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o COMENTÁRIO..
1965 está-se encerrando e, com :êle, mais um ano de lutas, trabalho, vitórias

e, ainda de alguma decepção . O saldo, porém, foi-nos favorável; aí está o nosso
Departamento Estadual de 'Educa9âo Física, por ser instalado, sim, mas a um
passo de sua concretização.

A APEFEG. cumprímenta todos os colegas pelo esfôrço, dedicação e entusias-
mo com que se empenharam na execução de suas tarefas. O êxito que obtivemos
neste a110resulta da participação de cada um, por pequena que ela tenha sido.

A APEFEG formula," neste comentário final de 1965, a todos os associados e
seus familiares, aos dirigentes e associados das entidades co-irmãs, a todos os
professôres de Educaçãó Física do Brasil e aos amigos de sempre, os melhores
votos de BQ3S Festas e Feliz Ano Nôvo ,

E para vocês todos, colegas, boas férias e até' breve.

O Redàtor de Plantão

P. S. - Já se encontrava no prelo êste Boletim, quando tivemos. notícia de que o
Governador do Estado da Guanabara havia assinado a regulamentação
de nosso Departamento. Assim, estamos próximos da vitória final. Eis
uma boa noticia para todos nós!,.

E AS NOTICIAS:

DIRETORIA:

a) A Diretría da APEFEG estará reunida, no mês de dezembro a partir das
1.7,30 horas do dia 8 (q arta-reíra) .

b) Campanha FiiIanceira da APEFEG: esta campanha tem 'por única finali-
dade reunir recursos para a cumpra de .uma nova e maior sede para a



APEFEG. 'Para isto foram lançados 90 (noventa) títulos de sõcíos-pre-
príetárlos, no valor de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) cada um. Con-
dições para aquísíção r ã vista ou com Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros)
de entrada e 19 (dezoito) prestações de Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzei-
ros). Só 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 consócio.

c) A APEFEG enviou aos colegas uruguaios, através de sua Associação de
Proressôres de Educação Física, uma cordial saudação, presenteando, ainda,
S\12. entidade com uma coletânea de nossas publicações. Foi portadora da
mensagem da APF~FEG a Diretora Cultural, Prof. Euse do Nascimento
Lage, que no momento se encontra em Montevidéu.

d) FÉRIAS: a APEFEG não terá expediente durante todo o mês de janeiro;
sua Diretoria e seu funcionário estarão em gozo de merecidas férias.

C)l Recebemos amável carta da colega Myriam de Mattos Díogo, presente-
mente no .Japão . Depois de concluir o curso de língua japonesa, Myríarn
acaba de ingressar na Universidade de Educação Física do Japão. Nossa
colega envia um saudoso abraço a todos os amigos .do Brasil e se coloca
à disposição dos associados da APEFEG Se algum colega tiver ínterêsse
em se corresponder com Myriam, poderá obter seu enderêço atual na Se-
cretaria. da APEFEG.

f) Recebemos o ofício 243/65, do Dr , Hélio. Barcelos Ferreíra comunicando-nos
sua ínvesttdura no cargo de Diretor da Escola Superior de Educação Física
do Rio Grande do Sul. Agradecemos a. gentile.za <da comunicação e augura-
mos aS. S.a as mais felizes realizações. A APEFEG ·estará. sempre à sua
disposição para auxillá-Io, dentro do que lhe fôr possível.

g) Com atraso, chegou às nossas mãos o of. n. 213, de 2 de julho de 1965,
do Departamento de Educação Física de Pernambuco, enviando-nos uma
flâmula comemorativa do Jubileu de Prata da Escola Superior de :E!]ducação
Física daquêle Estado, acompanhada de um exemplar do Hino do Jubileu,
de autoria do Prof , Tércio .Bacelar e Silva. Agradecemos a gentileza, e
enviamos aos colegas pernambucanos nossos erusívos cumprimentos .

.s,E C R'E T A R I A :

a) Oampanha 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 reívfhdícações mas ela pre-
cisa aumentar o número de seus colaboradores. Se cada associado, seja
proprietário, contribuinte, correspondente ou honorário, trouxer mais um
colega, teremos duplicado ° 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,

Receita .
Despesas .
Saldo credor ' ' .

o-s
crs
ces
crs

858.031
38.000
114.815
7-81.216

TESOURARIA:
a) Aumento de anuídade r, em decorrência dos contínuos aumentos das utili-

dades, a A. P .E, F ,E. G.' vê-se obrigada à 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$.,.
1.800,qO) ou anualmente (Cr$ 3.600,00). O sócio. correspondente pode
enviar cheque ,em nome 'da «Associação dos Professôres de Educação Física
Física do Estado da Guanabara», no valor de sua contríbuíção , Apelamos
a' todos os ássocíados em débito para que regularizem' .0 pagamento de
suas mensalidades. Utilizem, para isso, os serviços de nosso· cobrador.
Peçam sua visita pelo telefone 52-7845.

Movímento financeiro. do mês de novembros
Saldo. do mês antertor .. , .. , .. ,'., .... , .....

b)



A Comissão Julgadora - Prof , Inezil Pena Marinho" Proi\. [seI
de Carvalho e Prof. Manoel Monteíro Soares - concedeu Q primeiro lugar
do «PrêmiQ Becreação», ao trabalho íntítulado «O EST'ADO E A 'RECREA-
1t;?A:O~K--SOCIEDADEMODERNA», de autoria da colega Moema Eulália
do Oliveira Toscano, que-se inscreveu sob o pseudônimo de Rosélia Sette.
Ã colega N'ílce Karlatopoulos, a Comissão .Julg'adora outorgou a medalha

~~c_--~-'~-----4~bpQnz OF-SeU r~baJh~eerea~~~.--~~--~----~------~-------------------
A APEFEG fará a entrega dos prêmios no dia 22 de dezembro, em

solenidade especial prograniada para às 17,30 horas, em sua sede. Para-
béns às .colegas premiadas.

b) CURSO DE FERIAS: - Ginástica, Estudo do MOvimento, Dança - or->
ganízado pela ProL Helenita Sá Earp para os meses de Dezembro e J3.-
neiro próximos vindouros - Local: rua Aires Salda:nha, 92 - Copaca-
bana. Taxas: Cr$. 15.000 (quinze mil cruzeiros) por mês - Maiores infor-
mações com a Prof. Heleníta, pelo' telefone 37-0323.

DEPARTAMENTO SOCIAL:

a) Aníversaríantes do mês: Aracy do Prado Couto - Ruth Melo Bittencourt
- Oscar de Araujo Filho - Tasso Alves - Eloah S. de Souza - Thomaz I

Bernardo C. Filho - Fernanda B. Beltrão - Elba Assis Brasil - Fantina
M. Gomes -r Erly S. Bentes - Maria da Glória dos Santos - Rosette
de L. Freire - Hannelore F. Pires - Waldemar P. F'ranctsco i--> Rossy
A. Noleto - Vera Doerzapff -' Maria da Natividade M. da Silva -
Ary Ventura Vidal ~ Juarez G. de Olíveíra - Carlos Alberto Pimenta -
Wanderley S. da Silva - Romeu M. dos S<J,ntos- Ermida L. Franco
-. Ivo Deroche Costa - Irene 'F'elípe - Hildgunde P. D. Schauss. -
PARAB'ENS.

b) FESTA DE NATAL DA APEFEG: no. dia 22 de dezembro, as 18 horas,
em .sua sede, a APEFEG receberá seus associados em reunião fraternal
por motivo dos festejos natalinos. Participe, colega, dêsse encontro amigo;
traga. um brmde para o sorteio da Árvore de Natal e um prato de doces
'ou salgados para a nossa ceia. "

c) ,Encontro de amigos: essa reunião social, que realizamos mensalmente em
homenagem aos aniversairantes do mês, será, "também, no dia 22 de de-
zembro.

d) Recebemos convite do Clube Municipal para os festejos de seu 33.0 ani-
versário. Gratos.

DEPARTAMENTo CULTURAL:

a) Concurso de Monografias sôbre o IV Centenário:

DEPARTÁMENTO DE DIVULGAÇÃO:

a) Precisamos consolidar nossa vitória: - o Departamento Estadual de Edu-
cação Física e Recreação 'precisa ser conhecido, explicado, co~preendido.
Vamos promover o nosso Departamento? Venha, pois, colega,. trazer seu
apóio; há muito o que fazer, ainda.
Colabore com a APEFEG na divulgação dos assuntos de nossa fspeciali-
zação. Se você tem elementos para isso, facilite nosso contato com a
imprensa falada, escrita e televísíonada ,
A APEFEG está interessada em manter intercâmbio com as entidades co-
irmã!l, órgãos oficiais e particulares especializados em Educação Física,
Esportes e Recreação, associações culturais, de classes, sociais e recreati-
vas. Solicltamos nos sejam remetidos boletins informativos revistas, [or-:
naís, livros, etc ',' bem como seus enderêços para que possamos enviar nossas
publicações. ,
FESTIVAL DE EDUCA!ÇAOFíSICA: prorh.ovidopelo Serviço de Educação
Física da Secretaria de Educaç.ão do 'Estado da Guanabra, reahzou-ss no
último dia 15 de novembro no' estádio do Fluminense Futebol Clube, a
grande festa ginástica com .que·os escolares do ensino médio oficial home-
nagearam o IV Ceutellário do Rio de Janeiro. O imenso público que lotou
as dependências do estádio trícolor não regateou seu aplauso entusiástico
ao belíssimo" espetáculo oferecido pelos escolares cariocas. A APEF'Jj::G

b)

c)

d)



-----
tem a imensa satisfação de cumprimentar os dirigentes e protessôres do
Serviço de EdU(~açãoFísica pela excelência do Festival de Educação Física.

e) Resultado final do concurso para Protesor de Educação F'ísica: segundo ~
Edita] n. 564/65, da ESPEG, publicado no Diãrio Oficial de 3,de nevem-
bro, são os' seguintes os colegas aprovados no referido concurso: - Ro-
berto de Carvalho Pável, Sônia Dalva Martyres, Maria Helena de Amo-'
rim, Raimundo Nonato de Azevedo, Admildo de Abreu Chirol, Sidney dos
Santos Teixeira, Arlette 'de Oliveira Loureiro, José Maria Teixeira, Norma
Ingeborg Gantert, Elza de Souza Pinto Moreira, Rosemary Hahn de Me-
nezes Angélica Barroso Beltrão, Nancy DoU Bemfica,. Eitel Seíxas Maria
Pastora de 'Araujo, Marise Ribeiro de Brito Freire, Marilsa Louzada de
Carvalho, Antônio Monteiro de Mattos, Isnard da Costa Araujo, José
Esteves de Olíveíra, Cely t Nascimento Telles da Conceição, Siléa da Costa
Dourado, Laura Carvano Morelli Ana Margarida Silveira Reis, oJsé Arruda
de Alburque FJlho, Murillo ViIIel~ Fajardo,' Sergio Augusto Raja Oabaglía,
Hélio Ferreira da Costa, Francisco ,Pereira Ferraz, Ergon de Omena Leite,
Alfredo Gomes de Faria Juníor, Paulo Emmanuel da' Hora Matta Regina
Maria. GSlldi Ferreira, Darcymíres Lsmaelíno 90 Rego Barros, Ste1i1a
Bernardes Maria do Carmo Alves, Therezinha Augusta dé Moraes,' Wílson
Míranda Tuptnarnbá, Fernando Ventura Pires, Maria Zorilda Castelo
Branco, Enedina de Araujo Pereira, Daisy Regina Pinto Barros, Ruy Mo-
reíra da Silva, Hannelora F'ahlbusch Pires, Mário Neves Ferreira Filho. -
A todos êsses colegas a APEF:E]!Gapresenta seus cumprimentos pelo êxito
alcançado e lhes deseja uma feliz carreira no magistério estadual.

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNIOIA:

a) Assistência. jurídica:- os' colegas serão atendidos na sede, no horário de 15
às 17 horas, às quartas-feiras.

b) A APEFEG vem acompanhando a tramitação de projeto na Assembléia
Legíslatíva, ao qual foi apresentada emenda --:meEl:ificamloos venctmentos
do pessoal de nível universitário. Aos autores da emenda, apresentamos
sugestões para beneficiar, também, os proressêres e técnicos de Educação
Física: •

OUTRAS NO·'l'AS

a) ORqANlZA!ÇAO TÊCNICA DE EDUCA!ÇAOFíSICA LTDA.: é uma so-
ciedade que visa difundir e atualizar conhecimentos especializados em
Educação Física e Recreação; prestígíe, pois, a Organização com pesquisas
folclóricas, danças e músicas, estudos especializados, métodos e processos;
ela. prazerosamente, publicará seus trabalhos. .
Organização Técnica de Educação Fisica Ltda.: livros, revistas, material
de ginástica e desportos (depósito e correspondência: Av. Rio Branco,
18 - sala 1603). . ,

b) - Venda de material e pUtblica~ões: a A.P.E.F.E.G. mantém uma seção de
venda de material de ginástica e publicações especíalízadas , Horário: de
9 às 11 e de 14 às 17 horas, diàriamente, exceto aos sábados. '

c) Auxíüe sua Associação adquirindo chaveiros, bolsas e flâmulas com o
distintivo 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 ~ 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 CQm a
APEFEG apresentando sugestões e propondo um nôvo sôcío.: -Aplaudindo
ou não, PARTICIPEM sempre!,

•

OS PROFESSORES GILDA D'ALMEIDA MATTOS, RUTH MELLO BITTENCOURT
E ARN10LD LEMOS VIEmA LoOUREIROCUSTEARAJVIA IMPRESSÃO Df.:S1E

BOLETIM


