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Na edição passada de "DEF PRESENTE"informamos a todos os nossos colegas que a
Divisão de Educação Física do MEC estava preparando o retôrno à publicidade de seu BO.
LETIM DE EDUCAÇÃO FíSICA.

Serão assinantes gratuitos dessa imporüan te publicação técnico.mrormativo todos os pro,
fessôres, médicos, técnicos, treinadores e instituições ligadas às atividades ginásticas, des,
portivas e recreativas.

Pensamos que convém lembrar a todos o s leitores dêste Boletim e que seguramente,
serão também leitores do Boletim da repartição federal, que o progresso, continuidade e ~
ficácia dessas publicações depende da atitude que seus leitores assumem. Essa atitude só é
positiva quando é de participação.

Fazer jus à recepção gratuita de uma pu blicação dessa natureza de forma afírmatí;
va significa conhecê.Ia, fazê.Ia conhecida, divulgá.Ia onde é importante que seja conheci.
da, participar das informações que presta a todo o país, comunicando os fatos e experiên,
cias de sua área de atividade.

Concito todos os colegas a meditar sôbre essa sugestão e se preparar para participar da
vida atuante que o Boletim da Divisão de Ed ucação Física do M. E. C. ganhará no Rio Gran,
de do Sul, quando, para o progresso da educação física, ganhar a luz da publicidade e o vi.
gor de nosso acolhimento.

Nêste número, publicamos, na íntegra, Portaria Ministerial que regulamenta os Exa,
mes de Suficiência para Professôres e Médicos de educação física.

É matéria da maior importância e atualidade. Merecendo o exame e atenção de todos,
estejam em causa pessoalmente ou não.

Essa Portaria disciplina uma matéria que constituem dos maiores problemas da educa.
ção física brasileira. Porisso merece o estudo e participação de todos nós.

PORTARIA MINISTERIAL N.o 211, DE 18 DE AGOSTO DE 1965

Regulamenta os exames de suficiência piara professôres e médicos de educação física.
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, no uso de suas atribuições e

nos têrmos do Parecer n.? 221/65, do Conserh o Federal de Educação, RESOLVE:
Art. 1. - Piara o exercício do magistério e das funções de médico Ic.ssistente de Educa.

ção Física em estabelecimento de ensino de grau médio, localizado onde não houver, em
número suficiente, professôres licenciados e médicos especializados em Escola de Educação
Fisicae sempre que se verifique essa falta, será concedido registro nos têrmos do parecer
354/63 do Conselho Federal de Educação que forem luabilitados em exames de suficiência.

Art. 2. o Para determinar as regiões ou cidades que ainda não possuem número sufi,
ciente de professôres e médicos de Educação Física legldmente habilitados, o MEC fará pe.
riõdicamente,em todo o País, levantamento das necessidades dêsses profissionais em entendi.
mento com as autoridades Estaduais de Educacão.

Art. 3.0 - O certificado de suficiência habilita o candídrsto ao exercício do magisté.
rio ou das funções de médico assistente na localidade para a qual foi requerido exame, como



nas demais em que se verifique a carência de licenciados em Educação Física e de médicos
com certificados de aprovação no curso de Medicina Aplicada à Educação Física.

Art. 4. o - O Conselho Federal de Educação, visando a atender tôdías as regiões do
país, indicará anualmente as Escolas de Educação Física onde poderão realizar-se exames
de suficiência.

Art. 5. o - Sempre que necessário, as Es colas de Educação Física poderão contratar,
para os exames de suficiência, professôres devidamente habilitados, bem como deslocar as
Comissões Examinadoras para onde melhor possam atender à demanda de candidatos. '

Art. 6. o - A Divisão de Educação Física do Departamento Nacional de Educação pode-
rá, mediante convênio com as Escolas de Educação Física indicíadas pelo CFE, e funda-
mentalmente para atender aos Estados que não possuam tais escolas, promover nêles a
realização de exames de suficiência, cabendo às Escolas a indicação de um ou mais exami,
nadores e a expedição do certificado.

Art. 7. o - Os candidatos inscritos em E. xame de suficiência de Educação Física pode-
rão ser autorizados Ia lecionar ou prestar assistência médica, conforme o caso, enquanto
aguardam a realização dos exames, podendo ser prorrogada essa autorização por mais um
ano, se o candidato resolver adiar a prestação do exame e tenha frequência às aulas do
curso a que se refere o tart, 9. o desta Portaria, demonstrando preparo.

Art. 8. o - Os alunos da terceira série das Escolas de Educação Física e os do Curso de
Medicina Aplicada das mesmas Escolas, terão respectivamente o direito Ia lecionar, ou pres-
tar assistência médica, quer como treinamento, quer para suprir a carência de professôres
e de médicos que atendam às exigências legais.

Art. 9. o - Serão oferecidos aos candida tos cursos de preparação e orientação para o
exame de suficiência pelos órgãos do Ministério de Educação.

Art. 10.0 - Cursos semelhantes poderão ser organizadas pelas Secretarias de Educa-
ção, Escolas de Educação Física ou outras entidades devidamente habilíuadas.

Art. 11. o - Os candidatos inscritos poderão prestar exame de suficiência sem que ha,
[am frequentando os cursos mencionados nos artigos acima.

Art. 12. o - O exame de suficiência cons tará de duas partes
a) - verificação de conhecimentos em Educação Física;
b) - verificação da capacidade didática do candidato a professor, ou da aplicação

dêsses conhecimentos pelo candidato a médico assistente;
Art. 13 - Os programas do exame de suficiência deverão ser divulgados com antece-

dência de um ano, pelo menos, da sua realização.
Art. 14. o - Os programas devem abranger globalmente todos os assuntos dessa prática

educativa, necessários ao desenvolvimento de suas atividades em nível médio.
Art. 15. o - O prazo a que se refere o art. 13. o poderá ser reduzido para os exames de

suficiência que se realizariam nos anos de 1965 e 1966.
Art. 16. o - Os critérios de julgamento serão prévíamente estabelecidos pelos examina-

dores, devendo o resultado do exame ser traduzido pela menção "habilitado" ou "não ha,
bilitado" .

Art. 17.0 - Para inscrição no exame de suficiência o candidato apresentar os seguin-
tes documentos:

a) - prova de identidade;
b) - prova de nacionalidade;
c) prova de idade mínima de 21 anos;
d) - quitação com o serviço militar, quando brasileiro;
e) - título eleitoral;
f) - prova de idoneidade moral, atestada por duas pessoas que exerçam atividades

educacionais ou por autoridades competentes;
g) - atestado de sanidade física e mental, passado por serviço medico oficial.
h) - comprovante, fornecido pela Inspetoria Seccional, ou órgão equivalente, de que

não existem, na região, professôre s e médicos de Educação Física Iegalmente
habilitados para minístnar as atividades dessa prática educativa e prestar assis,

tência médica;
i) - prova de conclusão do ciclo colegial, para o candidato Ia professor;
j) - diploma de médico, quando se tratar de candidato às funções de médico assistente.
Art. 18. o - Excepcionalmente poderá ser dispensada a exigência da letra i desde que o

candidato documente nível equivalente de conhecimento.
Art, 19. o - Essa Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis,

posições em contrário.
Flávio Suplicy de Lacerda.

A EDUCAÇÃO MORAL E SOCIAL ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO FrSICA
Segundo LISTELLO

O Prof. Auguste Listello, um dos maiores expoentes da Educação Física ma França, rea,
lizou na ESEF um curso intensivo de 21 horas em apenas 3 dias, a que assistiram mais de



Ia - El camifío de la Olimpíade - Col. - 27 min. - falado em espanhol. O filme é
uma verdadeira viagem ao mundo maravilhoso e místico do país do sol nascente. Os aspec-
tos e a confiança absoluta nos treinamentos, fizeram brilhar muitos dos seus atletas. Po-
de-se durante o período de proj eção apreciar aspectos importantes do treinamento.

3) DO CONSULADO AMERICANO
Rua Uruguai, 155 - 11. o andar - Pôrto Alegre.
a - Como se forma um campeão: pb 25 - falado em português, focaliza os aspectos

técnicos do treinamento que tonam apresentados à atletas expoentes de 18 países em uma
Universidade americana.

É um filme que deve ser visto e projetado aos alunos como motivação aos diversos
esportes por ser um apanhado quase que completo de tôdas Ias modalidades atléticas de
campo.

DIA DO BASQUETE

O Serviço de Estudos e Aperfeiçoamento da DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FíSICA da S.
E. C., informa que o dia do Basquete já tem data marcada.

O início será dia 26 de agôsto, devendo continuar no dia 27.
A finalíssima será em data ainda a ser marcada.
O número de inscrições deverá ser superior ao de 30 equipes.
As inscrições serão feitas no DEERGS, A v. Independência, 172 até o dia 18 de agôsto ..
A referida atividade será de âmbito Estadual, sendo que no interior, caberá aos órgãos

promotores locais, biaixar as instruções.
O CerLame será entre Estabelecimentos degráu médio, que só poderão inscrever alunos

que estejam frequentando as aulas de Educação Física com regularidade.
COMPETIÇÃO DE LANCE LIVRE

Paralelamente ao certame de Basquete, realizar.se.á um torneio de Lance Livre para o
sexo feminino.

Cada equipe cornpor.se.á de cinco (5) moças que Lerão de executar 20 lances à ces-
ta, sendo 10 em cada tabela.

EXCURSÃO

Em 20 de maio p/passado, 36 alunos da E. S. E. F., dirigidos pelo professor Clau-
dio da Costa Mahlmann da D. E. F., excursionaram à cidade de Tôrres, onde fizeram
demonstrações de 'atletismo, box, esgrima, futebol de salão, ginástica acrobátíca e rítimica
volibol. Foi um sucesso essa excursão Socio.Espor tiva da ESEF.

SOCIAIS

Quando da permanência em Pôrt.o Alegre, do Prof. Francês AUGUSTO LISTELLO, pa-
ra ministrar um curso de Ed. Física Moderna, foi agraciado pelo Prof, Cel. Adil Müller
Quites chefe dia DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FíSICA com um lindo cartão de prata.

ANIVERSARIO DO M~S DE AGÓSTO:

18 - Enenive Maria Peretti Pereira

NOTíCIAS

ENCONTRO PARA ATUALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ED. FíSICA

A Divisão de Educação Física programou e realizará, na primeira quinzena de agôsto
próximo, um Encontro na cidade de Uruguaiama, onde já temos informes de que está sen-
do aguardado com vivo entusiasmo, não só da parte dos nossos patrícios como também
dos vizinhos argentinos.

Nessa promoção da DEF, serão dadas aulas de Rodas Cantadas, Ginástica Esportiva
Generalizada Ginástica Acrobática de Solo e Aparelhos, Vol ibol, Regras, técnica e tática,
etc.

A Caravana da Divisão de Educação Física será chefiada pelo Diretor, Prof . Adil MüL
ler Quites e assessorada pelo Coordenador do Ensino Secundário e Técnico, Prof. Silvio
Santos e composta de professôres qualificados da Escola Superior de Educação Física, mui-
tos dos quais, vêm atualizados do recente Curso de Santos, promovido pelo Departamento
de Educação Física de São Paulo, onde rninis trarum aulJas professôres de nomeada inter-
nacional.



80 professôres especializados em educação Física, no qual demonstrou como é possível,
através dos exercícios físicos, iatender não somente a área psicossomática, mas também ao
mesmo tempo as áreas moral e social. Após sua longa prática nos cargos mais diversos que
ocupou no Instituto National des Sports de Paris, bem como nas diversas comissões pe-
dagógicas de que faz parte ainda, acrescidas de uma experiência que vem desenvolvendo
com tanto êxito no Lycée de Ia Seyne - sur-Mer nestes últimos anos, demonstrou como
se pode :l'azer práticamenLe a íntegração deprofessôres e alunos, através da Educação Fí-
sica e das outras disciplinas, pois êle conseguiu num colégio de mais de mil alunos, que
33 professôres de outras disciplinas colaborassem com êle no plano de atividades despor ti.
vas, fora do horário escolar, como atividades complementares ou co.curriculares.
Conseguiu êle realmente atingir a massa, pois, nas competições do seu educandário, não
participam somente os alunos bem-dotados, que se destacam, mias sim todos êles, desde os
mais habilidosos até os mais desfavorecidos pela natureza, exceção feita para os dispensa-
dos pelo médico escolar, naturalmente. Cada turma ou classe é subdividida em equipes de
seis categorias ou divisões que realizam competições entre si no terceiro trimestre de cada
ano.

Com a valiosa colaboração dos clubes da cidade, que emprestam suas instalações des.
portivas durante certas horas em que não há movimento dos sócios, alunos de poucos re-
cursos, que dificilmente teriam acesso aos mesmos, têm assim oportunidade de praticar
certos esportes como esgrima, tênis, vela, equi tação etc. Só na equitação há mais de 200 alu-
nos matriculados. Tudo isso é oferecido sem qualquer despesa para o aluno. Através de
um sistema prático e eficiente de contribuições do comércio, o liceu pôde adquirir grande
quantidade de raquetes e bolas de tênis, bons conchões para acrobacias e defesa pessoal.
às vêzes. essa caixa custeia inclusive calçados e roupas especiais para os alunos que não
possuem recursos. É preciso acentuar além É preciso acentuar além disso, que o Liceu
não possui ginásio coberto, valendo-se, ruos dias de mau tempo, de três pequenas salas
pré.fabricadas. Para o atletismo o colégio se serve de um estádio pequeno da Municipali,
dade. Além disso, o Prof. Listello teve a virtude de demonstrar praticamente como se po-
de fazer a iniciação desportiva em atletismo (saltos, corridas e arremessos) e basquetebol
em locais reduzidos, valendo-se de uma área de um" quadra de basquetebol apenas.

Continuando a 'tradição da escola francêsa, desde Rabellais, Amoros e Hébert, marca,
da pelo utilitarismo, preocupou-se êste grande mestre francês em demonstrar a aplicabili,
dade de seus processos pedagógicos no sentido de preparar para a vida real e ser útil aos
seus semelhantes, fornecendo inúmeros exemplos práticos.

Os professôres que frequentarem êsse curso, sacrificando seus últimos dias de férias es,
colares, puderam assim colher preciosas sugestões para o seu futuro trabalho nos nossos edu,
oandários, esperando assim que melhorem os nossos padrões, para que a Educação Física
seja mais valorizada pelos nossos estabelecimentos de ensino. A experiência tem demons-
trado que só é possível obter resultado positivos na Educação Física, quando Ia mesma tem
lugar 3 vêzes por semana, no mínimo, em dias alternados. Doutra forma pouco ou nada se
consegue.

Por ocasião do encerramento a Associação, e os alunos do curso ofereceriam recorda-
ções de objetos típicos gaúchos que o mesmo recebeu com muita emoção. Realmente o
Prof. Listello, cativou a todos pela paciência, humildade e bondade, dando exemplo de um
verdadeiro EDUCADOR.

Prof. Cel JACINTHO FRANCISCO TARGA

FILMES SOBRE ASSUNTOS ESPORTIVOS
Comentários de RICARDO LUBER

A Divisão de Educação Física sente-se or gulhosa em apresentar aos senhores professô,
res uma apreciação sôbre filmes relativos a esporte de valor educativo e didático, que
se encontram nas filmotécas dos Consulados nesta Capital e em condições de serem apre-
sentados aos alunos.

1) DO INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO - ALEMÃO
Dr. Flôrs, 330 - 6. o andar
a - Técnica da Natação: pb - 25 mino - falado em português - analiza a técnica

dos diversos estilos de nado, oportunizandonas tomadas sub.aquática e de superfície, em
câmara lenta, fazer excelente análise da técnica aplicada.

b - Escola Superior de Educação Física de Colônia pb - 30 mino - falado em portu,
guês - Apresenta uma vista panorâmica das magníficas ínsüalações esportiva" e técnicas
à disposição da formação de professôres e técnicos em esportes, daquêle instituto superior.
Cumpre assinalar a pesquisas sôbre a fisiologia do trabalho aplicado ao esporte; bem co-
mo o espírito dos catedráticos daquela instituição.

c - Arco Rolantes: pb - 14 mino - falado em alemão, - Apresenta um aparêlho gi-
nástico constituido de aros de metal interligados, permite fazer evoluções singulares além
de apresentarem exercícios de vigor invulgar.

2) DO CONSULADO GERAL DO JAPÃO
Av. Independência, 1211 - Pôrto Alegre



-111 JOGOS UNIVERSITÁR 10S LESTE·SUL

Realizou.se de B a 16 do corrente em Pi racioaba - S. P. os lI! JOGOS UNIVERSI.
TARIOS BRASILEIROS LESTE.SUL. Tomaram parte nestes jogos 10 Estados componen,
tes das Regiões Leste e Sul: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Gua.
nabana, Estado do Rio, Espírito Santo, Minas Gerais .Goiás e Brasília. Das diversas modali,
àades disputadas destacaremos neste artigo os jogos de volibol feminino.

São Paulo sendo a sede e o Rio Grande do Sul como vencedor dos I! JOioS realizados
em Niterói em 1965, já estiavam classificados para as finais, classificando-se ainda na série
eliminatória os Estados do Paraná e Guanabara, sendo desclassificados Minas Gerais, Bra,
sília e Espírito Santo; os jogos do turno de classificação apresentaram um índice técnico
bastante baixo, devido a disparidade das equipes que lutavam paria a classificação final,
destacandose Guanabara e Paraná. Contando o turno final com São Paulo, Rio Grande do
Sul, Guanabara e Piaranâ, o índice técnico das partidas melhorou bastante, tôdas as partida"
foram bem disputadas, salientando.se a gama e a vontade de vencer das 4 equipes classifica.
das. Sagrou.se campeão o Rio Grande do Sul (FUGEL seguido de São Paulo (FUPE), Gua,
nabara e Paraná . -

Contou a Federação Universitária Gaúcha de Esportes com as seguintes atletas: CECI,
TANIA, DINA, IVONE, CRISTINA, SUZANA. DIVA, MARILú e LIDIA.

A Escola Superior de Educação Física contribuiu com a maioria das atletas, ou seja: DI.
NA, IVONE, CRISTINA, DIVA, MARILú e LI DIA.

SUELENA H. JACOBSEN
III JUBEEF

A Escola Superior de Educação Física de Pôrto Alegre, patrocinadora dos lI! Jogos Uni.
versitários Brasileiros dos Estudantes' de Educação Física, por intermédio do seu Centro
Acadêmico, está em grandes preparativos para os referidos jogos que serão realizados de
15 a 25 de setembro p. vindouro em nossa capital. A Comissão Executiva já está com os
locais de hospedagem onde serão disputados os jogos determinados.

As várias delegações par tic'ipantes, ficar ão alojadas nas dependências do Quartel dos
Bombeiros, gentilmente cedidas por seu Comandante, ·as refeições serão feitas no mesmo
local. -

As delegações femininas serão alojadas na Escola Superior de Educação Física.
Os encontros esportivos serão desdobrados noseeguintes locais.
Grêmio Náutico União; Ginásio da Brigada Militar; Instituto Pôrto Alegre (IPA) EE.

üadío Carlos Daudt (Sogipa) .
Foram confirmadas a vinda de 9 delegações. O programa já foi elaborado e remetido

para as Escolas Participantes.
No decorrer dos meses de agôsto e setembro, será feita amplia cobertura através de

rádios e jornais da capital, com a finalídade.de maior difusão destas competições de âm-
bito nacional.

A nossa Escola já vem há muito se prep arando, para não desfazer o bom nome do es-
porte gaúcho universitário.

Vamos colaborar mocidade da E. S. E. F., para garantir o pleno êxito dos lI! Jogos
Universitários Brasileiros dos Estudantes de Educação Física.

XII CURSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FfSICA
Realizou.se em Santos, no período compreendido entre 2 e 14 de junho presente, o XI!I

Curso Internacional de Educação Física (DEF) e Associação de Professôres de Educação FL
sica do Estado de São Paulo (APEF). í:sses cursos internacionais são realizados de dois
em dois anos.

Inscreveram.se neste curso, protessôres de Educação Fí"ica de diversos Estados do Brc,
sil e também de países estrangeiros.

Determinadas pela Divisão de Educação Física da ::;EC, participaram do Curso as pro,
fessôr-as Maria Lucia L. dos Santos, chefe- da Coordenação do Ensino Primário e Quintina
Crocco acini, orientadora de Educação Física das classes de 6.a séries.

Convidados a ministrar aulas, estive-ram os professôres Aogosto Listello, da França:
Dallo e Beatriz Marty, da Argentina; Ibarra do Uruguai e Klauss, da Alemanha, além de
outros professôres brasileiros.

Ginástica Esportiva Generalizada, Ritmo dos movimentos.
Ginástica de solo, Ginástica Feminina, Dança Moderna, Ginástica Infantil, Volibol, Bas-

quetebol, Atletismo e Natação.
Tôdas as aulas desenvolveriam-se com grande entusiasmo.- não só por parte dos professô,

res, coom também dos alunos que melhor aprofundaram seus conhecimentos, através da
capacidade daqueles que também resolveram tr ansmiti.los.

Durante todo o Curso reinou enLre os participantes um ambiente de cordialidade e con-
graçamento, pois melhor não poderia ser a ocasião para troca de experiências.

Em nossa opinião, êste Curso se completaria se não faltasse uma das importantes ativí,



dades, qual seja, a Recreação, principalmente para auxiliar o trabalho dos professõres que
desempenham funções em Escolas Normais Cursos Primários.

MARIA LUCIA L. DOS SANTOS
CHEFE DA COORDENAÇÃO DO ENSINO

PRIMARIO

DIA DA GINÁSTICA
Entnevistando o professor ARMANDO CAPRA, membro da Comissão Técnica do

DIA DA GINASTICA, ficamos sabendo que foi coroada de pleno êxito a competição de gi,
nástica promovida pela Divisão de Educação Física da SEC que contou com a colaboração
do DEE - RGS, FRG, UMESPA, UGES, ESEF, SRP.

Nada menos de 205 ginástas participaram do prélio. Competiram alunos de ambos os
sexos em cadia sexo 3 categorias:

Rapazes, juvenil masculino, infantil ma! culino
Moças, juvenil feminino, infantil feminino
Além das equipes Pôrtoalegrenses, contamos com a valorosa equipe de Novo Hambur-

go, que brilhantemente representou na cidade.
Com esta promoção, realizou-se um dos sonhos de nosso colega, professor CARLOS

BLACK. O referido professor fêz a abertura IK)leneda competição, que foi realizada dia 25
de junho p. passado na Sogipa.

Os resulta-dos foram os seguintes:
CATEGORIA JUVENIL MASCULINO (Resultado por equipe)
1.o lugar - Rosário com 104,3 pontos
2.o lugar - Julio de Castilhos com 10G2, pontos
3.o lugar - Farroupilha com 94,15 pontos
RESULTADO INDIVIDUAL
1.o lugar - Luiz F. Ely com 27,5 pontos (Rosário)
2.0 lugar - Renato Ely com 27,0 pontos (Rosário)
3. o lugar - Luiz Feijó com 2655 pontos Rosário)
CATEGORIA JUVE NIL FEMININO (Resultado por equipe)
J.. o lugar - Candido Godoy com 99,80 pontos
2. o lugar - Pira tini com 96,00 pontos
3. o lugar - Ginásio da Paz com 94,95 pontos
RESULTADO INDIVIDUAL
1.o lugar - Anete Zimmerrman com 26,95 pontos (Ginásio da Paz)
2. o lugar - Jacira S. Rosa com 26,90 pontos (Inst. Piratini)
3. o lugar - Elizabeth Fernandes com 26,85 pontos (N. S. dos Anjos)
CATEGORIA RAPAZES (Resultado por equipes)
1.o lugar - Julio de Castilhos com 99,85 pontos
2. o lugar - Instituto Pôrto Alegrenso com 90,7 pontos
·ttESULTADO INDIVIDUAL
1.o lugar - Pedra Jacobi (Julio de Castilhos com 26,15 pontos)
'2.0 lugar - Newton Fortuna (Julio de Castilhos com 25,5 pontos)
:1.0 lugar - André Rochemborger (Senac com 25,35 pontos)
CATEGORIA MOÇAS (Resultado por eqmipe)
;.. o lugar - Julio de Castilhos com 80,55 pon tos
~.o lugar - Don Diogo de Souza com 52,5 pontos
:3.o lugar - Irmão Pedra com 28,6 pontos
RESULTADO INDIVIDUAL
1.0 lugar - Eneida Levenson com 29,05 pontos (Julio de Castilhos)
2.o lugar - Berenice Wilke com 28,60 pontos (Irmão Pedra)
3. o lugar - Vânia Maines com 27,70 pontos (Don Diogo de Souza)
CATEGORIA INFANTIL MASCULINO (Resu'lltado por equipes)
1.o lugar - Piastor Dohms com 84,5 pontos
2.0 lugar - Julio d Castilhos com 83,00 pontos
3. o lugar Farroupilha com 76,9 pontos
1.0 lugar - Carlos Montovani com 24.15 pOntos (25 de Julho)
2.° lugar - Sinval Vargas com 23,5 pontos (25 de Julho)
3. o lugar - Dieter Lehemann com 23,25 pontos (João XXIII)
CATEGORIA INFANTIL FEMININO (Resultado por equipe)
1.° lugar - Antônio Bard com 82,0-0pontos
2. o lugar - Cal. Sêvigné com 72,75 pontos
3. o lugar - Rubem Berta com 36 pontos
RESULTADO INDIVIDUAL
1.o lugar - Mônica Tempel com 27,50 pontos (Col. Sêvigné)
2.° lugar - Silvia S. Cassemiro 25,25 pontos (Antônio Bard)
3. o lugar - Suzete Micalski com 2425 pontos (Cal. -Sêvigné)


