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O COMENTARIO ..

Este comentário é dirigido exclusivamente a você, colega associado da Gua-
nabara, I.

A você que está aqui, tão perto de todos nós, masque foi o grande AUSE'NTE.
, A você que, geralmente, assim se expressa: «a Associação nada faz».

A você que tanto reclamou quando os diretores de escolas particulares -. os
tubarões do ensino - diminuiram o número de aulas semanais de Educação Fi-
síca e, conseqüentemente, o seu salário.

A você que não se conforma - pelo menos assim o diz - com, a posição
secundária da Educação Física no meio educacional do pais. '

A você que. diz sempre que tudo está errado e que nenhuma providência é
tomada por quem de direito.

A você que recebe, mensalmente, o Boletim da APEFEG, com tôdas as ínfor,
'mações de seu interêsse. E o Boletim, há quatro meses, vinha anunciando a rea-
lização, aqui mesmo no Rio de Janeiro, do «Encontro de Proréssôres de. Educa_
ção Física» com a finalidade de congregar a classe num movimento de defesa de
nossos ínterêsses, E se não bastasse isso, às vésperas dessa reunião, _você re-,
cebeu, em sua casa, um, memorando-circular solicitando sua partícípação entu-
siástica e ativa. Lembra-se?



~:~,::'$fm, este "comentário só pode ser dirigido a você, colega AUS~NTE, para
,dizer-lhe que, apesar de sua omissão, de sua indiferença, nós realizamos' o «En-
contro», com resultados .rnagnífícos que se transformarão, muito em breve, em
extraordinários benefícios, .tambêm pa~ você,

Nêsse «EncoAtl1?»'.Livemqs uma alegria, colega' AUSENTE: - a participa-
ção íntelígente e' jnte'ressada de, simpáticos colegas dos Estados do Pará, Rio
Grande' do Noite; Pernambuco, Goiás" 'São Pa1:11o,Santa Catarina e Rio Grande
do Sul, alguns dêles dirigentes de órgãos óficiais de seus estados, além dos re-
presentantes da 'Divisão de Educação Física do, MEC e do Serviço de Educação
Física da Guanabara. Procurando esquecer sua ausência, estudamos. debatemos,
sugerímos e concluímos por resoluções que serão imediatamente executadas,

Mas êste comentário encerra, também, um apêlo endereçado a você, colega da
'Guanabara: - integre-se em sua classe, participe de seus movimentos, S'Óassim
você terá autoridade para apontar os êrros, se êles existirem,

O Redator de Plantão

E AS NOTICIAS:

D I R E T O R I A':

a) A Diretoria da APEFEG deseja aos amigos e a, todos os associados um
FELIZ NATAL e PRóSPERO ANO NóVO.

b) A Diretoria da ÀPEli'EG estará reunida, no mês' de' dezembro, a partir
das 17,30 horas dos dias 4 e 18 (quartas-feiras).

c) Campanha Financeira da APEFEG: f'oi lançada em reunião festiva do dia
20 de novembro, em nossa sede. A campanha tem por única finalidade
reunir. recursos para a compra de uma noya e maior .sede para a APEFEG.
Para isto, foram lançados 90 (noventa) titulos de sócios-proprietários,
no valor de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros)' cada um. Condições
para aquisição: à vista ou com Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) de en-
trada e 18 (dezoito) prestações de Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros).
Só poderão adquirir êste títul9 os professôres licenciados em Educação
Física. A campanha tem, ainda, um livro de ouro para receber doações
de qualquer pessoa- amiga. - Participe também desta campanha, caro
associado!

_ d!~ tA Diretoria da APEFEG agradece aos colegas Ruth Gouvêa, Fernanda
Barr0SQ BeltrãO. Maríta Thiré, Murilo de Carvalho, Ramilda Quftete de

<» Mol'ais,' Yesls Amoedo Passarinho, Célio Cidade, F'erriando Melo Alves,
,:~~.~,I$,~l~de"Carvalho e Inezil Penna Marinho, que integraram o corpo de

-relatores do «Encontro de Professôres de Educação Física», e cumpri-
menta-os pelo brilhantismo de sua participação.

SECRETARIA:

"<)~)""éampanha para aumento do .quadro social da APEFEG: convidamos to-,
, ..,__.. ,_,.dos os associados a partícíparem desta campanha; a APEFEG é ó único
'-',' , 6rgij.Ó .que não esmorece na luta por nossas reivindicações, mas ela pre-

.. éísa Jl.umentar' o número de seus colaboradores, Se cada associado, seja
. .proprtetárro, contribuinte, correspondente ou honorário, trouxer mais um
colega, teremos duplicado o nosso quadro social

,llL A Secretária da' APEFEG, Prof . Ruth, é encontrada tôdas as terças-
fei~;;'~' de 15 às 16,30 horas, e nos dias de .reunião de Diretoria, de
17,3Q,'i!,~ I!;),horas.. na sede da Associação. Aproveite essas ocasiões para
comunicar seu nôvo enderêço ou para inrormar.ae sôbre a «campanha
.de novos sócios».

:r,ESQURARIA:

a) APíllLO A TODOS OS ASSOCIADOS: a APEFEG vê aumentar, mensal-
m.ente, suas despesas mínimas; por receita ela tem, apenas, as mensali,
dades dos sócios 'contribuintes e correspondentes e o que é arrecadado
com a venda de publicações. A APEFEG não pode parar e nem dímí,



1:)

nuír o rítmo de suas atividades. Eis -a razão or 'gue apelamos, nesta
oportunedade, para:

os sócios .contríbuíntes - para que regularizem. o pagamento' de suas
mensalidades (caso não tenham tempo para vir à sede da .ê>.PEFEG,
telefonem para 52.7845 pedindo <a vjsíta do, .cobrador da APEFEG
em sua resídêneíaj.; "
os 'só'cios proprietários - para que auxiliem .sua Associação com
uma taxa mensal de manutenção, no valor de Cr$ 100,00 (cem cru-
zeiros). Utilizem também, os serviços. de" nosso cobrador cií2-7845);
os sócios correspondentes - para- que' enviem, ',com urgência e re-
gularmente, cheque em nome da -s.Assocíação dos .Professõres de Edu-
cação Física do Estado, da, Guãnabara», .no valor de sua contribuição.

Lembramos- aos sócios contribuintes e correspondentes, em débito com
os cofres da APEFEG, que á .mensalídade em vigor é de Cr$ 150;00
(cento e cinquenta cruzeiros). O pagamento deverá ser feito por tri~
mestre (Cr$ 450,00), 'semestre (Cr$, 900,00) ou anualmente (Cr$ .
1.800,00). -,.,
Movimento financeiro do mês de novembro:c)

Receita .
Despesas ." "'. .
Saldo credor , , ' .

Cr$
o-s
c-s

154.257,50
45.190,00
109.067,50

CULTURAL:DEPARTÁMENTO

, a) Já está sendo impressa a' nova' publicação da APEFEG: «Organização
de competições», excelente trabalho do Professor Renato ,Brito Cunha.
CURSO DE XADREZ '- está sendo realizado às quartas-feiras, das 16
às 17 horas, na sede da APEl!'EG, sob' a direção do Prof. Euclides 'Te-
lêmaco do Nascimento. .
CURSO E DANÇAS FOL L R
zação. no Automóvel Clube do" Brasil; de
9 às 11 horas - Taxa de inscrição: Cr$

b)

c)

DEPARTAMENTO S O.C I'A'L':

b)

. e)

a) ANIVERSARIANTES DO MÊS: Aracy do Prado Xíouto, Ruth de Mello
Bittencourt, Maria Eugênía Mac Guines, Osc3.r. de AraujQ' Filho, ,Tasso
Alves, Eloah Stallone de Souza" Thomaz B. CGSta Filho, F'ernanda Bar-

rO~(J Beltrão, Elba Miranda de Assis Brasil,' Ely Seabra Bentos, Maria da GIÓri~
dos Santos, Rosete de Luna Freire, Hannelore F. Pires, Waldemar Pe-
reira Francísco, Rossy Áurea Noleto, Vera E. Doerzapff, Maria da Na.
tividade Martins Silva. - Parabéns.
«Enconero de Amigos» - dia 21, sábado, a partir das 19 horas, na re-
sidência da, colega Ruth M. Bittenoourt, sita na rua Rodolfo Dantas, 6,
apto. 202 - Copacabana. Homenagem aos aniversariantes do mês.
FESTA DE NATAL: o Natal da APEFEG 'será comemorado, êste ano,
no dia 21 de dezembro, a partir das 19 horas, na residência. da colega
Ruth M. Bittencourt, sita na rua Rodolfo Dantas, 6, apto. 202 '- Copa-
cabana. Venha com sua ..família, traga um brinde para sorteio na Ár.
vore de Natal.
RIO À NOITE: Passeio noturno pela Cidade Maravilhosa, dia 14 de
dezembro, sábado, constante de: visita aos principais pontos turísticos
da cidade, incluindo o Mirante de- D. Marta, jantar na Churrascaria
Recreio, visita a um terreiro de macumba e a uma escola de samba,
terminando com uma esticada na «Boite Arpêge», com direito à consu,
mação. Inscrições abertas na sede da .APEFEG até o dia 10.12-1963.
.Taxa única: Cr$ 7. 0-00,00. ' ,
Excursão a Goiânia: em estudo para janeiro ou fevereiro. Visita à Es-'
cola de Educação Física de Goiás, a convite do Prof. Ineztl Penna Ma-
rinho. Informe-se a respeito junto à Diretoria da APEFEG.



DEPARTAMENTO DE DIVULGAÇ~O :

a) Dê a data de seu aniversário para ser anunciada no Boletim.
b) Estamos no firme propósito de divulgar, ao máximo," todos os assuntos

de nossa especialização. Colabore conosco nessa tarefa. Se você tem
elementos para isso, faciUte nosso contato com a imprensa falada, es-
crita e televisionada.

c) Você que participou do «II Estágio Internacional de Educação Física e
Recreação», por nós realizado' em agôsto do corrente ano, está convi-
dado a vir receber as apostilas a que tem direito. Procure sua Asso-
ciação no horário de 9 às 11 e de 14 às 17 horas.

d) Solicitamos ao sócio correspondente que participou do nosso último «Es_
tágio Internacional», que informe com urgência se já recebeu 'as apos-
tilas enviadas pelo Correio.

DEPARTAMENTO DESPORTIVO

a) Continua instalando a barraca de praia e a rêde de volibol aos domin-
gos em Copacabana, de 9 às 13 horas, em frente à rua Rodolfo Dantas,

b) A Federação Brasileira das Associações de Professôres de Educação Fí-
sica adiou «sírie.díe» o Torneio de Volibol por ela programado. Agrade-
cemos aos colegas que se interessaram por êsse torneio e que se colo-
coram à disposição da APEFEG para integrarem suas equipes.

'l>El'ARTAME~TO DE ASSIST1lJNCIA:

a). Assistência jurídica aos. sábados, das 15 às 17 horas. Os colegas serão
atendidos em nossa sede.

b) DEPft...RTAMENTO ESTADU~ DE' EDUCkÇÃO FíSICA E RECREA_
çÃO - encontra-se em tram,itação na Assembléia Legislativa projeto
.de lei criando o «nosso Departamento», na Administração CIoEstado da
Guamlbara. Foi' apresentado pela Deputada Lygía Lessa Bastos, a pe-
dido da APEFEG. Estejamos juntos para que tenhamos, muito em breve
a concretização dêsse nosso ideal. .

c) COMU,NICADO ESPECIAL: avisamos a todos os colegas interessados
que o Govêrno do :!l}stadoda Guanabara abrirá inscrições para seleção -
por títulos - de prófessôres de Educação' Física para futura contrata-
ção , O concurso -para provimento efetivo será em julho de 1964.

O U T-R A S N O TAS:

a) Organização Técnica de Educação Física Ltda.: livros, revistas, mate,
rial de ginástica e desportos (deposito e correspondência: Avenida Rio
Branco, 18, sala 1603). Já está à venda o disco «Danças' F'olclõricas».

b) Venda de material e publicações: a APEFEG mantém uma seção de
venda de material' de ginástica e publicações especializadas. Horário:
de 9 às 11 e de 14 às 17 horas, diàriamente, exceto aos sábadds.

c) Auxilie sua Associação adquirindo chaveiros, bolsas' e flâmulas. com o
distintivo da APEFEG. Material de primeira qualidade, ótima confec-
ção e muito bom gôsto. Um grande presente de aniversário ou lem-
brança de «Papai Noel» para 'seu parente, amigo ou colega.

--0-0--0--0-0-0-0-0-0-

ATENÇÃO COLEGAS: participem das atividades de sua Associação; fa-
çam de sua sede o ponto de reunião com os colegas. COLABOREM com
a APEFEG apresentando sugestões e propondo um nôvo sócio.

A Profa.- Alzira de Oliveira Vinagre custeou a impressão dêste Boletim.
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