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NOTICIAS

A Diretoria Informa:

1 - A Diretoria da APEF-RIO estará reunida no dia 14 de fevereiro, às 16
horas.

.--

2 - APEF-RIO agradece e retribui as mensagens de Boas Festas recebidas do:
Governador Faria Lima - Prefeito Marcos Tamoyo - Profa. Terezínha Saraiva --
União dos Educadores da_Cidade do Rio de Janeiro ~ Associação dos Servidores Admi-
nistrativos do Grande Rio - Associação dos Servidores Contratados do Est _ do Rio
de Janeiro - Federação das Associações dos Servidores Públicos do Est. do Rio de-
Janeiro - Clube Militar - USEM-RJ. - Deputada Lyg1a Lessa Bastos - Escola de
Educação Fisica e Desportos da UFRJ - Assessoria de Educação Física do Municí-
pio do Rio de Janeiro - APEF-São Paulo - Instituto dos Professores Públicos e
Particulares - Imobiliária Pilotis Ltda. - Social Ramos Clube - Vereador Cartos
de Brito - Deputado e Senhora Frederico Trotta - Vereador e Senhora Diofrildo
Trotta - Coordenação de Educação Física do Ceará - Departamento de Educação
Física da Paraíba - Casa do Policial - União dos Professores do Rio de Janeiro -
Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro - Diretoria de Esportes
de Minas Gerais - Gen. Olavo Arnaro da Silveira - Prof , Paulo Ernesto Ribeiro
- Gen. Jayr JordãoRamos - Automóvel Club do Brasil - Associação Cristã de-
Moços - União dos Professores Primários Estacruais dó Est. do RJ - Associação dos-
Empregados do Comércio - Prof , Augusto Listello, da França - Prof. Milton
Coffré, do Chile - Elscola Superior de Educação Fisica da UFRGS - Subcoorde-
nadoria de Educação Física do Rio Grande do Norte - Batista de Souza & Cia. -
King Sport - Academia de Yoga Sandra Augusta, de Aracaju - Professores Nena
e Gilberto Gira-Idez - Professora Elisa Maria Rezende - Prof. Hugo Bastos, Pre-
sidente da APEF-Elmil =-pr-{)"f. L'Uiz-Ratnos Pro'f&-eres~
Conselho Nacional de Desportos - União dos Prevídencíáríos do Brasil - Profa.
Elza Nunes (Academia Silhueta de Mato Grosso do Sul) - Prof. Eurydice da Silva
Costa - Sr. Joaquim Jesus de Abreu - Centro de Estudos da Terceira Idade (SESC.,-
São Paulo) - Departamento Nacional do SESC - Associação dos Artífices do RJ.

3 - ASSEMiBLll:1A GERAL ORD1lNIARIA: - marcada para o dia 21 de
março próximo, de conformidade com o que dispõe o Estatuto da APIDF-RIO, e que
terá, em sua ordem do dia, duas partes; a primeira, de 9 às 10h e 30 enín., para.
apreciação e votação do Relatório e do Balancete referentes a 1978 e assuntos gerais;
a segunda parte, de 10h e 4'5min. às 18 horas, para ELEIÇÃO DIRETA da Diretoria
e do Conselho Fiscal para o hiênío 1979}1981.

As Chapas para as eleições, com os nomes e assinaturas dos candidatos aos di-
versos cargos da Diretoria e do Conselho Fiscal deverão ser regístradas na sede da-
APEF-RIO até o dia 16 de março de 1979.

O Edital de convocação da Assembléia Geral Ordinária será publicado, com ante-
cedência de 10 (dez) dias, em jornal de grande tiragem.

SECRETARIA

1) Horário da APEF-RlO: - nossa Associação está funcionando, normalmente,
de 2a. a 6a. feira, de 13 às 17 h. Para atender o colega associado, ou qualquer outro-
que nos honre com sua visita, há sempre um Diretor, além do nosso funcionário
admínístratívo.

2) Mantenha atualizado o seu endereço. A IDCT tem devolvido vários Boletins
por não encontrar, nos endereços regístraâos., os seus destínatáríos.

3) Atenção: - será normal, nos próxímos meses' de jane1ro e fevereiro, o ex-
pediente da Secretaria da APER-RIO. .' . - .;',.

4) Com prazer, regístramos ó ingresso em nosso quadro social dos seguintes co-
legas: Prof: Moacyr Barreto da Silva Junior - Profa. Rosangela de Barros Queiroz,
e Profa. Hanuko Nagataní Marioka, propostos peJa. Profa.. Maria.- Luiza Amara} -
Proí. Díofrildo Trotta, proposto pela Profà. Fa.ntina. Meio Gomes.



TESOURARIA

1) A taxa social devida pelos associados da, APEF-RIO é a seguínte:

mensalidade: Cr$ 20,00 (vinte cruzeiros), que poderá ser paga por semestre
ccrs 120,00) ou por ano (Cr$ 240,00), para os sócios contribuintes, correspondentes
e estagiários;

- os sócíós proprietários pagarão Cr$ 10,00 (dez cruzeiros) por mês sendo
Cr$ 60,00 por semestre ou Cr$ 120,00por ano.

- . Ao colega sócio-oorrespondente solicitamos que envie sua contribuição social
através de cheque nominal ou ordem de pagamento a favor da Associação dos Pro-
fessores de Educação Física do Rio de Janeiro, no valor da anuidad'e (Cr$ 240,00) ou
do semestre (Cr$ 120,00,cada semestre). O recibo de quitação será enviado pelo Correio.

2) Aos colegaã em débito, solicitamos que saldem as suas dívidas. Se, acaso, têm
dificuldade de vir até a APEF-RIO, telefonem para sua Associação e digam quando
e aonde poderão ser procurados. A APEF-RIO mandará ao seu encontro pessoa de-
vidamente credencíada para receber suas mensalidades. Contamos· com a- compreensão
de todos.

DEPARTAMENTO CULTURAL

1 - XI JORNADAS 'INTERNACIONAIS DE EDUCA'ÇAOFíSICA DA ARGEN-
TINA: - em Buenos Aires, d'e 16 a 25 de janeíro de 1979 - uma realização' do
Serviço IDducativo Argentino, sob o patrocínio da FIE·P. Programa: Ginástica Fe-
minina e Masculina, Educação Física Infantil, Desporto Escolar e Cursos Complemen-
tares. Custo da inscrição: Cr$ 1.200,00. Informações e inscrições: Serviço Educativo
Argentino - Prof. Ramón C. Muros - Lavalle 1569 - 1048 - Buenos Aires, Ar-
gentina - Oficinas l1Z/~ =: ,!,el~fone: 45-~68,,-2...:. _

2 - CURSOS DE ESPEVIALIZAlÇAO NA UNIVERSIDADE GAMA FILHO:
- serão realizados a partir de abrü de 1979,COmaulas à noite e aos sábados, os se-
guintes cursos de especialização, promovidos pela Universidade' Gama Filho e com uma
carga horária de 360 horas, cada um:

- Curso de Ensino da Dança Contemporânea, sob a Coordenação da profes-
sora Myda Maria Sala Paeheeoj

- Curso de Ciência do Treinamento Desportivo, sob a Coordenação do Profes-
sor Manoel José Gomes Tubino.

- Inscrições de 15 de janeiro a 15 de março de 1979,no Departamento de Edu-
cação Física da Universidade Gama Filho - Estrada do Rio Grand'e n.v '2034 - Ta-
quara - Jaca.repaguá - Rio de Janeiro, onde serão prestadas maiores informações
sobre os CU1"SOS, inclusive pelo telefone 342-2122. .

- Documentos necessários para 'a inscrição: a) documento comprooatórío de
conclusão do Curso de Licenciatura em Educação Física; b) Currículum-Vttae ,

,-----

DEPARTAMENTO SOCIAL

1 - JOGOS PANAlMERICANOS - PORTO RICO/1979: - a APEF-RIO, aten-
dendo a sugestões de associados, vai estudar a organização de uma caravana parei
assistir a esse evento desportívo. Se você está interessado, procure-nos. A época é
ótima, de 1 a 15de julho, e o Itmerárío também é bom: - Via Miami.

2 - XXII JOGQS OLmlPICOS MOSCOU/19S0: - A Giro Turismo· Ltda., com
sede em São Paulo, única representante no Brasil dos organízadores da Olimpíada
de MOScou,já está promovendo as inscrições dos interessados, oferecendo várias opções
e fac1lidades. Representa a Giro Turismo Ltda., aqui no Rio, nossa. colega e asso-
ciada Prota; Berenice Salazar Figueira que está à disposição dos colegas para quais-
quer informações e para inscrever os que pretendem assistir àquele magno evento des-
portívo , Se você está -ínteressado, colega, telefone para Berenice (TeI. 275-7976)que
ela irá ao seu encontro. Em tempo: a Giro Turismo é de propriedade de uma colega
de Educação Física; vamos prestigiar a nossa classe!



ASSOOIAÇAO BRASII...EIRA DE REOREAÇAO ::
(ABDB)

"Construa um mundo melhor através da Recreação".

1 ...•. ~~-Recrea.ção

A ABDR está entusiasmada. e não poderia deixar de se expandir, uma vez que
vê seus objetivos irem, aos poucos, tornando realidade entre nós. Por todos os canais
de cooiunícação, estão sendo alertados, chamados e convidados as crianças, os adoles-
centes, OS jovens, os adultos e até mesmo os idosos (felizmente) para tomarem parte
nos programas de atividades recreativas. São as Colônias de Férias, os Cursos de
Artes (visuais, teatro, música) os Esportes, as Corridas Rústicas, enfim, uma 'gama de
atividades empreendidas por Entidades Governamentais, Pró-Governamentais e Par-
trcuíares. Todas se preocupando, conscientemente, com os problemas individuais e so-
ciais, visando o bem-estar de cada um.

o nosso lema é:

IndIviduo - Comunidade:>

Participação - alegria - expressão - convivência sadía!

2 - Beuníão ~ SESI - Regional

Ia. Reunião dos Servidores Técnicos do Serviço de Lazer do Departamento Re-
gional do E8tado do Rio de Janeiro. '

Na primeira quinzena de dezembro p.p. foi realizada a Reunião acima citada,
sob a coordenação do Chefe do Serviço de Lalrer - Prof , Du-Clerc Rod'rigues de
Carvaãho, também Více-Presídente da ABDR. quando foram tratados os seguintes
assuntos: -

normas e procedimentos para a programação de Lazer em todo o Estado;

uniformização de normas de trabalho tanto no campo administrativo quanto
no técnico;

metodologia dos fundamentos pedagógicos das atividades recreativas para o
uso do Lazer e aplicação das mesmas, respeitando as características regio-
nais.

3 COrrespondência recebida.:

À ABDR foram enviados votos de Boas Festas:

Prof. Carlos Alberto ImbrugUa 'e Família; Arquiteta Marlene Makovlic; Escola
de Educação Física de Volta Redonda; Associação Brasileira para Prevenção de
~cidentes; Associação Brasileira de Mulheres Universitárias; Instituto de Professores
Públicos e Particulares, e o Centro de Estudos da Terceira Idade (SESC - São
Paulo).'

A todos OS nossos amigos, renovamos as nossas felicitações e os votos de venturas
para o ano que ora se inicia e, sensibilizados, agradecemos,

4 - Caro Sóclo

Estamos aguardando sua colaboração no sentido dos nossos trabalhos, nossas
aspirações, nossas lutas em prol dos nossos objetivos comuns e também no acerto da
anuidade junto à Tesouriuia. Venha participar com a ABDR! Nossos agradecimentos.

Solidarize-se com: a ABDR!


