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Ao findar o ano de 1978, a Associação dos Professores de Educação Física do Rio
de Janeiro deseja a todos os seus associados, a todos os seus amigos, aos companheiros
das APEFs dos demais Estados, um Feliz Natal e as mais venturosas realizações no
Ano Novo.

BOAS FESTAS E BOAS FÉRIAS

A Diretoria

NOTíCIAS

A Dh'etoria informar

1 - A Diretoria da APEF-RIO estará reunida nos dias 29 de novembro e 27 de0
dezembro, às 16 horas, em sua sede.

2 - A Deputada Federal L,ygia Lessa Bastos, professora de Educação Física,
nossa sócía proprietária e honorária, foi reeleita para a Câmara dos Deputadas. Com
este novo período, a. que foi reconduzida por seus eleitores, nossa colega Lygia ba-
terá o recorde mundial de exercício continuo de um mandato legíslattvo . A APEF-
RIO cumprimenta efusivamente sua associada por esta. grande vitória.

3 - O Deputado Frederico Trotta, sócio honorário da APE.F-RIO, foi reeleito
para a Assembléia Legíslatíva do Estado do Rio de Janeiro; também a ele enviamos
os nossos efusívos cumprimentos por mais esta nova vitória.

4 - Com a mudança dos Governos Federal e Estadual, a partir de 15 de março
de 1979, a APEF-RIQ espera conseguir, com o auxílio e a participação de seus asso-
ciados e de suas co-írmãs dos Estados, resultados satísratóríos para as nossas reivindi-
cações. Em nossa pauta, três assuntos príorttáríos:

- na área federal: - criação dos Conselhos Federal e Estaduais de Titulados em
Educação Física e Desportos e integração de um Professor de Educação Física como
membro nato dos Conselhos Federal e 'Estaduais de Educação;

- na área estadual: - o restabelecimento do Departamento de Elducação Física,
Desportos e Recreação.

5 - Cumprimentamos nossos companheíros da Associação dos Educadores de Mú-
sica do Rio de Janeiro pela pasagem do Dia da Música (22 de novembro).

6 - Agradecemos ao Deputado Frederico Trotta li! inclusão, no orçamento de
1979, de uma dotação destinada à APIDF·,RIO que será aplicada em programação
cultural do próximo ano.
que atendem os filhos dessa trabalhadora.

Notícias da. FIEP - (F:F.:D1!lRATIONINTERNATIONALLE ( .
D'IDDUCATION PHYSIQUE.): ~

O QUE A FIEP OFERECE A SEUS PARTICIPANTES

o serviço regular do Boletim FIEP, que traz uma documentação de caráter inter-
nacional, realmente excepcional.

• Múltiplas possibilidades de informação cientifica, técnica e pedagógica e de
aperfeiçoamento profissional, pelos seus congressos e cursos internacionais. Prioridade
de admissão e taxa de inscrição reduzida são geralmente proporcionadas para essas
reuniões, aos membros da FIEP.

• Uma facilidade de intercâmbio cultural e de relações internacionais amigáveis,
de ajuda eventual e de conselhos para. uma permanência no I estnangeíro, graças
à sua organização admínístratíva internacional e a seus delegados em 78 países.

• As alegrias espirituais - que não são de se menosprezar - do combate co-
mum, numa grande equipe íntemaoíonal: . ..

- para reunir as boas vontades, a fim de se- esrerçar por conservar no esporte
os valores educatívos que ele traz em si. e qW!, pa:-re€em - que pena! -
cada vez mais ameaçado
Filie-se à FIEP, colega; através de seu boletim você toma conhecimento dos

mais importantes eventos mundiais sobre Educação Física e Esportes. Há nele, tam-
bém, excelentes trabalhos técnicos de autoria de renomados especialistas. Para sua
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fiiiação, procure seus representantes nó Rio: --o '!>elegacio Regional, Professor lVtanoel
José Gomes Tubino, na Universidade Gama Filho, e a Delegada Adjunta, Professora
Maria Luiza Amaral, na AFEF-RIO.

- As anuidades da FIEP, são as seguintes para 1978: membro individual -
Cr$ 135,00 - membro coletivo: Cr$ 270,00. Procurem os Delegados da FIEP para
a renovação de sua assinatura.

O Boletim n.o 01/7 já saiu e está sendo distribuído; o de n.o 02 está
sendo composto na gráfica, brevemente chegará às mãos de nossos filiados.

SECRETARIA:

1) Horário da APEF-RlO: - nossa Associação está funcionando, normalmente,
~de 2a. a 6a. feira, de 13 às 17 h. Para atender o colega associado, ou qualquer outro

que nos honre com sua visita, há sempre UJ:P. Diretor, além do nosso funcionário
2.dministrativo.

2) Mantenha atualizado o seu endereço. A ECT tem devolvido vários Boletiru:
por não encontrar, nos endereços regístrados, os seus destinatários.

3) Recebemos e agradecemos: - Jornal da ASCB ns. 107 e 108 - Informativo
do Centro de Documentação e Informação da Escola de Educação Física da UFMíG -
APOLO, Boletim n. 3 da Escola de Educação Física da UFMG - Perspectiva Uni-
versitária ns. 107 e 108 - Boletins Mensais de Setembro/Outubro/Novembro e Revista
de Setembro/Outubro do Clube Militar - Boletim n. 319 do Centro de Excursionista
Brasileiro - ASA-RIO Notícias n. 15 - Noticiário do Magistério, órgão da UECIRJ
- Correio Rosacruz n. 64 - O Previdenciário n,v 45 - Boletim de Novembro do So-
cial Ramos Clube - Boletim de Outubro da APEF-São Paulo.

4) Atenção: - será normal, nos próximos meses de janeiro e fevereiro, o ex-
pediente da Secretaria da APER-RIO.

TESOURA.RIA

1) AUMENTO DA ANUIDADE SOCIAL: - a APEF-RIO é parte de toda uma
comunidade que sofre, dia a dia, os constantes aumentos do custo de vida. Por esta
razão, vimo-nos obrigados a solicitar a aprovação do Conselho Fiscal para o aumento
da anuidade social, para que pudéssemos atender aos encargos financeiros da APEF-RIO,
encargos esses mensais e inadiáveis: - impostos e taxas (predial, água, lixo), 'contas
de luz e telefone, taxa de condomínio, que será acrescida enormemente este ano com a
mudança das caixas de luz e força do edifício, remuneração do funcionário, incluindo
os pagamentos de INPS e PIS, correspondência e despesa com a confecção do nosso
Boletim, e com a aquisição de material de secretaria e de limpeza. Além disso, toda a
programação cultural e de defesa de classe, a ser desenvolvida pela APEF-RIO, de-
penderá ae recursos financeiros disponíveis em caixa. Contamos com a compreensão
de todo o quadro social.

2) A nova taxa social: - a partir de janeiro de 1978, é esta a nova taxa devida
pelos associados da APffiF-RIO:

- mensalidade: Cr$ 20,00 (vinte cruzeiros), que poderá ser paga por semestre
(Cr$ 120,00) ou por ano (Cr$ 240,00), para os sócios contribuintes, correspondentes
e estagiários;

~ os sócios proprietários pagarão Cr$ 10,00 (dez cruzeiros) por mês, sendo Cr$
60,00 por semestre ou Cr$ 120,00 por ano.

3) O colegã que já é protessor do Estado poderá descontar em folha a sua
anuidade. Venha, pois à APffiF-RIO assinar a autorização para esse desconto; ficlll"á
mais fácil para você e para sua Associação.

4) Você que, ainda, não é professor do Estado: - visite a sua Associação e salde
o seu débito. Se. seus inúmeros afazeres impedem essa visita, telefone e diga onde
pode ser procurado; a APEF hão tem cobradores, mas um dos diretores irá ao seu
encontro, prazerosamente.

5) Ao colega sócio-correspondente solicitamos que envie sua contribuição social
através de cheque nominal ou ordem de pagamento a favor da Associação dos Pro-
fessores de Educação Física do Rio de Janeiro, no valor da anuidade (Cr$ 240,00) ou
do semestre (Cr$ 120,00,cada semestre). O recibo de quitação será enviado pelo Correio.



..,.......------------:-------_._ .._-_._.

DEPARTAMENTO CULTURAL
1 _ Prêmio Professor Manoel Monteiro Soares - 1978: - A Comissão Julgadora,

composta pelas Professoras Maria Pastora de Araujo, Ramilda Collares Quitete de
Morais e ondina D'Arezzo Costa Velho, embora louvando o empenho e o esforço
dos colegas participantes, houve por bem não classificar nenhum dos trabalhos apre-
sentados por fugirem ao tema proposto. Diante desse resultado, a Diretoria da APEF-
RIO decidiu transferir o, valor do prêmio deste ano par.a o próximo exercício, fi-
cando, assim, para 1979, a verba de Cr7 20.000,00 (vinte mil cruzeiros). As bases

2 - Curso de Folclore Luso-Brasileiro: - em realização no Colégio Coelho de
Almeida, gentilmente cedido por SUl.!, direção . .Af3 aulas têm transcorrido com gran-
do concurso serão, também, reformuladas ,
de animação de todos os participantes, sob a eficiente coordenação da Profa. Marga-
rida Ferreira da Cunha.

3 - CURSO DE TREINAMIENTO DE TÉCNICOS DO ESPORTE PARA TODOS
_ realizado pelo DED-MEC, em convênio com a APEF-RIO e Escola de Educação
Fisica da UFRJ, no mês de outubro último, apresentou excelente resultados finais.
O Cel. Osny Vasconcellos, em ofício dirigido a esta Associação, agradeceu a nossa
participação naquele evento.

4 - XI JORNADAS INTERNACIONAIS DE EDUCAÇAO FíSICA DA ARGEN-
TINA: - em Buenos Aíres, de 16 a 25 de [aneíro de 1979 - uma realização do
Serviço Educativo Argentino, sob o patrocínio da FIEP. Programa: Ginástica Fe-
minina e Masculina, Educação Fisica Infantil, Desporto EscoIa·r e Cursos Complemen-
tares. Ousto da. inscrição: Cr$ 1.200,00. Informações e inscrições: Serviço Educativo
Argentino :- Prof. Ramón C. Muros - Lavalle 1569 - 104.8- Buenos Aires, Ar-
gentina - Oficinas l1W212 - Telefone: 45-4682.

DEPARTAMENTO SOCIAL

1 - FESTA DE NATAL - a nossa tradicional reunião natalina será .realízada,
este ano, no dia 15 de dezembro. sexta-feira, às 18 horas. Esperamos pelos colegas;
tragam' um prato de doces ou de salgados para a ceia e um brinde para o «amigo
oculto», no valor de Cr$ 60,00.

2 - Encontro da Velha Guarda: - o almoço de confraternização do mês de de-
zembro, será no dia 29, às 12h 30min., na Confeitaria, Colombo (Rua Gonçalves Dias).

3 - XXII JOGOS OLíMPICOS MOSCOU/I980: - A Giro Turismo Ltda., com
sede em São Paulo, única representante no Brasil dos organizadores da Olimpíada
de MOscou, já está promovendo as inscrições dos interessados, oferecendo várias opções
e facilidades. Representa a Giro Turismo Ltda..; aqui no Rio, nossa colega e asso-
ciada Profa .. Berenice Salazar Figueira que está à disposição dos colegas para quais-
quer informações e para inscrever os que pretendem assistir àquele magno evento des-
portívo, Se você está lnteressado, colega, telefone para Bereníce (Tel , 275-7976) que
ela irá ao seu encontro. Em. tempo: a Giro Turismo é de propriedade de uma colega
de Educação Fisica; vamos prestigiar a nossa classe!

DEPARTAMENTO DE ASSIST1JNOIA.

1) Convênios: - a) A APEF-RIO assinou convênio com o LabOratório de Pato-
logia Clínica, do Dr. Baphael Achilles Cali, através do qual nossos Assocíados e seus
dependentes podem beneficiar-se em exames de laboratório, de preços especiais. :e
necessária a apresentação da carteira social da APEF-RIO. O laboratório está situado
no Largo São Francisco, 26 - Grupo 1110 - Edifício Patriarca - Centro.

c} DR. JORGE CÉLIO DANTAS BARBAS - Especialista em rinite faringite
alérgica e doenças da pele - também oferece consultas especiais para os associados da
APEF-RIO e seus dependentes, no consultório à Rua Conde do Bonfim, 232 - s/309 -
Tijuca

c) A APEF-RIO assinou novo convênio em beneficio de seus associados. Agora
é com a SOSETE - Representações de Hotéis e Turismo Ltda., com sede na Avenida
Almirante Barroso" 139-A, que ofereceu ao associado da APEF-RIO o «Plano de
Fér1a.s Financiadas SOSETE», com pagamento em até 10 prestações mensais, sem
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entrada, e com o prlmeíro pagamento 30 dias apOs as térias. Hã. também excursões
de fins de semana, a preços especiais. l!i tempo de você ter mais alegria e satisfação
em suas férias. Procure a SOSETE que tem as melhores opções a lhe oferecer.
---2 '=- Se-você está interessado em proporcionar'ü.ffia-Proteçaó -liiteÜgente
para sua -família, estude Os Planos de Prevídêncía ·da Associação dos Profissio:
naís Liberais Universitários do Brasil - APLUB. Procure o Sr. Heitor ROcha,
Assistente da APLUE, pelos telefone 263-7322ou 397-5479 (res.) . Identifique-se
como sócio da APEF-RIO.

3 - Tradutor Público Juromentaâo e Intérprete Comercial: - se você
precisar de um profissional de gabarito, nessa área, dê preferência ao nosso
colega e associado Prol. Hélio da Silva Pereira. Faça contato com ele através
do telefone da APEF-RIO.

'>Y 4 - nuttet Classe A - Rua Barão de São Francisco, 322 - Especial
serviço para casamentos, aniversários, comemorações de fim de ano, de for-
maturas, jubileus, etc .. Sob a direção do Prof. José Esteves de Oliveira e
Sra. Léa Scarambone, a certeza de um esmerado e requintado atendimento.

ASSOCIA!ÇAO BRASlLEffiA DE RECREAÇAO
(ABDR)

"Construa um mundo melhor através da Recreação".

1 - Encontro

Conforme a agenda da ABDR, realizou-se no dia 13/11, o Encontro do G.T.
Estiveram presentes os seguintes:

Zall.y Pinto Vasconcellos de Queiroz - Assistente da Divisão de Programas e do
Centro de Estudos da Terceira Idade do ~.sESO - São Paulo;. '.

Os Professores de -Educação Física e Recreação: Antonio Carlos Bustamante -
Chefe da Divisão de Educação Física e Coordenador do Programa de Lazer da Secre-
taria de Educação e Saúde da Prefeitura Municipal de Sorocaba-SP. José de Souza
Rocha da Coordenação de Educação Física - Rio e Faculdade de Educação Física
- U.G.F. e Maria Pereira de Queiroz, presidente da ABDR.

O grupo de São Paulo trouxe um relatório com um levantamento de dados, sobre
Programas de Recreação e Recursos Humanos na Capital e na cidade de Sorocaba.

\..Y'0 trabalho constou de diferentes categorias de entidades a saber:

órgãos Governamentais (estaduais e municipais);
órgãos Para-Governamentais;
Clubes e Grêmios;
Hospitais.

Muito bem elaborada a amostragem, contribuindo desta feita com uma ajuda
inestimável para a meta prioritária da ABDR, que é a de encaminhar às Autoridades
Competentes, subsídios para a Formação de Recursos Humanos, no campo do Lazer-
Recreação. ,- .

Quanto ao Rio, somente foi apresentado o trabalho do SESI - através do Pro-
fessor Du-Clerc, Diretor de Programas de Lazer e Recreação daquele órgão, bem
como Vice-Presidente da ABDR. As demais pesquisas ficaram atrasadas por moti-
vos justificados, ficando determinado tempo certo para as suas apresentações, bem
como estudo e elaboração de todas elas, com o pessoal do Rio.

Ficou determinado ainda a convocação em novembro para uma reunião da Co-
míssão Relatora.

2 - Esportes para todos
.. .

:m com grata satisfação que a ABDR congratula-se com o Professor George Massao
Takabashi Supervisor de Curso de Treinamento de Técnicos do Esporte para todos, que



•
o DED-MEd em convênio com a ÀPEF-RiÓ e a Escoia de Educação FÍsica e bês-
portos da UFRJ, acaba de realizar aqui no Rio.

Esse Curso teve início na Bahia, na sua Ia. etapa; depois foi a vez de S. Paulo
e finalmente a sua 3a. etapa no Rio.

Vários Professores do País e um da Suiça, especíallzados nas mais diferentes áreas
de Educação Física - Lazer e Recreação, contribuíram de maneira brilhante para
o enriquecimento cultural-só cio-pedagógico dos participantes do referido Ourso vindos
de todo o território nacional.

3 - Internacional

Acaba de chegar dos Estados Unidos da América, e da China, a nossa. sócia -
Professora de Educação Física e Recreação,. Socióloga e Advogada - Moema Toscano.
Ela foi convidada pela Embaixada Americana para participar do Programa de Inter-
câmbio Cultural do Departamento de Estado, no setor de Visitas a Instituições ligadas
a mulher que trabalha, bem como, a creche, escolas maternais e jardins de infância,
que atendem os filhos dessa trabalhadora.

No dia 21/11 p. f., ela fez uma palestra relatando as suas impressões. Dentre
tantas e quantas realizações, príncípalmente americanas, relatadas com reaJ facilidade
de expressão, bem como segurança no assunto, ficamos a imaginar que se tratasse de
contos de fadas!

Nos EUA, a preocupação com as atividades recreativas para o uso do Lazer é
deveras notável. As comunidades são estimuladas, acionadas, trabalham e participam
constantemente em proveito próprio.

Por mais essa contribuição, parabéns à nossa prezada Moema!

40 - Destaque

A revista Pais e Filhos de outubro/78, trouxe uma reportagem com .9 seguinte
assunto:

«Prevenção de acidentes domésticos para a ínrãncías, ressaltando-se que peque-
nos cuidados podem evitar grandes acidentes, principalmente por intermédio da Re-
creação. Texto: E1iana Fortes - Jornalista Consultora: Dína Wandersman - mem-
bro do Conselho Diretor da ABDRI. Mais uma vez, os nossos parabéns a nossa pre-
zada sócía D. Dina!

5 - n seminário de Lazer e Recreação:

Promoção da Comissão de Extensão da Área Biológica e Pro-Reitoria de Ex-
tensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - realizou-se nos dias 27,
28 e 29 de setembro último, em Porto Alegre, o II Seminário de Lazer e Recreação,
sob a Coordenação Geral de nossa prezada associada Prof. Lenea Gaelzer.
~-Á~progTamáçãocoiistõu ~de-uma -variedade de assuntos' abrangendo -aosreCIamos

da nossa realidade sócio-cultural. Professores, Diretores de Universidades, represen-
tantes de Associações e outras instituições, biólogos, técnicos em turismo do país
e do exterior foram os conferencistas e debatedores junto aos grupos de participantes,
constituídos em comissões multí-díscíplínares.

Os objetivos do Seminário foram os seguintes:
8.) difundir os princípios dó Lazer e da Recreação;
b) promover a conscíentízação da Recreação como um meio de favore.cer à hu-

rnánízação dos centros urbanos e o bom relacionamento internacional;
c) estudar, à luz dos temas prôpõstós, Ó problema da EducaçãO pará. o Tempô

Livre;
d) .proporcionar reflexões sobre o Iazer na vida moderna, à luz do Direito

Natural;
e) oportunízar a integração de esforços dos órgãos universitários da UFRGS

nó sentido do Lazer, de maneira a contribuir com o planejamento dá um programa
que atenda ao Convênio Fundação Van-Clé-UFRGS.



Queremos felicitar a Probo Lenea Gaelzer e fazer chegar aos seus companhei-
ros de trabalho nosso aplauso por mais este grande evento realizado em prol da
Recreação pelo Rio Grande do Sul, incansável timoneiro neste vasto campo do pro-
cesso educativo.

A ABDR não se fez representar no referido Seminário porque o convite que nos
roí enviado aqui chegou com grande atraso. Agradecemos, no entanto, toda a cor-
respondência remetida : ofício, programação e conclusões do II Seminário de Lazer
e Recreação.

6 - Mensagem

Caro sócío! Prezado amigo! -

C Durante todo esse ano, a. ABDR esteve com Você, ou procurou sob todas as
maneiras lembrar-se de Você; do seu esforço para melhor se especializar na sua
profissão, ainda que para isso, as suas horas de estudo, pesquisas, debates e quantos
mais, fossem quase que ininterruptas! Difícil muito das vezes, foi a conciliação das
horas de trabalho com os seus familiares e por que não, com Você mesmo! Estamos
vivendo uma era de estafantes paradoxos. Inovações às mais variadas, tanto no cam-
po da cultura, quanto nos das técnicas, ou ainda, no das artes, bem como no dos
esportes, tudo Isso, em meio aos desentendimentos sociais, às tragédias, às violências
as conseqüentes falta de amor.

«Esta é a era da velocidade, do instantâneo, do descartável». Ainda, lemos esta no
jornal: «Um pé de couve brotou ~ntre as pedras portuguesas de calçadas recém-
urbarrízada pelo metrô. E sobrevive, está folhudo, viçoso, graças aos cuidados de po-
liciais da Delegacia de Homicídios». (Publicado em Encontro n,o 1138).

De tudo isso depreende-se que não resta a menor dúvida: ao Recreador, .aos espe-
cialistas em programas e projetos de Lazer, cabe uma grande e importante parcela nos
destinos do homem nesse mundo.

A nossa mensagem para Você, sócio e amigo, é pois 'simples e fervorosa. Que todos -
Vocês tenham muitas recompensas pelo trabalho e dedicação a que se díspuzeram e
realizaram durante o ano que ora se finda.

A Associação dos Professores de Educação Física - APE,F-RIO, que vem abri-
gando carinhosamente a ABDR por muito anos, o nosso agradecimento sincero. Sen-
sibilizados, queremos dizer à Presidente da APEJF-RIO, Profa. Maria Luiza Amaral
e por extensão a todos Os membros da Diretoria o quanto tudo isso nos emociona e

_ nos gratifica.
,--,,( Para toda a faroil1a da ABDR e todos 03 nossos amigos, os nossos Votos de Feliz
\..JNatal e Boas Festas!

Maria Pereira de Queiroz
- Presidente da ABDR-



I •••••••••••••••• 0, •••••••••••••••••••••••• 4o •••••••••••••••

'0

Prol. Helio da Silva Pereira
TRADUTOR PúBLICO JURAMIDNTADO E INTÉPRETE COMERCIAL

Traduções e Versões em Inglês, e todos os outros idiomas,

Trabalhos Jurídicos, Técnicos e Comerciais, com

Máximo Sigilo e Rapidez

r 9,00' às 12,30'
@xpediente: 2. a a 6. a feira i horas

l 14,00 às 17,30'

AV. FRANKLIN ROOSEVELT, 39 - 13.0 ANO. - S/1310

Edifício "PORTUGAL" (APBF-RIO) - TEL. 252-7845.
~•••••••••••••••••••.••••.•••••••••••••••.••••••••••••••••••• ·~~i

Corretor de Imóveis

JOÃO BARBOSA DE CASTRO (Prof. BARBOSA)
CRECI N. 2 604

Condições Especiais para Associados da APEF-RIO

COMPRA E VENDA DE CASAS, APARTAMENTOS
E TERRENOS

. Tels.: 396-2093 e 252-7845


