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a) .A Diretoria da APEFEG estará ~Ullida; no mês

. 17 horas, dos dias 10 e 24 (quartas-reíras) .

S-ECRETARIA: J'

c) NõVO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA APEFEG.: enquanto per-
durar o racionamento de energia no Rio de Janeiro, a APEFEG estará
aberta de 13 às 18 horas _

a) Campanha para aumento do quadro social da APEFEG: convidamos todos
os associados a participarem desta campanha; a APEFEG é o único
órgão que não esmorece na luta por nossas- reivindicações, mas ela"pre-
cisa aumentar o número. <\eseus colaboradores _ Se cada associado,. seja
proprietário, contribuinte, correspondente ou honorário, trouxer mai~,.um
colega, teremos duplicado" o nosso quadro social. .

b) A fim de manter atualizado o nosso fichário, solicitamos do prezado
consócio a ,gentileza de nos comunicar qualquer modificação de .seu en-
derêço. A APEFEG está aberta, de segunda a sexta-feira, de' li às 11
horas e de 14 às '17 horas. ..
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a) Aumento de anuidade: em decorrência dos contínuos aumentos das utili-
dades, a A. P .E. F. E. G. vê-se obrigada a elevar o valor das mensalidades
dos sócios contribuintes e correspondentes. A,ssJIJl,a partir do mês de
janeiro de 1967,'3. mensalidade será de Cr$ 5~0{quinhentos cruzeiros) ..
O pagamento poderá ser feito por' trimestre (Cr$ 1.500), semestre (Cr$
3.000) pu anualmente rc-s 6.000). Jóia ors 1.000. O sócio correspondente
. pode enviar cheque em nome da «Associação dos Professõres de Educação
Física. do Estado da Guanabara», no valor de sua contribuição. Apelamos
li todos' os assocíádos em débito para que regulartzem o . pagamento de
suas mensalidades. Utilizem, para isso, os serviços de nosso cobrador.
Peçam sua visita pelo telefone 52-7845.
Movimento financeiro de abril: : .•... -". __'=t_b)

Saldo anterior ; .
Receita , .
Despesas .
Saldo credor .

NCr$
NCr$
NCr$
N'Cr$'

641,50
77,00
363,09
355,41

DEPARTAMENTO SOCIAL:

a) F'esta da vitória: a APEFEG programou para o dia 24 de maio, quarta-
feira, a partir das 18,30 horas, em sua sede, uma festividade comemo-
rativa da instalação do Departamento de Educação Física, Esportes e Re-
creação. Na ocasião, estarão sendo homenageados a Deputada Lygia Lessa
Bastos, autora da lei que criou o Departamento, o Prof , Renato Brito
Cunha, seu primeiro diretor, e todos os professôres de Educação Física,
na pessoa do Prof , Manoel Monteiro Soares, o vitorioso comandante da
grande batalha. Contamos com sua presença, colega.

b) "Encontro de amigos: também n2_dia 210, ~a. e,tP. ~em a.~~ni;
versaríantes do mês. .

,c) Aniversariantes do mês:
,. ~~

Silvio A. Santa Rosa '- Lelía Maria Silv,a' Santos - Maria de Lour-
des de Souza - Orlandina Mitke - Orlando R. deMoraes ........::Maria da'
Graça S. Meninéa - Díva passos Justo - Manoel L. Silva Osório -
André Sérgio da Silva - Cláudio :de'Macedo Reis - Elsi Airam Branco
- Jair Raposo - Fernando Vicente M. Alves - Abígail O. do Rego, ~
Gilda B. Salles v-s- Vicente Leitão da Rocha - Elzy Maria A. dos Santos
- Nena Augusta de Morais - Maria Emilia J. S. Vervloet - .Geraldo
C. da -Cunha ~ Adenir A. de Souza.·- Hélio Ou"veita e Silva +; Antonio
M. de MaUos - Hamilton L. de Oliveira - 'Glória Maria C. Gonçalves
-:- Aldino Burkle - Maria Helena Amorím - Gilda .Soares Bastos
Jo'sé BasilbneNetto. - Augusto Rodrigues - Célio. Batista Barros
Fausto da Silv'a Oliveira -' jorge Villas Boas, '. PARAB.F:NS. .

DEPARTAMENTO CULTURAL

, .

ai Estamos programando para os próximos boletins uma nova seção: ·«D&:;
a sua opinião» -r-r- na qual lançaremos a debate, entre os nossos associados,
temas de nossa especialização'. Aguardem'.. . . ,

li)'" Em estudo a programação dos cursos de aperfeiçoamento da APEFEG
··t para o ano de 1967. Maiores detalhes no próximo boletim. .

"e)' Lançada em São Paulo a coleção «e. E. R.» c-:- tudo sôbre Educ:âção Fí-
,Sic8" Esportes e Recreação são coletâneas -51e.eshudos dos ;PrÇ>fessôres

'~/',~- ..Julio Mazzei e Mauro S. Teixeira. Os interessados na coleção devem í'di_
, ':.. , '~igir-se à «Organização Dístrtbtudora de ;Livros - Caixa Postài 1.32l

- SM Paulo». São cinco volumes pelo preço de NCr$ 80,00.



.O Instituto Nacional de Educação Física de Portugal, realizará, no perío-
,do. de 20 a 30 de julho do corrente ano, o seu IV Curso Internacional de,
Férias, com ínscríção até o dia 15 de.,.illnho. Pedidos de informações podem
ser enviados para: .:.-.dnstitI!to"-'Nãêional de Educação Fiísica - Cruz Que-
brada -- Lisboa -~."':---

O ~ so Internacional do ICHPER, no corrente ano, servirá, tam-
Héfll, para cocemorar o X Aniversário do Conselho Internacional de Saúde,
Educação Física e Recreação. O evento terá lugar, no período de 28 de
julho a 1 de agôsto, em Vancouver -- Canadá. O tema do congresso
será o seguinte: «A década Cio progresso -- Bases para a melhoría de

1~~ ~~~~~n~pr&~~~~~~~~~~~p~8~r~a~a_~~ça~_~o~jo~'~~ __--__~ ~-v. ~~ ~
IV Congresso Internacional de- Professõres de Educação Física -- de 16
a .19-V-67 -- em Stuttgart, Alemanha.
Curso de Ginástica Moderna para professõres de Educação Físíca de grau
~dio -- de 28-V a 3-VI-67 -- em Kartsruhe, Alemanha.
Simpósio de Recreação -- de 10 a 17-VI-67 -- Tema: «O homem e seu
Iazer» -- em Montreal, ~ana,dá.

'/
!. ,

OEPABTAMENTO DE DlVULGAÇAO:

a) Boletim da Federação Internacional de Educação Física -- publicação tr!:'
mestral, indispensável ao especializado para se manter atualizado. Assi-
natura (4 números anuais): NCr$ 5,80, com o Prof. Manoel Monteíro Soa-
res. na APEFEG.

b) Colabore com a APEFEG na divulgação dos assuntos de nossa especiali-
zação. Se você tem elementos para isso, facilite nosso contato com a
ímprensa falada, escrita e 1eIevisionada.

A APEFEG está. interessada em manter intercâmbio com as entidades co~
irmãs, órgãos oficiais e particulares especializaçlos em Educação Fisica..
Esportes e Recreação; associações -culturaís, de classes, sociais e recreati-
vas. Solicitamos nos sejam' remetidos boletins informativos, revistas, [or-
.naís, livros, etc., bem ('~mo seus enderêços para qUe possamos enviar nossas
publicações.

d) Notícias sôbre congressos e cursos internacio'nais:

DEPARTAMENTO DE ASSIST1llNCIA:
Assistência jurídica: os colegas serão atendidos na sede, no horário de 15
às 17 horas, às quartas-feiras ,

'.'o.u ~ R A S N O TAS :

a) ORGANIZAÇãO TÊCNICA DE EDUCAÇAO FiSICA LTDA.: é uma 80-
dedade que visa difundir e atualizar conhecimentos especializados em
Educação Física e Recreação;' prestigie, pois, a Organização com pesquisas
folclóricas, danças e músicas, estudos especializados, métodos e processost
ela, prazerosamente, publicará seus trabálhos , '
Organização Técnica de Educação Física Ltda.: livros, revistas, material
de ginástica e desportos (depósito e correspondência: Av. Rio Branco,
18 -- sala 1603), .'

b) Venda de material e publicações r a APEFEG mantém uma seção de, venda
de material de ginástica e publicações especializadas , Horário: de 3 às
18 horas, diàriamente, exceto aos sábados.

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

'd) Compre, e venda também aos amigos, o plástico da APEFEG. Você estará,
assim, colaborando para a compra de nossa nova sede.



SUGER.JMOS AO OOLEGA:

GRANDES
ALFONZ RENCZ· E LAWRENSE SHUN

(REDAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO PROFESSôR
ANTONIO BOAVENTURA DA SIÍN A)

SOFETBALL E BASEBALt
acertar o arremêsso regulamen-

·M -: Uma bola de Voleibol, 1 tar) ; uma vez tenha o "batedor"
bastão e 3 bandeirolas , acertado a bola, deverá' correr em
.' O -- Campo retangular (qua- redor das bandeirolas fixadas no
dra de Bola ao Cêsto ou de Volei- terreno, procurando dar uma vol-
boI); no centro do terreno, um ta completa antes que os atacan-
pequeno círculo, dentro do qual tes, se apoderando da bola con-
deverão estar colocadas 3 maças; sigam lançá-Ia para dentro do pe-
entre as maças e o ponto de par- queno círculo e derrubar uma das
tida .(base), deverá ser demarca-maças, marcando dêsse modo um
da uma "linha de arremêso" onde ponto.
ficará um jogador do partido ata- Tão logo o "batedor" tenha
cante, munido de uma bola; dois acertado na bola,o jogador n.O 2
partidos (k e B), numerados se- do seu partido deverá se-cap
guidamente, deverão estar locali- ximar do círculo 'e tentardefen-
zados um fora do campo (def'en- der as maças, impedindo-as de
sal') e outro espalhado d@ffi.r.lil~~-a·. ;. _.. _ __ &__ ':"-""-"i!l

terren.o de jô~o .(atacante;) 3 pelos jogadores do quadro ata-
band;elrolas serao fixadas no ter= cante. Sóm,en~? quadro, .ata,.~
reno de modo a formar um qua cante poderávêónsignar vponto ..•----------- i.•
drilatero com a "Unha de arremês- Q d t d d ;-
80'''. uan o o Os os erensores

tenham passado pela posição de
"batedor " serão invertidos os pa-:
péís dos dois partidos.

Vencerá o partido que tenha
logrado consignar o maior núme-:
ro de pontos.

Obs. : Podemos também inver-
ter os papéis, tôda vez que o qua-
dro atacante consignar um ponto,
procedendo-se dêsse modo até que
os jogadores de ambos os parti-
dos, tenham passado pela posição
de "batedor" ou até que um dos
-partidos tenha consignado um to-
tal "X" de pontos, previamente
combinado.

E - O jogador n.> 1 (arre-
messador) do partido "B", locali-
zado na "1'nha de arremêsso", lan-
çará a bola em direção ao jogador
n.s 1 (batedor) do partido "A", de
modo. que a mesma passe sôbre
a base e a altura do tronco do
"batedor"; êstcentão, munido de

. um bastão, procura batercom o
mesmo na bola, de modo a impul-
síoná-Ia o mais longe possível,
para dentro do terreno de jôgo
(três tentativas serão permitidas
não só ao "batedor" para acertar
com: O' bastão na bola, como tam-
bém' ao "arremessador", para].

ATEN'ÇÃO OOLEGAS: participem das atividades de sua Associação; ,façam de
sua sede o ponto de reunião com os colegas. COLABOREM com a APEFEB
apresentando sugestões e propondo um nôvo sócio. Aplaudindo ou não.
PARTICIPEM sempre!


