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AO CORREIO, pedimos a devolução caso nao seja encon-
trado o d6stinatário .
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BOLETIMllTFORIv"iliTIVONº 12 - DEZEMBRODE 1960
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- PROTESTARenergicamente jUhto ao Conse'Lho Nacional de Despor-.
'cos, Confederação Bras ileira de Desportos, Consêlho Regional de
Desportos, Divisão de Educação F!sica, Departamento de Educação
F!sica e Esportes, Federação Paulista de Futebol e Esporte Clu-
be Corinthians Paulista, pelo fato de técnfcos desportivos es-
tarem alugando seus d'i.p.l.omaa a f;i.:rn.Be;dar, .condição legal para
que Clubes excursionem' pelo Exterior: •

- ENVIARveemente protesto ao Ministério da Educação, Divisão
de Educação F!sica e Departamento de-Educaç ao F!sica e Esportes
de são Paulo, pela aprovação das "cIas ses exper-í.meuta í.s " no Co-
légio são Luiz, desta Capital, no que se refere às práticas es
portivas que seriam entregues a leigos e a transformação de au:-
Ias práticas em teóricas.

- li\TCUMBIRo DEPARTAI\1EHTOJURÍDICO de estudar a possibilidade
de se impetrar 1J..1ll mandado do. segurança contra o Sr. Ministro-da
Educação, que ratificou ato do Cons al.ho Nacional de Educação,
aprovando as "cLas s es expez-Lmerrt.aí,s " do Colégio são Luí.z , em
prejuizo do professor, abrindo um precedente perigoso para a
profissão e menospr-esando o valor educativo da Educação Fisica.

- DESIGNARos Profs. Juvenal Veiga Soares, Amélia Lemos de AI-
meida e Adriano Tedesco para representarem a APEFjunto a Comis
são encarregada de defender o niveI universitário para os pro:-
fess ôres do Ensino Secundário e apoiar as reivindicações dos co
legas ~ Prefeitura, sôbre o mesmo assunto.

- DEFERIRo requerimento do associado Antonio Rennó Ribeiro, pe-
dindo cópia das atas da Assembléia Geral do dia 28 e da sua con-
tinuaçã o no dia 30 de novembro, para promover, jurito a Justiça,
a anulação da mesma,

- MARCAEa data de 12 de janeiro de 1961 para a nossa última
reunião, a fim de tratar da posse, a 20 do mesmo mês, da Dire-
toria eleita em 28 e 30 de novembro do corrente ano,

- SOLICITAlt ao Senado Federal atenção para o que contém o tra-
balho elaborado pelo nosso Departamento Técnico, sôbreas Dire-
trizes e Bas es da Educação Nacional, que lhe foi enviado em
maio dêste ano, -..



= NOVADIRETORIA

EmAs s emble.La Geral r-eaLâzada no dia 28 de novembro e pros-
seguida no dia30do mesmo mês, foi eleita a seguinte Diretoria,
que regerá os destinos desta Entidade, no biênio 1961/1962.
Presidente : Proi'. Altamiro Ghersel Ribeiro
Vice-Presid: Prof. Aluizio de Queiroz Telles
Secretári os: Profs. Daniel Lopes de Mello e Nilce Pettenazzi
'fesoureiros: Pr of's , otto de Bar r os Vidal e Car-Los Magno de Ar-a u

Cons êlho Fis oa 1:
jo Cunha

Profs; Ary Mélega - Homero Morelli
da 'Sil \lEI' Bueno - Newt on Lacer-da de
Sarrtoa' ~ K(iria~oTedesco .

- Henrique
Figueiredo
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em BUENOS.AYRES.=========::::======

Foram contemplados combolsas de estudos ao IV Curso Inter-
nao i onaL de Atualização e Aperfeiçoamento para Professôres de E-
ducação Fisica 3 a s e realizar emBuenos Ayres, os seguintes co-
legas:

Nelson de Barros
..-------I+±-evis Nas-ed.merrbo

vTilma de Almeida
Ernestina Caliani
Glair Gomes Leal
Iná Linhares Blandy
Loyde Del Nero
Maria Cecilia Barban
Nilda Rosa
Durval Silva

.~-.---

Beatrit Pena Guimarães
A Delegação que está sob a chefia do Prof.1I1els on de Barros,

embarcará, por via aérea, no próximo dia 7.
= NOVOSSÓCIOS =============

Ingressaram no quadro social desta Associação os coLegas e
João Paulo kl zzo - Pablo j~gustil1 Daguerre Aguinaga - Luiz Gidi-
berto Rodrigues Ní evas - Aracelis Benita PIa aa Ferrer - Dor-a Pe-
rea Estrella - Vilma lToe:miCarrasco Ruiz - Rí.car do Raymundo Sol-
va j\~orales - \falter Alvas Oliveira - Gilberto Rodrigues.

- * * * * -



= AGRADECH'lENTO::::::::::::::::::======::::==

A Diretoria do ílJubileu elePr-aba!", que tenho a honra de
presidir e que em breve terminará seu mandado, vem por êste
meio, agradeceras Lnumer-ae e sinceras provas de amizade, con-
fiança e solidariedade, além da cooperação que recebeu de to-
dos os colegas e em particular daquêles que tiver~m oportuni-
dade de sentir e ver de perto, com interêss'e, o trabalho desen
volvido pela equipe que a comp~e.

Estamos certos de ter feito o que nossas fôrças permiti-
ram'e cônscios do dever cumpr í.d o. Nossa labuta foi árdua, mas
proveitosa. Fugimos sempre à publicidade e ao espalhafato,
porque as aç~es julgam-se ou medem-se pelo seu alcance, pela
sua objetividade e nunca pela propaganda, pela vontade de apa~
recer, pela subserviência ou pela lisonja.

Se recebemos a APEF considerada e respeitada, transmitimo
-la ainda mais considerada, ainda mais respeitada e, o que ê
melhor, projetada entre suas congêneres em todo o Território
Nacional.

Obrigado, muito obrigado, colegas!
Aos Srs. Diretores Geral do Departamento de Educação Fisi

ca e Esportes de são Paulo e Divisã"O de Educação F:Lsica do IvIEC,
os nossos melhores agradecimentos pelo apoio que nos deram e
pelas constantes manifestaç~es de confiança que depositaram em
nosso trabalho, modesto, despretencioso, mas eficiente, em
pról da class~ e da causa.

Obrigado, Srs. Diretores!
Prof. Oscar Kato

Diretor Dep.Propaganda
Prof. otto de Barros Vidal

Presidente

Êste boletim foi confeccionado às expensas da Diretoria
!1Jubileu de Pra ba" e do seu Consêlho Fiscal: Otto-I\'iore1-
- Car-Los :Magno - Masaucabo - Aluizio - Yva.ny- Vasco - cé-

lia - Kato - RosaLvo - Boaventura - Dr.Rossi - Ilva Maria-
- Passos - Giorgetti - Ary - Frucci - Tedesco - ALexas ,

~~~~~~~:~~~~ç~~~~~~~~~~~
Rua Tabatinguera, 122 - 8/4

Fone: 33-1294
SÃO PAULO
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