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1) MENSAGEM da Assessoria para Assuntos do Ensino Particular da Secretaria de
Educação da Guanabara

No momento em que o Professor de Educação Física comemora o seu Dia -
27 de setembro - a EEP vem se incorporar ao 'grande número daqueles que desejam
prestar seu preito de carinho aos que se dedícam à ingente tarefa de educar, no corpo
e na alma, a juventude de nosso país.

Merecidas homenagens, já que o Professor de Educação Física é, no corpo
docente de uma escola, a personificação da alegria, da esperança, e da generosidade.

]i; pois, inteiramente justificado quando se diz que o Professor de Educação Fí-
sica, não querendo ser melhor que seus queridos colegas de outras disciplinas, é,
sem dúvida, DIFERffiNTE, pois que G LíDER natural dos seus alunos e de toda a
comunidade escolar, pela natureza da ativida.de que lhe cabe: ensinar e fazer pra-
ticar uma atividade de inegável potencial de auto-motivação. E no Dia do Profes-
sor de Educação Física, cabe realçar o papel que já há 28 anos vem desempenhando
a Associação dos Professores de Educação Física do Estado da Ouanabara (APEFEG).
órgão aglutinador da classe, ético-cultural, vem se destacando como defensor intran-
sigente dos direitos de seu associado, participando ativamente nas lutas sustentadas
para que a Educação Física e seu especializado se mantenham na vanguarda dos que
pugnam pelo bem-estar total da criança e do jovem.

Festa de Amor, este dia 27 de setembro, pois que premia lutadores que dão
exemplo de como dar de si mesmos, mais do .que receber.

A ASSESSORIA PARA ASSUNTOS DO ENSINO PARTICULAR se sente
feliz em apresentar aos Professores de Educação Física de nosso Estado, em geral, e
aos Professores que fazem parte dos quadros de APEFEG, em particular, suas mais
etusívas congratulações.
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.2) ODIA DO PROFESSOR DE EDUCAIÇAO FtSICA foi prestigiado por autori-
dades civis e militares e numerosos professores de Educação Física da Guanabara.

Na parte Cívico-Desportiva, realizada às 7h 50 mino na gloriosa Escola de Edu-
cação Física do Exército, na Urca compareceram, alé~ dos Adidos Militares cre-
ditados junto ao Governo brasileiro,' as seguintes personalidades: Cel, Glenio Pinheiro,
Comandante da EEFE, com todos os seus comandados, Gal. Jayr Jordão Ramos, Pre-
sidente da FIEP, Cel. Irade Pacheco, diretor da Escola de Educação Física da Gua-
nabara, Prof. Romeu de Castro Jobim, representante do Presidente do OND, Briga-
deiro Jeronymo Alves Bastos e Prof , Ney Cardoso, Diretor do Colégio Nise' Car-.
d~. '

Desfilaram os homenageados, a turma pioneira de 1929, mais os ex-alunos, cívís
e militares da EEFE e os atuais alunos. '

3) Compareceram ao nosso almoço de confraternização o Exmo. I3r. Prof. Fernando
Barata, representante do Governador Chagas Freitas, os Deputados Lygia Maria

Lessa Bastos, Carlos de Brito, Frederico Trotta, o Prof. Alfredo Colombo, Sócio be-
nemérito da APEFEG, o representante do Clube Municipal, o Cel. Cibulares, repre-
s~ntante da EEFE, a Brofa, Lucy Munk, representante da AEM'EG, além de 'mais
de uma centena de colegas da Educação Física. .'

4) A APEFEG está sensibilizada com as atenções" do' Sr.' Carlos Ribeiro, da Casa.
Matos, que ofereceu à Associação a estatueta Trabalho, da Exma. Sra. Presiden-

te do IPPP, Profa. Laudimia Trotta, do Professor Antonio Barbosa, de Brasílía, dos
Professores Carlos Alberto Imbruglia e senhora, da Escola de Educação Física de
Volta Redonda, Prof. Myriam Rosada, da União dos Professores Primários do Es-
tado da Guanabara, do Exmo. 8r. Cel, Octavio Teíxeíra, responsável pela direção
geral do DED-MEC, além das firmas Guanabara - Diesel S.A., Induco S.A. e Mercea-
rias Nacionais S.A., pelos expedientes atenciosos e pelas congratulações enviadas.

5) A Presidência agradece o trabalho, a atenção, o amor e a dedicação dos cole-
gas Elza da Silva Machado, Ruth de Melo Bittencourt, Fantina de MeIo Gomes,

João Viana Barbosa de Castro, Tito Padua, Hurton Mattos de Souza, Zaíde de Castro,
Maria Luiza Amaral e Ivone Simonetti Pillar, no Dia do Professor de Educação Fí-
sica.

A parte cívica do DIA DO PROFESSOR DE EDUCAÇAO FíSICA constou do
hastearnento das Bandeiras Nacional;:) da APEFEG, ao som do HlINO NACIONAL.
a cargo da Banda de Música do r.0 Exército. A EEFE estava engalanada com inúmeras
b••ndeiras olímpicas.

As nossas festividades cívicas foram as mais lindas de todos 'os tempos: Auto-
ridades, alunas da EEFE, da Faculdade de Educação Física da Guanabara, da Escola
de Educação Física da UFRJ e do Colégio Estadual Seraf'ím da Silva Neto. A
natureza de beleza ímpar, o aspecto festivo, a manhã maravilhosa e o calor humano
da festividade tornaram as nossas atividades de profundo sentimento cívico e de rara
beleza.

Na oportunidade, o Prof. Manoel Soares, Presidente da APEFEG, leu a Mensa-
gem ao Professor de Educação Física, já publicada no Boletim Informativo de
setembro último. de grande repercursão e atualidade.

Os homenageados especiais no DIA DO PROFESSOR DE EDUCAÇAO FíSICA,.
este ano, foram os prezados e dignos coier-ss que formaram a primeira turma de di-
plomados no Brasil.

6) Sobre os homenageados, a turma pioneira de 19;:l9, foram ditas, durante a ceri-
mônia as seguintes palavras:
«Em 1928 na Vila Militar junto à Escola de Sargentos de Infantaria foi criado

o Centro Provisório de Educação Física que já no ano seguinte acolhia a Ia. turma
de formação de professores civis e militares; portanto, o ano de 1929 é marcante para
a História da Educação Física no Brasil. Mais tarde transformado em Centro Mi-
litar de Educação Física e transferido para o Forte de S. João é hoje esta esplêndida
e bem aparelhada unidade de ensino especializado que continua nos nossos dias pres-
tando os maiores serviços à Educação Fisica'- A NOSSA_QUERIDA EEFE.

O Centro Provisório de Educação Física díplomou os pioneiros da Educação Fí-·
sica no Brasil graças, principalmente, ao trabalho entusíástíco dos então tenentes
Inácio de Freita Rollim e Dr. Virgilio Alves Bastos.

Matricularam-se no referido curso, além dos oficiais designados, inúmeros pro-



fessores públicos prímáríos do antigo Distrito ,Federal, graças à visao e à determi-
nação do Prof. Fernando de Azevedo, Diretor de Instrução, à época.

Estão aqui presentes os professores: Mario de Queiroz Rodrtgues, Mario Ferreira
de Souza, Tito Padua, Euclides Telêmaco do Nascimento, Ricardo Mufíoz Bove, Adal-
berto Alves Machado, João Vianna Barbosa." de Castro e mais o ilustre Hermílio
Gomes Ferreira, todos eles da turma de 1929.

"Nas comemorações do Dia do Professor de Educação Física a inclusão desta.
homenagem especial à turma pioneira de diplomados em nossa especialização, im-
punha-se; é por esta razão que a Associação dos Professores de Educação Física,
com a cooperação desta Escola, assim o faz, com grande prazer e honra.

A Diretoria da Associação dos Professores de Educação Física agradece a pre-
ciosa ajuda da nossa querida Escola de Educação Física do Exérêlto por todas as
gestões que tornaram esta comemoração, este congraçamento, um grande evento».

NOTíCIAS
1 - A Diretoria da APEFEG estará reunida no dia 23, 4a. feira, às 17 horas.
2 - Recebemos: O Previdenciário, maio/agosto 74; APCE, n.v 7 de 74; O Ser-

vidor Municipal, março 74, SP; ESPORTE e Educação, julho/agosto 74; Revista
AABB, $et. 74; Revista do Clube Militar, julho/agosto 7.4; XVI Curso Internacional
de Educação Física 1974, APEF-SP; 2.° Boletim Informativo, da Associação de
Saúde Escolar; Rodovia, n.v 310; Teatro 73; Cartaz Cultural; Desperte 2000 - julho
de 1974; Boletim Acadêmico 1974, da Universidade Católica de Salvador, e o livro
- «Para uma nova dimensão do desporto», de Manuel Sergio de Lisboa. Gratos.

3 - NOVOS ASSOCIADOS.: Prof. Augusto Cesar Soares Coqueiro (readmíssão) :
José Roberto Alvares da Costa, propostos pelo Prof. Manoel Monteíro Soares. Sejam
benvíndos ,

4 - A APEFEG, em face da solicitação do Projeto Rondon - Coordenação da
Ãrea de Santos, ofereceu àquela Instituição dois exemplares do livro «Jogos Diri-
gidos», de Celina Henríque Figueira, Elza Teixeira e Manoel Monteiro Soares.
" 5 - O Professor Ellos Pires de Carvalho é o novo Diretor da Escola de Educação
Física da Universidade Federal de Minas Gerais; sua posse foi a 4 do corrente. Nossos
parabéns. -

6 - O Departamento de Educação Física do Estado da Guanabara comemorou,
este ano, O DIA DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO F'íSICA, às 10 horas do dia
27 de Setembro, no Instituto de Educação. Bravos. A APEFEG está feliz com as
atenções dadas à nossa idéia pioneira. Outras Entidades também comemoraram.
Bom, muito bom mesmo! Entretanto, a comemoração oficial, por parte do Departa-
mento de Educação F'isíca do Estado da Ouanabara, foi um «cochilo jurídico-admi-
nistrativo»; mas são coisas nossas. Na distribuição de «placas de reconhecimento», não
vimos as que, por direito, deveriam ser oferecidas ao Ministro da Educação e ao
Diretor do DED-MEC. Afinal, as instalações esportivas construídas nas escolas da
GB, foram resultado de dotações do MtDC (Loteria Esportiva). O que teria acon-
tecido? Faltou «verba» para essas placas?

7 - O prezadíssimo e ilustre Professor Celso Kelly, nosso amigo e consultor,
há quarenta anos, parece que nos alijou de suas amizades. Isto, evidentemente, não
é por ser ele o Secretário de Educação, porque o Emérito Professor Celso dignifica
o cargo de Secretário, pois sua cultura, saber e diligência são uma homenagem ã

Secretaria de Educação. O certo, entretanto, é que os expedientes - convites envia-
dos pela Associação Brasileira de Recreação e pela Associação dos Professores de
Educação Física do Estado da Guanabara à Sua Excelência não têm conseguido
sensíbílízá-Io, e nós estamos tristes.

DEPARTA~IIDNTOSOC~
a) Aniversariantes do mês de Outubro: Ramilda Colares Quitete de Morais -

Clara Lacerda F'erreíra - Julieta W. C. Gomes - Míguel Edmundo F. Amaral
Pimenta - Wilson Teixeira -" Floriano M. Barreto - Marília do Monte Lima
_ Maria Zorilda Castelo Branco - Alayde Monteiro de Barros Fontoura Lima
- Joaquim J. R. Júnior - Cyridião Florentino de Araújo - Francisco Franchi -
Antônio Fernando Martinho - Enedina de Araújo Pereira - Lúcia Miranda Sá
Mércio da Silveira - Marlene "Perino Penteado - Belmíro Ferreíra Alves Filho -
Nair Pereira Alves - Hortêncía de Gusmão - Maria Helena Rodrigues Pinheiro
_ Marly Arruda Constantino - Simei Ribeiro Bilio - Vera da Silva Coutinho -



Luciane Antunes da Motta - Maria Lúcia Lemos da ·Silva ~ Ennes ROdrigues· de
Oliveira - Augusto Vasconcellos - Aloízío de· Castro Proba - Claudir Silveira
Dawilson Ferreira dos Santos ~ Antônio Barbosa - Yêda Nazareth Duart.e de
Araujo - Maria Nazareth de Holatnda Brittgereit - João José da Silva - Lúcia
Maria Borges - Renata Berenice' Maia - Marco Antonio de Vita, - Trade Pa-
checo - Maria Magela Lima Simiquel- Vanda .Iunqueira de Araujo - José Ro-
berto Alvarez da Costa - Maria Alice C. Couto Fernandes- Ilma Maria Valdetaro
de Moraes - João Urbano Moreíra - Maria Luiza Amaral - Parabéns. .

b) A professora Maria Luiza Amaral, digna e ilustre colega, colaboradora cons-
tante, membro do Conselho Fiscal, aniversaria no dia 4. Parabéns.

c) No Encontro de Amigos do mês de Setembro, realizado no dia. 25 último,
compareceram os colegas Amalia Watson von Windheim, João Viana Barbosa de
Castro e Euclydes Telêmaco do Nascimento. Foi uma tarde-noite muito agradável,
com nosso costumeiro lanche. Amalia recebeu uma lembrança. .

O próximo Encontro, eln outubro será no dia 23, quarta-feíra, às 18 horas.
Estão convidados todos os aniversariantes do mês. Haverá projeção de «slides» ..

d) Encontro de Velha Guarda: .
O próximo Encontro, em outubro, será no dia 23, quarta-feira, às 18 horas.

Mar, Praça 15 de novembro. Todos estão convidados.
e) A parte social do Dia do Professor de Educação Física - O Almoço de

Confraternização.
, Foi a melhor reunião de todos os tempos. Alegria e calor humano. Uma ver-
dadeira e única confraternização. Compareceram mais de cem (100) professores,
sem convocação. O Churrasco foi dos mais suculentos. Os prováveis oradores fica-
ram frustrados; o barulho era grande e não havia microfone. A ilustre Profa. Mau-
rette foi impressionante na mesa das autoridades. A Profa. Moema desfilou com a
costumeira classe. O Prof. Ourique foi o maior glutão. O General Hermilio deu gos-
tosas gargalhadas com as anedotas da Profa. Aleth Carneiro Leão. Ruth de Mello,
Bittencourt e Fantina Melo Gomes - Ivone PilIar foram inexcedíveís na cobrança,
que foi perfeita e compulsória, de tal ordem que a Gerência da Churrascaria solicitou os
cálculos dos nossos computadores. E a omelete da Maria Luiza quase que teve outro
destino. A sempre jovem Profa. Lydia chegou às 15 horas; dizem que o atraso cos-
tumeiro é «charmínho». O Prof , Manoel trabalhou como «maitre», carregador de me-
sas e cadeiras, e comunicou que iria almoçar em outro dia, porque ali não dava. Nos
sorteios, a voz possante e gaúcha do Prof. Jobim, na falta de microfone, anunciou al-
gumas marmeladas». O Dep . Frederico Trotta sorteou o número da Dep. Lygia Lessa,
nossa colega, que recebeu um belo presente. O «polícrômícos Floriano Manhães, recebeu
seu brinde, sob a aclamação de Lindo! Lindo! li; a fase. A nossa prezada Elza foi
a fotógrafa, usou até «flash», vamos esperar pelos resultados. O elegante Esteves
compareceu, e como agradou... Mario de Queiroz veio de Nova Friburgo, prepa-
rou o «improviso», mas não deu pé, mas ganhou as Holandesas. A Profa. Zaide deu
«duro» no ilustre Tito (o n.s 1 não é 41»), que Deus nos perdoe. A Nilza Muníz bebeu
água mineral, sem gás; o Prof. Hirton continua «gozando» .o Prof. Títo, que não
consegue vencer uma pelada de volibol. O Prof. Golombo agradou muito com sua
camisa cor de cenoura. Foi um prazer ver o Prof , Tomaz, entre nós. As queridas
colegas Ondina Costa Velho ~ Ingeborg MüIler não faltaram ao nosso almoço; fica-
rnos felizes. A simpática Prof'a. Dephina fazia anos e os companheiros foram ca-
lorosos. A prezada Fany estava «tristínha». O Ga]. Santa Rosa não veio, infe-
lizmente está adoentado. O Barbosa mostrou que sabe «ballet» moderno. As «me-
nininhas» consideram o ilustre Ergon um «pão», São opiniões: O Hélio sempre dinâ-
mico, (ou seria agitado?), era um ponto alto. A Profa. Elzinha veio também, (nós
temos muita saudade de você). E o circunspecto Prof. André, com seu possante e belo
carro, estacionou junto ao pequeníno carro da Zaide, de propósito. O casal Ricardo e
Senhora são de grande classe. A querida Maria Elzira achou o ambiente quente e
barulhento (realmente, para quem frequenta a Socila, a diferença é grande ... ). O
Prot , Antonio Pires e as menininhas do Concurso estavam lá. O Prof. Jorge Santana,
sósia do Pelé, veio de Galo Branco, São Gonçalo, bravos. A «elegância italiana» da
Maria Lucia Saphira foi destaque da festa. Por hoje, é só.

DEPARTAMENTO DE ASSIST1lJNClA

Apresentamos à Comissão de Educação da Assembléia Legislativa do Estado da
Guanabara, as seguintes Emendas ao Projeto de Lei n.v 1316/74 - Estatuto do Ma-
gistério Público da Guanabara:



EIUENDAS ADITIVAS AO· ANEXO 11

Linhas de Transposição 'das classes ou ~é!i~de classes

1 - Professor C - Educação Física
Professor D - Educação Física

2 Técnico em Assuntos Educacionais A - Educação Física
Técnicos em Assuntos Educacionais B - Educação Física

JUSTIFICAÇÃO

Em face da Política do Governo Federal de incentivo à prática da Educação Física
e dos Desportos no âmbito escolar, é de suma importância a manutenção, no quadro
do magistério, da seção «Educação Física», nas respéctívas séries de classes.

3 - Técnico em Assuntos Educacionais C nível 1

JUSTIFICA!ÇÃO

No quadro das classes de Técnicos em Assuntos Educacionais,· o enquadramento
de seus ocupantes deverá obedecer ao critério da Titulação ou Formação para que
seja garantido aos servidores de habilitação específica em Cursos superíores, maior
nível de remuneração.

lil necessário que haja, além da hierarquia funcional, um escalonamento nos níveis
-de vencimentos.

Onde convier

4 - Na elaboração da política do Magistério deverão colaborar as organizações de
pessoal de Magistério e as entidades de classes.

5 - A aposentadoria dos membros do Magistério, em face da Sua atividade ser
penosa, deve ser especíal ,

JUSTIFICAÇÃO

. «Recomendações aprovadas no I!I Encontro de Professores de Educação Física,
realizado no Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, de 30;6 a 2/7/72, organização e
realização da Associação dos Professores de Educação Física do Estado da Guanabara
- 2.0 Tema - Estatuto do Magistério.

DEPARTAMENTO CULT'URAL

1) Curso de Atualização sobre Folclore - a cargo da Profa, Zaide Maciel de
Castro e com o seguinte temário em cinco palestras:

1 - A ciência do folclore - Conceito e objetivos;

2 - Literatura oral;

3 - Folclore infantil;

4 - Crendices e superstições;

5 - Atividades lúdicas.

o horário será de 19 às 20 horas, na sede da APEFEG, Av. FrankIin Roosevelt,
.n.o 39, sala 1310.

As inscrições irão até 31 de' outubro, para um máximo de 30 alunos. O preço do
. Curso será de Cr$ 50,00, ou Cr$ 40,00 para os associados quites. O Curso começará
a 5 de novembro, e se estenderá a.12, 19 e 26 de novembro e 3 de dezembro( terças-
feiras). Inscrições na APEFEG, de 13 às 19 horas de 2a a 6a. feiras.

2) lI! Curso de Informações por correspondência, sobre Educação Física e
Desportos. Os Srs. professores inscritos receberão a prova-questionário até o fim do
mês. Aguardem.

J



DEPARTAME7 TTO DESPORTIVO

Foi um «barato» o jogo de voli' 01 por ocasião, da parte desportíva das Come-
morações ào DIA DO PROFESS01-1 )E EDUCAÇÃO FíSICA.

Apesar de tudo. nossas atívíd'v' es foram televisadas pelo HOJE, jornal da TV
GLOBO. Foi um furo. A Velha a.' arda disse presente, Nada nos demove (nem der-
ruba ... )

NOTíCIAS DA ABDR - Associação Brasileira de Recreação

1) No dia 23 de outubro reunir-se-á a Diretoria da ABDR, às 16 horas.
2) Aniversário de fundação da ABDR e o DIA DA RECREAÇÃO:
O ponto alto foi o almoço de confraternização, no Laço Gaucho, síto na Rua.

Marquês de Valença, Tijuca, às 13 horas, promoção das Recreadoras Hospitalares.
A ABDR esteve presente com sua Diretoria. A convite da Associação compareceu
o Deputado Frederico Trotta. Estavam presentes, ainda, o Dr. Teófilo Salim, re-
presentante do Exmo. Sr. Secretário de Saúde e mais a senhora Therezinha Borges.

O Prof. Manoel Monteiro Soares, especialmente convidado, discursou na ocasião.
3) Recebemos efusivos votos de congratulações pelo transcurso do Aniversário-

da ABDR das seguintes Entidades: Associação dos Empregados no Comércio do-
Rio de Janeiro, Associação dos Prof , de Educação Física de São Paulo.

4) A Sra. Deputada Lygia Maria Lessa Bastos .requereu à MESA, na forma
regimental, um voto de congratulações com a Diretoria e Sócios da ABDR, pelo
transcurso do aniversário de sua fundação e o DIA DA RECREA2ÇÃO, comemorado,
,a 12 de setembro passado. '
, 5) Apresentamos à Comissão de Educação da Assembléia Legíslatíva do Estado.
da Guanabara, as seguintes Emendas ao Projeto de Lei n.v 1316/74 - Estatuto do,
Magistério Público da Ouanabara .

EMENDAS ADITIVAS AO ANEXO 11

LINHAS DE TRANSPOSIÇÃO DAS CLASSES OU Sl1iRIES pE CLASSES

1 - ACR.ESCENTAR «Professor A - Recreação
«Professor B - Recreação

JUSTIFICA2ÇÃO

O Recreador é um educador em virtude da grande responsabilidade .que lhe cabe
de colaborar com a escola e com a família na formação do «Sócio». O Recreador
reúne grande cabedal de conhecimentos técnicos, científicos e pedagógicos, além de
cultura humanístíca a fim de colocar-se à altura de sua missão.

Na nova política de formação dos quadros do pessoal é aconselhável colocar o
Recreador como membro do magistério.

6) Conforme o Presidente da ABDR declarou em sua fala do dia 12 de setem-
bro, a nossa Entidade não tem feito muita coisa, mas na oportunidade e, com sua.
responsabilidade deseja dizer o seguinte:

a) na forma dos fins estatutáríos da ABDR, A Diretoria tem feito muito e cum-
prindo os dispositivos referidos; entretanto, a maneira geral, filosófico-cultural e às
vezes poética, dos Estatutos, qual um soneto parnasíano, deixa muito a desejar; os
fins da ABDR têm que ser modificados, além do aspecto cultural; impõe-se ser a.
ABDR uma entidade de classe, uma entidade ética por excelência; e para isto esta-
mos aqui.

b) há pessoas respeitáveis, mas poucas avisadas, que andam dizendo que a ABDR
não faz nada, entretanto, devemos lembrar que, inicialmente, essas dignas e ilustra-
das pessoas, devem -ingressar na Entidade, para depois deblaterar; se são sócios de-
.vam pagar suas anuidades. Foram canceladas em agosto deste ano as matrículas de
52 associados, por falta de pagamento (anuidade de 71, 72 e 73).

c) A Presidência precisa de uma Diretoria e de um Conselho Diretor atuantes;
existe, naturalmente, raras exceções; sei que todos seguem a linha de seu 'maior inte-
resse: ganhar dinheiro. Muito bem, a Recreação é um negócio como outro qual-
quer; por estes BRASIS há cursinhos de Recreação a Cr$ 4.500, por semestre.

AJUDEM A ABDR, COLABORANDO COM SUA PRESID:ÊNCIA! ESTE :6l
O DESAFIO.


