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Associação dos Professôres de' Educação Físico de São Paulo

Rua Cesário Motta, 379 - Fone, 316936

BOLETIM INFORMATIVO N.o 8 E 9 - AGOSTO SETEMBRO DE 1959

RESOLUÇÕES DA DIRETORIA

Congratular-se com a Escola de Educação Física e Esportes de São
Paulo pelo transcurso do seu 25.0 aniversário de fundação.

- Congratular-se com o Departamento de Educação Física e Esportes
de São Paulo pela magnífica demonstração de ginástica coletiva,
levada a efeito no Estadio Municipal do Pacaembú, em homena-
gem ao Dia da Pátria.

- Felicitar os Professôres Ary Mélega e Maria Rodrigues pelo exito
alcançado, como responsáveis pela demonstração de Ginástica Co-
letiva em homenagem ao Dia da Pátria.

- Discordar da publicação feita pela, Federação Paulista de Natação,
contra a exigência de técnicos diplomados para dirigirem e acom-
panharem equipes de natação.

- Solicitar íntormações ao Departamento de Educação Física e Espor
tes sôbre os campeonatos estudantís que se realizam nos diversos
bairros da Capital, sem estarem revestidos das exigencias legais.

- Voto de pesar pelo falecimento do Dr. Natalio Mastrofrancisco,
presidente da Federação Paulista de Natação.

- Voto de pesar pelo falecimento da progenitora dos colegas Wilson
e Jorge Bugarib.

- Voto de pesar pelo falecimento da progenitora do colega Glauco
Milani.

- Voto de congratulações pelas bodas de prata do Prof. Elisiario Ro-
drigues de Souza.

-- Designar os Prof. 01,1.0 de Barros Vidal, Oscar Kato e Antonio Boa-
ventura da Silva para estudarem a vinda de professôres extrangeiros
ao VJU Curso de Aperfeiçoamento Técnico e Pedagógico.

NOVO DIRETOR
Assumiu as funções de Diretor Assistente do Departamento Técnico

o professor Luiz Ricardo Passos.
JUBILEU DE PRATA DA APEF - SUGESTõES

Transcorrendo a 15 de Junho de 1960 o Jubileu de Prata da nossa
APEF, solicitamos aos colegas que enviem sugestões para o programa



das festividades comemorativas de tão auspiciosa efemeride. Essas fes-
tividades terão a duração de uma semana, já estan:do previsto um
Congresso de Educação Física.

CONGRESSONACIONALDE EDUCAÇÃOFíSICA
São convidados os associados para, às 16 horas do dia 2 de Novem-

bro vindouro, em Mesa Redonda, discutirem e elaborarem planos para
a, realização do Congresso Nacional de Educação Física que a APEF pre-
tende realizar em Junho de 1960 como parte das festividades comemo-
rativas do seu Jubileu de Prata.

REMESSADE BOLETINS
Registramos, com pesar, a reclamação de alguns colegas, justas

aliás, sóbre o não recebimento de boletins. E' nosso dever esclarecer-
lhes que os boletins e revistas são enviados a todos os nossos associados,
mesmo aos que se acham em atraso, não nos cabendo culpa por tão
desagradável ocorrencia.

Já reclamamos junto à Diretoria dos Correios e Telegrafos.
CU~SO DE 1\?ER~EIÇOf\MENTILEM BII~:t<i~IRES --=~

Em Janeiro de 196" será realizado mais um Curso de Aperfeiçoa-
mento em Buenos Aires. Estamos aguardando informações detalhadas
para transmití-las aos interessados.

COMISSÃODE DEFESADOS INTERESSES DA CLASSE
...- Com o fim de melhor acompanhar e vigiar proposições e expe-

dientes que venham atentar contra os nossos direitos, a Diretoria resol-
veu instituir a Comissão de Defesa dos Interesses da Classe, constituida
de 9 membros, encarrega,dos dos seguintes setôres: Legislação geral ~
Ensino Primário' - Ensino Secundário - Ensino Comercial --- Ensino
Normal - Ensino Profissional - Ensino Superior _. Parques Infantis
e Centros Recreativos - Clubes, Institutos, Academias, Associações e
grupamentos diversos.

TESOURARIA
Pagamentos de contribuições: - A APEF vive da contribuição de

seus associados. Solicitamos aos colegas que enviem suas mensali-
dades (os do Interior, em cheque, vale postal ou registrado com valor,
em nome do Prof. Aluizio de Queiróz Telles, nosso Tesoureiro).

Balanço da Receita e Despesa elo 1.0 Semestre ele 1959

Saldo do ano anterior
Receita ' .

110.947,00
157.893,50

2-68.8.w,50
139.366,00

Soma. . <-

Despesa.
~ ... ' ... ~ .. ~--~~

Saldo para o 2.0 semestre.. .. .. .. . ... 129.474,50



CURSO DE GINÁSTICA DE SOLO E APARELHOS

Dando prosseguimento ao nosso plano de atividades, faremos rea-
lizar, em carater permanente, um curso de ginástica de solo e de apa-
relhos, para professôres e professoras de Educação Física:

- 1.0, Ginástica de obstaculos; 2.°, Iniciação; 3.0, Treinamento;
Escola de Juizes.

Realização: 5.as feiras - às 20,30 horas
Local: Ginásio do Colégio Visconde de Pôrtc Seguro
Professor: Alfonz C. Rencz
Taxa mensal: ~OO,OO Cruzeiros
Matriculas: Abertas na séde social, para ambos os sexos, diaria-

mente, das 14 às 18,00.

CADAUMGANHANDOUM

Coléga! Proponha um novo sócio; traga para o nosso convivio o
colega que estiver afastado; lembre-lhe que nós trabalhamos pela Edu-
cacão Física. do Brasil.

,..
"

Prol. Oito de Barros Vidal
Presidente

Prol. Oscar Kato
Diretor de Propaganda" ,~

Este Boletim foi confeccionado às expensas dos

associados Daniel Lopes de MeIo, Josué Gervasio Grande,

Irton Carlos DeI Nero, Renato Guazelli, Santa Santos

Cruz, Odete Stievano, Abia Botelho Serra e Ovande Tonon.

Composto e Impresso na EDITl!:CNICA Editora Técnica Ltda.
Rua General Jardim, 333 - Fone: 35-2531- São Paulo
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Roaliz8.r-so-á, de 11 a 30 do J:::.neiro do 1960, em Buenos Ayres

o III Curso de 1perfoiç2 mento Tecnico e Ped~gogico, promovido pela
Direç3.o Gorsl de ~:;;ducaç2.0Fí sica da República Argentina.

Pro s scgu í.nda no Lnt er-cambi o que ~vimos m-rrt endo com os colegas
por-t enho s , 8 p~ns-~m.8nto desta As so o'ivçao lovar a Buenos Ayres uma nu-
morosa deLega.çao do pr-of e s sôr-o s ,

Contamos já com 20 bols~s de estudo.gontilmonto post~s à nos-
sa disposição pela Dir8ç8.0 Gerf-ü de :;:;ducaçâo ~ísica_daquele País ami-
go. Essas bolsas iSQntam d~s taxas de inscriçao e dao direito a alo-
jamento o aI í.merrta çao gratuitos c

xpé s o III Curso, .terá lug2T,de 2 a 18 do Fevereiro, em J3ari-
Loche , o ACAMPJ:..NlENTOESCQLA, doe't í.naâo a ca pac í, tar os professôres de
Educação Física a dirigirem acampn12ntos~';stud.ntis. Para cstojicam-
pamento corrt-imo s ~ tambem, com 10 (dez) boLsa s 9 na s mesm s condiçoes das
anteriorcso '

Como conscquencia, con tLnuam abortas n=. séd e da APEF, as ins-
criçes para matricula no refermdo Curso 9 ;"'~--:;-'~'.:.>-~' :;-}s.:.z ,.:.. '2)~,-
\)(:·.~.i~...~..S :::.:,:....~~:_.-":_~..J (>:;;~.i·t.,\~~;."ti{) ':,~_:;:;,:_. ?r~ (~S ~~l-~~-:'': ,

Os coleg's que n~o for2ID contomp10dos com ~s bolsas o des8ja-
r-em tomar pe.rtc 8ITl t3.o pr ovc í. toso como intcl"csS'1ntc Curso, ficarão
sujeitos :00 pagamento .: tAxa ô o 1.500 pcsos,~lem dt s dc spc a-.s de
tr.:onsporte a que c stilr"!.o su j e í, to s os bolsi str:;s ~

~~sforç2~"-sOa APT;Fpar a con scgu.í.r abatiment2 nos preços das
pa s s-igen s , junto' s dí.vcr-a s Comv-nh i a s do N?vogaçao Aerea o Maritima.


