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LEMBRANDO DUAS DATAS

Nos 400 anos do Rio, a APEFEG comemora os seus 19 anos de fundação.
Urna e outra data são, para todos nós, motivo de jubilo.

A nossa mui leal e heróica cidade maravilhosa e a nossa APEFEG também
«leal e heróica», têm algo em comum: - não temem as intempéries, enrrentam-nas
com galhardia: e nas pequenas derrotas refazem energias para novas lutas até a
vitória. E esta, já é uma constante para as duas .

Neste ano de 1965. quando todos festejam a data centenária do Rio de Janeiro,
a APEFEG, como é óbvio, homenageará sua cidade; nossas atividades do corrente
ano serão sempre relacionadas com a grande data. E não podia deixar de ser
assim, pois permitam-nos o registro, somos uma entidade de classe que muito
bem vem representando o Rio de Janeiro nos meios culturais do Brasil e do esti an-
geiro. O nosso prestígio pertence, também, à nossa cidade.

A Diretoria da APEFEG tem o prazer de convidar todos os seus amigos c
associados pare. as festividades comemorativas do XIX aniversário de sua fundação.
durante as quaís iniciaremos o programa com que a APEFEG comemorará o
IV Centenário do Rio de Janeiro. -, .

Na certeza de sua presença, a nossa saudação fraternal.

O Redator de Plantão.
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DIRETORIA:

A. Diretoria da APEFEG estará reunida nOomês de março, a partir das
17 horas dó dia 10' (qüattà-feira) .
ELEiçOES PARA o BÍÊNIO 1965-1967: 00 quadro social da APEFEG está
convocado para as eleições rerererites aOobiênio 1965-1967, que terão lugar
no dia 17 de março, de 9 às 18 horas.. na sede da APEFEG. Na forma
estatutáría, serão eleitos pelo voto direto os membros do Conselho Fiscal
(três eretrvos e três suplentes) e os seguintes membros da Diretoria: Pre-
sidentc, Více-Prestdente Secretário e Tesoureiro. Ainda segundo os nossos
estatutos, os titulares' dos díversos Departamentos são de livre escolha
da Diretoria eleita.
APRESENTA!ÇAO DE OHAPAS PARA AS PRôXIMAS ELEIÇÔES: cha-
mamou a atenção de todos os associados que a apresentação das diversas
chapas que concorrerão ao pleito do dia 17 de março deverá ser feita até
às 12 horas do dia 16, na sede da APEFEG.
Campanha Financeira da APEFEG: esta campanha tem por única finalL
dade reunir recursos para a compra de uma nOovae maior sede para a
APEFEG. Para isto, foram lançados 90 (noventa) títulos de sócíos.pro-
príetáríos, no valor de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) cada um. Con-
dições para aqutsíção: à vista ou com Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeíros)
de entrada e 18 (dezoito) prestações de Cr$ 5. OOO,OQ(cinco mil cruzeí.."
ros) , S'Ó poderão adquirir êste título oosprofessôres Iicenciados em Edu_
cação Física. A campanha tem, ainda, um livro de ouro. para receber doa,
ções à.e qualquer pessoa amiga. Participe também desta campanha, pre-·
zado consõcío ,

e) Novos sócios-proprietários: participando da Campanha Fínanceira da
APEFEG os ilustres colegas Helio da Silva Pereira e Maria Luiza Amaral
adquiriram títulos de sóctos-propríetártos de nossa entidade.

a)

b)

c)

d)

. " .~-~
a) Campanha para aumento do quadro sccíal da APEFEG: convidamos todos

os associados a participarem desta campanha; a APEFEG é: 00 umco
órgão que não esmorece na luta por nossas reivindicações, mas ela pre-
cisa aumentar 00 número de seus colaboradores. Se cada associado, seja
proprtetãrío. contríbuínte, 'correspondente oou honorário, trouxer mais um
colega, teremos duplicado 00 nosso quadro socíal ,

Di A fim de manter atualizado 6 nosso fichárío, solicitamos do prezado
consocío a gentileza de nos comunicar qualquer modírícação de seu en..
derêço . A APEFEG está aberta, de segunda a sexta.f'eira, de 9 às 11
horas e de 14 às 17 horas.

TESOURARIA:

a) Aumento de anuidade: em decorrência dos contínuos aumentos das utilí-.
dades, a A. P. E. F. E. G. 'vê-"e obrigada a elevar 00 valor das mensalidades
dos sócios contríbuíntes e correspondentes. Assim a partir do mês de
janeiro a mensalidade será de Cr$ 200.00 (duzentos cruzeiros) . O paga.
mento poderá ser feito por trimestre (Cr$ êOOO,OO),semestre (Cr$ 1. 200,00)
ou anualmente (Cr$ 2 .4úO,Oü). O sócio correspondente pode enviar cheque
em nome da «Assocíação dos Professôres de Educação Física dOoEstado
da Guanabara», no valor de sua contríbuíção . Apelamos a todos os asso-
ciados em débito para que regularizem (li pagamento de suas mensalidades.
Utilizem, para isso, oosserviços de nosso cobradcr . Peçam sua visita pelo
telefone 5 2".7 8 4 5.

b ) Movimento financeiro do mês de Fevereiro:
Saldo do mês anterior .

Receita .
Despesas "
SaldOo credor _ .

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

519.995
89'.550
70.769

538.776
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. a) o Professor Fernando Sant'AnaCardoso,' ilustre colega português} resi-
dindo atualmente nesta cidade, acaba de publicar um excelente trabalho
sob o título: «Leve ginástica para casa». Os .colegas interessados nesse
trabalho poderão adquiri-i o em nossa sede.
O livro Oalístenía, do Prof. Cássio R. do Amaral, será. lançado em mo-
vimentada tarde de autógrafos, no próximo dia 22: de .março; às 16 horas
na programação comemorativa" do' aniversário da APEFEG. Esperamos
sua presença em nossa sede.
Concurso «IV Centenário do Rio de Janeiro>; -Monografias sôbre Edu,

_cação Física: o lançamento dêste concurso terá .lugar no próximo dia 22
de março, às 16 horas, em nossa sede .. Todos os nossos associados e as
entidades co-írmãs receberão, ]leio correio, o regulamento do .concurso que
e. APIi~FEG promove. dentro da programação comemorativa do IV Cen-
tenário do Rio de Janeiro. e .

IV Congresso Panamericano de Educação Ftsíca: .-=- promovido pelo Mi-
nistério da Educação Nacional da Repúbhca da Colômbia ,- Seção Na-
cional de Educação Física, terá lugar na cidade , de : Bogotá, . no período
de 16 a 23 de maio de 1965, o IV Congresso Panamertcano 'de Educação
Física. Maiores informações na Secretaria da APEFEG.

b)

c)

d)

DEPAH.TAl1iENT() SOCIAL:

. ;.

aj Aniversariantes do mês: Affonso F. Soares.Perei~a - 'Helio da' Silva Pe,
reim - Celina da Costa Rodrigues - Celma ;M'. da Costa. Pereira .-
Cybele G. Porzsoet - Mario de QueirozJ~~dt:igues .~, Angélica Barroso

. Beltrão - Ondina d'Arezzo Costa Velho .-- GHctl;\..d'Almeída Mattos -
'Oswaldo .Viegas de Carvalho- -:- Ntuza ,MOl}teiro:,',-, Paulo 'de, Oltveira ,-
Nelson P. de Almeida Costa - William Keplen -Sarita .Rosa ~ Helio
F'er-reír'a de. Costa - Luiz Carlos de Andrade e Silva ,._:~,Antoníeta Cleó-
patra Dias - F'erriarido : José de. Oliveira Lima -. Elias Levy - José
Rêgo Lemos - Laura Carvano, Monelli ,- 'Aug.u·sto Cesar .So'ar.es~C:;;.o::.q::±:;:u.:::e.::ir:;o,,-_~~__ ~~---=--steltâ-BRRe~·man-casn.lcW =~. Ni sorr: ao ano fi 1 va - Tsüard dp
Cesta Araujo - Maria da' Conceição Motim Bonfim' -- -Maria' Terexinha
do Mirar-de - Silvia Maria, Sambarino. - Mafalda .Marselha Sprmg mann
- Luiz Afonso 'I'eixeir a de' Vasconcelos e. Almeida .- Benito Pavão
PARABÉNS. '

(' "

b) XIX Aniversário de fundação da APEFEG - ;F'r?grama comemorativo:

Dia 21 de março domingo: passeio a '.Tacarepaguá com visita à sede
campestre do Clube do Professorado do Estado' da Guanabara. In-
tormações na APEFEG:

"

Dia. ·22 de março - segunda"feira('::":'" às: 1.6, horas na csede da A"P.EI<'EG:
Inicio das festividades .do IV .Centená.rio 'do BJQ; tarde. de autógrafos,
lançamento do livro CALISTENIA, do Prôf'., .Cassio R. do Amaral,
nova publicação da APEFEG; lançamento do concurso «IV Centenário
do Rio de Janeiro - Monografias sôbre Educação Física»,

Dia 24 de março - quarta-feira - às 20 heras, no Automóvel Clube do
Brasil: BINGO DANÇANTE.

Dia. 26 de março - domingo - Volíbol na rede de praia da APEFEG,
de 9 às 13 horas; almôço d~ connraternízação, às 14 horas, na
Churrascaria Jardim - r~a :República de Peru, 225. Copacabana.

Dia 29 de março - Aníversárto dá," APEFEG: Sessão solene e posse da
nova Diretoria - Homenagem aos aniversariantes do mês e aos
associados aprovados no concurso para Professor de Educação F'isica
(: já nomeados por S. Excia, o Governador Carlos Laoerda .

c) A Federação Brasileira de Associações de Protessõres de Educação Física
orerecerà à APEFEG um artístico bôlo de aniversário, nos festejos do
dla 29 de março. Há uma fatia especial para -y·ocê; colega . Não falte,
sim?



DEPARTAMENTO DE DIVULGAÇÃO:

a) O Grupo Unido de Ginástica, dirigido pela Professôra Ilona Peüker Ja
confirmou sua participação no Festival Internacional de Ginástica. :m mais
uma garantia de sucesso para o nosso festival. Gratíssimos.

b) Colabore com a APEFEG na divulgação dos assuntos de nossa especíalt.,
zação. Se você tem elementos para isso, facilite nosso contato corri a
imprensa falada, escrita e televisionada.

DErAR,TAMENTO DESPORTIVO:

Durante o mês de março, a barraca de praia e a rêde de volibol estarão
armadas, aos domingos de 9 às 13 horas, na praia 'de Copacabaná, em
frente à rua Rodolfo Dantas, à exceção do domingo 21.

DEPARTAMENTO DE ASSISTtlNCIA:

Assistência jurídica aos sábados, de 15 às 17 horas. Os colegas serão
atendidos em nossa sede.

OUTRAS NOTAS:

a) ORGANIZA!ÇÃO TÉCNICA DE EDUCA!ÇÃO FíSICA LTDA.: é uma so-
ciedade que visa difundir e atualizar conhecimentos especializados em
Educação Física e Recreação; prestígte pois, a Organi-zação com pesquisas
folclóricas, danças e músicas, estudos especializados, métodos e processos;
ela, prazeirosamente, 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 materíaj e publicações: a A.P.E.F.E.G. mantém uma seção de
venda de material de ginástica e., puhlícaçõe ' especializadas, Horário: ele
9 às 11 e de 14 às 17 horas, diàriamente, 'exceto aos sábados.

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

d) Compre, e venda também aos amigos, o plástico da A.P.E.F.E.G. Você
estará, assim, colaborando para a compra de nossa nova sede.

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!

A Organização Técnica de Educação Física Ltda..; custeou a impressão !Wste
Boletim,


