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PR~M1IO PROFESSOR MANOEL MONTEmo SOARES - 1979
.---.-_.-._----_._-- -------------------~

Cr$ 20.000,00 -

B A S E S
1) No presente exercício, o Prêmio professor Manoel Monteiro Soares terá duas

categorias, cada qual com um prêmio de Cr$ 10.000,00 ao vencedor e um tema distinto
para ser desenvolvido:

1.1 Categoria I - Para Professores de Educação Física.

Tema: "O Desporto de massa em centros comunitários".

1.2 Categoria II - Para Universitários de Educação Física, dos dois últimos
períodos do curso de formação.

Tema: "Atividades fisicas em um programa para a comunidade".

2) Os concorrentes terão total liberdade para abordar o tema.
3) Cada autor, ou equipe de autores, só poderá concorrer com um original.
4) -Os trabalhos, obrigatoriamente inéditos, deverão ser encaminhados até 15 de

outubro de 1979, à sede da APEF-RIO (Av. Franklin Roosevelt, 39, si 1310 - Rio
de Janeiro).

5) Os trabalhos deverão ser assinados com o pseudônimo do autor. Em envelope
separado, devidamente lacrado e subscritado com o seu pseudônimo, o concorrente deverá
colocar urría ficha onde conste os seguintes elementos: nome, assinatura, fotocópia do
registro no MEt, para os concorrentes da Categoria I. declaração da Faculdade com-
provando o período que está cursando, para os concorrentes da Categoria lI, Carteira de
Identidade, CPF, residência, local de trabalho.

6-) Os trabalhos deverão ser escritos à máquina, em 3 vías e em espaço dois. Uma
via de cada trabalho ficará arquivada na APEF-RIO, as demais estarão à disposição dos
autores. após o término do concurso.

7) Os prêmios (Cr$ 10.000,00para cada categoria) serão entregues, em solenidade
na sede da Associação no dia 6 de novembro de 1979, data natalícia do saudoso Profes-
sor M:moel Monteiro Soares, antigo Presidente da APIDF-RIO.

8) A Comissão Julgadora será dada a conhecer oportunamente.

NOTíCIAS

Inrormes, especiais:

1 - V Encontro Nacional de Professores de Educação Física: - a APEF-Rio
cumprimenta o Prof. Jacíntho Targa, Presidente da Associação dos Espedalizados em
Educação Física e Desportos do Rio Grande do Sul, pelo sucesso alcançado na reali-
zação desse conclave, que reuniu cerca de 400 Professores e Universitários de Educação
Física. A APEF-Rio esteve representada por Maria Luiza Amaral, sua Presidente,
Fantina MeIo Gomes, Secretária, e pela colega Margô Garcia Cunha - que custearam
as próprias despesas. - Nossa participação foi mais direta nos trabalhos da 4a. Câmara,
onde apresentamos os seguintes trabalhos: "A Educação Física e o Desporto - sua
problemática em face da Lei", de Maria Luiza Amaral e Fantina MeIo Gomes, e "O que
se espera da. Educação Física' no Ano I da Criança Brasileira, de Margô Garcia Cunha,
que mereceram a atenção e a aprovação dos participantes do Encontro.

Aguardamos o envio das conclusões do Encontro, resultantes dos trabalhos das
diversas Câmaras, para trazer ao conhecimento dos colegas, através deste Boletim.

2 - Professor Inezíl Penna Marinho: - Nosso estimado associado e Benemé-
rito foi, a nosso ver, o grande destaque do V Encontro Nacional de Professores de Edu-
cação Física. Além da brilhante palestra proferida na sessão inaugural, sob o tema
"Razões Etimológica, Histórica e .Jurídica .do .Lazer'~,_presidiu, com .ericíêncía .e o brilho
de sua inteligência e sua cultura, os trabalhos da 4a. Cãmara, brindando-nos, sempre,
com verdadeiras aulas sobre os mais diversos assuntos que ele soube destacar dos temas
que ali estavam sendo apresentados.



3 - O colega JorgeSteinhilber, Assessor Municlpal de Educação Física, enviou
oficio à APEF-RIO cumprímentando-a pelo transcurso de seu 33.° aniversário de fun-
dação. Gratos.

4 - A Deputada Lygia Lessa Bastos, nossa colega e associada, apresentou na
Câmara Federal. atendendo a sugestões da APEF-RIO, o Projeto de Lei n.s 830, de 1979,
alterando o parágrafo 1.0 do artigo 8.° da Lei n.v 4024/61 (Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional), a fim de tornar obrigatória a participação de especialistas em Educa-
ção Física. no Conselho Federal de Educação. É um fato auspícíoso para todos nós; vamos
trabalhar por sua aprovação, colegas? Será uma grande vitória para a nossa classe.
Nossos agradecimentos à colega Lygia.

5 - E o Conselho dos Titulados em Educação Física e Desportos também virá.
Acreditem nisso.

6 - A APE:B'-RIO movimentando-se para conseguir o restabelecimento do De-
partamento de Educação Física, Esportes e Recreação em nosso Estado .

7 - O Plano de Classificação de Cargos, na área estadual e municipal, na pauta
dos trabalhos da APEF-RlO. E o problema dDS inativos também.

8 - Um estudo sobre o mercado de trabalho do Professor de Educação Fisica
é objeto das atenções da APIDF-RIO.

9 - Tratando, exclusivamente, de interesses da classe, estivemos com o Prof.
Abe] Simões de Souza Filho, o novo Coordenador de Educação Fisica do Estado do Rio
de Janeiro. Um colega simpático, atencioso,aberto ao diálogo, com vontade de acertar.
Vamos colaborar com ele., colegas!

10 - Também em estudo o problema das academias; nosso esforço tem sido no
sentido do cumprimento do Decreto n.e 1.155/68, que regulamenta, o funcionamento
dessas ínstítuíções. Tivemos uma primeira reunião com colegas nossos, professores de
Educação Física e proprietários de academias, no Estúdio do colega Jair da Graça
Raposo; outras reuniões serão, ainda, realizadas visando um posícíonamento comum
no caso.

11 - Para fazer valer os direitos da classe, não mediremos esforços. Se necessário,'
recorreremos ao Judiciário. A esse respeito, APEF-RIO já tem algumas respostas a

-consultas feitas, inclusive sobre os cursos prortssrorranzantes doe2.° grau, em nossa-área.
12 - A Diretoria da APEF-Rl1O estará reunida nos dias 27 de junho e 25

de julho, em sua sede, às 16 horas. El extraordinariamente, em qualquer dia, sempre
que necessário.

13 - E atenção: - por um cochilo da revisão, o número do Boletim Informativo
de março/abril saiu como sendo 227,quando deveria sair como 277; aceitem a retificação.

14 - El ATENÇÃO COLEGAS: - rílíem-se, também, à FIEP (F:mDÉRATION
INTERNATIONALLE D'ÉDUCATION PHYSIQUE). Procurem, para tal, seus re-
presentes no Rio: o Delegado Regíonal, Prof. Manoel José Gomes Tubino (na
Universidade Gama Filho) ou a Delegada-Adjunta, Profa. Maria Luiza Amaral (na
APEF-RIO).

SECRETARIA

1) Horário da APEF-RIO: - nossa Associação está funcionando, normalmente,
de 2a. a6a.-feira, de 13 às 17h. Para atender o colega associado, ou qualquer outro
que nos honre com sua visita, há sempre um Diretor, além do nosso funcionário
admínístrativo , .

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

3) Recebemos e agradecemos: "O Ensino", de maio, do Inst. Professores PÚ-
blicos e Particulares - APCID - Jornal de maio ~ Jornal da SOSETE n,v 19 - In-
formativo n.s 28 d'a USEM-RJ - Folha do Professor n.v 80, Sind. dos Professores do
Rio - Trabajo en Israel - Correio Rosacruz n,v 66 - Perspectiva Universitária nos. 114,
115, 116, 17 e 118. Gratos.

4 - Novos associados - nossas boas-vindas aos colegas que ingressaram no
quadro social da APEF-RIO: Helida Lopes, Jorge 'I'eíxeíra de Azevedo, João Luiz
Ferreíra Ramos e Edímír Nogueira Mattos, propostos pela Profa, Maria Luiza Amaral ;
Heloisa Barros de Carvalho, proposta pela Profa. Berenfee Salazar Figueira; Alvaro
Aníbal Alves de Magalhães e Antonio João Menescal Conde, propostos pela Profa, Fan-
tina MeIo Gomes; Sandra Maria da Costa Masullo, proposta pela Preta, Ruth de Mello
Bittencourt.



TESOURARIA
1) A taxa social devida pelos associados da APEF-RIO é a seguinte:

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$ 120,00por ano.

- Ao colega sócio-correspondente solicitamos que envie sua contribuição social
através de cheque nominal ou ordem de pagamento a favor da Assocíação 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.

2) Os colegas em débito, solicitamos que saldem as suas dívidas. Se, acaso, têm
dificuldade de vir até a APEF-RIO, telefonem para .sua Associação e digam quando
e onde poderão ser procurados. A APEF-RIO mandará ao seu encontro pessoa de-
vidamente credencíada para receber suas mensalidades. Contamos com a compreensão
de todos.

DEPARTAMENTO CULTURAL

1 - PR~MlO PROFESSOR MANOEL MW'TEIRA SOARES - 1979: - No
valor de Cr$ 20.000,00, será neste ano, para duas categorias: I Categoria - Para Pro-
fessores de Educação Física; II Categoria - Para Universitários d'e' Educação Físicas
dos dois últimos períodos do curso de formação. Leiam com atenção as bases do con-
curso, no início deste Boletim e preparem-se para concorrer, colegas.

2 - A World Leisure and Recreation Association informando:
a) II Conferência Internação de Liderança em Recreação, Tempo Livre, e

Parques - de 22 a 26 de outubro à'e 197'9- em San Juan, Porto Rico. Tema: Perspec-
tivas Mundiais para o desenvolvimento do Líder de Recreação". Inscri9ões: WLRA -
345 East 46th Street, New York, N. Y. 10017.

bl Bímpcslo Regional Latino-Americano, em colaboração com a OEA - No-
vembro em 1979,em Caracas, Venezuela - Tema geral: "Educação não formal através
da Recreação". O símpósío está incluído na programação do Ano Internacional da
Criança das Nações Unidas. Voltaremos a tratar deste síenpósío no próximo boletim.

3 - 2a. Reunião Latino-Americana de Mulheres Uníversítártas, a realizar-se no
Rio de Janeiro, de 9 a 14 de dezembro de 1979, promovida pela Associação Brasileira
de Mulheres Umversítár ías, que está comemorando neste ano, o seu cínqnentenárío de
fundação, O Tema Central da Reunião será o seguinte: "O Entrosamento Homem/
Mulher no campo Profissional, Social e Familiar". Informações e inscrições: R. Almi-
rante Cochrane, 202 - Tijuca (Secretaria) - 'I'el , 264-0285.

4 - MARITA THlRÉ: - Nossa colega, convidando para a sua nova exposição
de pintura, na Galeria "85" (Rua Siqueira Campos, 143, sobreloja 85)" de 12 a 22 de
junho de 1979. A inauguração será às 21 horas do dia 12.

DEl':ARTAME:N:TO SOCIAL

1 - A APEF-RIO cumprimenta os associados aniversariantes dos meses de
março, abril, maio e junho.

2 - Encontro da Velha Guarda: - as próximas reuniões-almoço dos antigos
Professores de Educação Física serão nos dias 29 de junho (no Restaurante do Aeropor-
to Santos Dumont) e 27 de julho (Pizzaría "Nel Blú" , Av. Presidente Wilson, 210); é
sempre uma sexta-feira, às 12h30min.

3 - Esta-mos programando um passeio a Penedo para <t último fim-de-semana
de junho, com visita à Colônia Finlandesa para assistir-se aos seus tolguedos folclórí-
COS. Inrorme-se a respeito na sede da APE~IO, até o dia 25 de junho.

4 - Francisco e Elisabeth casaram-se no dia 25 de maio. O noivo é filho de
nossa colega Nilza Machado Muniz ,e seu esposo, Dr. Alvaro Muniz. Ao jovem casal
as felicitações da. APEF-RIO.



ASSOCIA!ÇAO BRASlLEmA DE RECREA!ÇAO

(ABDR

"Construa um mundo melhor através da Recreação"

1 - Eleição da ABDR

De conformidade com o que estabelecem. os nossos Estatutos e Regimento Interno,
bem como Circular notícias no Boletim da APEF-RJO e Edital na imprensa, comuni-
cando aos nossos sócios, realizou-se no dia 27 d'e abril p .p. a eleição da. Nova Diretoria,
do Conselho Diretor (dois membros) e do Conselho Fiscal.

Saiu vencedora a Chapa Verde que compunha dos seguintes nomes:

Presidente: Maria Pereira de Queiroz'
Víee-Presídente i Cláudio de Maced'o Reis'
Prímeíro-Seeretãríoe Maurette Augusto
Segundo-Secretário: Lucy Mesquita Munk
Primeiro-Tesoureiro: Dulce Silva
Segundo-Tesoureiro - Ondina D'Arezzo da Costa Velho

,DIRETORES DE DEPARTAMENTOS:

Cultural: José de Souza Rocha
Seções Estaduais: Isel de Carvalho
Social: Dacyld'es Póvoa Silveira Thomaz
Relações Públicas: Person Candido Matías da Silva
Finanças e Patrimônio: Cacilda Borges Barbosa
Conselho Diretor: Maria Luiza Amaral e Du-Clerc Rodrigues de Carvalho; Per-

manecem, ainda, no Conselho Diretor, .ccmpletando o período para .o qual.foram eleito~~ __
a Sra. Dína Wandersman - Ethel Bauzer Medeíros - Augusto Rodrígues e Manoel
José Gomes Tubino.' l

Conselho Fiscal: Celina Henrique Figueira - Elza da Silva Machado e Fran-
císca Baker Méio.

2 - Posse dos eleitos da ABDR

Em meio a um ambiente de muita. cordialidade e alegria, como convém aos di-
tames do recreador, houve a posse dos membros eleitos da, ABDR para o bíênío 79/81,
no dia 4 de maio, na sede da APEF-RIO. A anfitriã, foi a nossa recém-eleita para o
Conselho Fiscal - Profa. Elza da Silva Machado, membro efetivo da. Diretoria da
nossa hospitaleira eco-irmã APEF-RIO.

A saud'ação foi proferida pelo Vice-Presidente, Prof , Cláudio de Macedo Reis,
que ao brindar com um cálice de vinho, relembrou a caminhada da, ABDR nesses
21 anos de vida e entusiasmado falou sobre os nossos planos de trabalho a serem
desenvolvidos pelo atual mandato.

Aíguns eleitos não puderam comparecer por motivos justificado, inclusive, de
viagens. Estas, em decorrência de Seminários e Conferências no País e no Exterior,
em favor da Recreação e da Educação Física. Com muita honra, tivemos as pre-
senças da Profa , Lucy EI-Jaich - musicoterapeuta do Conservatório de Música e da
Sociedade Pestalozzí ; Prof. Francisco José da Silva Netto - da Assessoria de Moral
e Civismo - Seco Municipal de Educação. Nossos sinceros agradecimentos. Agrade-
cemos outrossim a senhora Alma Figueiredo pelo telegrama enviado a ABDR em nome
do Presidente da Associação Brasileira para Prevenção de Acidentes.'~'.3 - 1.° Encontro Comunitário de Saúde e Educação Integrada

D. Dina Wanderman - do Cons. Diretor da ABDR - participou do referido
Encontro, promovido pelo Serviço de Orientação Educacional do Colégio Estadual
Murilo Braga, Associação oos País, Prefeitura e Associação Comercial e Industrial
de São João do Meriti.



o evento foi em abril p.p., dedicado a vários assuntos, sendo o da nossa Con~
selheira o seguinte: "Prevenção contra acidentes na, infância, tendo como ínstru-
mento a Recreação".

4 - Treinamento de Voluntários para atuarem no Ano Internacional da Criança

A Liga Feminina Israelita do Brasil, que faz parte dos Conselhos Consultivos
da UNIOE'F e UNESCO, respectivamente, fez realizar um Curso de Orientação Pe-
dagógica para classe maternal, nos meses de março e abril p.p. sob a coordenação
da Profa. e Assistente Social - Yedda Benzecry. O mesmo destinou-se às senhoras
daquela Liga, tendo, como finalidade precípua a cooperação das mesmas junto a
Obre, Social da Paróquia de Santa Cruz de Copacabana , Durante uma tarde a Profa ',
Maria Pereira de Queiroz - Presidente do ABDR, proferiu palestra sobre "Ativída-
des Recreativas para a faixa etária de 2 a 4 anos", seguida de debates.

5 - Laboratório de Criatividade

Prezado sócio! A ABDR, em nova estruturação, está partindo coesa para uma
dinamízação efetiva dos seus objetivos. Assim sendo, já está em pauta o prosseguí-
mento do seu Laboratório de Criatividade na sua Sa. fase, .com o plano de Cursos em
vários setores. Por exemplo o de "Como brincar com o seu filho, seu neto", ou de
"Atividades Ritmicas" e muitos e muitos outros.

Estamos aguardando sua colaboração no sentido dos nossos trabalhos, nossas
aspirações, nossas lutas em prol dos nossos objetivos comuns e também no acerto, da
anuidade junto a Tesouraria.

Venha participar com a ABDR! Nossos agradecimentos.

Solidarize-se com o ABDR!


