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Licenciada em Educação
Física e Desportos pela
Universidade do Brasil
em 03.03.53, passou a
dedicar a sua vida
integralmente à causa da
Educação Física,
destacando-se pelas
suas qual idades pessoa is,
que a levaram a uma

natural liderança.
Eleita Presidente da
APEF-Rio em 1975,
conseguiu polarizar
em torno de sua pessoa

a simpatia geral de todos
os seus membros.
Inteligente, dedicada e
generosa, contribu iu para
manter a APEF unida,
dando-lhe lugar de
destaque no seio de suas
congêneres, a par da
merecida consideração
com que sempre a
distinguiram os órgãos
governamentais.
À Maria Luiza do Amaral
a terna e eterna saudade
de seus companheiros da
APEF!



Educação Física;

editorial

A 29 de março de 1946, por minha ini-
ciativa e com o apoio de renomados e
dedicados professores de Educação

Física, fundou-se a Associação de Professo-
res de Educação Física do Rio de Janeiro, da
qual fui, e disso muito me orgulho, o seu pri-
meiro Presidente. Era uma época muito difí-
cil para a Educação Física no Brasil, pois a
revolução, que depôs Getúlio Vargas, atin-
giu-a em seus alicerces. Com simples decre-
tos-leis, revogaram-se as leis penosamente
elaboradas e que tinham dado à Educação
Física uma posição de destaque. A desforra
contra Getúlio parecia estar circunscrita
especificamente à área da Educação Física.

Oportuno se torna relembrar a deste me-
rosa posição asumida pela APEF do Rio de
Janeiro e a eficiente mobilização de seus
membros nessa oportunidade, das quais nos
dá notícia o editorial da "Revista Brasileira
de Educação Física", publicado no número
27, de abril de 1946, do qual fazemos o
seguinte excerpto:

"Com o intuito de objetivar as suas inicia-
tivas a APEF fez a entrega de um memorial
ao Ministro da Educação em que, após estu-
dar a situação da Educação Física no mo-
mento atual, propunha a adoção destas medi-
das para resolver alguns dos problemas sur-
gidos:

a) revogação das disposições do decreto-lei
n? 8.196, de 20.11.45, na parte que diz res-
peito à Educação Física;

b) revogação das disposições do decreto-lei
n9 8.347, de 10.12.45, que deram nova re-
dação aos arts. 19 e 43 da Lei Orgânica do
Ensino Secundário;

c) revogação da Portaria Ministerial n? 5,
de 02.01.46, na parte que diz respeito à

d) estudo da possibilidade das sessões de
educação física serem diárias, como previa a
Portaria Ministerial n? 70, de 30.06.31, em
vigor até 1942, ou de pelo menos seja fixado
em cinco o número de sessões semanais para

os alunos do sexo masculino e para os do fe-
minino, sem distinções incompreensíveis;

e) abertura de concurso para os cargos de
professor de educação física criados na Es-
cola Técnica Nacional;

f) abertura de concursos para os cargos de

professor de educação física criados nas
escolas técnicas industriais;

g) abertura de concursos para os cargos de
professor de educação física criados no Ins-
tituto Benjamin Cosntant;

h) abertura de concursos para provimento
das cadeiras da Escola Nacional de Educação
Física e Desportos;

i) abertura da prova de habilitação para pro-
vimento das cadeiras práticas (providas por
extranumerários) da Escola Nacional de Edu-
cação Física e Desportos, assim como os
cargos de assistentes ou coadjuvantes;

j) abertura de p~ova de habilitação para pro-
vimento dos cargos de assistente de educação
e inspetor de educação física criados na
Divisão de Educação Física do Ministério
da Educação e Saúde;

k) restabelecimento da cadeira de educação
física no Colégio Pedro 11 (Internato e Ex-
ternato) e seu provimento por concurso;
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CONTINUAÇÃO

I) organização do quadro de professores de
educação física do Instituto Nacional de Sur-
dos-Mudos e provimento dos cargos por
concurso.
Formulamos nossos sinceros votos para que
a APEF, cujas atividades se iniciam de for-
ma tão auspiciosa, possa cumprir o programa
a que se propõe."

E como se, propositadamente, se preten-
desse calar essa tribuna de que dispunham os
professores de Educação Física, a Empresa
"A NOITE", proprietária da "Revista Bra-
sileira de Educação Física", deliberou sus-
pender a sua publicação, alegando restrições
financerias e mudança de orientação na sua
administração.

E para que a "Revista Brasileira de Edu-
cação Física" não morresse, confiando no

meu espírito de luta e nos parcos recursos
que então eu possuía, assumi a responsabi-
lidade total dessa publicação. E o número se-
guinte da RBEF já divulgava_um editorial,
sob o título "NOVA DIREÇAO", cujo pri-
meiro parágrafo estava assim redigido:

"Tendo a Empresa "A Noite", de acordo
com as determinações do Governo, suspenso
a publicação de diversas revistas de seu acer-
vo, entre as quais se encontrava a Revista
Brasileira de Educação Física, entramos em
entendimentos com a referida Empresa e o
entaõ Diretor desta Revista - Major João
Barbosa Leite - para assumir o encargo de a
continuar editando, uma vez que não pode-
ríamos deixar morrer tão feliz iniciativa."

Durante muitos anos, consumi meu tem-
po e minhas economias na manunteção, cada
vez mais difícil, dessa revista. Fiquei mais
pobre, assoberbado de compromissos, assumi
dívidas intermináveis, mas, em compensação,
meus ideais se acrisolaram e meu espírito
de luta se fortaleceu num labor cotidiano in-
tenso, que parecia perpétuo.

Em 1958, o Presidente Juscelino e o Mi-
nistro Clovis Salgado convidaram-me a ir
para Brasília, como Representante do Minis-
tério da Educação e Cultura junto à NOV A-
CAP, que tinha a seu cargo a construção da
novel capital da República. Aceitei o desafio,
vendi meu apartamento no Arpoador, os

a) nova sede própria;
b) dois mil sócios em dezembro de 1981;
c) três mil sócios em dezembro de 1982;
d) quatro cursos de aperfeiçoamento por

ano;
e) maior relacionamento social;
f) melhor defesa dos interesses da classe;
g) institucionalização da "Ginástica Brasilei-

ra"

dois carros que possuia e trasladei-me para
o Planalto Central. Troquei a areia alva das
praias cariocas pela poeira vermelha, que
cobria aquele imenso acampamento de
obras, com centenas de máquinas e milhares
de homens plasmando Brasflia, a cidadeque
Oscar Niemeyer e Lúcio Costa haviam sonha-
do nas suas pranchetas.

Vinte e três anos se passaram durante os
quais o exercício da advocacia me propiciou
os recursos que o magistério avaramente me
r.egara .. E, de longe, como um eterno e terno
namorado, eu acompanhava as atividades da
APEF. De repente, abro um jornal e leio,
atônito, a nota do falecimento do nosso que-
rido Manoel, Presidente da APEF do Rio,
que me doeu bastante. Pouco depois, a no-
tícia bastante alentadora de que a Prof.
Maria Luiza Amaral fora eleita para a pre-
sidência da APEF. E ela, tal e qual anterior-
mente o Manoel já fizera, dedicou-se de cor-
po e alma à Associação. Mas, também, a
morte veio e prematuramente levou a nossa'
querida Maria Luiza. O nosso "Barbosinha",
então Vice-Presidente , assumiu a APEF. As
eleições aproximavam-se e ele teve a idéia
de sugerir o meu nome, para a presidência.
Assim, trinta e cinco anos depois de ter sido
o primeiro Presidente da APEF do Rio, vol-
tei a ocupar esse cargo, animado do mesmo
ideal e com o mesmo espírito de luta.

Meus projetos para a APEF do Rio po-
dem ser sintetizados nos seguintes pontos:

E, para tanto, peço e espero o apoio de
todos os professores de Educação Física do
Estado do Rio de Janeiro.

Inezil Penna Marinho

CAMPANHA DO MAIS UM Prezado Consócio: proponha um novo sócio para nossa APEF.
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1 Foi elaborado por um
grupo de especialistas,
convidado pela SEED, a

Politica e Diretrizes gerais
sobre a Pesquisa em Educação
Física para o período de
82/85.

2 A comissão julgadora
do Prêmio MEC de Li-
teratura Esportiva de

estudos das áreas biológica e
pedagógica recebeu para aná-
lise os trabalhos enviados
pelos candidatos ao Prêmio
que tem o nome da Coorde-
nadora do Ajuste Brasil/
Alemanha de cooperação em
matéria de' Educação Física e
Desportos.

PUBLICAÇÕES
RECEBIDAS

A APEF recebeu as seguintes
pu blicações:

- COMUNIDADE
ESPORTIVA
(Noticiário e Informações
Técnicas)

- ASA RIO
Informativo da Associação
dos Servidores Administra-
tivos do Grande Rio.

- FOLHA DO PROFESSOR
Órgão do Sindicato dos
Professores do Municipio
do Rio de Janeiro.

- CORREIO ROSACR UZ
Jornal Cristão Evangelista.

NOTfclAS DA SEED/MEC--------

3 Estão atualmente em
execução em Brasilia
os Projetos - Pilotos de

Educação Fisica Curricular
para o pré-escolar e para as 4
primeiras séries do primeiro
grau.

Os projetos estão sendo
executados pela Fundação
Educacional do Distrito Fede-
ral, com a colaboração da
Secretaria de Educação Física
e Desportos - SEED.

4 Serão realizados em 13
Estados e um Territó-
rio, cursos de Multiplica-

dores para as 4 séries iniciais
do primeiro grau, nos próxi-
mos meses.

5 A SEED vai editar 2 li-
vros sobre Educação Fí-
sica da primeira a quar-

ta séries, visando dar mais
subsídios aos professores para
as suas aulas.

6 A SEED fará realizar
em Brasília curso para
professores de Educa-

ção Física que atuam na área
de deficientes da visão e da
audição, com a participação
de professores das Escolas In-
tegradas Castelo Branco, do
Rio de Janeiro e o Hospital
Sara Kubtschek.

I

NOVA I
SEDE

1-_

NOTfclAS DO

ESpfRITO SANTO

A novel Diretoria da APEF
pretende adquirir uma cober-
tura ou um andar em prédio
misto ou comercial, para
instalar a nova sede da APEF,
que, além das instalações de
Secretaria, possa dispor de
um auditório para seus cursos
e um ou dois salões para gi-
nástica, que ficarão à disposi-
ção de seus associados para a
realização de trabalhos práti-
cos.

Para realizar tal iniciativa a
APEF necessita da colabora-
ção de todos os seus mem-
bros e da ampliação de seu
quadro social. Assim, PRO-
PONHA UM NOVO SÓCIO
ATÉ 30.06.81.

No período de 25 a 27
de junho de 1981, serão reali-
zadas as festividades pertinen-
tes ao Cinquentenário do
Centro de Educação Física e
Desportos da Universidade
Federal do Espírito Santo.

A APEF e a Escola de
Educação Física e Desportos
da UFRJ participarão das co-
memorações, levando uma
equipe masculina que fará
demonstrações de Ginástica
Brasileira.
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LIVR®

NOTICIAS
DE

BRASfLIA

A Faculdade Dom Bos-
co de Educação Física
fará realizar, de 6 a 16

de julho de 1981, um "Curso
de Extensão" para Professo-
res e Alunos de Educação,
versando sobre Ginástica
Jazz e Matroginástica, a cargo
dos seguintes professores:
Antonio Boaventura e Luiz
Alberto Lorenzeto, da USP,
Inezil Penna Marinho, Alvaro
Barreto e Gilberto Oscaranha,
da UFRJi Maria Eugênia P.
Moratto, da UFV e Odilon,
Barbosa, da UFMG.

Uma equipe de alunos da
Escola de Educação Física
e Desportos da Universidade
Federal do Rio de Janeiro
fará duas demonstrações de
Ginástica Brasileira, para ilus-
trar aulas teóricas e práticas
desta parte do Curso, a cargo
dos professores da UFRJ.

SEÇÃO DE LIVROS

A APEF tem à venda as seguintes obras:

a) do Prof. Inezil Penna Marinho: CR$

- Sistemas e Métodos de Educação Física
(478 pág.) 600,00

- História Geral da Educação Física
(214 págs.) 300,00

- História da Educação Física no Brasil
(144 págs.) 250,00

- Rui Barbosa - Paladino da Educação
Física no Brasil (176 págs.) 280,00

- Introdução ao Estudo da Metodologia
Científica (114 págs.) 200,00

- Introdução ao Estudo do Folclore
Brasileiro (96 págs.) 200,00

- Estudo da Evolução dos Principais
Sistemas e Métodos de Ed. Física
adotados no Brasil (28 págs.) 100,00'

- Grandes Julgamentos da Grécia Antiga
(142 págs.) 300,00

- Oh, Grécia! Coroa de Sonetos
(48 págs.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 150,00-

- Amor & Lembrança - Poesias
(48 págs.) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 150,00

- Educação Física, Recreação e Jogos
(360 págs.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 400,00

b) de Autores diversos:

Danças Panamericanas de Fany Levim
de Lemos 150,00

- Visão Técnica do Futebol
de Beltrão 150,00

- Calistenia no Plano de Cássio
Rothice do Amaral . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 120,00

- Ginástica e Recreação -
de Klaus Herkmann 200,00

- Ginástica Moderna Sem Aparelhos
de Ilona Peuker 200,00

- Ginástica Rítmica Escolar
de Erica Sauer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 80,00'

Obs. Pedidos para a APEF acompanhados de vale postal ou
cheque pagável na praça do Rio de Janeiro.
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SEMINÃRIO DA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE
EDUCAÇÃO FISICA E ESPORTES PARA JOVENS SENHORAS

A ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS DA UNIVERSIDADE DO BRASIL
e a ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO RIO DE JANEIRO
promoverão, sob o patrocínio da Secretaria de Educação Física e Desportos do Ministério

da Educação e Cultura, o Seminário Internacional de Educação Física e Esportes para Jovens Se-
nhoras, que se realizará, no Rio de Janeiro, no período de 01 a 04 de agosto de 1981, sob os aus-
pí cios da Associação Internacional de Educação Física e Esportes para Jovens Senhoras (IAPESGW),
fundada em 1949.

A taxa de inscrição no Seminário em tela, paga até 30.06.81, é de Cr$ 3.000,00 (três mil
cruzeiros) e, após essa data, será de Cr$ 3.500,00 (três mil e quinhentos cruzeiros). A inscrição
poderá ser feita diretamente ou pelo Correio, devendo os interessados dirigir-se à Asso~iação dos
Professores de Educação Física do Rio de Janeiro, à Av. Franklin Roosevelt, 39 - 13<? andar-
Sala 1310 - Tel.: 220-3778 - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.021.

Cada candidato terá direito a frequentar um ou dois cursos abaixo discriminados, cujo
período de realização será de 27 a 30.07.81 :

A Psicomotricidade e a Educação
Física do Pré-Escolar Prof. Darcyrnires do Rego Barros 08,30 às 11,30

Handebol
Introdução à Análise de Ensino

Prof. Armando Alves de Oliveira
Prof. Alfredo Gomes de
Farias Júnior

08,30 às 11 ,30

08,30 às 11,30

Princípios e Fundamentos Básicos
do Esporte Comunitário e de Massa

Prof. Lamartine da Costa
Profs. Jorge Takahashi, Person Candido
M. da Silva, Wagner D.F. Gomes 07,30 às 11,30

Dança Folclórica Profas. Margarida Cunha e
Sonia Chemale 13,30 às 16,30

Educação Física para
Excepcionais

Prof. Gerson Candido Matias
da Silva 13,30 às 16,30

Ginástica Brasileira Profs. Inezil Penna Marinho, Alvaro
Barreto e Gilberto Oscaranha 13,30 às 16,30

Dança-Fundamentos Básicos Depto. de Arte Corporal sob
Coord. Prof. Helenita Sá Earp 13,30 às 16,30

O Seminário do Rio de Janeiro precede o IV Congresso Internacional da IAPESGW, que se
realizará em Buenos Aires, de 8 a 15 de agosto de 1981, e a respectiva inscrição poderá ser solicita-
da diretamente à Secretaria do Congresso na Argentina (EROSSA) - Lavalle, 478-1047 - Buenos
Aires - Argentina, ou por intermédio da APEF - Rio.
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- TERÇA-FEIRA, 4 DE AGOSTO:

O PROGRAMA PREVISTO PARA O SEMINÁRIO
DO RIO DE JANEIRO, É O SEGUINTE:

- SÁBADO, 1<?DE AGOSTO

MANHÃ:
Chegada das Delegações
09.00hs. às 14.00 hs. - Inscrições no Seminário - Hotel Glória.

TARDE:
16.00 hs. - Sessão de Abertura
17.00 hs. - Demonstração de Danças Folclóricas - Grupo da Universidade Gama Filho e UFRJ

NOITE:
Visita a Escola de Samba Mangueira.

- DOMINGO, 2 DE AGOSTO:

MANHÃ:
Passeio Turístico: Visita ao Corcovado

TARDE:
17.00 hs. - Demonstração de Dança:

Grupo do Colégio Estadual André Maurois
- Princípios do Movimento Aplicados à Dança - Grupo da UFRJ

- SEGUNDA-FEIRA, 3 DE AGOSTO:

MANHÃ:
Demonstrações: Local - EEFD
10.00 hs - Natação Sincronizada

Universidade Gama Filho
10.30 às 11.30 hs. - Ginástica Rítmica Desportiva Clube de Regatas Vasco da Gama

Tijuca Tênis Clube
11.30 às 12.00 hs. - Futebol de Salão

TARDE:
Palestras:
15.00 hs. - A Escola e os Esportes de Competição:

Dra. Helena Tollich - Representante do Governo Austríaco e Více-Presídente da
IAPESGW

15.40 hs. - Bíological Clock:
Dra. Eunice Way - Universidade Central de Michigan

16.30 hs. - Preparação Profissional em Educação Física:
Dra. Catherine L. AIlen - Universidade de Northeestern Boston.

NOITE:
20.00 hs. - Demonstração de Gínãsti •..••Brasileira e Capoeira.

MANHÃ: Livre

TARDE:
16.00 hs. - Painel - "A Mulher e o Esporte":

Profa. Moema Eulalía Toscano
Profa. Maurette Augusto
Prof. Lamartine Pereira Costa

18.00 hs. - Cerimônia de Encerramento
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LIVRO II - Seção Intantn
2. Parte Técnica

(Em elaboração)

LIVRO III - Seção Masculina
3. Parte Técnica

1. Teoria
1. Ginástica Brasileira -
Conceito, objetivos e ca-
racterísticas.

GINÃSTICA BRASILEIRA

IDEALIZADA pelo Prof. Inezil Penna
Marinho e sob os auspícios da Secre-
taria de Educação Física e Desportos

do Ministério da Educação e Cultura, com o
apoio da Escola de Educação Física e Despor-
tos da Universidade Federal do RIo de Janeiro
e da Associação de Professores -de Educação
Física do Rio de Janeiro, a "GINÁSTICA
BRASILEIRA" começa a se concretizar,
transformando um velho sonho.em realidade.

Pela Portaria 1l<? 02, de 13.01.81, do Dire-
tor da Escola de Educação Física e Desportos
da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
foram designados os Professores Inezil Penna
Marinho, Alvaro Claudio de Mello Barreto e
Gilberto Andrade de Oscaranha, para, sob a
presidência do primeiro, constituírem a Co-
missão de Estudo do "Projeto de Ginástica
Brasileira" .

Durante o VII Encontro Nacional de Pro-
fessores de Educação Fjsíca, realizado em
Tramandaí - RS, foi feita a apresentação
oficial da "Ginástica Brasileira", por uma
equipe de alunos da Escola de Educação
Física e Desportos da UFRJ, dirigida pelos
Profs. Alvaro Barreto e Gilberto Oscarànha.
A demonstração foi precedida de uma pales-
tra do Prof. Inezil Penna Marinho sobre "Fun-
damentos e Técnica da Ginástica Brasileira",
tendo sido ambas vivamente aplaudidas de pé
pelo público presente, constituído de profes-
sores de Educação Física e alunos de escolas
especializadas de diferentes partes do país.

O "Projeto da Ginástica Brasileira" com-
preende um conjunto de sete livros, que ver-
sam sobre o seguinte:

LIVRO I Prolegômenos.
Introdução - Estudo da Evolu-
ção dos Principais Sistemas e
Métodos de Educação Física
adotados no Brasil.

1 - Seção Cultural
1. O folclore brasileiro como ali-

mento da alma nacional.
2. Notícia histórica da Capoeira

no Brasil.
3. Contribuição da música afro-

brasileira para nosso ritmo
gímnico.

2. Divisão e Classificação
dos Exêrcícios.

3. Características da Ses-
são de Ginástica Brasileira.

2. Prática
1. Coletânea de Exercícios
2. Modelos de Sessões de
Ginástica Brasileira:
1. Para adolescentes

(10 a 18 anos)
2. Para adultos

(19 a 40 anos)
3. Para conservação

(mais de 40 anos)

LIVRO IV Seção Feminina
4. Parte Técnica

(Em elaboração)

LIVRO V - Seção Desportiva
5. Parte Desportiva Especiali-

zada (capoeira)
1. Regulamento Técnico da

Capoeira
.2. Federações, Associações

e Grupos de Capoeira

LIVRO VI - Seção Folclórica
6. Parte Demonstrativa - A

Roda de Capoeira.
1. Finalidades
2. Características
3. Ritual
4. Cânticos
5. Música do Berimbau

LIVRO VII - Seção Marcial
(Capoeira - Arte Marcial Brasileira)
7. Parte Técnica

(Em elaboração)
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TOME
NOTA

Promovido pela Associatiori Internacio-
nale des Ecoles Superieurs d'Education Phy-
sique, Universidade Gama Filho e Secretaria
de Educação Física e Desportos do Minis-
tério da Educação e Cultura, realizar-so-á,
no Rio de Janeiro, de 20 a 25 de julho de
1981 o Congresso Mundial AIESEP de
Educação Física, a respeito do qual divul-
gamos as"seguintes informações:

TEMA GERAL
Avaliação no Ensino de

Educação Física

SUB-TEMAS

Avaliação no "início dos estudos em Edu-
cação Física.
Avaliação contínua e preparação para a
prática profissional.
Estudo da eficiência no processo de for-
mação de professores.

OBS.: Paralelamente ao Congresso, será
realizado um Seminário sobre Análise de
Ensino sob a Direção do Dr. Maurice
Pieron, da Universidade de Liêge Au Sart
Tilman.

TEMAS LIVRES

Os participantes poderão apresentar uma
comunicação científica. Para esse fim, de-
verá ser enviado para a Secretaria do Con-
gresso juntamente com a inscrição, até o
dia 1 de julho, um resumo que deverá ser
aprovado pela Comissão Científica do

CONGRESSO MUNDIAL

AIESEP DE

EDUCAÇÃO FISICA

Congresso.

TRADUÇÃO SIMULTÂNEA

Português - Francês - Inglês

TAXA DE INSCRIÇÃO

Cr $ 7.600,00 (Sete mil e seiscentos
cruzeiros)

Estão compreendidos nesta importância,
a taxa de inscrição do Congresso, os docu-
mentos do Congresso e as programações tu-
rísticas. O alojamento será da responsabili-
dade dos congressistas.

LOCAL PARA INSCRIÇÃO

Secretaria do Congresso:

DEP - Departamento de Educação Física
Estrada do Rio Grande, 2034 - Taquara -
Jacarepaguá CEP: 22.700 - Telefone:
342-2122

ou
CEP AC - Coordenação de Pós-Graduação
e Atividades Complementares
Rua Manoel Vitorino, 625 - Piedade - Rio
de Janeiro - CEP 20.740 - Telefone:
269-7272 - R/158

ou
Através da conta bancária do Congresso de
número 155 127-6 do Unibanco - Posto
Gama Filho (Rua Manoe! Vitorino, 625 -
Piedade - CEP 20.740) de nome Universi-
dade Gama Filho - AIESEP.
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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECREAÇÃO
ABDR

"Construa um mundo melhor através da recreação" 1

1 - NOSSA SAUDADE

O sentimento vivamente plan-
tado em nosso coração é a sauda-
de de MARIA LUIZA AMARAL,
ex-Presidente da ASSOCIAÇÃO
DE PROFESSORES DE EDUCA-
çÃO F(SICA DO RIO DE JA-
NEIRO - APEF/RIO; é, no dizer
do poeta, a ."saudade ao mesmo
tempo triste e suave". Maria Lui-
za tranqüila, suave e distinta, ca-
tivando a todos, inspirando con-
fiança e respeito, segurança e ad-
miração. Maria Luiza constante,
combativa, modesta, bondosa,
reunindo a um tempo as qualida-
des de firmeza e doçura indispen-
sáveis à personalidade do educa-
dor.

Quer no ambiente familiar
como no âmbito profissional a
saudosa colega contagiava todos
de sua harmonia interior. Possui-
dora de invejável auto-domínio,
Maria Luiza sabia dosar com mes-
tria a expressãode seuspensamen-
tos e emoções, dando inigualáveis
exemplos àqueles que com ela
militavam no campo da Educação
Física - a cuja causa dedicou o
que de melhor podia oferecer.

Maria Luiza Amaral assumiu a
presidência da APEF há cerca de
seis anos, quando passávamospor
uma também irreparável perda:
deixava o nosso convívio o Pro-
fessor Manoel Monteiro Soares,
timoneiro intrépido da Educação
e da Educação Física. Uma de
suas mais notáveis preocupações
foi exaltar os valores da educação
pré-escolar em todas as camadas
sociais visando à obtenção de
maior qualificação do homem fu-
turo. Maria Luiza levou avante
essa bandeira, assumindo firme
compromisso no tocante à valori-
zação da classe dos Professores'
de Educação Física, à manuten-
ção do idealismo, do entusiasmo,
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da conscientização do papel social
sob nossa responsabilidade no pa-
norama educacional brasileiro.

Cercando-se de um grupo
devotado e igualmente idealista -
seus companheiros de Diretoria -
Maria Luiza pôde levar a bom ter-
mo sua missão. Incansável na rei-
vindicação dos direitos da classe,
escrevendo, lutando e esclarecen-
do através de publicações oficiais
sobre as finalidades da Educação
Física, nossa estimada e inesque-
cível colega foi uma voz e uma in-
teligência a serviço da causa que
defendemos. Fazia-se presente em
simpósios, encontros, congressos
e reuniões, acompanhando-se dos
demais membros da Diretoria da
APEF, tornando nossaAssociação
conhecida não só no âmbito Na-
cional mas também em todo o
Mundo.

Coube também à nossaextra-
ordinária Maria Luiza renovar o
quadro social da APEF, trazendo
professores de todo o Pais, uni-
versitários e especialistasde outras
áreas. Promoveu a cooperação
entre a APEF e instituições pú-
blicas e particulares, ampliando
e dinamizando a ação da nossa
entidade.

A você Maria Luiza, nossa
homenagem de carinho, estima e
reconhecimento pelo muito que
realizou em favor da Educação
Física e da Educação e o empe-
nho de nossas energias na conti-
nuação da luta encetada.

ABDR

A Associação Brasileira de Re-
creação deseja destacar neste pará-
grafo toda a gratidão e estima pela
cooperação, pela generosa acolhi-
da, por todas as genti lezas recebi-
das por parte da APEF sob a pre-
sidência da Professora Maria Luiza
Amaral, que prestigiou nossa

Associação também integrando
seu Conselho Diretor. Propugnan-
do pela causa da Recreação e do
Lazer ofereceu-nos seu irrestrito
apoio e o interesseelevado e puro
que caracterizava sua participação
nascausasjustas.

2 - APEF/RIO

A Associacão de Professores
de Educação' Física - RJ tem
nova Diretoria e novo Conselho
Fiscal a partir de março próximo
passado. Como Presidente da
Associação o eminente Professor
INEZIL PENNA MARINHO, só-
cio-fundador e várias vezeseleito
Presidente. Mesmo ausente do
Rio, residindo em Brasília, Inezil
jamais negou sua cooperação
àquela entidade. Parabéns da
ABDR a todos os eleitos e votos
de muito êxito em seu trabalho.

3 - ELEiÇÃO NA ABDR

Conforme comunicação da
Circular n~ 21/81 enviada a todos
os sócios, bem como pelo Edital
de Convocação para a Assembléia
Geral Ordinária de 08/05/81, de
acordo com o art. 15 do Estatuto
e seus Parágrafos, foi realizada a
eleição da ABDR, constando da
ordem do dia duas partes:

ai das 10 às 11 horas - aprecia-
ção e votação do Relatório e
do Balancete;

bl das 11 às 18 horas - eleição
da nova Diretoria e do Conse-
lho Fiscal para o biênio
1981/83.

Quanto ao item b , foi eleita
a Chapa Verde com os seguintes
nomes:

SEGUE...



CONTINUAÇÃO DIRETORIA

Presidente
Vice-Presidente

Primeiro Secretário
Seg u ndo Secretár io
Primeiro Tesoureiro
Segundo Tesoureiro

MARIA PEREIRA DE QUEIROZ
JOSI: DE SOUZA ROCHA
MAURETTE AUGUSTO
RICARDO CAVADAS
ROWILSON APARECIDO DA SILVA
MARIA DE FÁTIMA S. M. DA FONSECA

DIRETORES DO DEPARTAMENTO

Departamento Cultural
Departamento de Seções Estaduais

Departamento Social
Departamento de Relações Públicas e Divulgação

Departamento de Finanças e Patrimônio

LÉA FERREIRA PINTO MILWARD
ISEL DE CARVALHO
DACYLDES POVOA SILVEIRA THOMAZ
SOLANGE FERREIRA LIMA
ONDINA D'AREZZO DA COSTA VELHO

CONSELHO FISCAL

CACILDA BORGES BARBOSA
ELZA DA SILVA MACHADO

DU-CLERC RODRIGUES DE CARVALHO

ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇAO HSICA DO R. JANEIRO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO EXERCICIO
01.01.81 a 31.03.1981

RECEITAS
Saldo de Caixa em 02.01.81 570,96
Matnculas 39.280,00
Doações 15.105,00 54.385,00 54.955,96

DESPESAS
Passagens 32,00
Luz 912,00
Telefone 3.145,00
Condornmio 9.712,00
Correios 1.312,00
lAPAS 3.589,07
FGTS 1.620,86
PIS 195,24
Salários 17.366,40
Laudêmio 11,11
Taxas 5.536,00
Material de Escritório 1.301,00
Despesas Diversas 6.300,00
Publicações 2.000,00 53.032,68

Saldo de Caixa em 31.03.81 1.923,28 54.955,96
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~~~ ~~~'~ FATOS EM DESTAQUE~

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ASSOCIAÇÕES
DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FfSICA

Durante a realização do
VII ENCONTRO NACIO-
NAL DE PROFESSORES DE
EDUCAÇÃO FISICA, em
Tramandaí, realizou-se a As-
sembléia Geral da Federação
Brasileira de Associações de
Professores de Educação Físi-
ca, que elegeu o Prof. Inezil
Penna Marinho, para Presi-
dente no biênio 1981/83, ten-
do, consequentemente, a sede
da Federação sido transferida
para a APEF do Rio de Janei-
ro. Na oportunidade foi con-
cedido ao Prof. Jacintho
Francisco Targa o título de

Grande Benemérito da Educa-
çaõ Física no Brasil, em reco-
nhecimento à sua dedicação
à Educação Física e aos mag-
níficos e relevantes serviços
prestados em defesa dos Pro-
fessores de Educação Física
de todo o país.

Ao Prof. Jacintho Targa,
esta APEF apresenta as suas
congratulações pela concessão
do título mencionado, justa
homenagem a quem dedicou
sua longa e laboriosa vida à
causa da Educação Física no
Brasil.

CURSO INTERNACIONAL

DE EXPANSÃO CULTURAL

A APEF de São Paulo pro-
moverá o XXII Curso Interna-
cional de Expansão Cultural
em Educação Física, previsto
para o período de 20 a 30 de
julho do corrente ano, no
Conjunto Esportivo "Cons-
tancio Vaz Guimarães" (Bair-
ro do Ibirapuera.) Haverá alo-
jamento completo no local do

curso para os participantes
não residentes na capital pau-
lista. Maiores informações
poderão ser obtidas direta-
mente da Secretaria da APEF
- São Paulo, no Estádio Mu-
nicipal "Paulo Machado de
Carvalho" - CEP 01246 -
São Paulo-SP.

~Bo1et1Da----------~
A edição desde Boletim é uma cortesia do

Sr. Emílio Fiorentino Battistella
Presidente das ORGAI'IIZAÇÕES BATTISTELLA

NOVOS SÓCIOS

Foram admitidos os
seguintes novos sócios Contri-
buintes:

Alice Opala, Naila Brasil de
Souza Simões, Kátia Brandão
Cava1canti, Jair Pereira da Sil-
va, Elza de Souza Pinto, Eli-
zabeth Santos Lorenzo, Jorge
Ferreira, Raul Ferreira Neto,
Tânia Aparecida Cohen, Luiz
Salviano de Macedo, Paulo
Sergio Novaes da Silva, Paulo
Sergio de Oliveira Pessanha,
Mariza Gomes da Costa, Mari-
sa Martins Almeida, Jorge Oli-
veira dos Santos.

Estagiários:
Wagner Nizzo, Vera Regina
Marques França, Samuel Al-
verne Lima de Vasconcelos,
Rousemblande de Souza
Amaral, Ronaldo Cerqueira
Lemos, Octavio Meira de Vas-
concellos, Monica da Silveira
Torres, Marcos de Jesus Vile-
Ia, J alilie Andries Nogueira,
Gisele Silva Ribeiro, Francis-
co das Chagas Monteiro da
Silva, Dilane Bispo de Olivei-
ra, Edson Brun da Silveira,
Elizabeth da Silva, Carla Ma-
ria Gutierrez, Carla Dome-
nech, Augusto José Brites
Ferreira, Angela Galvão de
Berrêdo, André da Silva Bar-
reto, Severino Claudio de Fi-
gueiredo Leite.


