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BOLETIM INFORMATIVO N.O 9

~ão Paulo, Outubro de 195'j

1 - DIRETORIA

a) - Auxílio concedido à APEF
., ,.~,O: :Diário Oficial do Estado) de 26-9-1957, publicou va seguinte Lei n.v 4179, de-

24 de Setembro de 1957.
Dispõe sôbre a concessão de um auxílio de Cr$ 60.000,00 (sessenta mil cru-
zeiros, à Associação dos Professôres de Educação Física de São Paulo
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: Faço saber que a Assem-·
bléía Legislativa do Estado decreta e eu promulgo a seguinte lei: Artigo 1.0
- Fica o Poder Executivo autorizado a conceder no corrente exercício, um.
auxílio de Cr$ 60.000,00 sessenta mil cruzeiros) à APEF de São Paul". Ar-
tigo 2.° - A despesa com a execução desta lei correrá à conta da verba n.
29-8-98.4, do orçamento vigente. Artigo 3.° - Esta lei entrará em vigor na.
data de sua publicação. Artigo 4.°, - Revogam-se as disposições em con..
trério. Palácio do Govêrno, aos 24 de Setembro de 1957 aa ) JANIO QUA-
DROS, Carlos Alberto de Carvalho Pinto. PubJicada na Diretoria Geral da,
Secretaria de Estado dos Negócios do Govêrno, aos 24 de Setembro de 195',•.
a) Carlos de Albuquerque Seiffarth, Diretor Geral.

) - Nome de associada
Por um êrro da tipográfia saiu incorreto o nome da associada Eulalia Apa-
recida Schiavon que auxiliou materialmente na confecção do boletim n.' 8.,
Pedimos desculpas à presada colega.

I - Resoluçêes

Ia. - conrignar em ata:
- voto de agradecímento ao Tenente Ariston de Oliveira, nosso associa-,

do, por ter intercedido junto ao vereador Paulo de Tarso Santos, por'
nossa solicitação, para a apresentação do projeto já convertido em
lei, que dá o nome de Tenente Paulo Alves, a uma rua de São Paulo.

- voto de agradecimento ao Senhor Prefeito Municipal de São Paulo -
Dr. Adhemar de Barros, por ter sancionado o projeto acima referido;'

- voto de pesar pelo falecimento do associado Albert Riechembach e-
apresentar pesames à família;

- voto de louvor aos associados Juvenal Roxo, Olavo dos Santos qardoso e-
Otto de Barros Vidal, por terem recebidos em data de 15.de Outubro -
Dia. do Professor, a medalha "Anchieta" concedida aos decanos dos:
Estabelecimentos de Ensino; ,

2a. - comparecer em audiência marcada pelo Senhor Secretario da Educa-
ção a fim de tratar com S Excia a respeito da lotação de cargos de
professôres de Educação F'ísíca ;...,:.;~,



•

3a. - comparecer á presença do Senhor Diretor do Departamento de Edu-
cação para apresentar pessolamente sugestões sôbre o programa de
Flducação Física do Curso Normal;

4a. promover o almôço mensal de confraternização das associações de
classe do magistério de São Paulo;

5a. aprovar 3 propostas de sócios contribuintes;
6a. agradecer à Federação Paulista de Volleyball a gentileza que te,'

para com a APEF ofertando-Ihe 100 (mil) exemplares das novas x,,",
gras de volleyball:

7a. agradecer ao sócio José Carlos de Almeida a confiança que depositou
na APEF franqueando a documentação do processo que movs contra
'elementos que o injuriou; louvar a sua conduta e seu desassombro e a
moral elevada em defender-se legalmente contra a injúria de que foi
alvo e desejar-lhe pleno êxito no final do processo;

Sa. - designação da diretora e sub-diretora do Departamento Social para
entrarem em entendimentos com as autoridades municipais no s.entido
de ser dada solenidade a inauguração da placa da rua Tenente Paulo
Alves.

Lotação de cargos de Professôres de Educação física
Em vista de terem sido lotados somente quatro cargos de professôres de Edu-
cação Física (2 masculinos e 2 femininos) a diretoria da APEF decidiu entre-
vistar-se com o Senhor Secretário da Educação, o que fez com cinco de' seus
diretores, no dia 22 de Outubro. Nessa ocasião S. Excia atencíosarnente nos
recebeu e mostrou copia do oficio enviado à APEF (ele 21-10-57) esclare ,
cendo os motivos pelos quais somente havia lotado quatro cargos. Disse que
a Assembléia criara número infinitamente pequeno de cargos (110) e preci-
sando naturalmente lotar tôdas as cadeiras, não foi possível destinar à Edu-
cação Física maior número. Estivemos quasi uma hora no Gabinete do Dr.
Paula Lima que nos disse, entre outras coisas, que no próximo ano se esfor-
çara para enviar ao interior do Estado mais professôres de Educação Física
cuja missão ele muito admira principalmente pelo trabalho apresentando não
só nos estabelecímentoa mas tarnbém em todo o município concorrendo gran-
demente para o progresso desportivo-social da "Iócalídade.

2 - SECRETARIA

a) - Enderêços de associados - Devolução de correspondência

Publicamos neste boletim acrescidos de outros cuja correspondência enviada
pela APEF está sendo devolvida pelo correio, os nomes dos associados dos
quais não possuimos endereços corretos, o que vem acarretando dificuldades
à Secretaria, a s.eber: Albertino L. de Oliveira, Casemiro L. Lamin, Coriolano
M. de Araujo, Dinorah Paes de Almeida, Esther Ferr'eira, Redil' Medeíros,
Relia Elisa Nogueira, Irina,Koener, Italo Silva, José Vilani Oliveira, Leonor Faria
Maria Aparecida Alves Nogueira, Maria Luíza de Oliveira Costa, Maria Oche-
char de Souza Palma, Mario do Carmo Seber, Oswaldo Lucio Martms, Paulo
Contí Silva, Sebastião Rocha Campos, Walfredo Alves dos Santos, Walter
Fonseca F'reíre, Xilda Ximenes Gaudeo, Zulmíra do Carm., Ferreíra Alves.
Pedimos encarecidamente aos que souberem dos endereços dos colegas acima
que nos informem com urgência.

3 - TESOURARIA

a) - Balanço da Receita e Despêsa do mês de Setembro
Saldo anterior
Receita

: Cr$ 129.156,50.
14.460,00

Soma
Despesa

143.616,50
14.453,00
129.163,50SALDO PARA Outubro



b) - Cobrador demitido
Alguns associados comunicam ter efetuado pagamento de suas contríbuíções
ao ex-cobrador - Senhor Constaritino- de Souza, pelo que tornamos a ínfor-
mar que o citado senhor não exerce mais nenhuma função junto à APEF.

c) - Novo cobrador - Apêlo aos associados
Em vista de .estar impossibilitado no momento, em virtude de seus estudos
na Escola de Educação Física de São Paulo, ainda não assumiu seus encargos
relativos á cobrança da Capital, o sócio aspirante MARIO FRANCISCON.
Em vista disso, solicitamos encarecidamente aos associados em atrazo, que
façam seus pagamentos diretamente na séde ou então a qualquer diretor da
APEF.,

d) - Remessas de importâncias
Continuamos insistindo para que os associados sômente enviem importâncias.
em nome do tesoureiro Professor Otto de Barros Vidal, e de preferência por'
intermédio do BANCO AUXILIAR DE SÃO PAULO, depositário há vários
anos dos fundos da APEF.

4 - DEPARTAMENTO SOCIAL

a) - Sócios espirentes
A diretoria cientifica aos sócios aspirantes que tão logo terminem seus cursos,
são automàticamente considerados contribuintes e receberão portanto nova
numeração, passando a contribuir em dôbro.

b) - Cartões plásticos
Estamos remetendo a todos os associados que foram incluidos na gestão da.
atual diretoria, os cartões sociais.
Estão na secretaria aguardando fotografias, os seguintes:-
Benedicto P. de Carvalho, Cadwllon R. de Carvalho, Coraly Julia Gonçalves.
Carlos Magno de Araujo Cunha, Cleber José Ribeiro, Dirceu Castiglione, Elisa,
Candida Martins, Elos Pires de Carvalho, João Estrela Gonçalves, Juracy
Marques dos Santos, Lais Oliveira Lima, Josephina Lima Sinisgali, Manuel
P. Rangel, Maria Evangelina Ramos de Abreu, Milton A. de Oliveira, Nicolino
de Chíco Nobre, Odete Benedettí de Oliveira, Ramalho Ribeiro, Sidney de
Castro Veras e Waldívia Emilia Oesar. Com as fotografias (duas) deverá
ser também remetida a quantia de Cr$ 20,00 em nome do professor Otto de
Barros Vida!.
Os associados que ingressaram na APEF de Janeiro até a presente data, bem
como os que ainda não possuem o cartão plástico que informem com urgência"
para regularização do assunto.

c) -, Homenagem póstima a um professor de Educação Física
Em aditamento ao que foi publicado em boletim anterior, comunicamos
aos nossos associados que já foi promulgada pelo Exmo. Sr. Prefeito Mu-
nicipal - Dr. Adhemar de Barros, a lei da Câmara Municipal que dá a uma
rUa de São Paulo, o nome do falecido professor de Educação Física, 'I'enentr
Paulo Alves.
A APEF pretende, pelo seu departamento social, entender-se com as autori-
dades municipais no sentido de ser dada solenidade ao ato de colocação da
placa contendo o nome de um professor de Educação Física, talvez o primeiro-
qu eobteve essa honraria, o que significa, sem dúvida alguma, uma vitória da.
classe.

d) - Novos sócios
Em 16-X-1957 - contribuintes José Carlos de Camargo, Huguete Vono Sílva.,
Lena Maria Meregalli. Aos novos sócios o nosso agradecimento.



5 - DEPARTAMENTO TÉCNICO

a) - Apostilas do V Curso de Aperf1ei!ÇoamentoTécnico Peda-
gógico

~., A1E!mda publicação geral que faz parte da Revista n.s 6, ainda temos em
disponibilidade as seguintes apostilas: Instrumentos típicos da nossa música;
Ginástica Educacional Moderna; Educação Física para menores; A voz da
Ginástica (jornal humorístico). :=

Os associados que desejarem possuir tais polígrafos, poderão procurar ou
mandar procurar em nossa séde social.

b) - Obrigatoriedade de Método de Educação Física
A fim de solucionar consultas de associados a APEF pelo seu departamento
Técnico endereçou consulta ao Senhor Diretor da Divisão de Educação .F'ísica
do MEC que, em ofício 1857, de 27 dei Setembro findo, assim 'se pronunciou:
" Respondendo à consulta de VS sôbre obrigatoriedade de ser ministrado de-

terminado método de Educação Física nos estabelecimentos de ensino sob jurisdição
do MEC, informo-lhe que a Poraria 37, de 27-1-56 desta Divisão, estabelece, no
artigo 3.° e seu paragrafo 1.° que:

" Art. 3.° - A distribuição das atividades de Educação Física no plano anual,
deverá corresponder às necessidades de' cada turma.
§ 1.0 - O plano aunal de Educação Física deverá compor-se de ginástica, jo-
gos, desportos e exames práticos. As atividades complementares, como as.
competições internas e externas, as demonstrações e as excursões só poderão
ser consideradas como sessõs regulares de Educação Física para os alunos
que delas participarem e quando diri.gidas pelo respectivo professor, sem pre-:
juzio das atividades dos que delas não tomarem parte".
Conseqüentemente, respeitados os programas baixados pela DEF, o professor'

terá liberdade de adotar, em suas aulas, o método mais conveniente para atendet
às necessidades das turmas que terá de dirigir e que lhe permita utilizar as ínsta-
talaeões -e material exigidos pela P.M. 168; de l'j'-<t-5. Atencíosaments- saudações
a) Alfredo Colombo, Diretor.

c) - Certificados
Encontram-se à disposição dos interessados, na séde da APEF os certificados.
seguintes:

do V Curso de Aperfeiçoamento Técnico Pedagógico:
Altamíro Ghersel Ribeiro, Dulce Suzat Gomes, Ednardo Areco, Gad Aguiar,
Helio de Macedo Medeiros, Ivete Ana Gevaerd, Joaquim José Caldas de.
Souza, José Sobreira de Almeida, Maria Worschech Gabrielli, Neiry Bra.~
ghini, Noemia de Oliveira Novaes e Roberto Zanuto Desiderio.
do Curso doaFundamentos e Técnica de Recreação, de 1956:
Antonieta Correa Vaz de Arruda, Carmen Ribeiro, Eulina Ferreira Pinto,
Ivone Furquim de Araujo, Maria das Dores Azevedo, Marlene Leirós Go-
doy, Olga Mercado Kury, Sabatina Lourdes Gervasio e Suzana Tereza
Rangel da Cunha.
Curso de Ginástica Sueca, de 1951:
Alice Jacintho, Cecilia P. Fernardes Silva, Delphina T. Braga, Elisa F'er-
reira, Eulalia Aparecida Schiavon, Lygia Atalla, Maria Aparecida Elias
e Norma Lagana.

- do Curso de Voluntárias da D.P.A.A.Ae. - Primeiros Socorros, de 1942:
Helena Elias, Maria Elisa de Paula, Maria de Lourdes Souza Andrado,
Martha de Paul a, e Nancy de Paula.

T€ndo em vista a diiculdade para a remessa pedimos que procurem ou mau-
dem procurar os certificados em nossa séde social. Muitos, entretanto, pertencem
a elementos não associados, razão pela qual solicitamos aos nossos colegas que sejam
portadores aos que conhecerem, do nosso aviso; Gratos.



d) - Di!õtribuiçáo de regras de yolleyball

Distribuimos com o presente boletim a todos os associados, as regras que nos
foram ofertadas pela Federação Paulista de Volleyball,

6 - DEPARTAMENTO MÉDICO

a) - Exames de laboratório

o Departamento Médico 'em entendimentos com o Banco de Sangue de SãO'
Paulo (Rua Bela Cintra, 157 - Fone 34-0308), conseguiu um desconto de
50% nos preços das análises, a todos os associados da APEF.
Os interessados deverão apresentar no ato do pagamento a Sua carteira so-
cial provando estar em dia com os cofres socais.

7 - DEPARTAMENTO PATRIMONIAL

a) - Doações

Recebemos as seguintes:
da associada Maria de Lourdes Ramos os seguintes livros:

Pedagogia da Educação F'sica, Jogos Ginásticos, Callisthenie, Alegria, L'Educa-
tíon Physíque Basee Sur La Physiologie Musculaire, Gínnastíca Moderna Femminile,
Dá Educação Física, Voleibol, Ginastica para Lactantes, Gimnasia para La Mujer,
Le Code de Ia Force, Jogos, La Culture Physíque de Ia Femme Moderne, Basketbal
Regras e Instruções, Educação Física, Ginástica Médica Aplicada, Education Phy-
síqus de L'Enance et de l'Adolescence, Manuel Theorique et Pratique de Massage,
Tl'atado Pratico de Natação e Salvação, Técnica de Basketball, Manual de Natação,
A, t 1 e tis m o, Ginastica Ritmíca., Estetica •.e Musicale, G i nas t i c a
Fisiologica, La Gymnastique Resprratoí re et Ia Gymnastique Orthopedique, Biologia,
Anatomia e Fisiologia dos Grandes Aparelhos e Noções Bíoquimíca, Corridas a pé,
Alguns Aspectos da Educação Física, Massagem Científica, Coletanea, Pierre de
Fredi, O valor da Silhuetografia na Educação Física Reconstrutiva, e ainda as se-
guíntes regras e folhetos: Regras de Píng-Pong, Código Esportivo da Federação
Paulista de Bola ao Cesto, Regulamento da Liga de Esportes, Regras de Bola ao
Cesto, Semana de Exposição de Métodos, Calístenía, Higiene Aplicada à Educação
Física, Cardiologia e Cardiopatologia (folhetos n.vs 17-25-26-27), Fisiologia Aplicada
ã : 'Educação FísiCa (folhetos n.ss 9-10-22_23), Traumatologia Esportiva (folhetos
1I:0S 2-5-11-16), Congadas.

elo professor Aloyr Queiroz de Araujo, diretor do Serviço de Educação
Física do Espirito Santo, um exemplar da "Organização da Educação Fí-
sica no Ambito Estadual;

do Acampamento Paiol Grande, um anuário de 1955-56 e uma flâmula; do
professor Daniel de Melo, nosso associado, 3' flâmulas (Rádio Patrulha, Se-
minário Menor de Olinda e Recife e União das Cooperativas);

do prof. Antonio Boaventura ela Silva - 10 polígrafos: Ed. Física Esportiva
Generalizada - Auguste Listello ; Método Natural de Ed. Fisica - Gerhard
Schimià.t; Ed. Física para crianças - Alfonz Rencz; Ginástica Suéca -
Antonio Boaventura, da Silva; Bola ao Cesto - Moacyr Daiuto ; Regras In-
ternacionais de Voleibol e Hand-Ball de Campo e Salão; Atividades Riti-
mícas - Zaide Maciel de Castro; M-etodologia do Treinamento Esportivo;
O Planejamento da Aprendizagem e o Ensino; Construção de Material e
'e Instalações Esportivas; Aula musicada da Demonstração de ginástica.
coletiva de 1956; do Sr. Aldo Daprá, Presidente da Federação Paulista de.
Volleyball, 1.000 (mil) exemplares da Regras Internacionais de Voleyball;
A todos os nossos sinceros agradecimentos.



b) - Hóspedes

Estiveram hospedados na séde social os seguintes associados:
Em Agosto: - José Florentino Araujo, José Decio Cotrim.
Em Setembro - Irin~ Seratti; ZoIraide Antunas Costa, Florinda SQubile,

Maria Eneida Meíra Neto, Antonio Mario Badam, Alvaro
Augusto Nogueira e Renato Calsa.

8 - DEf'ARTAMENTO DE PROPAGANDA

a) - Revista n.? 6

Infelizmente ainda não nos foi possível distribuir a Revista n.v 6 que conterá
tôdas as Apostilas do V Curso de Aperfeiçoamento Técnico Pedagógico, Em-
bora os associados não tenham correspondido aos nossos apelos, pois os pou-

quíssimos anúncios conseguidos por alguns sócios não são suficientes para cobrir o
montante das despesas, manteremos a nossa promessa e dentro de pouco tem-

po a Revista chegará aos mãos dos nossos presados colegas.
Além da edição da Revista, a diretoria da APEF resolveu também editar
tôdas as Apostilas e fornecer aos que solicitarem, mediant-e o pagamento de
Cr:j; 200,00 (duzentos cruzeiros), com desconto de 20% para os associados.

aa) - Capo Antonio Rennó Ribeiro,
Presidente

-Prof. Canos-Branco,
Encarregado do boletim

Este boletim foi coneccionado às expensas dos associados
Cyro de Andrade, Mario Nunes de Souza, Iacyr Marron, Ira-
cema Geraldina Pereira, Jandira Simão -e José Cespedes
Zancheta.




