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'.' o COMENTARIO ...

O DECRETO PRESIDENCIAL

•. Grande. entusiasmo ,~entre os professôres de Educação Física por motivo da
assinatura, pelo Exmo.. -sr. Presidente Castelo. Branco, de decreto regulamentando
o art. 22 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Como todos sabem, o eítado artigo determina a obrigatoriedade da prática da
EdUCação F'isica, para os escolares de 6 a 18 anos, de idade, mas o cumprimento.
dêsse dispositivo legal deixava muito a dsejar. . ,

As;im, o ato presidencial vem dI encontro às aspirações do magistério espe-
cializado em Educação Física. Esperamos, ainda, que muito em breve e para todo
o país, sejam determinadas as três aulas semanais de Educação F'ísica ..para cada·
turma, tão necessárias ao desenvolvimento sadio e harmônico de nossos escolares.

Pelo fato auspícíoso, a APEFEG congratula-se com todos· ós seus associados
c entidades co-írrnãs e' envia à Divisão. de Educaçãz, Física do M:F;:C'seus cumpri-
mentos' pelo estôrço desenvolvido na conquista 'de mais essa vitória para a nossa
especialização. -

.0 Redato.r. de Plantão.

r .S .: a APEFEG divulgará, na íntegra, o decreto presidencial.
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A Diretoria GlaAPEFEG estará, reunida no mês de março, a partir das
17,30 horas do dia 20' (quarta-teíra'j.
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SECRETARIA:

a) Campanha para aumento, do quadro, social dJl, APEFEG: convidamos todos
os assecíados a .partíeíparem desta campanha; a APEF~G é o umco
órgão que não esmorece na' luta por nossas· .reívíndícações, mas ela pre-
cisa aumentar o número de, seus ' colaboradores. sé cada associado, seja
proprietário, contríbujnte, correspondente ou. honorário, trouxer mais um
colega, teremos nUplicado,- 0., nosso quadro socíal..

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 9 às 11
horas e de 14 às 17 horas.

T E S o. U R A R I A, :

a) Aumento. de anuidade: em decorrência dos contínuos aumentos das utíü-
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 1966, a mensalidade será de Cr$ 300,00 (trezentos cruzeiros).
O pagamento poderá ser feito por trimestre (Cr$ 900,00), semestre (Cr$ ...
1.803,00) ou anualmente (cr$ 3.600,00). O sócio. correspondente pode
enviar cheque em nome da «Associação dos Professôres de I<Jducação
Física do Estado da Guanahara», no valor de sua contribuição. Apelamos
a tOd0S' os associ;íid~s em débito para vque ~eg.l1apizem O.' pagament., de
suas mensalidades. Utilizem, para isso, os serviços de nQSS0 cobrador.
Peçam sua visita ....p,elo .telefone, ....52.:1MI'L '"___ _ _

b) Movimento fk'aiIlceir~ do. mês de março':
, '·'"U; "o ".

Saldo do mês antertor '.~~,'.' .
Receita .
Despesas ~'.~:: ': .. ',~.'. '. : .. .' .
Saldo credor .

c-s
o-s
Cr$
o-s

587.571
250.873
185.452
652.892
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a) Aniversariante.8/-' do mês de maneo:

Francisca Edéa Patrony -- Celso Dias. da Costa_.~ Odete Costa,:;' lIirton
Mattos de .Souzaij'" Fany L. Lemos - Anna 1Y,IariABarrete - F):jda M,
Albagli - Ida Antoníeta Bosselli ,"" Benedito José Rodrigues - L~a Fer-
reira l\{illward - João Corrêa Neto - Leny Gón~:;J,\v.es...,.:..Maria Adelaíde
Matoso - Heide Johnson de Assis -rr-: Marganida Pereira ~unei?" - Tere-
zinha Augusta de Moraes --: __Murilo Villela Fajardo -' Crisca Helena
Cotton - Ruy Carvalho de,§"ouza - Elza de Souza Pinto "Moreíra --
Glaudir de Castro Silva""": ;;\\1:?-J;'iÇl.José de Az'evedo Esteves - Agnaldo
Silva Lima - Jorge Meirelle~ ~ Luiz August., de' Castro Silva - Ro-
berto Musiello '- Paulo dos Santos - Maria do 'Carmo Alves - Elphi-
gênía Sáes Cáceres - Margi Fortínho -- Nilda Maria Carvalho Mar-.
tins - Willíam Albuquerque - Ary Façanha de Sá Ivan Carvalho,
PARABÉNS. ' .: ,'"



b) Encontro de, amigos: dia 20 de -abrrl, quarta-feira, às 19 horas. Home-
nagem aos aniversariantes do mês.

'DEPART~NT<O DE DIVULG~ÇÃO:

a) Boletim da Federação Internacional de Educação Física - publicação tri-
mestral, indispensável ao especializado para se, manter atualizado. Assi-
natura (4 números anuais): Cr$ 4.500, 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 conhecido, explicado, compreendido.
Vamos promover o nosso Departamento? Venha, pois, colega, trazer seu
apõio; 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 a
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, sociais e recreati-
vas. Solicitamos nos sejam remetidos boletins informativos, revistas, jor-
nais, livros, etc., bem como seus enderêços para qUe possamos enviar nossas
publicações.

DEPAR~~NTO DE ASSrSTl:NICIA:

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

OUTRAS NOTAS:

a) ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE EDUCAÇÃO FíSICA LTDA.: é uma so-
ciedade 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 processos;
ela. prazerosarnente, publicará seus trabalhos.
Organização TécniCa de Educação Física Ltda.: livros, revistas, material
do ginástica _e desportos (depósito e correspondência: Av. Rio Branco,
18 -- sala 1603).

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 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 gõsto.

d) Co~pre, e venda também aos amigos, o plástãer, da APEFEG. Você estará,
aSSIm, colaborando para a compra de nossa nova sede.

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

, I

Os Protessõres Nelson da Cunha, Hãrton Mattos' de Souza e Manoeí Monteíro
Soares, custearam a impressão dêste Boletim,

;


