
ASSOÇIA).çÃO DOS PROFESSôRES DE EDUCAÇÃO FíSICA
\ DO ESTADO DA GUANABARA
E Fundada em 29-3-1946

. "~(COnSiderada de Utilidade Pública - Lei 765/52) .ti'
M:edalha~ Anchíeta, conferida pela Secretaria de Educação e Cultura ••

-,~' do Estado da Guanabara .•.
Medalha de EtrIucaÇão Física, conferida pelo Departamento de Educação

Complementar da SGE . .,
Séde própria: A:1Yenida Franklin Boosevelt, 39 - 13.0 _ Sala isin

Caixa Postal 4978 - Tel. 52-7845 - ZC-39
~ (EDIFICIO PORTUGAL)

\ Rio de Janeiro - Brasil----~--------------~

RIO G.Dj stn•

.y
9 '
tU iV llLgl_*~""":"i-ç_a--.0_----.--------------------------------------de

:BOLETIM l\'tENSAL INFO,RMATIVO N.o 164 - RIO DE JE4NEIRO _ DEZ _ 1966

O COMENTARIO

BALANÇO FELIZ

Dezembro. é 'sempre a época em que fazemos o. balanço. de nossas realiza-
ções. Apesar dos obstáculos, que teimam em colocar em nosso. caminho, pode-
mos registrar, neste comentário, que o saldo é credor. Os que não nos com-
preendem (para não. dizer «os nossos inimigos») esquecem.se que somos atletas,
e campeões.

1966 está terminando. Nêle tivemos poucas alegrias e estas resultaram, bem-
pre) de nosso trabalho. 'honesto e de nossa constante união. Tivemos, também,
algumas decepções, dentre as quais destacamos o. não cumprimento, pelas auto-
ridades estaduais, da Lei 801/65, que criou o. já famoso. Departamento Estadual
'de Educação Física. Houve, ainda, uma «meia alegrías e esta fo.i o. Decreto.
58.130 que regulamentou o. art. 22 da Lei de Diretrizes e Bases. Dizemos «meia
alegria» porque, apesar do decreto, autoridades governamentaís - que deveriam
.ser as primeiras a cumprt-lo bem - e diretores de colégios continuam relegando.
a" Educação. Física a um segundo. plano, .
, No que se refere a êsse decreto, o. Conselho. Estadual de Educação de'U-nos

a;' nota cômica do ano. Em seu Parecer n.s 278 recomenda, pràtícamente, o não.
cumprimento do decreto presidencial por parte da Secretaria de Educação, pois,
para seus Conselheiros, tal decreto. 'é assunto', exclusivo da esfera, federal. São.
uns engraçados, não? Mas não. perdem por esperar. Brevemente receberão a
devida: resposta; e não será piada! $

E assim a nossa luta corítínua; para desespêro dêles, não. desistiremos nunca
e, um dia, venceremos.

:!li com esta firmeza que a APEFEG, ao agradecer o. apôio que recebEm de



r

seus associados e amigos no presente ano, renova suas esperanças na i .vítõría fínal.,
A todos vocês, sócios e amigos, às entidades co.írmãs a APEF';EG envia os,

melhores votos de um Feliz Natal e Próspero Ano Nôvo. .I~
Até sempre, pç

O Redator de ) :>lantão
"CV'

:/~/
DI~ETORIA f

a) A Diretoria da APEFEG estará reunida; no mêslfl de dezembro, a P~1íil~
das 17 horas do dia 7 (quarta-feira). }'

b) A APEFEG estará fechada durante o próxill'10 mês de janeiro, pa'a:
férias de seus diretores. ),.

E AS NOTíCIAS:

SECRETARIA:

Campanha para aumento do quadro ·socill.Á.da APEFEG: convidamos todos,
os associados a particip:;trem desta ezampanha; a APEFEG é o único>
'órgão que não esmorece na luta por' nossas reivindicações, mas ela pre-
cisa aumentar o número de seus co. jlaboradores. SE).cada associado, seja.
propríetãrío.; contribuinte, correspojx dente 'o~ hO~lOrário,trouxer mais um.
colega, teremos duplicado o no71so quadrq socíal ,

J
A fim de manter atuali~?ri:Úo o nosso fichário, solicitamos do prezado>
consócío a gentileza de (.IOS comunicar qualquer modificação àe seu en-
derêço. A APEFEG est.á aberta, de segunda a séxta-feira, de 9 às 1~
horas e de 14 às 17 l'f;!Oras.

\f
TESOURARIA: i

Aumento de' anuidadP/em decorrência dos contínuos aumentos das utíü-
dades, a A. P .~7.t<'~E.G. vê-se obrigada a elevar o valor das mensalidades
'dos sócios~~tribuintes e correspondentes , Assim. a parttr do mês de
janej,v.-é-ãe 1967, a mensalidade será de Cr$ 500 (quinhentos cruzeiros).
r./'pagamento poderá ser feito por trimestre (Cr$ 1.500), semestre (Cr$-
(3.000) ou anualmente (Cr$ 6.000): O SOClO correspondente pode'
3.000) ou anualmente (Cr$ 6.000). Jóià Cr$ 1.000. O sócio correspondente-
pode, enviar cheque em nome da «Associação dos Professôres de Educação>
11'isicado Estado da Guanabara», no valor de sua contribuição. Apelamos:
a todos os associados em débito para que regularizem o pagamento de
suas mensalidades. Utilizem, para isso, os serviços de nosso cobrador ,
Peçam sua visita pelo telefone 52-7845.

a)

b)

b) Movimento fianceiro do mês de novembro:

Saldo do mês anterior ", .

Receita .. ; ........•.......................

Cr$ 585.935

Cr$ 996.800

c-s 458.390

Cr$ 1. 124 .345

Despesas . . .•. . . . .

Saldo credor .

DE~TAMENTO SOCIAL:

a) Aniversariantes do mês de dezembro:

Aracy do Prado Couto - Ruth Mello Bittencourt - Oscar de Araujo>
Filho - Tasso Alves - Eloah S. de Souza - Thomaz B. Costa Filho -
Fernanda Barroso Beltrão - Elba M. Assis Brasil - Fantina MeIo Gomes:
- Erly S. Bentas Maria da Glória dos Santos - Rosete L. Freire -
Hannelore F. Pires - Waldemar F -. Pimeita - Rossy Noleto - Vera Doer-,



zapff - Maria da Natividade F. da Silva '- Ary Ventura Vidal - Juarez
G. de Oliveira - Carlos Alberto Pimenta - Wanderley S. da Silva - Romeu
M. dos Santos - Ermida Lídía Franco - Ivo Deroche Costa - Irene
Felipe - Hildegund scnauss - Nair Xavier' de Oliveira - Paulo F. Philipp
- Siléa C; Dourado - Heribaldo Lyra - Roberto D. Hernandez , _
PAR,ABI1iNS.

• b) Festa de,Natal da APEFEG - será dia 20·de dezembro, terça-feira, a partir
das 18 horas; será também a homenagem aos aniversariantes do mês.
Venha confraternizar-se com os seus amígos.. Traga um brinde para o
sorteio, um prato de doces ou salgados.

~PARTAMENTO DE DIVULGA:ÇAO: -
a) Boletim da Federação Internacional de Educação Física -:- publicação tri-

mestral, indispensável ao especializado para se manter atualizado, Assi-
natura (4 números anuais): Cr$ 4.800, com o Prof , Manoel Monteiro Soa-
res. na APEFEG. '

b) Precisamos consolidar nossa vitória: - O Departamento Estadual de Edu.
cação Física e Recreação precisa ser conhecídq, explicado, compreendido.
Vamos promover o nosso Departamento? Venha, pois, colega, trazer seu
-apôío: há Ínu'ito o que fazer, ainda.

c) Colabore com a APEFEG na divulgação dos assuntos de nossa especiali-
zação. Se você tem elementos para isso, facilite nosso contato com a
imprensa falada, esçrita: e televisionada.

d) A APEFEG está interessada em manter intercâmbio com as entidades eo-
irmãs, órgãos oficiais e pantículares especializados em Educação Física,
Esportes e Recreação, associações culturais, de classes,' socíaís e recreati-
vas. Solicitamos nos sejam remetidos, boletins informativos revistas, jor-
nais, livros, etc., bem <'cffio'seus enderêços para quepóSSamos enviar 'nossas
publicações.

f) Por ilÍiciativa do Professor Jayr .Iordão Ramos, está sendo organizado
um Museu, de Educação Fi!jjca. Os proressõres de Educação Física que
desejarem cooperar. em tal empreendimento deverão entrar em ligação
com o referido professor .

•g) O concurso para professor de Educação Física teve seu início marcado
para a segunda quinzena de fevereiro de 1967, conforme entendimento
entre a Chefia do, Serviço de Educação Física e a ESPEG.

DEPARTAMENTO CULTURAL:

Realizou-se com grande sucesso o Curso de Informações sõbre Ginástica e
Atletismo que a APEFEG promoveu na última semana de noveinbro 'e' que es-
teve a cargo dos renomados Professõres KLAUS MIEDZINSKY, EL~E REI-
CHERT, DIETLINDE TILLI ,e'KLAUS RITTER' da Escola de Educação Física
da Alemanha.

A APEFEG congratula-se com seus associados que' prestigiaram a nossa pro-
gramação, merecendo, por sua participação entusiasta e interessada em tôda,s
aSJaulas, os maiores elogios daqueles professõres alemães. Estamos todos d~
pa abéns.

A APEFEG está organizando apostila com as aulas dêsse curso; os : que
estiverem interessados nela poderão adquiri-Ia em nossa sede, a partir da se-
gunda quinzena de março de 1967.

DEPARTAMENTO DE ASS~Tt:NCIA:

Assistência ju!'ídi~: os colegas serão atendidos na sede, no horário de 15
às 17 horas, às quartas-feiras.

\
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OU T R A S, N O TAS

a) ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE EDUCAÇÃO FíSICA LTDA.: é uma 80-
ciedade que visa difundir e atualizar conhecimentos especializados em
Educação F'isica e Recreação; prestigie, pois, a Organização com pesquisas
folclóricas, danças e músicas, estudos especializados, métodos e processos:
ela, prazerosamente, publicará seus trabalhos.
Organização Técnica de Educação Física Ltda.: livros, revistas, matezíal
de ginástica 'e 'desportos (depósito e correspondência: Av. Rio Brr "0,
18 -- sala 1603) .

ti) Venda de material e publicações: a APEFEG mantém uma seção jde v~'.,.
de material de :g>il).ásticae publicações especiallzadas , Horário: de 9 .4'1
11 e de 14 às 17 horas, ·diàliamente, exceto aos sábados.

c) Auxilie sua Associação adquirindo chaveiros, bolsas e flàmulas com o dís-
tintivo da APEFEG. Material de primeira qualidade, ótima confecção e
muito bom gôsto ,

d) Compre; e venda também aos amigos, o plástico da A'PEFEG·. Você estará,
assim, colaboran90 para a compra de nossa nova sede.

I

SUG~RIMOS AO COLEGA: '

MÉTODO NATURAL AUSTRíACQ

Turma Masculi.na

do Prof. Hanns Prochowník

M. Motivação - duração aproximada: 5 mínutos.
M. = Procurar Amigos. o professor chama determinado número, e os .alunos for-

mam um círculo do mesmo número. Formar círculos de 3 a 6.'
M. e P. = E~cola de Movimentos e Postura --'- Duração aproximada: 20 minutos.

Esquema do Plano de Aula

!<L e P. = Por 3 em coluna.
a) Salto do ladrão com apóio nos ombros dos corrrpanheiros:
b) Levantar o companheiro para o apóio.
c) Saltar sôbre os companheiros ajoelhados de mãos dadas.
d) Idem, dois em pé; com apóio.
e) Abdominal, segurando Os tornozelos do companheiro de pé.
f) Dois deitados decúbito dorsal, lançar o companheiro para cima,

passando pela ponte. .
g) Carro a três, um sobe nas mãos dadas dos companheiros pelas

costas. ,
H. e A. = Exercícios de Habilidade e Aplicação Elspor-ttva - Duração aproxima-

da. de 20 minutos.
H. e A. _ Diferentes equilíbrios.

a) Dois a dois de f.rente.
b) Dois a dois de costas.
c) Mesmo equilíbrio, por salto.
d) Mesmo equilíbrio levantando o companheiro.
e) . Subir nos ombros do companheiro.
f) Idem, pisando nas mãos dadas.
Volta à Calma - Duração aproximada de 5 minutos.

- a) Atravessar a rua em diagonaI/{cegos)
b) Idem com obstáculos e na reta.

.;

V. à C.
V. à C.

ATENÇÃO COLEGAS: participem das atividades de sua Associação; façam de
sua sede o ponto de reunião com os colegas. COLABOREM com a APEFEG
apresentando sugestões e propondo um nôvo sócio. Aplaudindo ou não.
PARTICIPEM sempre! /


