumentos do custo de vida . Por esta 
razão, vimo-nos obrigados a solicitar a aprovação do Conselho Fiscal para o aumento 
da anuidade social, para que pudéssemos atender aos encargos financeiros da APE·F-RIO, 
encargos esses mensais e inadiáveis: - impostos e taxas (predial, água, lixo), contas 
de luz e telefone, taxa de condomínio, que será acrescida enormemente este ano com a 
mudança das caixas de luz e força do edifício, remuneração do funcionário, incluindo 
os pagamentos de INPS e PIS, correspondência e despesa com a confecção do nosso 
Boletim, e com a aquisição de material de secretaria e de limpeza. Além disso, toda a 
programação cultural e de defesa de classe, a ser desenvolvida pela APEF-RIO, de
penderá ele recursos financeiros disponíveis em caixa. Contanics com a compreensão 
cte todo o quadro sociail. 

2) A nova taxa social: - a partir de janeiro de 1978, é esta a nova taxa devida · 
pelos associados da APIDF-RIO: 

- mensalidade: Cr$ 20,00 (vinte cruzeir.os), que poderá ser paga por semestre 
(Cr$ 120,00) ou por ano (Cr$ 240,00), para os sócios contribuintes, correspondentes 

e estagiários; 
- os soc10s proprietários pagarão Cr$ 10,00 (dez cruzeiros) por mês, send'o Cr$ 

60,00 por semestre ou Cr$ 120,00 por ano. 
3) O colega que já é professor do Estado poderá descontar em folha a sua 

anuidade. Venha, pois à APIDF-RIO assinar a autorização para esse desconto; ficará 
mais fácil para você e para sua. Associação. 

4) Você que, ainda, não é professor do Estado: - visite a sua Associação e salde 
o seu débito . Se seus inúmeros afazeres imped'em essa visita, telefone e diga ond~ 
pode ser procurado; a APEF não tem cobradores, mas um dos diretores irá ao seu 
encontro, prazerosamente. 

5) 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 anuidad'e (Cr$ 240,00) ou 
do semestre (Cr$ 120,00, cada semestre) . O recibo de quitação será enviado pelo Correio. 

DEPARTAMENTO CULTURAL 

1) PREMIO PROFESSOlt MANOEL MONTEIRO SOARES - 1978 

Cr$ 10.000,00 

(lnsÍituíclo pela APEF-RIO em memória de seu antigo Presidente) 

BASES 

TEMA GERAL: «As atividades fídcas na Recreação e no Lazer» 

l - os concorrentes terão total liberdade para abordar o tema, seja, por exem
plo, em seus aspectos bio-psico-sócio-filosóficos, cu sobre as múltiplas aplica
ções práticas das atividades físicas na área da Recreação e do Lazer, ou, 
ainda, sobre quaisquer outros enfoques, a critério de cada um. 

2 só poderão concorrer ao prêmio os Professores de Educação Física. 
3 cada autor só poderá concorrer com um original. 
4 os trabalhos, obrigatoriamente inéditos, deverão ser encaminhados, até 30 

de setembro de 1978, à sed'e da. APEF-RIO (Av. Franklin 'Roosevelt, 39, 
s/1310 - Rio de Janeiro) . 

5 - os trabalhos deverão ser assinados com o pseudônimo dos autores. Em 
envelope separado, devidamente lacrado e subscritado com o seu pseu~ 
dônimo, o concorrente deverá colocar uma ficha onde conste os seguintes 



eiementos: nome, assinatura, fotocópia do registro no MEC, número de suá 
Carteira d'e Identidade e de seu C. P. F., residência e local de trabalho. 

6 - os trabalhos deverão ser escritos à máquina, em 3 vias e em espaço dois. 
Uma via de cada trabalho ficará arquivada na APEF-RIO; as demais esta
rão à disposição dos autores, após o término do concurso. 

7 - o prêmio único, de Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros), será entregue, em 
solenidade, no dia 6 de novembro de 1978, data natalícia do saudoso Pro
fessor Manoel Monteiro Soares. 

8 - A Comissão Julgadora será dada a conhecer oportunamente. 

Nata: --" Os membros das Diretorias e dos Conselhos da APEF-RIO e da 
ABDR não poderão concorrer a este prêmio. 

' 2) Curso de Folclore Luso-Brasileiho - problemas relacionados a datas e local, 
obrigam-nos a adiar, mais uma vez, esta nossa. programação cultural. Estamos envi
dando o máximo esforço para realizá-la o mais prontamente possível. Aguardem 
novo comunicado. 

3) A . APEF'-RIO publicou, em 2a. edição, o livro «Calistenia», de autoria do 
saudoso Prof. Cássio Rothier do Amaral. Um excelente trabalho que o antigo titu
lar da Cadeira de Ginástica da EEFD da UFRJ deixou para estudantes e profes
sores de Educação F1sica. Os interessados podem adquiri-lo na sede da APEF-RIO. 

· 4) Congresso Mundial da FIEP - 01 a 06 de agosto de 1978 - México: 

Local do Congresso: Centro dos Congressos - México, que dispõe de muito boas 
instalações: magníficas e numerosas salas de conferências; instalações de traduções si
multâneas; diversas salas de trabalho de grupos, etc . 

.. 
Temas e organização dos traballios 

• Tema geral: As ciências da Educaçao Fisica 
• Temas específicos 

1 Biologia: Dados científicos atuais sobre o treinamento do músculo cardíaco; 
recomendações para a Educação Fisica Escolar. 

2 Psicologia: A motivação para o esporte no nível escolar. 
3 Sociologia: Problemas sociológicos do «Esporte para Todos». 
4 Pedagogia: Os métodos «diretivos» e «não-diretivos» na E. Física Escolar. 

Taxas de inscrição 

• Membros da FIEP (inscritos para o ano de 1978): 30 dólares americanos 
(US $ 30) 

, • Não-membros: US $ 36 

ã) Curso Internacional da FIEF: 7 a 12 de Agosto de 1978 - Méxio~: 

Terá lugar nas notáveis instalações de Escola Superior de Educação Física-: no 
1Vi1éxico. 

Tema: As Formas Técnico-pedagógicas para a lição de E,, Física Escolar 

Professores encarregados de cursos: 

• P. Seurin: As técnicas esportivas na E. F. Escolar 
• J. Andrews: O Tchouk-ball 
• M . Decker: A Educação psico-motora. 
• W. Dufour: Dança e ginástica 
• F. Viscaino: Técnicas de biomecânica 
• Nell.y Gomez: A ginástica feminina moden1a. 



São previstos cerca de 60Ó participantes. 

Taxa de inscrição: (cifras provisórias). 

Membros da FIEP: US $ 30 
Não-membros: US $ 36. 

Endereço da Comissão Orga nizadora dos dois eventos (itens 4 e 5): 

Comité de Organizacion - Congreso FIEF 1978 
Sr. Ing. Pablo Stock 
Relaciones Internacionales 
Instituto Nacional de Del Deporto 
Plaza de la República, n.º 43 - l.• Piso 
México - DF. 

6) CURSO DE ESPECILIZAÇAO EM EDUCAÇÃO FíSICA (NíVEL DE PóS
GRADUAÇAO). 

A Escola de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Rio 
· de Janeiro, realizará, no segundo semestre deste ano, o Curso «Educação Especial na 

área de deficiência mental», para professores de Educação Física, no período de 
julho a novembro, obedecendo ao seguinte horário: de 17 a 21 de julho, tempo integral 
(manhã e tarde), nos meses de Ag osto e Setembro, no horár io da manhã, e nos 
meses de Outubro e Novembro (período do Estágio Supervisionado), horário a com
binar . Participará do corpo docente do curso o Prof. William Geiger ( P. H. D . l , da 
Michigan Central University. Inscrições abertas, a partir de 1.0 de junho, na Se
cretaria da EEFD-UFRJ, no Fundão. 

DEPARTAMENTO SOCIAL 

1 - A APEF-RIO cumprimenta seus associados aniversariantes dos meses de 
maio e junho. 

2 - Encontro da Velha Guarda - A tradicional r aunião-almoço dos antigo.s 
Professores de Educação l:<~ísica será, no mês de junho, no dia 30, no Restaura nte 
Mesbla, (rua do P asseio, 42/56), em jull10, no dia 28, no Restaurante-Churrascaria Copa 
ca bana Ltda., na Av. Copacabana n.º 1144. Sempre sexta-feira, às 12 e 30 min . 

3) DOMINGUE'lRA; o passeio a Visconde de Mauá, que havíamos programado 
pa.ra o mês de junho, fica transferido para data a ser marcada, oportunamente, 
após as férias de julho. Estamos a tendendo a pedidos de colegas que marcaram 
«ponto», em frente às t elevisões, para acompanhar os jogos da Copa do Mundo. 

4 - A SOSETE. - Representações de H otéis e Turismo Ltda. transferiu para 
a APEF-R IO as cortesias dos hotéis Universa l (São Lourenço), Itaici (Lambari) 
Sans Souci (Friburgo) e Vale do Sol Vermelho (Teresópolis), com oferecimento de 
estada para duas pessoas, e para dois dias, que ser ão sorteadas entre os nossos asso
ciados presentes às comemorações do "Dia do Professor de Educação Física», a 
27 de seteunbro. Gratíssim:is à SOSETE e à direção dos hotéis citados. E atenção 
colegas: programem suas f érias de julho com a SOSE·TE, leiam, a respeito no no
ticiário do Departamento de Assistência, neste Boletim . 

DEPARTAMENTO DE ASSIST~NCIA 

1) Convênios: - a) A APEF-R IO assinou convênio com o Laboratório de Pato· 
logia Clínica, do Dr. Raphael Achilles Cali, atra':és do qual nossos Associados e seus 
dependentes podem beneficiar-se em ex ames de laboratório, de preços especiais. :E'.: 
necessária a apresentação da carteira social da APEF-·RIO. O labora.tório está situado 
no Largo São F r an cisco, 26 - Grupo 1110 - - Edifício Patriarca - Centro. 

- - b) A APEF-RIO as3inou novo con vênio em benefício de seus associados . Agora 
é com a SOSETEl - Represen tações de Hotéis e Tur ismo Ltda., com sede na Avenida 
Almirante Barroso,, 139-A, que ofereceu ao associado da APEF-RIO o «Plano de 
F érias F inan ciadas SOSETfü», com pagamento em at é 10 prestações mensais, sem 



C·'..trada, ê côm o primeiro pagamento 30 dias àPÓS as fériàs . Há também éxcurSÕês 
ele fins de semana, a p11eços especiais . As férias de julho estão próximas, colegas. É tempo 
de você ter mais alegria e satistação em suas férias . Procure a SOSETE que tem 
as melhores opções a lhe oferecer. 

c) DR. JORGE CÊLIO DANTAS BARBAS - Especialista em rinite faringite 
nlérgica e doenças da pele - também oferece consultas especiais para os associados da 
APEF-RIO e seus dependentes, no consultório à Rua Conde do Bonfim, 232 - s/309 -
·• ijuca. 

1. Encon!ro 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECREAÇÃO 
(ABDR) 

«Construa wn mundo melhor através da Recreação» 

Foi realizada no dia 9/03 p.p . na sede da APEF-RIO, a Reunião do GT, de 
acordo com a programação da AJ5J.JR sobre os temas: 

a) Formação do RecrE:ador; 
b) Cargo e Função do Recreador no Brasil. 
Os integrantes do G'l' que compareceram à Reunião, foram: 
Zally Pinto Vasconcellos de Queiroz, Kátia. Brandão Cavalcanti, José de Souza Ro

cha e Maria Pereira de Queiroz. 
Após os estudos e debates. deliberou-se o seguinte: 
a) a ABDR deveria enviar um oficio às entidades, pessoas e capacitadores do 

; aís, que trabalham no campo da K.ecreação e dos projetos de Lazer; 
b) esse oficio-convite reria propósitos de um intercâmbio de experiências, anális\3 

e crítica, a fim de obter sugestões para elaboração de um diagnóstico de Recreaçao 
110 Brasil. 

c) data para um nove encontro : 20 de abril. 

2. Internacionais 

Recebemos o Boletim da WLRA - Associação Internacional de Recreação e 
Lazer n. 0 5. Nele contém um Suplemento especial que disserta amplamente sobre 
a la. Conferência Mundial de Recreação, Tempo Livre e Liderança para o Uso do 
: .azer. Foi realizada em setembro áe H177, na Universidade de Michigan U. S. A. 

Fez parte integrante de~sa Conferencia, conforme publicamos em Boletim àquela 
época, a nossa sócia fundadora, da nossa atual Diretoria - Ethel Bauzer Medeiros. 
l~fa é também Vice-Presidente da WRLA, do quadro dos Vice-Presidentes que repre
:.,entam seus países na Diretoria da WLl""A, cuja sede fica em NEW YORK - U.S.A. 

Brevemente publicaremos mais notícias sobre a referida Conferência, bem como, 
as Recomendações adot adas e difundidas aos especializados no assunto . 

il. Encontro 

Realizou-se na sede da. APEF-RIO, o Encontro marcado na última Reunião da 
ABDR, com o comparecimento dos seguintes educadores: 

Riva Bauzer e Aurea Hirszman da Empresa Construtora - SERVENCO; 
Amélia Machado, Deja~yra Andrade e a Assistente Social - Carlota do 
IASERJ; 
Irene de Medeiros Thompson - SE-SC - Regional - Rio; 
Antonio Carlos Bramante - Prefeitura l\1Junicipal de Sorocaba - S. Paulo; 
Antonio Marcos Boschi - Secretria Municipal de Esportes - São Paulo ; 
Zally Pinto Vasconcellos de Queiroz - SESC - Regional - S . Paulo; 
Kátia Brandão Cavalcanti - SESC - Federal . 
José de Souza Rochha - Coordenação de Educação Física - Rio , e Fa
culdade de Educação Física - Universidade Gama Filho, e 
1VJ!,aria Pereira de Queiroz - Presidente da ABDR. 



Houve varias e acaloradas discussões em torno dos temas propostos. Cada par
ticipante demonstrou ~e11s conhecimentos na especialidade dos assuntos em pauta (al
iruns deles com especialiaçf-io no estram~:eiro), e o que é mais importante, experiênch 
do traboJho no campo da Recreação e nos projetos de Lazer. 

Conclusões: 

Resumindo os assuntos tratados e tomando, como base, a programação apresentad't 
pelo l.º Encontro de fevereiro p.)J., foi redigido um fluxograma para uma Linha d,} 
Acão. Esse, tem a finalidade de se .proceder a um levantamento da Recreação no RiJ 
e São Paulo e teve a colaboração do professor Antoni Marcos Boschi. 

Para apresentação dessa pesquisa, foi marcado um novo Encontro para o próximo 
dia 23 de junho. 

4. Caro Sócio 

Estamos af!'uardando wa colaboração no sentido dos nossos trabalhos, noss?s 
lutas em pról dos nossos objetivos em comum e também no acerto da anuidade 
junto à Tesouraria. Venha participar com a ABDR! Nossos agradecimentos. 

5. Lazer - Recreação 

Recreador: cargo e função 

Fique atento para esses tópicos prezado Sócio! Solidarise-se com a ABDR! 

/ 



Corretor de Imóveis 

JOÃO BARBOSA DE CASTRO (Prof . BARBOSA) 
CR.ECI N . 2 604 

Condições E'speciais para Associados da APEF-RIO 

COMPRA E VENDA DE CASAS, APARTAMENTOS 

E TERRENOS 

Tels. : 396-2093 e 252-7845 

_ __.., .... _. -

Dr. Jorge Célio Dantas Barbas 
C .R.M. N.º 23046 

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

Cons . : Rua Conde de Bonfim, 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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