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SEM (M COME'NTARIO ...

M"A S C o MAS N O T i,C I AS:

DIRETORIA:

a) A Diretoria da APEFEG estará reunida no mês de abril, a partir das
17 horas' dos dias 7 e 28 (quartas-feiras)"

J:» Nlo dia 17 de março último foram eleitos para membros da Diretoria e do-
Conselhó Fiscal da APEFEG os seguintes colegas:

DIRETORIA

Presidente Manoel Monteiro Soar~s (reeleito)
Tito Pádua (reeleíto)
Ruth de Mello Bittencourt (reeleita)
Talitha Rodrigues Eiras

-
Vice-Presidente
Secretária
'I'esourelra

c O N S E Lí'H O F I S C A L

,Membros efetivos:
Celina Henrique Figueira
Maria Pastora de 'Araujo
Affonso Fortes Soares Pereira



Membros suplentes:
E1za da Silva Machado
Helio da Silva Pereira
Francisca Pereira Baker Méio

c) A nova Diretoria, atendendo ao que dispõem os estatutos da APEFEG,
está organizando o quadro de diretores dos ,diversos Departamentos.
Campanha Financeira da APEFEG: esta campanha tem. por única finali-
dade reunir recursos para a compra de uma nova e maior sede para a
APEFEG. Para isto, foram lançados 90 (noventa) títulos de sõcíos.pro-
prietários, no valor de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) cada um. Con-
, dições para aquisição: à vista ou com Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros)
de entrada e 18 (dezoito) prestações de Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzei.
ros) , S'Ó poderão adquirir êste título os professôres licenciados em 'Edu_
cação Física. A campanha tem, ainda, um livro de ouro para receber doa,
ções de qualquer pessoa amiga. Participe também desta' campanha, pre-
zado consõcío .

d)

•
S E C R E T ~if$,I A

a) Campanha para aumento do quadro social da APEFEG: convidamos todos
os associados a participarem desta campanha; a .APEFEG é o umco

, órgão que não esmorece na luta por nossas reivindicações, mas ela pre-
cisa aumentar o número de seus colaboradores. Se cada associado, seja
proprtetãrío. contribuinte, correspondente ou honorário, trouxer mais um
colega, teremos duplicado o nosso' quadro social.

'O) A fim de manter atualizado o nosso fichário, ,soltdtamos do prezado
consócio a gentileza de nos comunicar qualquer modificação de seu' en-
derêço . A APEF.,EG está aberta, de, segunda a sexta.reíra, de 9 às 11
horas e de 14 às 17 horas.

'I' E SOU R, A R I A :

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 .sócíos contribuintes e correspondentes. Assim a partir do mês de
janeiro a mensalidade será de Cr$ 200,00 (duzentos cruzeiros). O paga-
mento poderá ser feita por trimestre (Cr$ 600,00), semestre (Cr$ 1. 200,00)
ou anualmente (Cr$ 2.400,00). a s$cio correspondente pode enviar cheque
em nome da «Associação dos Professôres de Educaç,ão Física do 'Estado
da Guanabara», no valor de sua contribuição. Apelamos a todos os asso-
cíados em débito para que regularizem o pagamento de suas mensalidades.
Utilizem, para' isso, Oj3 serviços de nosso cobrador. Peçam sua visita pelo
telefone 5 2 - 7 8 4 5.

b)' Movimento financeiro do mês de Março:

Saldo do mês anterior crs 538.776

Receita Cr$ 150.370

Despesas ; . . . . . . . .. Cr$ 308.584

Saldo credor '. . . . . . . . . . .. Cr$' 380.562

DEPARTAMENTO CULTU;RAL:

a) Lançado em tarde de autógrafos, no dia. 22 de março Ultimo já está.
à venda o livro CALISTENIA, do ilustre Prof , Cássio R. do Amaral , Está
excelente; é um trabalho que não pode faltar em suas biblioteca, colega.



b) «IV Centenário do Rio de Janeiro - Monografias sôbre Educação Física».
:Êste concurso, que estarnos promovendo como parte de nossa programação
comemorativa dos 400 anos do 'Rio, será encerrado a 31 de julho Ciocor-
rente ano. O seu regulamento foi, enviado a todos os associados e entidades
co-irmãs.

\ .
d) IV Congresso 'Panamericano de Educação, F'ísíea.; - Rromovido pelo Mi·

nistério da Educação Nacional da República da Colômbia .- Seção Na-
cional de Educação Física, terá lugar na cidade de Bogotá, nó período
de 16 a 23 de maio de 1965, o. IV Congresso Panamericano de Educação
Física. Maiores informações na Secretaria da APEFEG.

DEPARTAMENTO SOCIAL:

a) Aníversaríantes do mês: -F'rancisca Etléa Patrony - Celso da Costa -
Odete Costa - Hirton Mattos de Souza - Fany !:.evin de Lemos - Ana
Maria Barreto - Frida M. Albaglí - Ida Antoníeta Bosselli - Benedito
José Rodrigues - Léa B'erreíra P. Millward - João Corrêa Neto. -
Maria Adelaída Matoso - Heydie Johnson de Assis - Margarida Pereira
Nunes - 'I'herezlnha Augusta de Moraes - Murilo Villela Farjado ---'
Crisca Helena Cotton - Ruy Carvalho de Souza - Elza Pinto Moreira
- Glaudir de Castro e .Silva , - Maria José de Azevedo Esteves' -
Agnaldo Silva Lima - Jorge Meirelles - Luiz Augusto de Castro e Silva
- Roberto Musiello - Maria da Conceição Sant' Anua Borges - Maria
do Carmo Alves -'- Ephigênia Sáes Cáceres - Margi For'tinho - PARA-
BÉNS,

b) XIX Aniversário de fllÍHlaçãQ-da APEFEG: dos mais agradáveis o encontro
de inúmeros coleg-as nos diversos atos festivos com que comemoramos

; mais um «níver» de nossa Associação; o Bingo e o almôço de eontra-e
ternízação foram realizados na bela residência de Ruth de Mello Bitten-
COUÜ', por especial gentileza dessa nossa colega, Registramos, com pra-
zer, a: presença=em :osso almôço da Deputado F'rederfeo Trotta e Senhora,
acompanhados de sua neta, a jovem Marcy. A sessão, colene para a
posse da nova Diretoria, realizada no dia 29, foi presidida pelo Benemérito
Prof. Alfredo Colombo.
Encontro de amíg os i será no dia 28 de abril, quarta-feira; às 18,30 horas,
em nossa sede. Homenagem aos anivérsariantes do mês.'

c)

DEPARTAl~ENTO DE DIVULGAÇÃO:

a) Nôvo concurso à vista: o Prof. Flexa Ribeiro, Secretário de Educação e
Cultura, em declarações à imprensa, confirmou a realização do próximo
concurso em julho dêste ano. A APEFEG está procurando maiores de-
talhes sôbre o assunto, para bem informar aos associados interessados,

DEPARTAMENTO DE ASSIST1lJNtCIA:

a) ATENÇÃO 90LEGAS DE lJ'ôL:ÊGIOSPARTICULARES: já está em vigor,
a partir de 1,° de março, o nôvo acõrdo salarial nas seguintes bases:

;
.1) salário-aula dos professôres dos cursos de nível médio: Cr$ 1.440,00

(para turmas até 35 alunos); Cr$ 1.620,00 (para turmas de mais de
35 alunos).

2) salário-aula para professõres dos cursos de' nível primário: Cr$ 729,00
(para turmas até 35 alunos); ,Cr$ 810,00 (para turma~ de mais 35
alunos) .

3i o salário mensal dos professôres será calculado na base de 4,5 (qua-
tro e meias) semanas, mais o repouso semanal remunerado na propor-
ção de 1/6 do salário-aula.

b) Assistência jurídica. aos sábados, de 15 às 17 horas. Os colegas serão aten-
didos em nossa sede.,



a) ORGANIZAlÇÃOTÉCNICA DE EDUCAIÇ.i.OFíSICA 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, prazerosamente, publicará seus trabalhos.
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: a A.P.E.F.E.G. mantém uma seção de
vénda de material de ginástica e publicações especializadas. Horário: de
9 às 11 e de 14 às 17 horas, díàríamente, exceto aos. 'sábados.

Auxilie sua' Associação adquirindo chaveiros, bolsas e flâmulas com °
distintivo da A.P.E.F.E.G.. Material de primeira qualidade, ótima confec-
ção e muito bom gôsto. .

c)

d) Compre, e venda também aos amigos o .plãstíco da A.P.E.F.E.G. Você
estará, assim, colaborando para a 'co~ppa de .nossa nova sede.

ATENÇÃO COLEGÁS: 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 MO, PARTICIPEM'3émpre! '

As Protessõras -Maria das Graças Santos Meninéa, Frida Baihiana de Carvalho
e Moema; EuIália de Oliveira Toscano custearam a impressão dêste Boletim.


