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NOTíCIAS

Informes especiais:

1 - A Diretoria da APEF-RIO estará reunida nos dias 31 de julho, 27 de
agosto e 24 de setembro, em sua sede, às 16 horas. E, extra07'dináriamente, em
qualquer dia, sempre que necessário.

2 - Atenção colegas. O telefone de APEF-RIO mudou. Agora o número- é
220-3778.

3 - A APEF-RIO, com grande pesar, registra o falecimento, dos ilustres cole-
gas Professores Sylvio Washinton Guimarães e Benedito José Rodrigues, ambos
componentes da primeira turma de Professores de Educação Física, formada em
19?9. Esses nossos queridos companheiros exerceram com grande eficiência suas
funções docentes em vários colégios secundários oficiais, na época da antiga Pre-
feitura do Distrito Federal, aposentando-se com uma belíssima folha de serviços
prestados àà Educação e à Educação Física, em especial.

O Prof. Sylvio foi também jornalista profissional, tendo trabalhado em diver-
sos jornais do Rio, entre os quais o Diário de Notícias e a Noite. Já o Prof. Be-
nedito, dentista formado, ainda estava em pleno exercício desta sua outra pro-
fissão.

A APEF-RIO apresenta sua solidariedade às ilustres famílias dos saudosos
colegas, muito especialmente à Prof'' Smary Guimarães Tavares, filha do Prof.
Sylvio, também Professora de Educação Física e associada nossa.

4 - A APEF-RIO esteve presente ao I Ciclo de Debates sobre a Realidade do
Funcionalismo do Rio de Janeiro, realizado pelo Club Municipal, com apoio da
Federação das Associações de Servidores do Estado do Rio de Janeiro. Foi um mo-
vimento muito positivo, onde foram debatidos vários assuntos de interesse dos
servidores estaduais e municipais, inclusive os inativos.

5 - A respeito do problema do pessoal inativo: - a APEF -RIO sente-se no
dever de registrar, com o seu agradecimento, o magnífico empenho das íntegran-
tes da Comissão de Inativos do Magistério-RJ, as Professoras Lubélia Cléa Con-
forto, Maria de Lourdes F'igueiredo Pereira e Isel de Carvalho, esta última nossa
companheira da ABDR, na solução dos problemas que afligem a classe dos pro-
fessores aposentados.

6 - Está para ser votada, no Congresso Nacional uma Emenda Constitucio-
nal estabelecendo a aposentadonia, para ósrmembros do 'magistério, com 25 anos
de serviço. Conclamamos, a ,todos. os, côlegãs .que tenham alguma relação de co-
nhecimento com Deputados l!;'ederái~ e Senaaohs que consigam' deles uma posiçao
favorável a essa emenda. Será' uma grande conquista bara'o magistério. Vamos
trabalhar por essa nossa causa?

7 - Dia 27 de Setembro - "Dia do Professor de Educação Física". Vamos
comemorar juntos, colegas! Vejam o programa no noticiário do Departamento So-
cial, neste boletim.



SECRETARIA

1) Horário da APEF-RIO: - nossa Associação está funcionando, normal-
mente, de 2.::> a 6~-feira, de 13 às 17:00 horas. Para atender o colega associado, ou
qualquer outro que nos honre com sua visita, há sempre um Diretor, além do
nosso funcionário administrativo.

2) Mantenha atualizado o seu endereço. A ECT tem devolvido varies Bo-
letins por não encontrar, nos endereços registrados, os seus destinatários.

3 Novos associados: - Registramos, com prazer, o ingresso em nosso qua-
dro social dos colegas Rogério Eduardo Braga Fragata e José Augusto Alves Ju-
nior, propostos pela Prot:' Elza da Silva Machado; Marcos Cesar Pellouzi, Jorge
dos Santos Dias, José Mauro de Sá Oliveira, Luciana Maria Valadão Cardoso,
propostos pela Prof" Maria Luiza Amaral; Nahum da Cruz, proposto pelo Prof.
João Vianna Barbosa de Castro; Oscar Duarte Pinheiro Neto, Maria Lucia Dias
Queiros, Carlos Roberto Passos e Lúcio Cassio Carneiro Sobral, propostos pela
Prof.I Ruth de Mello Bittencourt, todos como sócios contribuintes. E como sócios
estagiários: Maria Teresa Schrnidt e Jorge Roberto Ruffoni, propostos pela Prot-
Margarida Maria Ferreira da Cunha; Ricardo Alves Pinheiro, Ana Helena Cardo-
so, Alvaro Cesar de Andrade Filho, Alexandre Monteiro de Pauta e Antonio. Rei-
nos o Costa, propostos pela Prof' Maria Luiza Amaral , A todos eles, as boas-
vmdas da APEF -RIO.

4) Recebemos e agradecemos: Boletim n. 1/80 da Associação dos Especialis-
tas em Educação Física e Desportos do Rio Grande do Sul, Boletim n. 3/80 da
World Leisure & Recreation Association, Perspectiva Universitária de ns. 133 a
138, SINTESE n. 28, órgão da União dos Professores Públicos Estaduais do Rio
de Janeiro, SENAC-Informativo ns. 3 e 4, Informativo Social n. 11, do Social Ra-
mos Clube, Programação de julho e agosto do Centro Excursionista Brasileiro -
A Voz dos Artífices, órgão da Associação dos Artífices do Estado do Rio de Ja-
neiro.

TESOURARIA

1) Prezado coleça associado: - toda e qualquer providência, por mais sim-
ples que seja, que a sua Associação deva tomar no interesse da classe e de seu
associado implica em despesa. Uma simples carta expedida custa-nos, em selo,
Cr$ 4,00; a locomoção de nosso funcionário para levar o expediente da Associação
fica, por vezes, em Cr$ 20,00 a Cr$ 30,00 de condução; a expedição de nosso Bole-
tim é cobrada pela ECT a Cr$ 1,60 cada exemplar (e nem sempre os Correios
fazem chegar o Boletim à casa do associado; quando chega, é com atraso); a im-
pressão do Boletim está-nos custando, atualmente, cerca de Cr$ 6.500,00 por nú-
mero; para manter a nossa sede aberta diariamente, e atender a todos os que nos
procuram, temos um funcionário contratado, com todos os encargos sociais previs-
tos na legislação trabalhista. E é com a mensalidade de nossos associados que
contamos para cobrir todas estas despesas, além de outras, como contas de luz,
telefone, condomínio, impostos, que aliás foram muito aumentados neste ano.



Por esta razão, colega associado, é que apelamos para sua compreensão:
mantenha em dia o pagamento de suas mensalidades.

2) Pelas razões acima assinaladas, e ainda por outras mais, a Diretoria da
APEF-RIO viu-se obrigada a propor um aumento em suas anuidades, o que foi
aprovado pelo Conselho Fiscal na forma como determina o Estatuto da Associação.
Desta forma, a taxa social devida pelos associados da APEF-RIO, a partir de
janeiro de 1980, é a seguinte:

- mensalidade: Cr$ 50,00 (cinqüenta cruzeiros), que poderá ser paga por
trimestre (Cr$ 150), por semestre (Cr$ 300,00) ou por ano (Cr$ 600,00), para os
sócios contribuintes e correspondentes;

- Os sócios proprietários pagarão Cr$ 25,00 (vinte e cinco cruzeiros) por mês,
sendo Cr$ 75,00 por trimestre, Cr$ 150,00 por semestre ou Cr$ 300,00 por ano.

- os sócios estagiários pagarão Cr$ 30,00 por mês, Cr$ 90,00 por trimestre,
Cr$ 180,00 por semestre ou Cr$ 360,00 por ano.

3 - Você, colega, que é do Rio e tem alguma dificuldade de vir até a APEF-
RIO para fazer o pagamento de sua anuidade, telefone para sua Associação e diga
quando e onde poderá ser procurado. A APEF-RIO mandará uma pessoa creden,
ciada ao seu encontro. Você também poderá pagar a sua anuidade através de
01'dem de Pagamento (de qualquer banco aqui no Rio) ou mesmo Vale Postei a
favor da Associação das Projessores âe Educação Física do Rio de Janeü·o.

4' - Também o sócio correspondente poderá saldar sua contribuição' social
através de Vale Postal, Ordem de Pagamento ou Cheque em nome de Associação
dos Professores de EdtLcação Física do Rio de Janeiro.

DEPARTAMENTO CULTURAL

1 - FOLCLORE INTERNACIONAL - já programado para o mês de outubro do
corrente ano o Curso sobre "Folclore Internacional" que a APEF-RIO reali-
zará, atendendo a inúmeros pedidos de interessados. No próximo Boletim
daremos informações completas a respeito.

2 - Conferência Anual da Associação de Parques e Recreação Canadenses - de
17 a 21 de agosto de 1980, em Halifax, Nova Scotia, Canadá. Informações:
CPRA Conference, P. O. Box 1749 - Halifax, Nova Scotia, Canadá, B3J 3A5.

3 - Conferência Nacional do Instituto Real Australiano de Parques e Recreação -
de 7 a 12 de setembro de 1980, em Sydney, Austrália. Informações: Conferen,
ce Chairmain - P. O. Box 199 - Chatswood N. S. W. 2067, Austrália.

4 - Ainda este ano, dentro de sua programação cultural de 1980, a APEF-RIO
realizará os seguintes cursos: "Atividades de Educação Física para turmas de
Jardim de Infância, CA e de 1'-' a 4" séries do 1.0 grau" e "Programas de Gi-
nástica para Academias".



DE P A R ME N TO .. S O C I A L

1 - DIA DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - 27 de Setembro -
Mais uma vez a APEF-RIO estará reunindo colegas e amigos em comemoração
ao "Dia do Professor de Educação Física". Este ano a data será mais signi;
ficativa, pois será a 25~vez consecutiva que comemoraremos o nosso dia. Um
Jttbileu de Prata, por assim dizer. Vinte e cinco anos de reunião e união.

O "O Dia do Professor de Educação Física" foi criado em ato de 1956,
do antigo Departamento de Educação Complementar da Secretaria de Edu-
cação e Cultura, dentro da programação oficial da "Semana de Educação
Física". E sua comemoração esteve sempre, desde ° primeiro ano, a cargo
de nossa Associação..

Uma comemoração de vinte e cinco anos já é tTadicional! Assim, temos
um encontro marcado no dia 27 de setembro próximo, sábado, às 13 horas,
no ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO que será realizado no "BUFFET
CLASSE A", sito na Rua Barão de São Francisco, 322 - Vila Isabel (entre
a Praça Barão de Drumond e a Rua Teodoro da Silva). Nosso colega Prof.
José Esteves de Oliveira, um dos sócios do "Buffet Classe A", preparará,
para a ocasião, uma belíssima recepção. Haverá, como sempre, sorteio de
valiosos prêmios. Venha, colega, participar das comemorações do nosso dia.
Faça sua inscrição com antecedência, na sede da APEF-RIO, pagando uma
taxa única de Cr$ 400,00 (quatrocentos cruzeiros). Tratando-se de serviços
encomendados, precisamos saber, a tempo, o número de participantes; ajude-
nos na organização dos festejos fazendo sua inscrição até o dia 23 de setembro.

2 DIA DA RECREAÇÃO - 12 de setembro, data da fundação da Associação
Brasileira de Recreação, é também o "Dia da Recreação". A Recreação e o
Lazer constituem um bem social. Tratemos, pois, de sua incrementação em
nosso meio. A APEF -RIO apresenta, nesta oportunidade, seus cumprimentos
à Diretoria da ABDR pela passagem do XXIII aniversário de fundação
da entidade, formulando votos de contínuas e felizes realizações em prol da
Recreação.

ASSOCIAÇÃO BRASilEIRA DE RECREAÇÃO
(A B D Rl

"ConstTua um ?1nmdo melhoT atTavés da RecTeação"

l-DATA DE ANIVERSARIO

A ABDR irá comemorar no próximo dia 12 de setembro duas grandes datas.
A primeira é a do seu aniversário de fundação - 12-09-57.Em segundo lugar vem
o DIA DA RECREAÇÃO! Esta, foi uma das conquistas da ABDR. A bem da
verdade não se poderia deixar despercebido o nome do saaudoso Presidente, Ma-
noel Monteiro Soares, que tanto batalhou para essa realização. Assim também



o do nosso prezado amigo - Senhor FTedeTico Tl'otta, Deputado Federal - autor
da proposição legislativa tornada em Lei.

Caros sócios e amigos: venham na tarde de sexta-feira, 12 de setmbro, a
partir das 17,00 horas, brindar conosco os aniversariantes!

2-RECREAÇAO E LAZER

Foi realizado o nosso Curso Intensivo Teórico-Prático de RECREAÇÃO, des-
tinado ao LAZER, conforme dissemos no Boletim anterior. Para tal realização a
ABDR não mediu esforços, pois trazer um professor estrangeiro na época atual,
não foi fácil. Isto porque a nossa Associação é apolítica de caráter sócio-cultuTal
que visa principalmente a informar, orientar e difundir a prática das atividades
de Recreação destinada ao Lazer ,

Tudo foi possível devido a colaboração sincera e efetiva dos SOClOS,pessoas
amigas e entidades. Para citar os nomes de todos, seria um nunca acabar e possi-
velmente incorreríamos nalguma falha de memória e isso seria lamentavel.

No entanto é preciso dizer algo: a profa. Maw'ette Augusto - nossa Secretá-
ria foi a responsável direta pela vinda da ilustre prof Augusto Listello. Manteve
todos os contratos e o assessorou durante o Estágio. A profa. Solange Lima FeTTeiTa
foi incansável como mediadora junto a UERJ. Devemos ao prof. Edson de Almeida
Ramos, DiTetol' do Instituto de Educação Física daquela Univel'sidade, toda a efi-
cácia do CURSO DE RECREAÇÃO-LAZER. As amplas e modernas instalações do
auditório e ginásio foram usadas com a mais absoluta liberdade. Secretaria, res,
taurante e cantina, idem.

A CooTdenação de EdtLcação Física e Esportes-Icl, na pessoa do seu Diretor -
pTof. Abel Simões nos possibilitou a difusão dos nossos trabalhos.

Eis que chega a vez da APEF-RIO. Todos os setores de trabalho do evento
foram bem entrosados, mas o eixo de tudo isso, evidentemente, foi da nossa aco-
lhedora de muitos e muitos anos - a ASSOCIACÃO DOS PROFESSORES DE
EDUCAÇÃO FíSICA-RIO. A sua presidente - prof'a. Muru: Luiza Amaml e seus
di1'etol'es, mais uma vez nos deram todo apoio. Uso da sede para as inscrições, infor-
mações; secretaria, orientação. O seu funcionário-administrativo - AdTiano José
Ribeim JúnioT - foi o nosso secretário eficiente. Revelou-se entre outros, um
dom especial para finanças.

Com referência ao p1'ofessol' ListeHo, queremos em poucas palavras diser-lhe
que foi aquele alvo de admiração, de otimismo, de tranquilidade, de alegria, de
sensibilidade, de consciência profissional. Êle acrédita no que faz, transmite e faz
com que os que o ouvem também nele acreditem ..

É meta prioritária do pl'ofessoT Listello - "O diTeito à igualdade de opoTtuni-
dade para todos".

O seu programa de ensino "se apresenta sob a forma de um tronco comum,
que engloba as Disciplinas Fundamentais, Comunicação e Expressão, e Educação
Física".

Nos prOXlmos Boletins publicaremos um resumo do seu trabalho a nós dirigi-
do e alguns dados da sua brilhante trajetória educacional.



Finalmente queremos expressar os nossos profundos agradecimentos a todos
os nossos colaboradores, citados ou não ea prata da casa com um abraço emocio-
nado. Estes, são os Professores: Dina Wandersman, Fátima S. M. da Fonseca, Isel de
Carvalho, José de Souza Rocha, Maurette Augusto, Ondina D'Arezzo Costa Velho,
Rowilson Apparecido da Silva e Solange Lima Eerreira.

3 - PALESTRA

Uma palestra seguida de debate foi proferida pela D.. Dina Wandersman na
Faculdade do Rio de Janeiro, no mês passado. O tema foi: "Cuidados com as ins-
talações de brinquedos para as Crianças".

A promoção foi da Faculdade de Medicina de Niterói. Parabéns à D. Dina.

4 - INTERNACIONAIS

Seguiu para O' México a nossa primeira sócia fundadora- proio: Ethel. Bauzer
Medeiros a fim de fazer parte da reunião promovida pela WLRA - Associação
Mundial de Lazer e Recreação - New York. O tema da mesma é destinado a
reorganização das associações congêneres americanas. Queremos crer que a ABDR
tenha sido a primeira ou uma das primeiras a se instalar seguindo a orientação
da WLRA. Maiores detalhes quando da volta da nossa prezada Ethel, que levou
farta documentação para os debates em questão.

5 - CARO SóCIO

Estamos aguardando sua colaboração no sentido dos nosssos trabalhos, nos,
sas lutas em prol dos nossos objetivos comuns e também no acerto da ant~idade
junto à Tesouraria. Venha participar com a ABDR!

Nossos agradecimentos!

6 - O NOSSO LEMA É:

INDIVíDUO
COMUNIDADE

PARTICIP AÇÃO
ALEGRIA

EXPRESSÃO
CONVIVÊNCIA SADIA!




