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ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSôRES DE EDUC~:ÇÃO FíSICA
DO ESTADO DA GUANABARA

D~partamento
. ~ .

BOLETIM MENSAL INFORMATIVO N.· 165 - RIO DE JANEIRO JAN.jFEV. ~ 1967

O c O M E N .T A R I O " \.
UMA E. S P E R A' N~ç A ?

Estamo$: ínrormados de que a Secretaria 'deEducação e Cultura da Guanabara
vem tornando as providências preliminares, para por! em execução a Lei 801/65, que
criou o Departamento Estadual de Educaçã!) Física e Recreação. Consta mesmo
ser pensamento do Prof. Benjamím de Moraes, titular daquela Secretaria de Es-
tado, iniciar no mês de março as atividades do nosso Departamento.

Nossa expectativa é grande, nosso entusiasmo maior ainda. A APEFEG con- _
tinua, como sempre, na primeira linha de luta. Não mediremos esforços para ;Ver
concretizado nosso ideal. Para isso, não raltaremos com a nossa colaboraçã6. t

Damos aqui, o nosso crédito de confiança. Também, e principalmente, - um-
aviso: - estamos atentos. . .

O Bedator de PlantãO'.

E AS NOTíCIAS:

DIRETORIA:

a) A Diretoria da APEFEG estará reunida, no mês de fevereiro, a. partir
das 17 horas do dia 22 (quarta-feira).

b) ELEIÇõES PARA O BmNIO 1967j1969: - na forma estatutãría, a
APEFEG realizará no dia 22 de março próximo, quarta-feira, de, 10 às
17 horas, eleições para renovação da Diretoria e do Conselho Fiscal. As
chapas que concorrerão às eleições devem ser inscritas até o dia 15 de
março, na sede' da APEFEG, São os seguintes os cargos que deverão ser



preenchidos através das .elei~es diretas: Presidente e Více-Presídente -
Secretário e Tesoureiro, na Diretoria; no Conselho Fiscal, três (3) mem-
bros efeUyos e três (3) suplentes. .

G)NôVO HORARIO DE FUNOIONAMENTO DA APEFEG: enquanto per-
durar' o racionamento. de energia no Rio de Janeiro, a APEFEG estará
aberta de 13 às 1'8 horas.

SECRETARIA:
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 de seus colaboradores. Se cada associado, seja
proprietário, contribuinte, eorrespondéàte ou honorário, .trouxer mais um
colega, teremos duplicado o nosso quadro socíal , •

b) A fim de manter atualizado o nosso fichário, solicitamos do prezada
consõcío a gentileza de nos comunicar qualquer modificação de seu en-
derêço. A .APEFEG está aberta, de segunda a sexta-ferra, de 9 às 11
horas e' de 14 às 17 horas.

TESOURARIA:..
a) 'Aumento .de anuidade: em decorrência dos con.tínuos 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. Assim. a partir do mês de
, janeiro de 1967, a mensalidade será de Cr$ 50.0. (quinhentos cruzeíros) ,

O pagamento poderá ser feito por trimestre (Cr$ 1.50.0), semestre (Cr$
3.0.0.'0.) ou anualmente (Cr$ e.oooi. Jóia Cr$ 1.0.0.0.. O sócio correspondente.
pode enviar cheque em nome da «Associação dos Professôres de Educação
-F'ísica do Estado da Guanabara»,. no. valor de sua contribuição. Apelamos
a todos os associados em débito para que regularizem .o pagament.s de
suas mensalidades. Utilizem, para isso, _os sel"{,iços <'le nosso eobrador .
Peçam sua visita pelo, telefone 52-,?:84~.

I
b) Moviment.ofinanceiro do mês ~e dezembro:

Saldo anterior ' ' : ~.. ' .. .e,••• ; •

Receita' 1•••••• ,••••••••••••• '.V ',','

Despesas ~ .
Saldolcredor .

I

UEPAATAl\IENTOSOCIAL:

Cr$'1.124.345
ces 39.Qo.o.
o-s. 457 .18~
o-s 70.9.160

a) Aniversariantes elo mês de janeiró

EIsa Mosqueira - Maria Efisa Ludolf Celina Figueira \ - Eugenia
Cruz Machado - Sebastia:na Bonh - Maria Téresa Viana~ TaJitha R.
Eiras - Moyses Behar - Darcy G. Vian?-'- Darcymires Rego Barr0s -
Maria Emygdia R. Magalhães ~ Alárelia:no 'P. Beltrão - Rosalvo M. A.
Ferreira +: Eros D. Brandão - Sebastião P. de ArauJo - Mauro Fantinatti
de Barros - Concejção A. Gonies de Araujo - Marilena B. P. da S.ilva
- Hugo Wanderley -r-r- Claudio F'. de Maga ll'ães - Anna S. Gomeiê - Eúri.
pedes Mat.tos Carmo - Arlete O. Loureiro - Ana Maria L. Lapera _
Cesar Menaei Eduardo F. 'prãça Filho - Eunice Castro Neves. - .PA-
RABENS.

t'
b) , Aniversariantes do mês de fevereiro: ,~.

Antonio G. Roma - Alda Pardal da Costa - .Leepoldína Carvalho Braga
-Leila 'Yone do Nascimento - Nelson Cunha -. Maria Eugenia M. Xavier
- Suzette C. Costa - Margarida Ferreíra da. Cunha _. Dalva GA')ulart -
Nazira Richa - Liliane C. de Souza - Ilse :mo Do.erzapff - Wilson 'J!'upin,
nambá - Maria Ruth de Souza - JoãQ Ca.rlos O. Barbosa ~ Mariana



Asslstêncír- jurídica: os colegas "serão atendidos na sede, no horário de 15
às 17 horas, às quartas-feiras.

Pires Pereira - Lysias D. Itapicuru - Waldira F. Nunes - t.uiz Robel'to
Zulianí - Cleomar A. Pereira Lima - Eve.ni dos Santos Ribeiro - Wener
G. de Lima. - PARABllNS.

DEPARTAMENTO DE DIVULGA:ÇliO:

a) Boletim da Federação Internacional de Educação Física ~ publícação tri-
mestral, indispensável ao especializado para se manter atualizado. Assi-
natura (4 números anuais): Cr$ 4.800, com o Pror, Manoel Monteiro Soa..
res. na APEFEG. "

b) Precisamos consolidar nossa vitória: - O Departamento- Estadllal de Edu-
cação F-ísica e Recreação precisa ser conhecido, explicado, compreendido.
Vamos promover o nosso Departamento? Venha, pois, colega, trazer seu
apôío; há muito o que fazer, ainda.

c) Colabore com a"APEFEG na divulgação dos assuntos de nossa especíalí-
zação , Se você tem elementos para isso,' facilite nosso contato com "8.
imprensa falada, escrita e televisionada. " . .

d) .A. APEFEG está interessada em manter intercâmbio com as entidades co':.
Irmãs, órgãos oficiais e particulares especializados em Educação Física,
Esportes e Recreação, associações culturais, de classes, soeíaís e recreati-
vas. Solicitamos nos sejàm remetidos boletins ilV"OI;mativos.revistas, jor-
nais, livros, etc., bem ccmo seus enderêços para que possamos envtar nossas:
publicações. .

f) Por iniciativa do Professor J'ayr Jordão Ramos, está sendo organizadO
um Museu de Educação Física. Os proressôres 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 inicio marcado
para a segunda quinzena de fevereiro de 1967, conforme entendimento
entre a Chefia do Serviço de Educação Física e a ESPEG.

h) 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

--;:e;'-':;~='~~FéIT.fs, cem ínscrtção até" dia '5-de-'jttnho~didos' de infoImações podem:-
ser enviados para: - «Instítuto Nacional de Educação Ffsíca - Cruz Que-
brada - Liboa ...:...3».

"i) A Federação Carioca de Remo está empenhada numa grande campanha vi-
sando o incentivo da prática do remo entre os colegiais e universitários.
Solicita a colaboração dos. proressôres de Educação Física no sentido de
encaminhar seus alunos às seções de remo dos díversos clubes a -ela
filiados. 'Vamos colaborar, colegas?

DEPARTAMENTO DE ASSIST:íl:NCIA:

OUT~AS NOTAS:

a) ORGANIZAÇÃO T:í1:CNICADE EDUCAÇÃO FíSICA LTDA,: é .uma so!
cíedade que .visa difundir e atualizar -conhecímentos especíalízados em
Educação Física e Recreação; prestigie, pois, a Organização com pesquislts
folclóricas, danças e músicas, estudos especializados, métodos e 'processes;
"ela. prazerosamente, publicará seus trabalhos.
Organização Técnica de Educação Física Ltda.: . livros, revistas, material
de ginástica e desportos (depósito e correspondência: Av. Rio Branco,
18 -7 sala 1603).

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

c) Auxilie sua Associação adquirindo chaveiros, bolsas e flâmulas com o dis-
tintivo da AP;EFEG. 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.



SUGERIMOS AO COLEGA:

i - BOLA AO Cft8TO COM
QUEIMADA

M - Uma bola de Voleibol.

o -- Campo retangular; um
pequeno' círculo traçado de cada
lado do terreno de jôgo, correspon-
dendo à área de lance livre, den-
tro dos quais ficarão os .goleiros ;
os dois partidos espalhados livre-
mçnte no 'terreno'. •

E - A bola será levantada
no centro do campovcomo em Bo-
la ao Cêsto, disputada por dois
jogadores; os jogadores procura-
rão através de passes rápidos, s~
aproximar do pequeno círculo o su-
ficiente para "queimar" 'o golei-
ro adversário, marcando um pon-
to cada vez que acertar.

2 - QUEIMADA 'COM UMA
rotr DUAS) BOLA

1\1: - - O - Idênticos ao do
jôgo anterior; apenas cada parti- .
do terá metade de seus jogadores
de -um lado do campo, como de-
fensores, e a outra metade no lado
oposto, como atacantes; lógica-
mente os "defensores" do partido
'~.A" deverão estar do mesmo lado
que os "atacantes" do partido
"B" e todps êles (defensores e
atacantes) deverão se rpanter na
sua metade do campo, não ultra-
passando a linha central.

JOfio.S
E - Idêntica a do jôgO ante-

rior; cada 10 minutos inverter os
papéis dos jogadores, passando
os "defensores" a. "atacantes" e
více-versa ,

3 -- VOLEIBOL SEM RÊDE

M --- Bola de Voleibol.

o - Terreno retangular ou
quadrangular : em cada ângulo do
terreno será demarcado Um retân-
gulo (ou quadrado) menor, den-
tro dos quais se localizarão os jo-
gadores em número de 2 a 7 (con-
forme o tamanho do terreno);
quatro grupos participarão do
jôgo.

E - O grupo "A", de posse _
da bola, executa o saque em di- .
reção a qualquer Um dos outros
grupos; o grupo recebedor, pode-
rá, como em Voleibol, dar três
batidas ou passar. imediatamente,
a bola para qualquer dos grupos.

Perderá pontos o grupo que:
a) Endereçar a bola para fora

do retângulo pertencente a qual-
quer dos grupos.

b) Passar a bola de forma in-
correta (atendam-se os lances ca-
racterísticos do Voleibol) .

c) Dar mais de três toques
dentro do seu próprio campo.

A partida. será decidida por
pontos perdidos.

-;

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!


