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Quando éramos crianças,
eu e meus irmãos, por
ocasião do Natal,
escrevíamos, cada qual a
sua carta a Papai Noel,
pedindo-lhe os
brinquedos os quais
sonhávamos. E os dias
que precediam a festa
natalina eram de ansiosa
expectativa.
Ao amanhecer do dia 25,
o que acordasse primeiro
despertava os demais e
juntos íamos à Arvore de
Natal, a cujos pés se
encontravam os presentes
que o bondoso Papai
Noel depositara em
nossos sapatos,
ateridendo os pedidos
que se continham em
nossas cartas.
Relenibrando os sonhos
de minha infância,
escrevo hoje esta carta a
Papai Noel, para pedir-lhe
que se lembre da
Educação Física, quando
colocar os presentes deste
Natal nos sapatinhos das
crianças brasileiras.
PAPAI NOEL:
Fazei com que as crianças
dos nossos jardins da
infância e das quatro
primeiras séries das
~colas .de 1~ g~a~, que
sao muitos e muitos
milhões, tenham a
oportunidade de realizar
as atividades físicas-
fundamentais de que
dependem, para o seu
harmonioso
desenvolvimento
psico-somático e
adequada integração
social.

Fazei com que nossos

CARTA A
PAPAi NOEL

governantes se apercebam
de que as maiores
riquezas do Brasil não são
as telúricas, mergulhadas
nas profundezas da terra
como o ouro, prata, os
diamantes, mas
encontram-se à superfície
do solo, representadas
pelas crianças brasileiras,
potencial mais poderoso
que as cataratas de
Iguaçu, cujo
aproveitamento deva
constituir meta
prioritária.
Fazei com que os
Professores de Educação
Física encontrem
oportunidade de
trabalho, com
remuneração adequada
ao seu valor, de modo
que não mais precisem de
três ou quatro empregos,
para alcançar o salário
indispensável à
manutenção de sua
família com dignidade e
segurança.
Fazei com que o
Conselho Federal de
Educação tenha, entre
seus ilustres membros,
um representante da
classe, que possa bem
esclarecer e orientar seus
pares nos assuntos
técnicos, defendendo a
Educação Física com
perfeito conhecimento
de causa.
Fazei também com que,
no Conselho Federal de
Cultura, figure um
membro especializado em
desportos, altamente
categorizado, pois,
atualmente, nenhum
veículo de cultura é mais
importante que o

desporto.

Fazei, ainda, com que a
GINASTiCA
BRASI LEIRA ocupe o
solo pátrio, empurrando
para fora de nossas
fronteiras os sistemas e
métodos de Educação
Física alienígenas, que
aqui se instalaram a
partir do século passado,
abastar-
dando o potencial
bio-psico-histórlco-soclal
de nossa gente e minando
os alicerces da alma
nacional, com a
imposição de gestos
atitudes, movimentos e
ritmos que não
correspondem à
expressão corporal do
povo brasileiro.
Fazei, finalmente, com
que a Capoeira ocupe
o espaço que lhe
pertence, usurpando, no
início deste s~culo, pelas
lutas marciais orientais
que aqui proliferaram ~m
consequência da
marginalização social
imposta aos capoeiras
pelo art. 402 do Código
Penal Brasileiro de 1890
só revogado pelo Código'
de 1940, isto é, após
meio século de violenta
repressão.

PAPAI NOEL:
Eu me sentiria feliz se

soubesse que as crianças
brasileiras tivessem
recebido esses presentes,
para desfrutá-I os a partir
de 1983.

Inezil Penna Marinho



JUBILEU DE OURO
DO SERViÇO DE

EDUCAÇAO FISICA DO
ESTADO DO

RIO DE JANEIRO

Transcorreu com grande
alegria, acima das nossas ex-
pectativas, o Encontro da Ve-
lha Guarda no dia 27 de se-
tembro deste ano, através do
qual a APEF -RIO comemo-
rou a passagem do 50!? ani-
versário da criação do Serviço
de Educação Física no antigo
Distrito Federal, hoje Estado
do Rio de Janeiro.

A comemoração constou
de um almoço na Churrasca-
ria Estrela do Sul, em Bota-

A APEF -RIO está promo-
vendo uma excursão a Brasí-
lia no período de 15 a 22 de
janeiro de 1983, ficando os
excursionistas alojados na
"Colonía Experimental de La-
zer", na Granja das Três Me-
ninas, onde, pela manhã,

fogo, com a participação de
Diretores e vários colegas.

Na ausência do Prof. Inezil
Penna Marinho, nosso Presi-
dente, recuperando-se de um
choque anafilático, e da Prof.
Femanda Barroso Beltrão,
nossa Vice-Presidente, em via-
!}em de estudos nos USA,
falou em nome da APEF -Rio
o nosso 19 Secretário Prof.
José de Souza Rocha, que,

EXCURSÃO A
BRASfUA

terão atividades recreativas
(piscina, sauna e sala de gi-
nástica) e desportivas. A parte
da tarde será dedicada a visi-
tas aos pontos turísticos de
Brasília, compras e horas li-
vres.

Informações na Secretaria
da APEF pelo tel.: 220-3778

aproveitando a data, homena-
geou dois colegas presentes,
Prof. João Vianna Barbosa de
Castro e Tito Pádua, pionei-
ros da Educação Física no
Brasil, pois ambos foram inte-
grantes da 1~Turma de Pro-
fessores de Educação Física,
formados em 1929, pela Mis-
são Militar Francesa.

A APEF -Rio agradece a to-
dos os colegas que lá compa-
receram numa participação
descontraída e alegre.

no horário das 14 às 16 horas.
O limite de excursionistas
está fixado em 30, razão pela
qual as reservas deverão ser
feitas com a maior antece-
dência. A diária será de Cr$
4.000,00, incluindo alojamen-
to, café pela manhã e almoço.

NO U.S.A.

Um grupo de 19 professo-
res participou em julho próxi-
mo passado; do Curso de Tê-
nis e Natação na Universidade

de "Central Michigan". Após
o curso, o grupo visitou a
Disneyworld, em Orlando,
Flórida. A excursão ocorreu
com êxito total e os professo-
res muito se beneficiaram.

Foi coordenadora do gru-
po a Profa, Femanda Barroso
Beltrão, nossa Vice-Presiden-
te.



ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE RECREAÇAO
ABDR

((Construa

um mundo

melhor através

da Recreacão" SAÚDE E RECREAÇÃO
•

Ecos do Seminário Intensivo
Internacional.

Continuamos a receber
mensagens atenciosas, encora-
[adoras e de alto teor, afetivo.
Dentre todas gostaríamos de
destacar a dos especialistas de
Israel, professores HILLEL
RUSKIN e JACINTO IN-
BAR, da qual transcrevemos
um trecho" ... dicho semina-
rio ha logrado, en nuestra
humilde opinión, un éxito
professional significativo sien-
do sus contenidos y los apar-
tes de nuestros colegas brasi-
leüos importantes en espe-
cial".

Igualmente nos sensibili-
zou os ofícios dos Exmos.
Professores Arnaldo Niskier,
Secretário de Estado de Edu-
cação e Cultura do Estado do
Rio de Janeiro e do Desem-
bargador José Murta Ribeiro,
Reitor da Universidade Gama
Filho, bem como telegrama
do então Ministro da Educa-
ção Rubem Ludwig.

AGRADECIMENTOS

O referido Seminário, cujo
tema "Preservação Integral da
Saúde através da Recreação e
Lazer, teve a promoção da
ABDR e o patrocínio da
ALATIR - ILRA - WLRA
e da División de Coopera-
ción Internacional - MRE
de Israel.

Contou com a colaboração
efetiva das seguintes institui-
ções: LBA - SESC / Depar-
tamento Nacional SESC/ De-
partamento Regional do, Rio
de Janeiro - PROJETO RON-
DON - ACM/RJ - SERVEN-
CO - APEF-RIO.

Sem essa prestimosa mani-
festação de solidariedade não
alcançaríamos sucesso em tão
importante empreendimento.

O Centro de Atividades do
SESC/Regional RJ, nos aco-
lheu durante uma semana,
proporcionando-nos atenção,
apoio logístico, espaço físico
e o trabalho dos seus funcio-
nários que nos dispensaram
toda espécie de ajuda, inclu-
sive, um grande calor huma-
no. As instituições participan-

tes, representando grande
parte do País, expondo teses
do maior interesse, da maior
importância, preservando, in-
clusive, as características das
suas regiões, também não po-
deríamos deixar de agradecer,
bem como a SERVENCO
que tão gentilmente hospe-
dou os Professores Israelen-
ses. Finalmente queremos
agradecer com igual intensida-
de, as nossas entidades locais,
que nos ensejaram tantos tra-
balhos de teor diversificado,
tendo nos seus expositores,
resultados dos mais significa-
tivos.

NOTA:

o CURSO DE ATIVIDA-
DES RI1'MICAS RECREA-
çÃO E FOLCLORE, não se
realizou no mês de outubro
p.p., por motivos óbvios, fi-
cando adiado para o período
de 28 de fevereiro e 01, 02 e
03 de março de 1983.

Informações na APEF -Rio.



APEF
FLORIANÚPOLIS

Fundada em 12 de junho
de 1982, vem de ser eleita a
primeira Diretoria da Associa-
ção de Professores de Educa-
ção Física da Grande Floria-
nópolis, assim constituída:

Presiden te :
Juarez Muller Dias
10 Vice-Presidente:
Cesar Reqis
29 Vice -Presiden te :
Celso Teixeira
Secretário Geral:
Marli Lisboa
19 Secretário:

Gicélia Maria Schenato
20 Secretário:
Dolermi Inês Gomes Bastiani
Tesoureiro-Geral :
Pedro Paulo Prazeres
10 Tesoureiro:
Paulo Neri 3tefen
20 Tesoureiro:
Aloysio Machado Filho

À novel Diretoria, a APEF-
RIO apresenta seus votos de
profícua gestão.

1<?CURSO DE DANÇA
DA

ESCOLA KARLSKOGA
(Kariskoga - Suécia)

De 4 a 9 de janeiro de.
1983, realizar-se-a este Curso
sob a responsabilidade do
Prof. John Steinberg, Titular
da Cadeira de Dança nas
Universidades de Orebro e Es-
tocolmo, atualmente conside-
rado o melhor professor de
Dança da Europa.

Quaisquer informações
poderão ser obtidas na SAS -
Scandinavian Airlines - R. da
Ajuda, 35 . 50 andar - Tel.:
32-8100, onde também pode-
rão ser feitas as inscrições.

FUNARTE VENDE
PUBLICAÇOES COM

DESCONTO
A coleção Cadernos de

Folclore, Folclore Brasileiro
e os discos compactos de fol-
clore editados pela Funarte
estão sendo vendidos pela
metade do preço a professo-
res do 19 grau, professores e
alunos de escolas de música
da cadeira de folclore e asso-
ciações de folcloristas, à Rua
México, 101 - Centro.

TESOURARIA
A cobrança da anuidade da

nossa APEF passou a ser feita
pelo Banco Bradesco. Assim,
os prezados consócios recebe-
rão o competente aviso, no
qual está fixada a data de
vencimento do compromisso.
Pedimos a todos os sócios a
maior colaboração, a fim de
que a gestão financeira desta
APEF seja facilitada.

FESTA DE NATAL
A tradicional festa natali-

na da APEF-RIO será realiza-
da este ano em sua sede, à
Av. Franklin Roosevelt, 39 -
139 andar, s/1310, no dia 20
de dezembro (segunda-feira),
às 18 horas.

Prezado consócio: venha
participar desta festa de con-
fraternízação. Traga um brin-
de para o sorteio do "amigo
oculto" e um prato de salga-
dinhos ou doces para a nossa
ceia.

FALECIMENTOS

Profa. ELYTA PINTO SEIDL
Prof. JOÃO BATISTA OURI-
QUE DE OLIVEIRA

A APEF-RIO, com pesar,
registra o falecimento desses
queridos colegas, ambos for-
mados nas primeiras turmas
de Professores de Educação
Física. São mais alguns dos
pioneiros que deixam o nosso
convívio, legando-nos o
exemplo de sua dedicação e
entusiasmo pela Educação Fí-
sica.

CORAL
COMUNITARIO

O Coral Comunitário da
Igreja São Francisco Xavier,
fundado e dirigido pela maes-
trina e compositora, Profa.
MARIA AUGUST A JOP-
PERT, tem no seu elenco
uma verdadeira farmlia comu-
nitária. Reúne funcionários
públicos, professores, magis-
trados na ativa e aposentados,
donas de casa, estudantes uni-
versitários e grupos familiares.
Cincoenta por cento lê músi-
ca e a outra metade canta de
ouvido. Há cinco anos passa-
dos, quando foi iniciado, a
intenção era a de cantar Músi-
ca-Religiosa e Clássica-Reli-
giosa e suas apresentações se
restringiam a Igreja sua patro-
na. Mais tarde foram se in-
cluindo músicas folclóricas,
clássicas e populares. O Coral
passou a cantar em diversos
locais da Cidade e os convites
foram aumentando cada vez
mais, sendo que os mesmos
têm vindo de cidades vizinhas
e até dos estados mais longín-
quos do País.

Nossos parabéns e aqrade-
cimentos pela colaboração
maravilhosa no encerramento
do nosso Seminário Interna-
cional.

CND CONSTRUIRA
VILA OLfMPICA
NO FUNDAO

O Conselho Nacional de
Desportos iniciará, em 1983,
os entendimentos com a Uni-
versidade Federal do Rio de
Janeiro para consturir, em
anexo à sua Faculdade de
Educação Física, na Ilha do
Fundão, a Vila Olímpica Bra-
sileira. O projeto prevê a
construção de uma área total
de 269 mil metros quadrados,
com os recursos do Comité
Olímpico Brasileiro e das ren-
das da Loteria Esportiva.



ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FíSICA
DO RIO DE JANEIRO

o TRABALHO
DA APEF-RIO

Prezados sócios, uma nova
energia positiva vem nos dar
um ânimo forte de prosseguir
o trabalho daqueles professo-
res que tanto fizeram pela
posição da nossa. classe no
passado. A mesma energia
com que tanto lutou e ainda
luta, volta a renascer com no-
vos, sócios, estagiários e pro-
fessor de Educação Física que
com apoio de entidades pro-

meteram colaboração e trarão
perspectivas de novas con-
quistas.

Com metas vitais de traba-
lho, sempre visando melhor
formação e o aprimoramento
do profissional, o educador
acima de tudo é sempre im-
portante. Fazemos um alerta
aos colegas estagiários e um
pedido de apoio aos futuros
professores que participem

ISIS CARDOSO

"deste longo trabalho".
É com confiança neste

mesmo trabalho sério de anos
de muita experiência dentro
da nossa Educação Física,
Esportes, Recreação e Lazer
que estamos revitalizando
toda essa base incrível cheia
de méritos bem vividos, e isso
é que é importante a todos
que se objetivam a ser real-
mente profissionais.

A Edição deste Boletim é uma cortesia do Sr. Emllio Fiorentino Battistella,
presidente das ORGANIZAÇOES BATTlSTELLA.


