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AS NOTíCIAS

DIRETORIA:

a) A Diretoria da APEFEG estará reunida, no mês de abril, nos dias 20
(sábado, às 15 horas) e 24 (quarta-feira, às 17 horas).

b) Recebemos o Boletim n.v 6 do Sindicato dos Professôres da Guanabara e
a publicação «Trabajo en Isarel». - Gratos.

c) Agradecemos, sensibilizados: a Associação dos Educadores de Música do
Estado da Guanabara e à Associação dos Empregados no Comércio do Rio de
Janeiro as homenagens que prestaram à APEFEG pela passagem de seu aníver-
sãrio de fundação.

d)1 A Diretoria da APEFEG agradece, em nome dos Professôres de Educação
Física da Guanabara, ao ilustre Cel. Costa Ferreira, Diretor da Divisão de Educa-
ção Física do MEC, suas providências em favor da realização das palestras das
Professôras Liselott Diem e Renate Scholtzmenthner.

e) Principais realízaçõas da APEFEG em seus vinte e dois anos de existência
(citações contidas no discurso do Prof. Manoel M. Soares proferido na sessão
solene comemorativa do aniversãrio da APEFEG):



criação do cargo de Professor de Educação Física na antiga PDF, hoje
Govêrno do Estado, através da Lei n.s 486/50. Num momento difícil em que a
Ed~cação Física era relegada a plano secundário, a APEFEG conseguiu essa vi-
tõría para a classe, colocando o professor de Educação Física no mesmo plano
dos docentes de outras disciplinas.

aposentadoria aos 25 anos de serviços graças à Lei Estadual n.v 79/61,
resultante de um trabalho conjunto da APEFEG com a Deputada Lygia Lessa
Bastos, nossa colega de Educação Física.

realizações dos concursos para Professor de Educação Física do Estado.
No govêrno passado, a Secretaria de Educação e Cultura promoveu a extínção
de cargos das carreiras de Proêessor e de Técnico de Elducaçâo FÍsica para
aumentar o número de vagas nos quadros de professôres de outras disciplinas.
Diante dêsse fato, a APEFEG recorreu ao ex-Governador Carlos Lacerda que,
aceitando as nossas razões, determinou a realização de concursos para Professor
de Educação Física.

criação do Departamento de IEducação' Física do Estado da Guanabara .
•Coroando um intenso trabalho de muitos anos, a APEFEG e a Deputada Lygia
Lessa Bastos conseguem ver aprovado , através da Lei 801/65, a criação do nosso
Departamento. Quando muitos concordavam - e apoiavam - com a existência
de um simples serviço, a APEFEG lutava, nas comissões e junto a cada De-
putado da Assembléia Legislativa pela aprovação do projeto.

intensa defesa da classe junto às autoridades federais e estaduais, sem
mêdo e sem esmorecimento.

atualização e aperfeiçoamento dos especíalízados em Educação Física gra-
ças aos Estágios, Cursos, Encontros, Concursos e Publicações promovidos pela
APEFEG, além de intercâmbio cultural com entidades dos demais estados do
Brasil e de- países amig..QS-.- _

- vida social da APEFEG: excursões, encontros de amigos, almôços de con-
fraternização, festas dançantes, etc.

- esportes na APEFEG: torneios de diferentes esportes entre os associados
e competições várias com equipes de colegas de outros estados.

compra da atual sede própria e campanha financeira, em plena vigência..!,
para aumento do patrimônio da APEFEG.

SECRETARIA:
a) Campanha para aumento do quadro social da APEFEG: convidamos todos

os ossociados a participarem desta campanha; a APEFEG é o único órgão que
não esmorece na luta por nossas reivindicações; mas ela precisa" aumentar o
número de seus. colaboradores. Se cada associado, seja proprietário, 'contribuinte,
correspondente ou honorário, trouxer mais um colega, teremos duplicado o nosso
quadro social. '

b) A fim de manter atualizado o nosso fichário, .solicítamos do prezado
consócio a gentileza de nos comunicar qualquer modificação de seu enderêço ,
A APEFEG está aberta, de segunda a sexta-feira, de 9 às 11 e de 14 às 17 horas.

TESOURARIA:
a) Movimento financeiro do mes de março: I, 1. ",

J ~ ~

Saldo do mês anterior ,:,,\ (, ,NCr$ 352,67
505,02
154,02
703,67

Receita .. ••••••••••••••••••••• 0° ••••••••••• N'Cr$
NCr$
NCr$
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b) Aumento da anuidade da APEFEG:

Em face do aumento crescente dos preços das utilidades, a APEFEG vê-se
-na obrigação de aumentar, também, sua mensalidade. Assim sendo, a Diretoria
estabeleceu, para 1968, o seguinte: Jóia (para os novos sócios)" NCr$ 2,00 (dois
cruzeiros novos); Mensalidade - NCr$ 1,00 (hum cruzeiro nôvo). Ficou esta-
belecido, também, que os associados que saldarem sua anuidade no primeiro tri-
mestre do ano (até março, inclusive) pagarão, apenas, NCr$ 10,00 (dez cru-
-zeíros novos). -

DEPARTAMENTO CULTURAL:

a) as Professôras Liselott Díem e Renate Schoftzmenthner das Escola de Edu-
.cação Física de Colôgne - Alemanha - realizaram nos dias 28· e 29 de março
último, palestras para os professôres de Educação Física da Guanabara sôbre
-os temas «Educação Física no ensino elementar» e «Ginástica Corretiva», ilus-
tradas com filmes e demonstrações práticas.

b) Notícias sôbre congressos e cursos internacionais:
O Serviço Educativo Argentino, promove três cursos (em Buenos Aires,

.Santa Fé e Cordoba) , a partir de 15 de abril, para os nossos colegas argentinos,
a cargo do renomado Professor Hinrich Medau. Informa o SEA que o programa
dos cursos será o seguinte: 1) Utilização objetiva de pequenos materiais: bolas,
maças e arcos; 2) O ritmo; 3) Ginástica orgânica; 4) As formas básicas do
movimento: andar, correr, saltar, balancear, sua aplicação e combinações. Medau,
que vem acompanhado de quatro assistentes, seguirá _depois para Lima (Peru),
.onde dará o mesmo curso de 6 a 14 de maio. A APEFEG, em vista do interêsse
despertado entre os colegas pela notícia 'da vinda do grande mestre a América
-de Si:H,0fiei01:1ao Sell'iço-Edueativo-Argentino solicitando seU aüxtlio no senEiãO- -
.de conseguir que o Professor Medau estenda sua «tournée» ao' Rio de Janeiro.

Outros cursos e seminários anunciados para breve:
1) de 7 a 16 de abril: Seminário Internacional sôbre História da Educação

Física - Natanya, Israel. - Enderêço: Dr. U. Simri, Wingate Post
Office (Israel).

2) de 4 a 12 de abril: VIII Curso do Centro Internacional de Dança. - En-
derêço: Centre Américain, 261 Bd. Raspail 14.0 - Paris, França.

3) de 28 de maio a 2 de de junho: Festival Alemão de Ginástica - Bertim,
Alemanha.

4) de 6 a 8 de junho: Simpósium Internacional - Tema: «Bioquímica do
Esforço - Modificações glandulares» - Universidade Livre de Bruxelas.
- Enderêço: Dr , J. Poortmans, 28 Av. P. Hêger, Bruxelas, Bélgica.

DEPARTAMENTO SOCIAL:

a) Aniversariantes do mês:

Francisca Edéa Patrony - Celso Dias da Costa - Odete Costa - Hirton
Mattos de Souza - F'any Levin de Lemos - Anna Maria Barreto - Frida AI-
bagli - Ida A. Bossellí - Benedito José Rodrigues - Léa F. Millward -
.João Corrêa Neto - Leny Gonçalves - Maria Adelaide Matoso - Heide Johnson
de Assis - Margarida Pereira Nunes - Terezinha Augusta de Moares - Murilo
'Vilela Farjado - Crisca H. Cotton - Ruy Carvalho de Souza - Elza Pinto
'Moreira - Glaudir de Castro Silva - Maria José A. Esteves - Agnaldo Silva
Lima - Jorge Meireles - Luiz Augusto de Castro Silva - Roberto Musiello
- Paulo dos Santos - Maria do Carmo Alves - Ephigenia Sáes Cáceres -
'Margf Fortinho - N'ilda Maria Carvalho Martins - William Albuquerque - Ary
Façanha de Sã - Ivan Carvalho - Janice Chicaner - Thereza Maria Víllalba



Costa ~ Lindaura Cardozo da Graça - Darcy Alves Fernandes Gumiarães -
Luiz Felippe Avellar Saldanha. - PARABll'lNS.

b) Encontro de amigos: em homenagem aos aniversariantes do mês de abril,
dia 24 (quarta-reíra) , às 18 horas. A APEFEG espera o comparecimento de todos
os aniversariantes.

c) Encontro da Velha Guarda: - será no dío 19 de abril, sexta-teíra, às.
12,30 horas, no Restaurante La Bella Itália (Edifício Avenida Central). Vão-se"
reunir os colegas aposentados.

DEPARTANMETO DESPORTIVO:

A APEFEG voltou a armar, aos domingos, das 9 às 13 horas, a barraca:
de praia e a rêde de volibol, ll'l na Praia de" Copacabana, em frente à Rua-
Rodolfo Dantas.

DEPARTAMENTO DE ASSIST:ÊlNCIA:

a) Assistência jurídica: - os colegas serão atendidos em nossa sede, às'
quartas-feiras, de 15 às 17 horas.

b) Informa o Sindicato dos Professôres da Guanabara sôbre o nôvo acôrdo-
salarial: _ " I:! i . r '": rjjlll~~I'IIJt/I''l"

A partir de 1.0 de março de _1968, os salários-aulas dos professôres de todos
os ramos e graus de "ensino, no Estado da Guanabara, serão majorados, da per--
centagem de 25%, incidentes sôbre os salários-aulas vigentes no ato da assina-o
tura do presente acôrdo ,

Calculado o salário-aula nos têrrnos da cláusula supra, não poderão os pro--
fessôres receber salários-aula inferiores aos -especificados "na presente cljusula, já
computado o repouso semanal remunerado.

a) nos cursos de nível médio (secundário, comercial, normal, industrial, agrí-"
cola, preparatório e outros) NCr$ 2,88, nas turmas de até 35 alunos e, NCr$ 3,24""
nas turmas de mais de trinta e cinco alunos; "

b) nos cursos de nível elementar (maternal, jardim de infância, pré-prímá-
rio, admissão e outros) NCr$ 1.44, nas turmas de até 35 alunos e, NCr$ 1,66"
nas turmas de mais de 35 adunos.

A Campanha Nacional de Educação Física, da Divisão de Educação
Física do MEC, custeia a impressão dêste Boletim.


