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CARTA INTERNACIONAL DA EDUCAÇÃO FíSICA E DO DESPOR.TO
Traduzida pela APEF-RIO

(Conclusão do texto pubtícado no BlJ>letimn,? 279)

Artigo terceiro - Os programas de Educação Física e de Desportos devem res-
ponder às necessidades individuais e sociais.

3.1 - Os programas de Educação Física e Desportos devem ser concebidos
em função das necessidades e das características pessoais dos participantes, assim como
das condições ínstitucíonaís, cultu-aís, sócío-econômícas e climáticas de cada país.
Estes programas devem dar prioridade às necessidades dos grupos desfavorecidos da
sociedade.

:::.2 - Dentro de um processo de educação global, os programas de Educação
Física e de Desportos devem contrtbuír, não só por seu conteúdo como por seus ho-
rários, para a formação de hábitos e comportamentos favoráveis à plena realização
da pessoa humana.

3.3 - Os desportos de competição, ínckusiv e em suas manifestações de espetáculo
público, segundo o ideal olímpico, devem continuar a serviço do desporto educativo
do qual é culminância e exemplo, e devem permanecer à margem dos interesses co-
merciais que estão em procura de benefícios próprios.

Artigo quarto - O ensino, o enquadramento e a. direção das atividades de Edu-
cação Física e dos Desprotos devem ser confiados a pessoal qualificado.

4.1 - Todos os que assumam a responsabihdade profissional da Educação Física
e dos Desportos devem ter competência e formação apropriadas. Devem ser recrutados
com cuidado, em número suficiente, tendo uma formação prévia e mantendo aper-
feiçoamento contínuo a fim de garantir níveis de especialização adequadcs.

4.2 - Um pessoal voluntáríc, devíc'amente formado e ajustado, pode aportar
uma contribuição inestimável ao desenvolvimento 8'eral dos desportos e estimular a
participação do povo na prática e na organização das atividades físicas e desportivas.

4.3 - Devem ser criadas estruturas apropriadas para a formação do pessoal de
Educação Física e de Desportos. A situação juriJica e social de todo este pessoal- deve
ccrresponder às funções assumidas.

Artigo quinto - Para a Educação Física e os Desportos são indispensáveis
instalações e materiais adequados.

5.1 - Deve-se prever e guardar adequadamente o vestuário e o material apro-
priado, em número suficiente -para facilitar a partícipacão intensa nos programas
escolares e extra-escolares de Educação Física E' Desportos.

5.2 - Os governos, os poderes públicos, as escolas ~ as entidades privadas com-
petentes devem unir todos os esfo-rços e acertar 2, planificação dos estabelecimentos,
a boa utilização das instalações, o vestuário e o material destinados à Educação Física
e aos Desportos.

5.3 - Nos planos de urbanismo e ruralísmo devem-se incluir as necessidades de
instalações, vestuário e material para a Educação F'ísica e os Desportos, a largo prazo,
tendo em conta as possíbíüdades que oferece o meio natural.

Artigo sexto - A pesquisa e a valoração são elementos indispensáveis ao desen-
volvimento da Educação Física e dos Desportos.

6.1 - A pesquisa e a valoração, no que se refere à Educação Física e aos Des-
portos, deveriam favorecer o seu progresso em todas as suas formas, contribuindo para
melhorar a saúde e a seguridade dos participantes, assim como os métodos de treina-
mento e as técnicas de organização e de direção. Desse modo, o sistema de educação
se beneficiará com inovações apropriadas para melhorar não só os métodos pedagógi-
cos como o nível de seus resultados.

6.2 - A investigação científica, cujas repercussões não devem ser descuidadas,
precisa estar orientada de modo a, que não se preste a aplicação abusívas no terreno
da Educação Física e dos Desportos.

Artigo sétimo - A informação e a documentação contribuem para promover a
Educação Física e os Desportos.

7.1 - Reunir, prover e difundir informações e documentação relativas à Educa-
ção Física e ao Desporto constituem uma necessidade prímordíal, assim. como a. dif1;tS1j.o
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de informações sobre o resultado das ínvestigações e dcs estudos de valoração relativos
!'.. seus programas, experimentação e atividades.

Artigo oitavo - Os meios de comunicação de massas deveriam exercer uma
influência positiva na Educação Física e nos Desportos.

8.1 - Respeitando o direito à liberdade de informação, toda pessoa responsável
por algum meio de comunicação de massas deve ter plena consciência de suas respon-
sabílídades ante a importância social, a finalidade humanísta e os valores morais que
a Educação Física e os Desportos encerram.

8.2 - As relações entre 2.5 pessoas responsáveis peles meios de comunicação de
massas e os especialistas em Educação Física e Desportos devem ser de fortalecimento
e ..e "onll",n\ia pala que exerçam Ul1!a ínfluêncía positiva sobre a :Educação Física e
os Desportos e assegurem, com objetividade, íntcrmações documentadas. A formação
de pessoas responsaveís pelos me.os ele comunicação de massas pode abarcar aspectos
reiaL1VOSà Isducação F'isica e aos Desportos.

Artigo nono - As instituições nacionais desempenham um papel primordial na
Elducaçao Lilsica e nos Desportoa.

l:.1 - O:; l-'oOderz"P~.J_·"cos, em todos cs níveis, e os organismos governamentais
espeçi"l.~auos ,-,e"vemla 'c,re,:,_' as atívíuac.es f'isicas e desportivas cujo valor educatívo
seja ma;u patente. Deve ..1 ,:,,7er com que as Leis e os Regulamentos sejam aplicados,
prestar ajuda material c tccnar medidas de promoção, estímulo e controle. Além disso,
os ~UÚU'é~ l:-'L"JLco.,ue , ':11 c..oar a.encos as meuidas que visem fomentar essas atividades,

<1.2 - ToJJ.s as ínstítuições responsáveis pela Educação Física e pelos Desportos
"e-,em. i'avorecer "~L:J. cç..o coerente, global e descentralizada, dentro dos limites da
",: ",ca~~Qpermanente, a r.m de conseguir a continuidade e a coordenação não somente
elas atívíd..d.,» nsíccs o'J:!'i",'[llo~ias,como das praticadas espontânea e livremente,

lJti;;o cLm...•.o - _'!.. cooperação íntcrnacíonal é uma das condições prévias para
o «e.cn .olvímento l..:::.i·, crz::.:'e cquílíbrarlo da Educação Física e dos Desportos.

1J,1 - 'I'ant ; o btt:.do como as organizações internacionais e regionais íntergo-
verncmenta.s ou prívaôas, nas quaís estão representados os países interessados e
rezj;;.::n.8.iCS pela LJ::\.icD.I]àú F'isica e pelos De~pOl'tos. devem -dar a essas atividades
um lugar de maior destaque quando da cooperação bilateral ou multilateral entre elas.

1(:.2 - A co~rdena~1].'::.,ínterru cíonal deve inspirar-se em objetivos totalmente
<iesintereEs::,":c.>3.0 ptc::·.;y;er e tüi:'.1i.'lar o desenvolvimento, em cada país, neste
pal·tic~l..t~·.

lC'.3 - ?o:.~::::c~Jda cCJ::e!·~.~:io {:a de.esa de interesses comuns na esfera da
Ed.li.Ca_;:~, ~,:,:;ü.:ae ~0':' :s'c!..·,) ...·_...c, i.r.,' ._0 e; ~ universal par excelência, os povos con-
tríbuirã para a Sar~.n~~J.de ~:::.:.. ?~.~ l~~::"c.~o:...:-a,do respeito mútuo e da amizade e
c::,ia~';:;'c,deste modo, L G1 c:i.::-__: prcpício ~ [;::::'.1Ç60 ccs problemas mternacíonaís . Uma
estreita colaboração, dentro do re- peíto da competência ecpécíríca de tcdcs os organis-
mos governamentats. prrvadcs, nacíonaís e ínternacícnaís, contribuirá para favorecer
o c'esenvclvrmento da :Cduc:).-:ôõ.0Física c dos Desportos no mundo inteiro.

PRru\fiO PROFESSOR MANOEL MONTE'"'...RO SOARES 1979

Cr$ 20.000,00

B A S E S
1) No presente exercicro, o Prêmío Professer Manüel fdonteiro Soares terá duas

categorias, cada qual com um prêmio '-:0 Cr$ 10,000,00 ao vencedor e um tema distinto
para ser desenvolvido:

1.1 Categoria I - Para Professores 0'" Educação Física.
Tema: "O Desporto de massa em centros comunitários".
1.2 Categoria li - Para Universitários de Educar;ão Física, dos dois últimos

períodos do curso de formação,
Tema: "Atividades físicas em um programa para a comunidade",
2) Os concorrentes terão total liberdade para abordar o tema,
3) Cada autor, ou equipe de autores, só poderá concorrer com um original.
4) Os trabalhos, obrigatoriamente inéditos, deverão ser encaminhados até 15 de.
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outubro de 1979, à sede da APEF-RIÓ (Av. Frànklin Roosevelt, 39, si 1310 - ruo
de Janeiro). '

5) Os trabalhos deverão ser assinados com o pseudônimo do autor. Em envelope
separado, devidamente lacrado e subscrítado com o seu pseudônimo, o concorrente deverá
colocar uma ficha onde conste os seguintes elementos: .nome, assinatura, fotocópia do
registro no MEC, para os concorrentes da Categoria I, declaração da Faculdade com-
provando o período que está cursando, para os concorrentes da Categoria lI, Carteira de
Identidade, CPF, residência, local de trabalho.

6) Os trabalhos deverão ser escritos à máquina, em 3 vias e em espaço dois. Uma
via de cada trabalho ficará arquivada na APEF-RIO, as demais estarão à disposição dos
autores, após o término do concurso.

7) Os prêmios (Cr$ 10.000,00para cada categoria) serão entregues, em solenidade
na sede da Associação no dia 6 de novembro de 1979, data natalícia do saudoso Profes-
sor Manoel Monteiro Soares, antigo Presidente da APIDF-RIO.

8) A Comissão Julgadora será à'ada a conhecer oportunamente.

NOTíCIAS

Informes especiais:

1 - A Diretoria da APEB'-RIO estará reunida nos dias 2&de setembro, 31 de
outubro e 28 de novembro, em sua sede, às 16 horas. E, extraordmartamente, em qua,l-
que; dia, sempre que necessârío ,

2 - O Exm.O Sr. Governador Chagas F'reitas despachou favoravelmente ao
pedido de dispensa de ponto, feito pela Al-'El:<'-RIO, para os professores de IDaucação
.t<'ísicaque comprovassem sua ida aos Jogos Panamerícanos de Porto Rico. E mais
ainda, gentilmente comunicou-nos sua decisão por telegrama. Gratos, Exce!ênCll'o.

3 - A Câmara Municipal do F':lo de Janeiro aprovou Moção Oongratulatória.
à APEF-RIO e a todos os Professores de Educação F'ísíca, apresentada peio Vereaoor
CARLOS DE BruTO, pelo "Dia do Professor de Educação i;'ísica" comemorado a :;7
de setembro. Agradecemos sensibilizados.

4 - Pela passagem do "Dia do Professor de Educação Física" a APEF-RIQ
recebeu cumprimentos das empresas "Guanabara Diesel S. A. ", "Viação Reà!entor S.A."
,Turismo Três Amigos Ltda .", Gratos

5 - A Associação Brasileira de Recreação ccmemorou, no dia 12 de setembro
- Dia da Recreação - o 22.0 aniversário' de sua fundação. Representada pelas Dírc-
toras Maria Luiza Amaral e E1za da Silva Machado, a APIDF'-RIO congratulou-se,
na ocasião, com a Diretoria da ABDR pelo excelente trabalho realizado, em todos
esses anos, pela Recreação.

6 - DIA DO MiESTRE - 15 de outubro

A todos os professores brasileiros, com apreço e consideração, a Homenagem
da APEF-RIO.

7 - E ATENÇÃO, COLEGAS: - filiem-se, também, à FIEP (F.ÉD;$;RATION
INTERNATIONALLE D'IDDUCATION PHiYSIQUE). Procurem, para tal, seus re-
presentantes no Rio: - O Delegado Regional, Prof. Manoel José Gomes Tubino (na
Universidade Gama Filho) ou a Delegada-Adjunta, Profa , Maria Luiza Amaral (na
APEF-RIO). O custo da edição brasileira do Boletim F}EP/1979 atingiu a cifra de
Cr$ 312.000,00; por isso foram majorados os preços da assinatura anual que, embora
custando menos 13% do seu valor real, passam a ser os seguintes: - Membro índíví-
ãual: Cr$ 270,00 - Membro coletivo: Cr$ 540,00.

SECRETARIA

1) Horário da APEF-RIO: - nossa Associação está funcionando, normalmente,
de 2a. a 6a.-feira, de 13 às 17h. Para atender o colega associado, ou qualquer outro
que ndS honr'e ctJIh SUl!; vísíta, hlí sempre um Diretor, além dO nosso funcionário
admbi:íB'ttat1v'd.



2) Mantenha atualizado o seu endereço, A illci' tem devolvido vários Boieth1il
por não encontrar, nos endereços regístrados, os seus destinatários.

3) .Novos associados - nossas boas-vindas aos colegas que ingressaram no
quadro social da APEl<'-Rl0: SOlange L. F'erreíra e Katia .l:"'ereiraLopes Salles, pro-
p05tas pela ]f"l'ofa. Maria Luíza Amaral.

4) He:::ebemos e agradecemos: Perspectiva Universitárias nos. 122 a 126 - Bo-
letim n.v 1/79 da WLRA - O Ensino, set/79, do Instituto de Professores Públicos e
Partaoulares - Noticiário do Magistério, set/'79, da UIDC.J.n:J- F'oína do Proressor,
set/'l9, do Sindicato dos Protessores do Município do Rio de Janeiro - Boletim
set/out-79 do Ckibe Militar - mrormattvo ~oclal de set , do Social Ramos Clube.

TESOURARIA
1) A taxa social devida pelos associados da APEF-RIO é a seguinte:

mensalidade: Cr$ 20,00 (vinte cruzeiros), que poderá ser paga por semestre
(Cr$ 120,00) ou por ano (Cr$ 240,0.0), para os sócios contribuintes, correspondentes
e estagíáríos ;

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

- Ao colega sócio-correspondente solicitamos que envie sua contribuição social
através de cheque nominal ou ordem de pagamento a favor da Associação dos Pro-
fessores de I<.;ducaçãoFísica. do Rio de Janeiro, no valor da anuidade (Cr$ 240,00) ou
do semestre (Cr$ 120,00,cada semestre). O recibo de quitação será enviado pelo Correio.

2) Você, colega, que é do Rio e tem alguma dificuldade de vir até a APEF-RIO
para fazer o pagamento de sua anuidade, telerone para sua Associação e diga quando
e onde poderá ser procurado. A APEF-RIO mandará uma pessoa credencíaca ao seu
encontro. Você também poderá pagar a sua anuidade através de Ordem de Pagamento
(de qualquer banco aqui 0:0 Rio) ou mesmo Vale Postal a favor da Assocíação dos Pl'O-
ressores de Educação Física do Rio de Janeiro. _

3) COLEGAS: - A APIDF-RIO tem contas a pagar; a mais recente é uma
nc valor de Crs 13.000,00 (treze mil cruzeiros) referente à cota, que a ela coube, da,
importância destinada pelo condomínio para cobrir as despesas com o aumento (ne-
cessárío) da carga elétrica do edifício onde temos a nossa sede. E, pois, indispensável
que todos paguem suas mensalidades. Contamos com a compreensão de tedos , Aju-
uem a sua ASsociação.

4) A propvslto da nota do item 3, alguns associados, ao tcrnarem conhecimento
do fato através do Boletim anterior, uniram-se a Diretores da APEF-RIO com doações
espontâneas, o que já permitiu a cobertura de parte das despesas extras.

Registre-se, pois, nesta oportunidade, nossos agradecimentos aos colegas Nilza
Machado Muniz, Alzira Vinagre, Fernanda Barroso Beltrão, Maria Zorilda Castelo
Branco, Maria da Graça Santos Meninéa, Joana Sonia de Castro Nogueira, Hellá Ma-
chado e Rudolf de Otero Hermanny e aos Diretores e Conselheiros Elyta Seidl, João V.
Barbosa de Castro, Elza Machado, Maria Pastora de Araújo, Fantina Melo Gomes,
Ruth de ,Mello Bíttencourt e Maria Luíza Amaral.

5) A rifa da Tapeçaria - um rico trabasho da artista plástica Profa. Elita Seidl
-. saiu para a dezena 48 do 1.0 prêmio da Loteria Federal do dia 29 de setembro. A
felizarda ganhadora foi a Profa. Nilce, da Escola Municipal Prof. Ari Quintela.

DEPARTAMENTO CULTURlAL
'/ .• ,:, !

1 - Prêmio Professcr Manuel Monteiro 80are5-1979 - Inscrições até 15 de
outubro e entrega dos prêmios aos vencedores no dia 6 de novembro. Veja instruções
no edital das primeiras páginas deste Boletim.

2 - Oongresso de Parques e Recreação - 28/10 a l.°/11/79 - Em New Orleans,
Louísíana, USA. Tema central: "Lazer nos anos 80". Informação: National Recrea-
tion & Park Assocíatíon - 1601 N. Kent Street - Arlington, VA 22209,USA.

3 - vn Ccnferência Internacio-nal da União Mundial ;para a -salvaguarda da .
l.ltfím'c"ia. e ifa Atlo'res'dê'n'c'i'a (UM'O'SEA)'----'31!/li:1 a: 41/11'/79 '-- MQ))''tr$l;.c;'a'$'dã.
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Tema: "Vida Urbana e a criança". Informação: M. Jean-Marc Roussel - CQEE, 2765
- Chemin de Ia Cote Saínte-Catherme - Montreal, P .Q.,., H 3 T, 1B5, Canadá.

4 - Simpósio Regional de Recreação para a Amêrtca Latina - 2 a 8/12/79 -
Caracas, Venezuela - Tema: "Educação não formal pela Recreação". Maiores in-
formações sobre a programação com a ABDR, em nossa seãe.

DEPARTA~IENTO SOCIAL

1 - Dia do Professor de Educação F'i-íca - 27 de setembro - Mais uma, come-
moração festiva de nosso dãa a APEF-E:IO conse-ruíu promover com a colaboração c"e
inúmeros colegas. O "Dia do Professor de Educação Física" foi instituído em 1956,
portanto há 24 anos e já tradicional, pelo anti..:;o Serviço de Educação FÍSica e Re-
creação da Secretaria de Eàucação e Cultura, .e.··l:!'Oda programação da Semana d~l
Educação Física que, então, se comemorava, par., permitir que os colegas se reunis-
sem num "Encontro de Amigos". ID coube u nossa Associação, desde o primeiro ano,
organizar as comemorações.

Com a ínformalída e e a alegrra que "iCS caracteriza - apesar de tudo e de
muitos problemas que sempre e tar o'> en"'r":"J.t':ndlJ!!! .- reunímo-nos num almo o
de confraternização na Ci~"D'.lscari :Cst:·c'~ (o Cul, em Bctafogo . A APEF-RIO
agradece a todos os colegas qie puderem cl.egar até lá e, muito particularmente, aos
Professores Ney Sodré e Fa.isto de Oliveira que orertaram vas osos brindes para o
sorteio que a APEF sempre realiza.

Agradecemos, também, a presença e as rnanírestaçõcs de simpatia da Profa.
Laudimia Trotta. presidente do Instituto de Pro,.c..SGlCS Públicos e Particu ares, do
Deputado Frederico Trotta, dos Vereadcres Carlon de BrIto e Diofrildo Trot' a, do
Coronel Otávio Teíxeira, da Secretaria de I::dt;{'aç5.oF'ísíca e Desportos do MEC, 'do
Frof. Abel Simões, Coordenador de Educaçto Fls:ca do Estalo do Rio de Janeiro, da
Profa. Maria Nazaré Botelho do Re::;o, rcp.esentants ('.0, Asse soría Municipal de
Educação Física, da Profa. Fernanda 132.1'ro:::oBel~r::';),Diretora da E~c.la de IDd'uca-
-ção=Fístca- Ela UFR,;, da Proí'a. Isel de Carvalho, Diretora da Assoeíação Brasileira
de Recreação e das Professoras Nicette B. Moraes e Glória B. Fernandes, da 0001'-
denação Estadual de Supervisão Educacional. E, muito especialmente, do consagrado
ator da TV-Globo e alto funcionário da Se·cretaria d'e F'azen t'a, o Sr. Alciro Cunha,
um grande amigo da Associação e dos Professores de Educação Física.

E já estamos esquematizanclc a programação do próximo ano: será a festa do
jubileu, 25 anos de confl'aternÍ:l:a{':1o!Não será uma h"'1, colega?

2 - Encontro da Velha Guarda - iV3 três úJt;'1) s reuniões mensais deste ano
dos antigos Professores de EC'uca.ção Física estão 71'.... )amadas para os seguintes dias:
26 de outubro, no Restaurante Real -- Pruça 15, j .mto :1S Barcas, 30 de novei hro,
no Restaurante Rincão do Tchê - Rua Domingos Ferreira, 220-B - Copacabana e
28 de dezembro, na Confeitaria Colombo - Rua Gonçalves Dias. SEmpre às sexta-
feiras, 12h30min,

3 - Excursão a Campos do Jordã,o - A pedidos, estamcs estudando ai 'organi-
zação de uma excursão a Campos de Jordão, com os serviços CIe primeira da SOSETE,
Representações de Hotéis Ltda. A data prevista é de 30/11 a 2/12/79, de sexta-feira,
à noite, a domingo; a viagem será em ônibus especial de turismo e a taxa, por
pessoa, será em torno de Cr$ 2.500,00 (transporte, hospedagem em hotel de primeira
e alimentação), preço especial para entidades que têm convênio com a SOSETE. Mas
para prevalecer esse preço será preciso o mínimo de 30 pessoas; desta forma, colega,
confirme Sua inscrição, pagando a respectiva taxa, até o dia 21 de novembro, im-
preterivelmente.---_._----------------_.

SUGER~O AO COLEGA

(Colega, aqui estão alguns jogos, para alunos de 8 a 10 anos, do l.0 grau, que
selecionamos para a sua aula, extraídos do livro "Jogos Dirigidos"):

_"- __·_·~·_l_·_·._.. .•••...._..·•••·~48>'..••



CAMPEÃO DE ESQUIVA
MATERIAL - Três bolas de borracha
PF.:EPARA'ÇAO - Será traçado um círculo com diâmetro proporcional ao número

de crianças; no interior, crianças à vontade.
DESENVOLVIMENTO - Dado o sinal de início, o professor jogará ao alto, entra

os jogadores, três bolas de borracha, uma de cada vez. Os que conseguírem
apanhá-Ia sairão do circulo e agirão como arremessadores, jogando a bola. contra
os seus companheiros; os que forem atingidos serão eliminados.

VITóRIA - Será considerado vencedor aquele que conseguir livrar-se de todas as bolas.

P A R E M

MATERIAL - Uma bola.
PREPARAÇÃO - Os jogadores numerados formarão um círculo, ficando o do centro

de posse da bola.
DESENVOLVIMENTO - Dado o sinal, o jogador central gritará um número qualquer

e jogará a ooJ3. para o chão Imediatamente, o jogador chamado a apanhará e
tojos os outros, inclusive o do centro, correrão procurando distanciar-se o mais
possível. Ao grito de "Parem" dado pelo jogador que estiver de posse d'a bola,
todos cs companheiros ficarão imóveis, ele então procurará arremessá-Ia de en-
contro as pernas de qualquer um, que não poderá evitar. O que for atingido será,
eliminado e o jogo prosseguirá indo para o centro aquele que apanhou a bola
quando foi chamado. O mesmo sucederá embora a bola não haja alcançado jo-
gactor algum.

OS ARREMESSADORES
MATffiRIAL - Duas ou três bolas.
PREP ARAlÇAO - Os jogadores divididos em do~artidºs' um partido denominado

"alvos" e-colocadD a610figo deum muro e o outro, denominado "arremessadores"
colocado em frente, a i.ma dezena Q€ metros.

DElSENVOLVIMEN'I10 - O grupo de arremessadores estará de posse de duas ou
três bolas com as quais procurarão atingir um dos jogadores do campo oposto.
Cada jogador terá o direito de arremessar a bo~J.duas ou três vezes conforme o
combínar'o: o arremessacor que não conseguir atingir 11m adversário do campo
oposto será eliminado. Quando cinco, seis ou sete jogadores forem eliminados, os
papéis serão invertidos.

x:----

ASSOCIA<ÇÃO BRASILEIRA DE RECREAÇÃO
(ABDR

"Construa um mundo melhor através da Recreação"

1 - Símpésío Regional para a América Latina

O Professor Dr. Lawrence L. Suhm - Diretor do Simpósio e representante
da WLRA - U.S.A. - esteve no Brasil durante o mês passado. Ele veio estabelecer
contatos com algumas Ent:dades nossos, responsávcís pela Recreação, nas ma-is varia-
das áreas sócio-culturais. Quem o recebeu aqui no Rio, foi o SESC Regíonak através
o Serviço de r.:ecreação e Lazer. O Prof. Rowilson encarregou-se de comunicar com
aquelas Entidades. Assim sendo, a ABDR teve o prazer da visita do Prof. Lawrence
durante uma manhã. Ele nas relatou diversos fatos relativos às atividades recreativas
em suas andanças pelo mundo, e disse que é, atualmente, o responsável pelas progra-
mações de Recreação e Tempo Livre na América Latina-

A Presidente da ABDR, Profa. Maria Queíroz, o Prof. Rocha - Diretor Cultu-
ral e o Prof. Du-Clerc, do Conselho Diretor foram os que receberam o ilustre' Prof ,



Lawrence que, além de nos fazer um convite de participação no conclave, nos convo-
cou para uma apresentação de um trabalho de Recreação no Simpósio Regional para
La América Latina, cujo tema versará sobre "Educadon No Formal tMecfiante La Re-
creacíon", a ser realizado em Caracas, Venezuela, no período de 2 a 8 de dezembro
próximo.

TEmos em nosso poder o Programa do Símpósío sobre o qual informamos a
toda e qualquer pessoa interessada.

2 - Comemoração:

Queremos felicitar o Dia d'o Professor de Educação Física. A APEF-RIO, mais
uma vez está de parabéns pelo que proporcionou a todos os que estiveram no "almoço
comemorativo" daquela data! Os brindes sorteados a cada ano são mais numerosos e
valiosos. Isso é muito bom!

A ABDR fez-se representar pela Profa. Isel de Carvalho, do Dep , de Serções
F'staduais. A Presidente - Profa. Maria Luiza Amaral e seus abnegados colegas de
Diretori.a, os nossos parabéns e a nossa emiz3,c'!e!
3 - Os Professores da Cadeira de Recreação e Jogas da, E&coh de Educa~ Fís,Cl);
de Volta Redonda, na pessoa. do nosso sócio Prof. Carlos Alberto Imbruglía, enviaram
uma carta amável e encorajadora à ABDR por ocasião do seu vígésímo-segundo ani-
versário de fundação.

Dia da Recreação!

O 12 de setembro também é o Dia d'a Recreação! Recebemos um cartão de fe-
j·kitações do prezado casal: Prof. Carlos Alberto Imbrugia e Profa. Nize de S. Thiago
Imbruglia.

A todos os nossos amigos e sócios, o nosso muito obrigado e a nossa gratidão!

4 - Desta-que - Aniversário da ABDR!

Agradável, descontraída, alegre e muito amistosa. foi a nossa reunião comemo-
rativa dos aniversários: 22 anos da ABDF~ e o Dia da Becreação. Trata.m()s de sevuír
os nOGSOSditãmes: participação - Conversação - Expressão e Convívêncía Sacfia!


