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BOLETIM INFORMATIVO N.o 3-57

São Paulo, Abril de 1957.
~,1 DIRETORIA

a) - Resoluções

la. - aprovação de 45 propostas de sócios aspirantes e contribuintes; 7
aspirantes passaram a contribuintes;

2a. - nomeação das professoras Maria Luíza Fleury Charmillot e Laura
Gioconda Schiavo, para sub-diretoras do Departamento Social;

3a. - estudo do ante-projeto 1054-56 em tramitação na Camara Federal
pretendendo a criação do Curso de Treinador Esportivo e tomada de posição
da APEF que o julgou contrário aos interesses da classe: o trabalho aprovado
pela diretoria, esta sendo enviado a todos (autoridades executivas e legisla-
Uvas, associações co-írrnãs, imprensa) que estejam de qualquer modo Iigadca
à Educação Física;

4a. - aprovação dos regimentos internos dos Departamentos Social, Téc-
nico, Patrimonial e de Propaganda;

5a. - modificação do regulamento interno, passando a cobrar dos asso-
ciados que se hospedarem na séde, uma diária de Cr$ 40,00 para aquisição e
melhoría da roupa de cama; tal resolução foi tomada em vista da situação
financeira pouco favorável da APEF; esperamos que todos compreendam e
nos ajudem nesse ponto;

6a. - constituição de uma comissão de professores sob a presidencia ao
Prof. Homero Morelli para apresentar sugestões sobre o programa de Educação
Física a ser ministrado no Curso Normal;

7a. - estudos pelo Departamento Social visando a realização de uma
viagem de recreação e estudos à Argentina durante o mês de Janeiro de 1958;

b l - Convite recebido

Recebemos convite da APEF do Distrito Federal para os festejos de ani-
versário realizados no período de 25 a 31 de Março findo. Impossibilitados de
comparecer, agradecemos o conv'te honroso e esperamos que as solenidades
tenham transcorrido com o brtlhantísmo próprio das atividades de nossa co-
irmã.

c - Auxílios
Em ofício n.v 835-57, o DI'. Domingos Luz de Faria, Diretor Geral do

DEFE comunicou que atendendo ao nosso ofício 11-57, encaminhou solicitação
ao Exmo. Sr. Governador do Estado que, despachando favorávelmente, con-
cedeu à APEF um auxílio de Cr$ 60.000,,00 (sessenta mil cruzeiros) cujo re-
cebimento só dependerá da aprovação da Assembleia Legislativa.



- Em ofício n.s 495, de 18-3-57, o Prof. Alfredo Colombo, Diretor da Di-
visão de Educação Física do Ministério da Educação e Cultura, confirmou a
promessa feita ao presidente da APEF, da Divisão auxiliar com Cr$ 50.000,00
(cincoenta mil cruzeiros) a vinda do professor Auguste Listello para o V
Curso de Aperfeiçoamento Técnico Pedagógico.

Ao DI'. Domingos' e ao Prof. Colombo, os nossis agradecimentos.

d - Representantes da APEF

Aceitaram sua designação para representantes da APEF, os seguintes as-
sociados:

- Prof Antonio Sales de Oliveira - junto aos professores dos estabele-
cimentos de ensino da Delegacia Regional do DEFE em Birigui;

- Prof. Jorge Abichabki _. junto aos professores dos estabelecimentos
de ensino da Delegacia Regional do DEFE em S. José do Rio Pardo;

- Prof. Oscar da Silva Musa - junto aos professores dos estabelecimen-
tos de ensino da Delegacia Regional do DEFE em Santos.

- Além desses, ainda temos em São Carlos, um departamento subordí-
nado à APEF e dirigido pelo nosso vice-presidente Prof. Mauro Soares Teí-
xeira.

Agradecendo a colaboração, solicitamos de nossos representant-es-:--
relação nominal dos professores com discriminação dos respecti-
vos estabelecimentos de ensino e endereços (quando mudarem, o
obséquio de comunicar);

- recebim'ento e remessa de sugestões de todos os professores;
propaganda da APEF junto aos não associados, comunicando em
seguida o número de propostas que necessitam;

- f'uturarnente, distribuição de nossa correspondência.

2 - TESOURARIA
Q) - Balanço da receita e despesa do mês de Março

- Saldo anterior .

SOM A .

crs 41.446,10
Cr$ 16.990,00
Cr$ 58.436,10
Cr$ 14.253,20
Cr$ 44.182,90

- Receita

Despesa
SALDO PARA ABRIL

b) Sócios em atrazo

Vários associados já atenderam o nosso apelo feito em boletim n.v 2, no
sentido de remeterem, por meio de cheque ou vale postal, as ímportancías
referentes aos seus débitos.

Renovamos' aqui o nosso apelo. Os sócios que porventura não saibam'
quanto devem, escrevam que informaremos.

As importancias devem ser enviadas em nome do prof. Otto de Barros
Vídal, nosso Tesoureiro.

3 - DEPARTAMENTO TÉCNICO

a) - V Curso de Aperfeiçoamento Técnico Pedagógico

Providências -conjuntas...da ..APJj:;Fe. do DEFE. estão. sendo.:tornadas vi-.:
sando a realização do' Curso;' tais corno lj,lojamentq,:·alimenta.ção..e·hqsp~liager!l."



dos professores. A Secretaria do Curso acha-se em franco funcionamento.
sob a orientação do Prof. Daiuto (por designação do DEFE) e do prof. Boa-
ventura (Diretor designado pela APEF)! já tendo sido expedidos convites
aos seg:uintes professores,o inclusive ao Prof. Auguste Listello, que já respon-
deu favoràvelmente ao convite feito pela Diretoria da APEF: Germano Ba-
yer (Ginástica Sueca) - diplomado pelo "Real Instituto Central de Ginásti-
ca" de Stockholm; Erica Saur (Ginástica Feminina Moderna) - Escola Na-
cional de Educação Física e Desportos; Alfonz Rencz (Jogos e oatividades
em aparelhos) - díplomado pela "Academia Real de Educação Física" de
Budapest. i,

Relativamente à data, em vista das dificuldades existentes, tivemos que

fixar o período de 2 a 15 de Julho.

Nosso representante em Santos, Prof. Musa, d.lig'encía junto às autorí-
dades e entidades que deverão emprestar sua valiosa colaboração, tendo
tornado providências concretas a nosso pedido e por sua própria iniciativa.

O regulamento do Curso e as fichas de inscrição serão enviados dentro
em breve a todos os professores, de modo que as inscrições possam ser efet.i-
vadas durante o mês ode Maio.

Preparem desde já duas fotografias 3x4 e... muito entusiasmo.

Mais detalhes no próximo boletim.

b) - Impressões de viagem à América Central

A professora Lucy Aparecida de Godoy realizou com brilho sua palestra

no dia 25 de Março findo, tendo agradado a todos que compareceram à

séde da APEF. Parabéns e agradecimentos à Professora Dona Lucy,

c) - Revisto do APEF

Já recebemos oalguns trabalhos para a nossa revista; ainda é tempo
para nossos colegas enviarem sua colaboração.

4 - D~P'ÁRTAMENTO SOCIAL

o) - Novos sócios

Em 20-3-57:
Contribuintes: Dirceu Castiglioni, Coraly Julia Gonçalves Carneiro, Wal-

decy Nigro, Nicolino de Chico Nobre e Cadwalon Regio de Carvalho.

Aspirantes: Ilva Maria Perola Endler, Ursula Vera Baxmann, Francisco
Pinheiro Netto, Leila Abdala, Maria Teresa Zancheta, Mercedes de Siqueira,
Laercio Salvador Leme Filho, Wanda dos Santos Veíga, José de Souza Tei-
xeira, Mareio Brand de Meraes, Elza Sicoli, Mario Franciscon, Laura Ma-
cedo, José Paiano, Olten Ayres de Abreu, José Eduardo Stamato, Alfredo De-
víenne Juriíor, Elzio de Andrade, Otto Spiess, José Roberto Ramos Musa,
Egle Petrone, Maria Zenilda Franco, Akemi Fuzuy, Ezilda de Rossi, Vera
Acquaviva, Maria Aparecida Piovesan, João de Deus Barbosa Bento Vidal,
Paulo Cilas Marques, SUzjy Ooldfeder, Alott Freitas e Wanda Paukstys.

Promovidos de aspirantes a contribuintes: Helio Brayner Nunes da Silva.
Sebastião Rochl). Campos, Renato Guazzelli, Mauricio Machado de Oliveira.
I21!l. "!?ires Bozzo, Jorge Abussanra Bugarib e Wilson Nogueira.



Em 3-4-1957:

Aspirantes: Deise Michelano, Djalma de Almeida, José Melani, Maria
F.Jly Nascimento Torres, Cid Torquato, Deise Emery, Alves Porto, Francisco
Camargo Netto, Teryo Okubo, !solde Eva Hildegard Tabor, Mary Ester
Abrão Carneiro de Medeiros, Adhemar Rocha Filho, Sebastiana de Carvalho,
José Paulo Rizzo e Francisco Franchi.

Contribuintes: Manoel Antonio Bartolotti, Alcyr Naidiro Ferraro e Helio
José Mafia.

Aos novos associados, a nossa gratidão.

b) - Desconto aos associados da APEF
Mediante apresentação da carteira social, o ;Hotel Casa Branca (Itatíaía,

Estado do Rio), atendendo nosso pedido, oferece 10% de desconto sobre os
seguintes preços: 1 pessoa - Cr$ 200,00; 2 pessoas - Cr$ 380,.00;3 pessoas
- Cr$ 530,00; criança até 10 anos, no mesmo aposento - Cr$ 120,00. Reser-
v:as por telegrama (com endereço para resposta) ao Sr. Ubirajara Pereira.

- O Dr, Homero Morelli, nosso diretor de Intercâmbio, oferece aos asso-
ciados da APEF e suas famílias, 50% de desconto em serviços odontológicos.
Praça da República 299 - 90. andar - Salas 910 e 911.

- A firma -FLAMtl'úADY-~1.-LTt).A.,.(-Rua.-Domíngos.c.de.-Morais, 1079
- Fone: 7-6814) oferece aos associados da APEF um desconto de 10%
sobre flâmulas de sua fabricação.

Os associados ou outras entidades ou pessoas que desejarem tambem con-
ceder descontos, poderão se dirigir por carta à APEF.

c) Baile dos calouros
O Departamento Social c:f:ereceuno dia 6 de Abril na séde da APEF, um

baile aos calouros da Escola de Educação Física de São Paulo. A festa que
teve início às 20 horas e se prolongou até a uma da madrugada, transcorreu
anímadíssíma e contou com a presença de grande número de alunos da Escola
e de associados e suas famílias. O acontecimento veíu demonstrar o interesse
dos futuros físicultores pela. APEF e deu mais ânimo ao Departamento So-
cial que já está programando outras atividades para futuro próximo.

d) - Visitas à sede
Visitem a séde. Venham ouvir uns discos e ler boas revistas. Façam da

APEF o seu ponto de encontro nos momentos de lazer. Participem de to-
das as atividades sociais; proponham um novo sócio e estarão colaborando
para o progresso da sua associação de classe...

5 - DEPARTAMENTO PATRIMONIAl

a) - Doações
Recebemos as seguintes:
a da prof. Stella F. M. Guérios - um- .lívro de Ginástica Feminína Con-

temporânea, de sua autoria;
_ do sócio aspirante Oltem Ayres de Abreu, uma folinha permanente;

_ do prof. Fernando Henrique Machado, uma flamula do Campeonato Es-
tadual de Esportes de 1956, do SESI, de Ribeirão Preto;



- da firma Flamulady 21, as seguintes f'làmulas : Ginásio _Ibirapuera,
Campanha Preventiva da DST, Paulistas Tri-campeões, São Paulo Futebol Clu-
be, Associação Esportiva Pàlmeíras, O Campeão da Disciplina (SFC), The
Big 9, oentro Academico XI de Maio, de Goiania, Associação dos Radialistas
Profissionais de Estadtl de Goiás, Escola de Engenharia do Brasil Central
Goiânia, e Motosblim.

A todos os agradecimentos da APEF.

Estiveram hospedados na séde em Março, os prof. Fernando Henrique Ma-
chado, Nelson Amorim Silva, Marío Morandi, Volmes Huert Galdino Prado e
Dirceu Castiglioni.

Pedimos aos associados que consignem seus nomes por extenso no livro
registro de hóspedes.

Renovamos o pedido feito em boletim n.o 2 no sentido de conseguir flã-
mulas dos eatabeleeimentes em que trabatham nossos assecíados.

6 - DEPARTAMENTO 'JURíDICO E MÉDICO

a.l SóC;iQs fQ.rmqd.os em, Direito, Medicina, Farmácia

Odontologia e Veterinária
A fim de que possamos censígnar- em nosso fichário, selícitamos aos nossos

associados formados em Dtreíto, Medicina, Farmacía, Odontologia e Veteri-
nária que informem escrevendo à AFEP.

a) Capitão Antonio Ren-nó Ribe-i10
Presi-dente

Pro], Car.los Branco.
Encarregado do Boletim

Este boletim -fui confeccionado às expensas des prol.

Carlos Branco. (Diretor do Pat,rimônio) e Maria Ro-

drigues (Diretora .So..do.o..


