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,O COMENTARIO

Em lugar do comentãrío, r o 'colega encontra uma informação:

VOLIBOL

Modificações das' Regras Oficiais

C. B. v,
Capítulo 11 - Are. 6.0

Acrescentar: «temperatui-a mínima ambiente não inferior alO· cc.»

Capítulo X - Art; 48 - Acrescentar: «exceção -. bloqueio»

Capítulo XI

Art. 55 - o bloqueio é a ação que consiste em tentar deter o ataque' adver-
sárío depois do toque da bola por êste último, tão logo a bola passe sôbre a !,êde,
com qualquer parte do corpo, acima da cintura. , .

Art. 56 - um atleta que efetue um bloqueio, no curso do qual a bola é
tocada, tem o direito de efetuar o 2.0 toque de bola. Neste ú.ltimo caso, entretanto,
ta] toque deverá ser considerado o segundo, não podendo ser cortada nem bola
intencionalmente colocada. '

Parágrafo único - Se a bola toca wn ou mais atletas efetuando um bloqueio,
isto sera considerado um só toque, .mesmo que não seja simultâneo.

Art , 58 - a passagem das mãos sôbre a rêde por um ou mais bloqueadores
6 permitida. Contudo, os bloqueadores não devem tocar a ~bola sôbre a quadra



•

adversária, antes que o ataque contrário seja ef~tuado.
Art. 60 - uma bola passando ou tocando, mesmo em parte, acima das faixas

verticais da rêde é boa.
Art. 61 - uma bola passando completamente fora das faixas verticais da

rêde não poderá ser recuperada.

Capítulo XII

ÂI't. 66
Art. 67

acrescentar: «antes que o ataque adversário seja efetuado'>.
item 2 - acrescentar: «pelo adversário».

Capítulo XIll

Art. 7: - item '5 - acrescentar: «exceto no bloqueio»
item 9 - um atleta toca o àdversário ou efetua uma cortada, quando a bola

ainda se encontra na quadra adversãría .
item 11 - a bola ultrapassa a rêde por fora das faixas laterais.

E AS NOTICIAS:

DIRETORIA:

a) A Diretoria da APEFEG estará reunida, no mês de novembro,' a partir das
17,30 horas dos dias 10 e 24 (quartas-feiras).

b) Campanha Financeira da ~EFEG: 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 9Q (noventa) títulos de sõcíos-pro-
príetáríos, no valor de Cr$ 100.000,00 (cem vrníl cruzeiros) cada um. Con-
dições para aquisição: à vista ou com Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros)
de entrada e 19 (dezoito) prestações de Cr$ 5. ooo.oo (cinco mil cruzei-
rds). Só poderão adquirir êste título os professôres licenciados em Edu-
cação Física. A campanha tem, ainda, um livro de ouro para réceber doa-
ções de qualquer pessoa amiga. Participe também desta campanha, pre-
zado consôcío , '

c) CONSELHiO FISCAL: os professôres Celirm Henrique F\igueira, :Maria;,....-,,_ .•••~i
Pastora. de Araujo-e Affonso Fortes S. Pereira, membros efetivos do Con-
selho Fiscal da APEFEG, estão convocados para uma reunião no dia 17
de novembro, às 17 horas. ,

d) ASSOCI.AlÇÃ.oDE PRIOFESSôRES DE EDUCAÇÃ.o FíSICA no URU-
GUA1: recebemos dessa entidade co-írmã expediente. em que participa a
eleição de sua nova Diretoria, para o período de 1965/1966, acompanhado
de um exemplar de .oRIENTA, publicação oficial da associação. Agrade-
cemos a gentileza e auguramos aos colegas do Uruguai o maior êxito em
seus propósitos.

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 reívíndicações, mas ela pre-
cisa aumentar o número de seus colaboradores. Se cada associado, seja
proprietário, contríbuínte, correspondente ou honorário, trouxer 'mais 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 9 às 11
horas e de 14 às 17 horas. '

TESOURARIA

a) Aumento de anuidade: em decorrência dos contínuos aumentos das utili-
dades, a A. P .E .F .E. G. vê-Ee obrigada a elevar o valor das mensalidades'
'dos sócios contribuintes e correspondentes'. Assim a partir do mês de
janeiro a mensalidade será de Cr$ ZOO.OO (duzentos cruzeiros). O paga...
mento poderâ.jser' feit-o por trimestre (Cr$ 600,00), semestre (Cr$ 1.200,00)
ou anualmente (Cr$ 2.400,00). O, sócio correspondente pode enviar cheque
em nome ça «Associação dos Prôfessôres de Educação ·Física do Estado



Precisamos c;onsolidar nossa vitória: .- o Departamento Estadual de Edu-
cação Física e Recreação precisa ser 'conhecido, ex~licado, compreendido.
Vamos pro.mo.ver o no~ Departamento ?":'y..enlia,-pois,-coIBg' ,. -a.zep-seH---- •••••-~
ap-õlO; fiá miiíto o que fazer, ainda.
Colabore com a APEFEG na divulgação dos assuntos de nossa especiali-
zação. Se você tem elementos para isso, facilite nosso contato com a
imprensa falada, escrita e televisionada. .'
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 camo seus enderêços para que possamos enviar nossas
publicações.
Promovido pelo Sel'vi!,lo.de Educa!,lão. Física da Secretaria de E(lucação e
Cuitura, será realizado no próximo 'dia 15 de novembro, às 15 horas, no
Estádio do F'luminense Futebol Clube, o Festival de Educação. Física, com
a participação de dois mil .escolares do ensino médio oficial do Estado da
Guanabara, em comemoração aos 400 anos do. Bio , .
Realizou'se de 30 de outubro a 1.0 de novembro, na sede do' Botafogo
F'. R., 'o VI Campeonato Brasileiro de Ginástica.
Realiza-se de 19 a 21 de novembro, no Clube Atlético Ypir-anga, o IV Fes-
tival 'Nacional de Ginásttca, promoção da Federação Paulista de Ginástica.
Gratos pelo convite.

da Guanabara», no valor de sua contribuição. Apelamos a todos os asso-
ciados em débito para que regularizem o pagamento de suas mensalidades.
Utilizem, para isso, os serviços de nosso cobrador. Peçam sua visita' pelo
telefone 5 2 - 7 8 4 5;

b) Mo.vimento financeiro. do. mês de outubro

Sa-ldo. do. mês auterlur crs
c-s
Cr$
c-s

989.600
28.400
159'.969
858.031

'. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 ~ •

Receita .
Despesas ...........•....................
Saldo credor ' .

DEPARTAMENTO SOCIAL:

a)
í

Aniversariantes do. mês: Manoel Monteiro Soares Zaíde Maciel de Cas-
tro - RacheI de Araujo - Miriam Coutínho de Almeida - Dirce Latari
do Queiroz - Leda Vasconcelos - Helena Fernando Martins _. Maria

. Lúcia Saphira Ribeiro -- Gilberto Monte de Campos - Adígína Angela
• Vieira - Norma Ingeborg Gautert -- Murillo de Carvalho - Ergon
Ornenr, Leite - Yesis Passarinho - Jacy Dorígattí de Souza - Arlete O.
Loureiro - Lys Pereira de Souza, - Iracema S. de Oliveira - Helena
Austuto -- lvanildes Gontijo .-:.. Maria José Granato - Ana Margarida
S. Reis - Paulo Garcia -.Paulo Murilo A. Iracema - Yara Victoria da
Silva - Paulo Gonçalves. -- PARABlilNS. '
A APEFEG homenageou a equipe do Prof , Ernest Jdla, ofertando-lhe
uma «oorbeille» de flores por ocasião de sua apresentação do Maracanã-
zinho , Foi, aliás, um espetáculo belíssimo a apresentação das ginastas
suecas.
Enoo.ntro de amigos i será. êste mês. no dia 24, quarta-feira, às 19 horas '
Homenagem aos aniversariantes do mês.

1;)

c)

DEPARTAMENTO DE DIVULGAÇÃO:

a)

c)

ti)

e):

f)

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA: a APEFEG vem acompanhando a tra-
mitação de projeto na Assembléia. Legislativa, ao qual foi apresentada
emenda modificando os vencimentos do pessoal de nível universitário. Aos
autores da emenda. apresentamos sugestões para beneficiar, também, os
professõres e técnicos de Educação Física.

0VTRAS NOTAS:

a) ORGANIZAÇÃO TÊCNICA DE EDUCA!ÇÃq FíSICA LTDA.: é uma so-
ciedade que visa difundir e atualizar conhecimentos especializados em
Educação Fisica e Recreação;.prestigie, poís.va Organização com pesquisas
folclóricas, danças e músicas, estudos especíalizados, métodos ejirocessos,
ela, prazerosamente, publicará seus ~



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
venda de material de ginástica e publícações especializadas. Horário: de
9 às 11 e de 14 às 17 horas, díàríamente, exceto aos sábados.

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

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 'Assootaçãoj façam
de sua sede o ponto de reunião com os colegas. COLABOREM som a
APEFEG apresentando sugestões e propondo um: nôvo sócio. Aplaudindo
ou não, PARTICIPEM sempre!

OS PROFESSORES MA&IA EMILIA JACQUES DA SILVA VERVI.OET, MA-
, .NIVELMlO.N;TEIROSOARES E MARIA DE I,OURDES DE SOUZA, CUSTEARAM
. A Il\{PRESSÃO DíllST.b "',ETIM.


