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O COMENTARIO ...

.em amigos, 1964 está-se encerrando e, com êle, mais um ano de lutas, de
íncompreensão, de desenganos de decepções.

Ainda não nos compreenderam; o valor da Educação Física continua sendo de-
cantado em brilhantes pareceres de educadores e autoridades; ;nas são, apenas,
pan ceres , Em lugar do cumpra-se, os despachos dados aos planejamentos apresen-
tados para solução de nossas dificuldades são sempre os mesmos. «aguarde-se
melhor oportunidade».

Há prioridades, perfeitamente comprensíveís, nos programas governamentais:
não é o caso da Educação Física. Por isso, os protessôres de Educação Física con-
tinuam dando aulas em locais inadequados para duas ou três turmas reunidaa; o
material contínua escasso (em compensação tivemos uma sugestão genial: - os
professôres poderiam confeccionar bolas de meias ... ) E, no entanto, para as escolas
estaduais havia verba no orçamento para construção de instalações para aulas de
Educação Física, bem como para aquisição de material. O que não se conseguiu
foi a sua liberação; mas se estuda novos e rigorosos horários para os professôres.
Uma coisa compensa a outra ...

Sem instalações adequadas, sem material e com turmas numerosas, ainda
assim, colegas da Guanabara. vocês puderam apresentar algum trabalho. E trabalhe
consciente, fruto de dedicação e entusiasmo.
. l!: isto colegas; apesar de incompreendidos, continuamos entusiastas. Não desís-
timos, continuamos lutando por um lugar ao sol ... 'I'anta coisa já mudou no Brasil,
por que não haverá, também, uma mudança para melhor em nossa profissão?

Tenhamos esperanças pois. O ano de 1964 foi difícil sim, mas nêle tempera.
mos nessas energias para novas lutas; dêle saímos aiegres, por isso podemos
dizer que somos vitoriosos. Ainda não conseguiram derrotar-nos.



Neste final de ano, a APEFEG reafirma seu propósito de continuar, sem esmo-
recimento, com seus melhores esforços na luta por nossas reinvindicações. Na de.
fesa dos interêsses dos professôres de Educação Física não nos omitiremos nunca.

Aos nossos associados e suas famílías, aos professôres de Educação Física de.
todo o Brasil às diretorias e associadas das entidades co-írmãs enviamos a nossa.
mensagem de' simpatia e os votos de FELIZ NATAL e PRóSPÉRO ANO NôVO.

Pela Diretoria,

. O Re~ator de Plantão.

E participe, ativamente da programação da APEFEG comemorativa do IV Cen-
tenário do Rio de Janeiro.

E A S N,.)TICIAS ..

DIRETORIA

a) A Diretoria da A.P.E.F.E.G. esta-rá unida no mês de dezembro, a partir
das 17 horas dos dias 9 e 21.

b) Campanha Financeira da APEFEG: esta campanha a finali.
dade reunir recursos para .a compra de uma nova sede para a
APEFEG. Para isto, foram lançados 90 (noventa) títulos de sócioa.pro-
príetártos, no valor de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) cada um. Con-
dições para aqutsíção: à vista ou com Cr$ 10.000,00 (dez ail cruzeiros)
de entrada e 18 (dezoito) prestações de Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzei.
ros). S·Ópoderão adquirir êste titulo os professõres licenciados em Edu.
cação Física. A campanha tem, ainda, um livro de ouro para receber doa.
ções rle qualquer pessoa amiga. Participe também desta campanha, pre-
zado consôcío ,

c) A A.P.E.F.E.G. est remet o às suas co-írmãs e aos õrgãos ofícíai,s
especializados de todo o país as conclusões do «Encontro de Professôres
de Educação Física», realizado em novembro de 1963, nesta cidade.

d) A professôra Francisca Edéa Patrony, diretora do Departamento de ASSis-
tência representou a Diretoria da APEFEG no Festival de Ginástica rea-
lizado' em novembro último em São Paulo. '

SECRETARIA:

a) Campanha. para aumento do quadro social da APEFEG: convidamos todos
os associados a participarem desta campanha; a APEFEG é o único
órgão que não esmorece na luta por nossas reivindicações, mas ela pre-
cisa aumentar o número de seus colaboradores. Se cada associado, seja
propríetárto. contribuinte, correspondente ou honorário, trouxer mais um
colega, teremos duplicado o nosso quadro social.

b) A fim de manter atualízado '0 nosso fichário, soltcítamos do prezado
consócío a gentileza de nos comunicar qualquer modificação de seu en,
derêço. A APEFEG está aberta, de segunda a sext a;feira, de 9 às 11
horas e de 14 às 17 horas.

TESOURA~IA

Lembramos aos sócios contribuintes e correspondentes, em débito com
os cofres da APEFEG, que a mensalidade em vigor é de Cr$ 150,00 (cento
e cinqüenta cruzeiros). O -pagamento deverá ser feito por trimestre (Cr$
450,00), semestre (Cr$ 900,00) ou anualmente (Cr$ 1.800,00). O sócio
oorrespondente pode enviar cheque em nome da «Associação dos Profes-
sôres de Educação Física do Estado da Guanabara», no valor de sua con-
tribuição. Apelamos a todos os associados em débito para que regula-
rizem o pagamento de suas mensalidades. Utilizem, para isso, os serviços
de nosso cobrador. Peçam sua visita pelo telefone 5 2 . 7 8 4 5 .



'O) Movrmento financeiro do mês de novembro:

Saldo do mês anterior . 737.943,60

21.500,00

118.858,00

640.585,60

Receita .

Despesas

Saldo credor

DI<~PARTAMENTO CULTURAL:

a) Concluídos os estudos da regulamentação dos concursos de monografias
sôbre Educação Física que a APEFEG- promoverá, em 1965, dentro de sua
programação comemorativa do IV Centenãrto do Rio de Janeiro. Maiores
detalhes no próximo Boletim.

b) A APEFEG já está em entendimento com ürgãos especializa dos .de países
amigos, visando a organização do -eorpo docent de nosso próximo Estágio
Internacional. Alguns nomes G~'eS" de alto gabarito já nos foram
indicados. .

D SOCIAL:

a) Aniversariantes do mês: Aracy d Prado Couto Ruth Melo Bittencourt --
.Oscar de Araujo Filho - Tasso Alves -- Eloah Stallone de Souza -
Thomaz Bernardo Costa Filho - Fernanda Barroso Beltrão - Elba Mí.
randa de Assis Brasil - Fantina MeIo Gomes - Erly Seabra Bentes -
Maria da Glória dos Santos - Rosete de Luna Freire - Hannelore
Fahlbsch Pires - Waldemar Pereira Francisco - Rossy Áurea Noleto
- Vera Elly Doerzapff - Maria da Natividade Martins. da Silva - Ary
Ventura Vidal - Juarez Gentil de Oliveira - Carlos Aíberto Rodrigues

. e.rl Sabino da, ilva - Romeu Menezes dos S-antos .-
Ermida Lidia Franco - Ivo Deroche Costa - 1rene Felipe Hildgunde
Paula Schauss. - Parabéns. -

b) FESTA DE NATAL: será a 21 de dezembro, a partir das 17 horas, em
nossa sede a festa de Natal da APEFEG. Você está sendo esperado
colega; traga um prato de doces ou salgados para a nossa ceia e um
pequeno brinde para a Arvore de Natal; os brindes serão sorteados entre
os presentes por uma ilustre figura: - Papai Noel!

c) Encontro de Amigos: dia 21 de dezembro (no mesmo dia de nossa festa
natalina). Homenagem aos aniversariantes do mês.

d) Oolação de grau: a colega Euse do Nascimento Lage, diretora do nosso •
• Departamento Cultural, concluindo, na Faculdade Nacional de Filosofia,

o curso de Pedagogia. A solenidade de colação de grau será no Teatro
Municipal, às 16 horas do dia 28 de dezembro corrente. Parabéns à
ilustre .colega pelo sucesso alcançado. .

e) Passeio ao Parque da Serra da Caneca Fina: transferido devido ao mau
tempo reinante na data anteriormente marcada; será realizado, com o
mesmo programa e nas mesmas condições, no dia 29 de dezembro do-
mingo, si catiente es el sol... Maiores informações na APEFEG. •

D':;PARTAl\IENTO DE DIVULGAÇÃO:

a) Recebemos os últimos boletins informativos da. Associação dos. Especia-
lizados em Educação Física e Desportos do Rio Grande do Sul.' Depois
de um longo silêncio, reaparecem os colegas dos pampas; e como estão
animados! O reporte r Gutlerrez é quem está dirigindo. eficientemente, o
noticiário. E a cobertura é total: são notícias do Leão do Norte, da Caçu-
linha de Goiás, da Guanabara e, como é óbvio, de lá mesmo - Bravos
colegas gauchos; mantenham-se assim, sempre presentes!
Já se enco~tram na APEFEG, à disposição dos interessados, as instruções
e o programa do concurso para Técnico de Educação do MEC. a ser
realizado em 1965 pelo DASP _ A Diretoria da APEF'EG está pleiteando

b)

..



c)

junto ao Sr. Diretor do DASP a modificação das instruções do concurso
de forma a isentar o professor de Educação Física da apresentação do
diploma de licenciamento em Pedagogia. Sua Senhoria compreendeu os
nossos pontos de vista, prometendo estudar o pedido com simpatia.
Col~.bore com a APEFEG na divulgação dos assuntos de nossa especiali-
zaçao , Se você tem elementos para isso, facilite nosso contato com a im-
prensa falada, escrita e televisionada.

(l

DEPARTAMEITO DE DESPORTIVO: .
Durante o mês de dezembro, s sábados e domingos, o Departamento
instalará a barraca de praia, no horário de 10 às 13 horas em frente à
rua _Rodolfo Daritas - Copacabana. • -

DEPARTA..'\{ENTO DE ASSISTIllNCIA:

a) A Caixa Econômica Federal suspendeu o financiamento para compra de.
carro; está e tlldando nova regfilamentação a respeito.

b) Assistência jurídica aos sábado,,_ de As 17 horas. Os colegas serão
atendidos em nossa sede.

OUTRAS NOTAS:

a) Organização Técnica de Educação Física Ltda.: livros, revistas, material
de ginástica e desportos (depósito e correspondência: Av. Rio Branco,
18 - sala 1603).

b) Venda de material e publicações: a A.P.E.F.E.G. mantém uma seção de
venda de material de ginastica e publicações especializadas. Horário: de
9 às 11 e de 14 às 17 horas, díãríamente, exceto aos sábados.

c) Auxilie sua Associação adquirindo chaveiros, bolsas e flâmulas com '0

distintivo da A.P.E.F.E.G.. Material de primeira qualidade, ótima confec-
ção e- muito bom gôsto.

d) Compre, e venda também aos amigos, o plástico da A.P.E.F.E.G. Você
estará, assim, colaborando para a compra de nossa nova sede.

A'l'El'ÇAO COLEGAS: participem 'das atividades de sua Associação; façam
de sua sede o ponto de reunião com os colegas. COLABOREM com a
APEFEG apresentando sugestões e propondo um nôvo sócio. Aplaudindo
ou não, PARTICIPEM sempre!

Os Professôres A1fredo Oolombo Maria Lúcia Saphira Ríbeiro e Marià
Luiza Amaral custearam a ímpre são dêste Boletim;


