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PLANO ORÇAl\IEN'fARIO DA APEFEG - 1974

A PEFEG é uma Entidade deficitária; suprida, mensalmente, pela Presidência,
que transforma estes suprimentos em donatívos ,

Quais as razões deste desequilíbrio orçamentário? Simples, no 1." semestre do cor-
rente ano, somente 30% dos associados, pagaram suas mensalidades ou taxa de manu-
tenção e por esta razão no Boletim Mensal Informativo n.v 236 de Set.j73 a Tesoura-
ria dizia ({.AAPEFEG é uma Entidade modesta, séria, atuante e vive dos seus parcos
recursos.

Não recebe nenhum centavo das autoridades, seu orçamento é fruto das con-
tribuições dos prezados colegas e só seu Presidente é que vem até hoje, fazendo
suprimentos nas necessidades ou fazendo donativos substanciais.

Em agosto foram canceladas as matriculas de 81 associados (contribuintes e
correspondentes), que infelizmente deixaram de recolher aos cofres da APEFEG a im-
portância de Cr$ 12.150,00. 11:de se acrescentar que os colegas que tiveram suas
matrículas canceladas deviam, no mínimo, 30 meses (1971, 1972 e 1.° semestre de
1973) . , I I" I i' i

No dia 24 de outubro do corrente, com estudo feito pela Tesouraria verificou-se,
a grosso modo, que dos remanescentes só 70% estavam em dia e 301%,em 'atraso,
dando um total de Cr$ 7.044,00, senão vejamos: 40 proprietários que ainda não pagaram
taxa de manutenção (40x30,00) = 1.200,00; 74 contribuintes em débito (74x60,00 -
anuidade) = 4.440,00, 46 correspondentes (46x60,00) = 2,224,00 e 6 sócios remidos
que não pagaram manutenção (6x30,00) = 180,00. Num total de 7.044,00.

A APEFEG apresenta na oportunidade desconto em folha para os servidores do
Estado, faz qualquer cobrança domiciliar quando solicitada, pagamento no Departa-
mento de Educação Física ('om os colegas colaboradores e sua sede está aberta de 13
às i9 horas, de 2a. a 6a. feira.

Por outro lado a Tesouraria fez um levantamento das despesas mínimas' 'da.
APEFEG, e o resumo é o seguinte; empregado 312,00, INPS e FGTS 127,81, conta-



dor, 150,00 limpeza 50,00, telefone 50,00, luz 20,00, condomínio 120, (pago adiantado),
prestação de mimeógrafo 565,55, Boletim Mensal 340,00, Correios 200,00 (média),
diversos 100,00, perfazendo o total de 2,235,36 mensais.

Assim, em face do exposto a Diretoria resolveu fazer um planejamento orçamen-
tário para 1974 e cuja receita seria obtida através de:

1) colocar o pagamento em dia dos prezados colegas, para os quais pede a maior
colaboração possível; principalmente o desconto em folha pelo IPEG;

2) Campanha de readmissão e admissão de novos associados, a iniciar no dia
16 de novembro e terminar a 19 de dezembro do corrente (serão publicadas normas
especiais) ;

3) em face do aumento crescente dos preços das utilidades, salários e também
pela necessidade da APEFEG manter um verdadeiro departamento tratando das ta-
refas administrativas do INPS, FGTS, ISS, ICM, IR, PIS, etc., - a Diretoria re-
solveu aumentar a mensalidade do Sócio Contribuinte e Correspondente - de Cr$ 5,00
para Cr$ 8,00, pagável por semestre, ou anuidade e taxa de manutenção de Cr$ 2,50
para Cr$ 4,00 para os sócios proprietários e remidos, tudo de acordo com o Regi-
mento Interno e a partir de 1974.

A Diretoria sabe que muitos dirão que as cifras são ridículas, mas a APEFEG,
quer somente isto, desde que paguem.

4) ativar a venda de livros especíalizados, pelo reembolso, ou na sede;
5) organizar cursos, publicações e demais atividades culturais.
6) as atividades dos diferentes departamentos deverão ser todas elas auto-

financiáveis, notadamente, no Departamento Social.
Para não tornar o Boletim Mensal mais caro, aqui a APEFEG para, e pede a

colaboração de todos.
NOTíCIAS

1 A Diretoria da APEFEG estará reunida no dia 28, 4a. feira, às 17 horas.
2 Recebemos: Folha do Professor, Sindicato dos Professores da Guanabara,

n.v 45 setjoutj73; Revista do Club Municipal - set/73; Náutico - Notícias, setj73;
Revista do Altomóvel Club do Brasil, set.j73; Jornal do Funcionário - outj73,
ASCB; BANAS, setj73; Boletim de FIEP n.v 2 1973; Centro Excursionista Brasi-
leiro n.s 301 setjout 73; li;dncação e Movimento abrjjun 73, Moçambique - Portu-
gal e o Previdenciário, Set/Out 73. Gratos

3 Novos associados: Professores Ricardo Mufioz Bove e João Urbano Mo-
reíra propostos pelo Prof. Manoel Monteiro Soares. Sejam benvindos.

4 - Recebemos da CBD e FARJ convites para assistir a programação do
Atletismo Internacional, com participação de recordistas mundiais, atletas da Alema-
nha Ocidental, a realizar-se na E,EFE. Gratos.

5 - A Sociedade de Medicina Desportiva da Guanabara tem nova Diretoria
para biênio 73j75. Orígado, pela comunicação.

SECRETARIA
Campanha de admissão e readmíssão de associados

Terá o seguinte regulamento:

1) O concurso de propostas de novos SOClOS e readmissão dos ex-asocíados sera
realizado de 16 de novembro a 19 de de dezembro do corrente, última reunião de Dire-
toria do ano de 1973.

2) Os sócios admitidos ou readmitidos serão das categorias de sócios contribuin-
tes e correspondentes.

3) Os sócios interessados em participar do concurso deverão inscrever-se em
relação própria na sede da APEFEG.

4) Os colegas propostos deverão pagar no ato da readmissão ou admissão o 1.·
semestre de 1974, isto é, Cr$ 48,00 ou assinar, caso seja servidor do Estado, autori-
zação para desconto em folha de pagamento a partir de fevereiro de 1974.

5) Todos que participarem no concurso receberão o certificado de colaboradores.
6) Na forma do Estatuto só poderão ingressar na APEFEG professores de

~ducação Física devidamente regístrados no DED do MEC, bem como os recém-
diplomadQs com os processos de registro em andamento.



7) Os sóCios participantes do ConcursO de PropõstaS deverão apresentar para
o 1.° lugar um mínimo de 20 propostas e para o 2.° de 10 propostas.

8) Ao 1.0 lugar será conferido um prêmio de Cr$ 200,00 e ao 2." Cr$ 100,00 em
livros especializados em Educação Física e Desportos da nossa secção de vendas.

DEPARTAMENTO SOCIAL

a) Aniversariantes do mês de outubro - um «cochilo» da revisão e por isso
houve omissão.

A professora Maria Luíza Amaral, digna e ilustre colega e colaboradora cons-
tante, membro do Conselho Fiscal, aniversariou no dia 4 de outubro passado. Para-
béns e desculpas.

b) Aniversariantes do mês: Manoel Monteiro Soares - Zaide Maciel de Castro
- RacheI de Araújo - Miriam Coutínho de Almeída - Dirce Latari de Queiroz -
Leda Vasconcelos - Maria Lúcia Saphira Ribeiro - Gilberto Monte de Campos -
Adlgina Angela Oonçalves Vieira - Ergon Omena Leite - Yesis Ilcia Y. A.
Passarinho - Yara Victoria da Silva - Wilson de Mattos - Gildo Rodrigues -
Múcia Graça Mártyres - Georgia Vieira Santos - Octacília Pereira dos Santos
-- Mário Ferreira de Souza - Affonso Mac-Dowel de Britto Pereira - Beatriz
Víeíra Bueno - Maria Aparecida Barcellos - :úctor Orlando Garcia - Clarice de
Freitas Costa Manno - José Ferreira da Silva - Waldir Barbosa de Souza - Helio
Costa de Lacerda - Edir Marques Soares - Maria Regina Barletta da Costa -
Maria Celía de Avelar Sanches - Marlene Barbosa Lopes - Vera Maria Fontenelle
Furtado e Maribete Carlos de Souza. Parabéns.

c) O Professor Manoel Monteiro Soares, nosso Presidente e Sócio Benemérito
da APEFEG, aniversaria no dia 6. Parabéns.

d) O Prof. Wilson de Mattos, membro do Conselho fiscal da APEFEG, faz anos
no dia 9. Nossos parabéns.

e) A Profa. Zaide Macíel de Castro, Diretora Social da APEFEG, aniversaria
no dia 15. iNo'Ssoscumprimentos.
_ - .f) Encontro da Velha Guarda - Foi um sucesso a nossa Excursão ao Pão
de Açúcar e almoço na Urca; apesar do tempo encoberto a vista panorãmíca do
Rio de Janeiro, entrada da Barra, aterro, fortalezas, a cidade e a ponte de Niterói
formam um todo único e inesquecível; não há coisa igual no Mundo. O serviço de
bondinhos é magnífico - vista panorâmica e duração 2 1/2 minutos da Praia
Vermelha à Urca e o mesmo tempo ao Pão de Açucar. ]';j um orgulho.

~O próximo Encontro será no dia 30, 6a. feira, no Restaurante Fadista de Lisboa
Rua São José, 20, às 12,30 horas.
g) Excursão à Pedras Ruivas:
Será realizada no dia 24 do corrente, sábado, na mansão dos Doutores Fran-

cisca e Francisco Baker , Ponto de encontro na saída da Ilha do Governador às 8 hs.
da manhã. Todos motorizados. O Germano participara da nossa excursão fazendo
aquele delicioso churrasco que todos nós conhecemos.

Telefone para o Prof. Manoel pedíndo inscrição na APEFEG.
h) Encontro de Amigos.

O último Encontro de Amigos, que é realizado após a reumao de Diretoria,
teve a participação especial da prezadissíma colega ILMA MARIA VALDE'TARO
DE MORAIS, aniversariante do mês.

'0 próximo Encontro será no dia 28, às 18 hs, com o nosso costumeiro lanche
seguido de projeção de slides sobre as Olimpíadas de Munique. Estão convidados os
aniversariantes do mês.

i) Copa do Mundo de 1974. FUTEBOL.
Estamos sonhando desejando comparecer ao WM 74, na Alemanha Ocidental.
A Chanteclair está promovendo e facilitando a ida dos interessados ao Campeo-

nato Mundial. Apareça para conversarmos sobre o assunto. É urgente.

DEPARTAMENTO 'CULTURAL

1) Recebemos do ilustre colega Vicente Leitão da Cunha seu magniífico tra-
balho «Planos de Aula» de Iniciação Desportiva. São 60 aulas planejadas com a re-
Iíz orientação da Educação Física Desportiva Generalizada. Acreditamos que A.



t1steio, o maior dífusor dessa pedagogia Aqui no Brasí], teria orgulho de subscrever
os «Planos de Aula» do Prof. Vicente Leitão. E um trabalho, além de tudo, muito
bem organizado. Cumprimentamos o prezado colega e recomendamos a presente
obra aos Professores de Educação Física de todo o Brasil. Preço Cr$ 50,00.

1), Estão à venda na sua APEFEG os seguintes livros, todos da Forum Editora.

Ginástica Moderna sem aparelhos, Profa. Ilona Peuker Cr$ 15,00; Psicologia
Desportiva - Prof. John Lawther, Cr$ 25,00; Organização e Motivação da Educa-
ção Física (para crianças e jovens) Profs. Hans Dassel e Herbert Haag,
Cr$ 15,00; Ginástica e Hecreação - Prof. Klans Kerkmann, Cr$ 20,00; Aptidão F'r-
síca - Método ü. Cooper - Cr$ 20,00. Introdução à Didática de Educação Fí-
sica - Prof. Alfredo aría Jr., Cr$ 35,00; Capacidade Aeróbíca - K Cooper,
Cr$ 20,00; Relax Vital, Andréa Zenteleit, Cr$ 10,00; Ginástica para, preguiçosos,
Stephen Ruffaker, Cr$ 10,00; Viver bem até os cem - Drs . Mauricio Rocha e Luis
Santos Cr$ 8,00; Progresso Físico-Esportivo - Prof. Vaughan Thomas, Cr$ 25,00;
Treinamento de Força - Raoul Mollet, Cr$ 15,00; Treinamento ao ar livre
Raoul Mollet Cr$ 25,00'; Treinamento em circuito, Lelio Ribeiro, Cr$ 20,00.

Atendemos os prezados colegas pelo Reembolso.

3) Estão à venda na APEFEG' - Jogos Dirigidos do Prof . Manoel Monteiro
Soares e outros, Cr$ 20,00; Danças do Norte e CIO Sul, Zaide Macíel de Castro
Cr$ 6,00; Danças Regionais e Brinquedos Cantados - Publicação n.v 2. da APEFEG,
Cr$ 6,00; Calistenia no plano Geral da Educação Física - Cassio Rothier Cr$ 6,00;
Organização de Competições de Desportos Coletivos, J:'rof. Renato Bríto Cunha,
Cr$ 6,00; Danças Panamericanas, Coletânea - Fany Levin de Lemos, Cr$ 6,00.
Atendemos pelo Reembolso. .

4) Provas dos Concursos realizados na Guanabara - Prof. de Educação Fí-
sica. 1962 - 1964 - 1965 - 1966 - 1972 - Preço Cr$ 6,00 cada.

Atendemos pelo Reembolso.
; .

5) Revista ««Deporte 2000», espanhola, a melhor revista de desportos do Mundo;
segundo informações da «Anglía Importadora, todos os colegas que adquiriram na
APEFEG, assinaturas já receoeram as suas Revistas.

Estamos aceitando novas assinaturas, agora mais cara - Cr$ 130,0,0, por 12
números a parttr de setembro de 1973, mensalmente, com um prazo para a Ia. dis-
tribuição de 60, dias.

o pagamento pode ser Zeito em duas prestações.

6) II Curso de Informações por correspondência de Educação Física e Des-
portos:

Há, ainda, várias coleções, 15 assuntos, o-s 100,00.
As respostas do questionário até 30 de novembro.

DEPARTAMENTO DE ASSISTíllNCIA

1) 2.° Congresso Nacional dos Servidores Civis do Brasil - Ativos e Inativos.
Realizado de 22 a 28 de outubro e com a presença de 870 servidores públicos

de todo o País. , I I I I ! ' I I
As teses que empolgaram os congressistas foram: Aposentadoria aos 25 e 30

anos, paridade salarial entre os servidores de todas áreas e poderes, dignificação da
função pública, novo Estatuto e implantação do novo Plano de Classificação de Car-
gos. Aguardemos.

2) Assistência Jurídica - com o Prof. Manoeí Monteíro Soares, às 2a. 3a.
5a. e 6a. feiras de 16 às 19 horas, somente consultas.

3) Assistência Médica especializada em Educação Física
Cavalcanti Ca·minha, às 3as. feiras, de 15 às 16 horas.

com o Dr. Aloysio



SUGERIMOSAO COLEGA
QUADRILHA AMERICANA

(Estados Unidos)

Continuação do n." anterior
JQuadrilha Americana (Square Dance)
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NOTíCIAS DA AnDR - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECREAÇÃO

1) II! Curso de Informações por correspondência sobre Re-creação:
As matrículas continuam abertas até 31 de dezembro. O preço é Cr$ 60,00 com

direito a certificado se responder a um questionário. Os 10 assuntos já foram envia-
dos a todos os inscritos.

2) m Seminário de Recreação.
A ABDR já redigiu as Atas das Sessões Plenárias e da Mesa Redonda e em

breve enviará as Recomendações, Resoluçõe-s e Conceitos.
3) Tesouraria.
A Diretoria solicita por gentileza os pagamentos da anuidade dos prezados co-

legas, de 1972 e 1973.
4) A reunião de Diretoria será no dia 28 do corrente, às 15 horas.

NOTA
II CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA PROFESSORES

DE EDUCAÇÃO FíSICA
1) Promoção do Departamento de Educação -Física, Esportes e Recreação da

Guanabara.
Periodo de 3 a 21 de dezembro. Inscrições a partir do dia 12-11-73, na sede

do Departamento com o Prof. THOMAZ, na rua Bíachuelo, 136 sobreloja.
EXIG1!:NCIAS: 2 retratos 3x4, comprovante de licenciatura em Educação Física
(xerox) para os Professores que não são servidores da Rede Estadual. Admite-se
alunos das Escolas de Educação Física (6.0 período).

2) PREMIO JOAQUIM LEITE DE CASTRO
Promoção da Sociedade de Medicina Desportiva da Guanabara. Poderão concor-

rer .todos os sócios das entidades de Medicina Desportiva filiados à Federação Bra-
síleira de Medicina Desportiva. _

O autor do trabalho vencedor receberá Cr$ 1.000,00, em espécie. Início das ins-
crições: 1 de novembro, encerramento a 31 de março de 1974. _

Outras informações na Secretaria da Sociedade de Medicina Desportíva da Gua-
nabara --Av. Men de Sã, 197 - Rio - GB.


