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A p E F
ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSÔRESDE EDUCAÇÃO FíSICA DE SÃO PAULO

Rua Cesário Motta, 379 - Fone 37-6936

BOLETIM INFORMATIVO N.o 2-58 São Paulo, Fevereiro de 1958

DIRETORIA

a) - Resoduções:

I-a - Agradecimento à professôr a Erica Saur, pelo seu valioso trabalho 110

Curso de Ginástica Educacional Moderna;
2.a -- agradecimento ao professor Adriano Malgarini pela gentileza e prova

de amizade à APEF, em ceder as' instalações do magnífico Instituto Delaunay para o
curso da Profra, Erica;

3.a - concessão de gratificação de Cr S 250,00 (duzentos e cinquenta cruzeiros)
a dois auxiliares (Werner e Sylvia) do Instituto, Delaunay que ajudaram no curso da
Profra, Erica;

4.a - concessão de gratificação de Cr$ 2.000,00 à Profa, Erica Saur;
5.a - nomeação da professora l\tlaria Eneida Meira Netto, para representante

da APEF em Bauru; ,
6.3 - voto de pesar pelo falecimento do sócio Jean Laby le Louhat

b) - Colaboração para o boletim informativo
Recebemos e agradecemos a oferta de colaboração para o nosso boletim

informativo, por parte dos associados Antonio Salles de Oliveira, Marly Nahas, Odair
Goncalves de Castro e Irineu Salles.

• A atitude do nosso representante em Birigui - Prof. Antonio Salles de Oliveira,
é digna de registro, visto como, é pela segunda vez que nos oferece colaboração para o
boletim. E' um exemplo que deve ser seguido, pois dignifica um professor amigo da
classe e da sua associação. A APEF, pela sua diretoria e quadro social, se orgulha de
possuir em seu convívio, um elemento do valor de S311es.

A todos, o nosso agradecimento. Quando notarem o seu nome no retângulo
existente no final do boletim, enviem Cr$ 150,00 (que é o preço. de uma página) em
nome do nosso tesoureiro - Prof.Otto de Barros Vida!.

2 - TESOURARIA
a) Balanço da Receíta e Despesa do mês de Janeiro

Saldo pare. o mês doe Fevereiro

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

94.626,00
93.500,00
188.126,00
31.604,60

156.521,40

SALDO DO Mil:S ANTERIOR .
RECEITA .

SOMA .
DESPESA

NOTA - Na receita, estão incluídos Cr S 60.000,00 correspondente à subvenção
do Govêrno do Estado.

b) - Pagamento de contribuições
aos representantes

No final dêste boletim, inserimos, como anteriormente já o fizemos, a situação
dos associados perante a Tesouraria. Tendo em vista que não possui mos cobradores (o. que
o Estatuto não exige), pedimos encarecidamente aos associados da Capital que façam
o seu pagamento na séde social - 14,00 às 18,00 horas, e aos do interior que' remetam
seus pagamentos por intermédio de cheque, de preferência contra C\ Banco Auxiliar de
São Paulo, em nome do Professor Otto de Barros Vidal, nosso tesoureiro.

Apelo aos associados e



No mês de Março próximo, para cumprimento da decisão da Assembléia Geral
de 20 de Janeiro último, vamos inserir no final do boletim, quais os associados que ficarão
suspensos de seus direitos, inclusive do recebimento dos boletins, revistas e demais cor-
respondência, até saldo de seus débitos- Por favor, caros associados, poupem-nos essa
providência extrema!

Façam como os três associados que temos no Paraguay, já remeteram suas
contribuições de 1958.

DEPARTAMENTO TÉCNICO
a) - VI Curso de Aperfeiçoamento Técnico-Pedagógico.

Conforme é já do conhecimento público, realizaremos com o DEFE e a DEF,
em Julho, na cidade de Santos, o VI Curso de Aperfeiçoamento Técnico-Pedagógico. As
medidas preliminares já estão. sendo tomadas, tendo sido endereçados convites a uma
professôra da Alemanha e a um professor da Itália. Está assegurada mais uma vez a
participação. dos professôres Alfonz Rencz, Antonio Boaventura da Silva e Julio Mazzei,
os dois últimos para Educação Física Esportiva Generalizada. Do Rio de Janeiro, deverá
vir novamente a professora Erica Saur e possivelmente a professora Ilona Peuker, da
Hungria, atualmente raclicada na Capital Federal, arnbas para Ginástica Educacional Mo-
derna. Expediente foi feito também à professôra Lia Bastian, do R. Grande. do Sul, pa-
ra que se encar reg ue da parte de danças folclóricas. Discutimos ainda a vinda de um
pr ofe ssor russo, para o que estamos estudando preços de passagem, estadia, etc.

A APEF gostaria de merecer o pronunciamento dos prezados colegas, sôbre
qualquer assunto' ou sugestão referentes ao Curso.

-4--=-OEP:ARTÃMENTO SOCIAL
11 ) Novos sócios

Em 8-1-1958. Além dos constantes no boletim n.? 1-58, mais os seguintes con-
tribuintes: José Faria, Theodoro Carlos Hoffrnann, João Ferreira da Silva, Manoel Fontes
Furtado, Alcione Pinheiro de Castro, Rudolfo Meyer e Osmar Genovez.

b l - Excursão à Argentina - Regresso de ccrevene.

Regressou a 16 de Fevereiro, por via marítima, a caravana que foi à Argentina
em viagem de recreio e estudos. Narevista n.? 8 será publicado um relatório sôbre a
citada viagem.

c) -. Séde própria.
Continua o estudo da comissão encarregada da sede própria. Proximamente da-

remos conta das conclusões. Muitos associados, isteressados pela vida da APEF suge-
riram que fizessemos uma campanha de aquisição de fundos, com uma contribuição vo-
luntár ia de Cr$ 1.000,00.

Aguardamos o pronunciamento de nossos colegas e amigos.

5 - DEPARTAMENTO PATRIMONIAL
a) - Hospedes

Estiveram hospedados na sede social em Janeiro, os seguintes associados : Sílvio
Costa,Volmnes Ruert Galdino do Prado, Nelson Sberni, Avaro Augusto Nogueira, Armando
Marino, Nelson Arnor im Silva, J oaquim Garlia Ferr eir a, Mar ias.Aparecida de Oliveira,
Vilma Cesar, José Dedo Cotrin, Ivo Dall' Aglio, Renato Calsa, Yara do Sjgma Pimentel
Na ir de Lourdes Castov,ki e Rube ns Rolim Marques-

b) - Doações:.,...-~~
Recebemos as seguintes: do sócio aspirante Olten Aires deAbreu, dois bustos

(Carlos Gomes e Minerva ) , com as respectivas cantoneiras, e um quadro do> "Mercado
Municipal do Rio de Janeiro"; do Centro Acadêmico "Ruy Barbosa", 1.200 exemplares de
Guia do Pronto Socorro, da J ohnson do Brasil; da prof. Maria de Abreu Garcia, uma
flâmula "I. E. Plinio Rodrigues de Moraes"; do prof. Antonio Boaventura da Silva, um
livro atas de 100 folhas.



6 - DEPARTAMENTO DE PROPAGANDA
a) - V Curso de Aperfeiçoamento Técnico-Pedagógico.

Por um lapso da redação da Revista n.?s 6 e 7, deixou de constar o nome do
professor Nilo Foot Guimarães, que integrou a secretaria do V Curso, apresentando um
trabalho profícuo digno de nota.

Aqui fica a retificação e o nosso pedido de- desculpas ao Nilo.

b ) - Revista n.? 8
Já se encontra em preparativos a revista n.? 8, contendo vasto material técnico,

inclusive as aulas do curso de Ginástica e Danças Folclóricas Austríacas, ministrado pelo
professor Cherard Smith.

Solicitamos aos associados que nos auxiliem coruseguindo anúncios. A tabela
de preços foi baixada consideràvelmente, pois não pretendemos lucros com a revista, mas
somente o equilíbrlro entre a receita e a despesa. Portanto a tabela é a seguinte: uma
página Cr$ 1.000,00; meia página, Cr$ 500,00; 1/4 de página, Cr$ 250,00; contra-capa
externa, Cr$ 3.000,00; contra-capa interna, Cr$ 2.000,00.

DEPARTAMENTO ,IU'RíDICO
a) - Portaria Ministerial 163 e Portarêa 37 da DE'F DO MEC

A Imprensa Nacional está vendendo pelo Reembôlso Postal, um folheto contendo
as Portarias que interessam aos professores de Educação Física. O referido folheto contém
ainda as instruções e tabelas respectivas para os Testes de Eficiência Física.

a.a.) Capo Antonio Rennó Ribeiro
Presidente

Prof. Carlos Branco
Encarregado do boletim

SITUAÇÃO FINANCEIRA E SOCIAL
Conforme letra "b" do item TESOURARIA dêste boletim e para 1I11Clar

o cumprimento da resolução da Assembléia Geral de 20-1=58 ,(suspensão dos
•.direitos dos socios em atrazo), informamos que a ficha do prezado associado, na
tesouraria da APEF, acusa:

o) - em débito - 1.0 semestre de 1953 - Cr$ 120,00
2.0 semestre-de -t9S3 GrlS 120,0.....•-=~__stre de 1 54 - Cr 120,00
2.0 semestre de 1954 - Cr$ 120,00
1.0 semestre de 19505 - Cr$ 120,00
2.0 semestre de 19-55 - Cr$ 120,00
1.0 semestre de 1956 - Cr$ 120,(JO
2.0 semestre de 1956 - Cr$ 12(J,00
1·0 semestre de 1957 - Cr$ 120,00
2.0 semestre de 1957 - Cr$ 120,00
1.0 semestre de 1958 - Cr$ 120,00

'ib ) ~eom sobes soc'oi até 3:0-&-58
31-1.2-58

Pedimos, por obséquio, que mande pagar na sede, ou envie cheque, para
que possamos reverter a receita em benefício dos prõpnios associados. Se houver
engano, pedimos acusar. Gratos.

Êste boletim foi confeccionado às expensas dos associados Vasco Ray

mundo de Brito, Waldemiro P. Gomes, Vera Bovino e Armando Fruccl.

A todos os nossos agradecimentos


