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Departamen to de Divulgação
BOLETIM MENSAL INFORMATIVO N.O 230 GB. MARÇO DE 1973

MUNIQUE - OLIMPíADAS - PARTICIPAÇÃO DO BRASIL

As impressões aqui relatadas são meramente pessoais, para as quaís assumo __
inteira responsabiliade. =-. -

A imprensa, autoridades e povo acharam que o Brasil deu um vexame em
Munique; nada disso. Preliminarmente, «O principal é competirs e as vitórias
não podertam vir, porque o Brasil não tem íntra-estrutura para apresentar campeões
aos Jogos Olímpicos. Acho que até fomos muito bem - 6.0 lugar em natação,
3.Q no atletismo, e 3.° no judô e etc.

Apesar de todo o desejo do Governo da República, o Brasil não faz ainda
Educação Física consciente sem outros fins atingir senão o estado atlético dos par-
ticipantes e posterior seleção para os diversos desportos. Impõe-se prática real,-
séria a continuada da Educação Física e dos Desportos, nas Escolas nas""ljniver-
stdades, nos Clubes, nas Indústrias, no Comércio, na Igreja, e etc.' É neli,éssário
fazer Educação F'ísíca visando, única e exclusivamente, melhoria da saúde dç povo,
do estado atlético, da aptidão física e não para fazer propaganda com outras" ínalí-
dades através da Educação Física.

Não é só futebol; meus amígost, em minha adolescência fiz parte de um clube-
Independência F.C. -, filiado à AMEA, a então mentora dos Desportos no Rio,
a o ciune, para participar no Campeonato de Futebol era obrigado realizar duas com-
petições atléticas anuais, objetívando a difusão do atletismo. E isto tinha efeito?
Sim, até hoje tenho interesse pelo atletismo em face desta experiência da moci-
dade.

O futebol tem muitos clubes participando e inúmeros campeonatos e a Fede.
ração Carioca de Atletismo tem somente seis filiados (Vasco, Flamengo, Fluminense,
Botafogc, Arte e Instrução e Gama Filho), que em minha opinião pouco fazem, a não
ser promoção através do atletismo, não há locais, não há atletas, e nem mesmo um
livrinho de Regras de Atletismo a nossa CBD, publica.



Voltando às Olimpíadas; só uma coisa fOi desanimadora e incompreensível: os
nossos atletas desfilaram mal na inaguração dos Jogos, não havia sincronização
dos passos e isto é imperdoável; outra coisa, foi o comportamento de muitos atletas
brasileiros e de outras nacionalidades, sentados e deitados na hora do juramento
oumpico, isto é assustador.

Ic,luantoao basquetebol, nós tínhamos grandes esperanças nos brasileiros, comprei
o «ticket» para a final, mas acho que os maus resultados foram unicamente por
falta de estado atlético dos nossos homems. Esta, foi talvez a única decepção. Vol-
taremos com outro artiguete.

AS NOTíCIAS

DIRETORIA
1) Diretoria da APEFEG estará reunida no mês de março, no dia 14, 4a. feira,

às 18 horas.
2) Assembléia Geràl, na sede da Associação no dia 14 de março, às 17 horas,

com a fmalidade de referendar a Consolidação do Regimento Interno da APEFEG.
3) Recebemos: MUDES Boletim Informativo, dezembro de 1972 n.O 10; Con-

gresso Braaíleiro de Medicina Desportiva; Boletim CBD n.v 22; Boletim Informativo
fevereiro de 1973 da Associação dos Servidores Cívis :do Braail ;' Trabajo en Israel,
novembro/dezembro de 1972; Centro Excursionista Brasileiro, Boletim Janeiro e
fevereiro de 1973; Revista do Club Municipal novembro e dezembro de 1972; Edu-
cação ]!'ísica e Desportos - Ministério da Educação Nacional, abril e junho de 1972
- LIsboa-portugal; Educação e Movimento, julho e setembro de 1972 - Lourenço
Marques - Moçambíque ; O Servidor Municipal - São Paulo - janeiro de 1973
e Revista. do Club Militar - Jan./Fev. 73. Gratos.

4) 27.° Aniversário da Associação dos Professores de Educação Física do Es-
tado de. Guanabara.

Completará a 29 de março a APEFEG mais um ano de existência e de' ativida-
des no interesse da classe.

O prograJhà <Ie atividades está, assim dístríbuído:
28/3 - 4a. feira, às 18 horas - Sessão solene e posse da Diretoria, seguida

de Palestra sobre as Olimpíadas, com filmes e «slides», a cargo do Prof. Manoel
Monteiro Soares.

29/3 - ea, féira, às 17 horas - Lançamento do II Curso de Informações, por
correspondência, de Educação Física e Desportos.

30/3 - 6a. feira, Festa dançante na «Boite» do Automóvel Clube do Brasil,
de 21 às 24 horas.

31/3 - sábado, Excursão à Correas, na casa de campo da Prof. Edith Soares
Solou Ribeiro. Churrasco a cargo do nosso Germano.

5) A Associação dirigiu-se ao Dustre Secretário do Estado de Administração
Prot . Antonio José Chedíak solicitando as providências necessárias para ultimar

os atos complementares necessários ao concurso para Professor de Educação Física.
6)E com prazer que acusamos o recebimento do telegrama do Gabinete do

Exmo. Sr. Ministro da Educação e Cultura agradecendo a remessa das Recomen-
dações do III Encontro de Professores de Educação Física, e dizendo mais, que a
matéria foi encaminhada a consideração do Departamento de Educação Física e
Desportos do MEC.

Ainda agradeceram e prometeram ampla difusão o resultado do nosso III En-
contro as seguintes Entidades e Autoridades: Escola de Educação Física da Polícia
Militar do Estado de São Paulo, Departamento de Educação Física e Desportos do
Estado do Malto Grosso, Exmo. Sr. Secretário de Estado e Administração da ouane-
bara, Prof. Antonio José Chedtak Exmo. Sr. Diretor do Departamento de Educa-
ção Física e Desportos e Recreação da Guanabara, Prof. José Augusto Cavalcanti
Cysneiros.

SECRETARIA
Eleições - Biênio 1973/1974
A Diretoria, na forma estatutária e regimental. convoca os Srs. Sócios -

proprietaríos, contribuintes e contribuintes-remidos, quites para eleição da Diretoria.
para o próximo biênio 1973/1974.

••



As chapas apresentadas deverão ser assinadas por todos os candidatos à Pre-
:Sidência, Více.Presídência, Tesouraria, Secretaria' e por todos os membros do Conselho
Fiscal, ratificando suas concordâncias.

As chapas deverão ser apresentadas até o dia 15 de março, às 17 horas, na
sede da APEFEG.

As eleições serão realizadas no 21 de março, 4a. feira, de 9 às 18 horas
na sede da Associação.

"TESOURARIA

Prezadoa Colegas!
De acordo com o Regimento Interno, os SOClOScontribuintes e correspondentes,

após 12 meses de atraso terão canceladas as suas matrículas 2, ainda mais, de-
termina que na Ia. quinzena de abril de cada ano f'ar-se-á a revisão das matrículas.

•• J!: uma pensa. E tão pouco. Anuidade Cr$ 60,00, podendo ainda descontar em
folha de pagamento para sócios funcionários do Estado da Guanabara, através do
:JPEG.

~ DEPARTAMENTO CULTURAL

1) A APEFEG lançará na Semana de Aniversário o II Curso de- Informações
'por Correspondência, sobre Educação Física e Desportos. São 15 -assuntes de grande
-atualídade . Haverá expedição de certificado aos que responderem ao questionário de
<conclusão de curso e que demonstrarem aproveitamento". Acham-se abertas as matrí-,
culas até o dia 31 de março próximo futuro. Os COlegas receberão um comunicado
-especíal .

2) REVISTA ESPECIALIZADAS EM EDUCAÇÃO FíSICA - Adquira uma
-assínatura da Revista «DEPORTE 2ÕOO»,em língua espanhola, a melhor e a mate
completa que já vi. A assinatura poderá começar nos números das Olimpíadas
agosto-setembro e outubro-72 - Edição Extra, uma coisa, ou então a partir de
'outubro de 1972. A Revista é mensal e º-P.x.e.ç(L..é....d~$-80,O(}-a-nuais;-pagáveí de---
de uma só vez; ou 'em três prestações de Cr$ 40,00, 20,00 e 20,00. Passe pela.
Associação e veja que jóía .

O Instituto Nacional de Educação Física de Lisboa - Portugal edita
-o Boletim da INEF. Recebemos os ns. 1 e 2 - janeiro-julho de 1972. Assuntos da
-atuandaoe em .t;;ducação Física e Desportos. O preço é de Cr$ 25,00 anuais, quatro
'números e a encomenda é feita por intermédio da l!~IEP e com a colaboração da.
APEFEG. .

3) F'orum Editora é uma editora de Educação Física e Saúde. Bravos. Bra-
-víssimo. J!: com grande simpatia que registramos o fato. A nossa Associação está.
-cotaborando com estes desbravadores e os prezados colegas deverão receber em
casa impressos com Os nomes dos livros, em língua portuguesa, lançados, ou a.
'lançar dentro de 20 dias. .

Hoje, destacamos:
Treinamento ao ar livre - Raouí Mollet; Treinamento em circuito - Lélio

-RIbeiro;
Diário de saúde e Treinamento - Raoul Mollet; Viver bem até os cem -

'Luís Santos e Mauricio Leal Rocha e Relax Vital - Dra . Andréa Zenteleit.
4) Adquira o I Curso de Informações por Correspondência sobre Educação

.Ftsíca e Recreação Editado em 1971. Só há 20 coleções completas.

:I>EPARTAMENTO SOCIAL

1) Aniversariantes do mês:

Afonso l<'ortes Soares Pereira - Helio da Silva Pereira - Celina da Costa!
'Rodrigues - Celma Marcondes da Costa Pereira - Cybele Guimarães Porzsoet -
Mario de Queiroz Rodrígues - Angélica Barroso Beltrão - Ondina d'Arezzo da.
'Costa Velho - Gilda d'Almeida Mattos - Paulo de Oliveira - William Kepler
Rosa - Elias Lev:y - José Rêgo Lemes - Laura Carvalho Morelli - Augusto
Çesar Soares Coqueiro - Nilson Caetano da Silva - Isnard da Oosta Araújo -
:Mafalda Marselha Springann - Benedito Pavão - Uka Aparecida Lemos t.o,



rena - Antônio Scarino de Oliveira - Sônia Monteiro Garcia de L05 Rios. - AI
varo Antônio dos S. Peixoto - Maurette Augusto - Irene Gomes de Oliveira -
Gelsomina Malvessí - Braz Ferreira da Silva, João Baptista de Araujo - Carlos
Nberto Silva Monteiro e Angelita Cavalcanti Brandão - Jayme Burchteín -- Re-
nato Matos Silva - Jorge Steinhilber - Celia Regina Leitão de Oliveira Pinto e
Alipio Jfernandes do Amaral. A todos os parabéns da APEFEG.

2 Boite no Automóvel Club do Brasil, dia 30/3, 6a. feira, de 21 às 24 horas.

3) Churrasco na mansão da Profa. Edith Soares Ribeiro na Semana de Ani-
versário, em Oor'reas, no dia 31/3, sábado - Inscrições com o Manoel .

4) Cruzeiro marítimo à Manaus - 26 dias inesquecíveis - em Julho de 1973-
- Rio - Salvador - Recife - Fortaleza - Belém - Santarem - Manaus ,
Uma viagem em rrtímo de alegria. Todos a bordo de um transatlãntíco nacionah
- !tosa da Fonseca Ou Ana Nert , Venha conversar conosco.

DEPARTAMENTO DE ASSISTttNCIA
r;

1) Assistência Jurídica de 2a. a 6a. feira de 17 às 19 hs., somente consultas •.
a cargo do Prof. Manoel Monteiro Soares.

2) Assistência Médica especializada em Educação Física a cargo do Dr. Aluísio
Cavalcanti Caminha, de 16 às 17 horas, às quartas-feiras.

3) Feuzmente, no dia 19 de fevereiro o Exmo. Sr. Diretor do Departamento>
do .nnposto Sobre serviços deferíu isenção do ISS para nossa Entidade durante o
exercício de 1972. Meus amigos, até 31 de março começa novamente a nossa luta,.
pois é o término para o prazo para ser renovado o pedido de isenção para o corrente
ano.

•.

NOTICIAS DA ABDR - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECREAÇÃO

a) Paguem sua anuidade relativa ao ano de 1973; somente Cr$ 20,00 até
30 de junho e Cr$ 24,00 depois desta data. Os colegas que ingressarem na ABDR.
até junho pagarão anuidade, após esta data contribuindo com Cr$ 12,00 - 2.<>
semestre.

b) No dia 14 de março próximo, a Diretoria da ABDR reuntr.se.á às 16.
horas, na sede da APEFEG.

c) Srs. Associados: Enviem duas fotos 3x4 para que seja providenciada sua.
carteira social.

d) A nossa Entidade recebeu convite oficial da IRA para o Congresso Inter-
nacional de .H.ecreação a realizar-se em Bruxelas, em abril de 1973.

e) 1II Curso de Informações por Corírespondência, sobre assuntos de Re-
creação, deverá iniciar-soe em abril, do corrente. Aguardem instruções.

f) Os Srs. Associados da ABDR ficam convidados para a Assembléia Geral
que será realizada no dia 21 de março quarta-feira, das 9 às 18 hs., na sede da
APEFEG e cuja Ordem do Dia é a seguinte: Eleição da Diretoria, do Conselho Fiscal
e do Conselho Diretor.

g) Os prezados colegas da ABDR estão convidados para a Assembléia GeraL
que será realizada a 14 de março, quarta-feira às 15 hs. na sede da APEFEG com
a rmandade de modificações no Estatuto e no Regimento Interno.

h) A ABDR deverá realizar breve um grande trabalho de projeção nacional.
qual seja a Kecreação na Cidade de Altamíra e Agrovilas da TRANSAMAZôNICA_
Aguardem solução das altas esferas' governamentais.


