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HORA DE REUNIR

A Educação Física precisa ser defendida em várias frentes de luta. Assim, é
frnperíoso que nos reunamos, urgentemente, para estudar e decidir sobre o que fazer
em defesa da nossa especialização e da própria classe de Professores de Educação
Física.

A hora é de reunir e unIr. E já ternos local e data para tal: - de I.· a 4 de
,dezembro de 1976,em Porto Alegre. Nossos colegas gaúchos - à frente a Associação
dos Especializados em Educação Física e Desportos - promovem naquele período,
-e numa feliz iniciativa, o IV Encontro Nacional de Professores de Educação Fisica.
No noticiário de nosso Departamento Cultural, neste boletim, transcrevemos o temárío
do Encontro, para ciência de todos.

A APEF-RIO estará presente com uma delegação, devendo participar, em espe-
cíal, dos debates de três ternas: Formação de Professor de Educação Fisica, Currí-
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C'111osmínimos de Educação Física para as Escolas de 1.0 e 2.0 graus e Conselhos Na-
cional e Regionais de Titulados em Educação Física.

Conclamamos a todas as Associações de Professores de Educação Física, os De-
partamentos Estaduais e Escolas de Educação Física do pais a que se façam repre-
sentar no conclave.

E vocês, colegas: - façam um esforço e compareçam. Sua presença e sua opinião.
são importantes.

P,rofa. Maria. Luisa Amara!
Presidente

NOTíCIAS

A DIE.!F.TORIA INFORMA:

1) A Diretoria da APEF-RIO reune-se nos dias 27 de outubro e 24 de novem-
bro, às 16 horas. ,

2) A APEF-RIO agradece as simpáticas mensagens de felicitações que nos en-
viaram, pela passagem do «Dia do Professor de Educação Física»: a DeJlutada.
Lygia Lessa Bastos, o Maestro José Vieíra Brandão - em seu nome e de pelos co-
legas de Educação Musical da Coordenadoria de 2.0 grau da Secretaria de Educação
-, a Professora Miriam Rosadas, Presidente da União dos Professores do Rio de Ja-
neiro, o Comandante Jovíno Pavan, Díretor-Superíntendente da SUDERJ, a Casa
Mattos - COmuma homenagem especial de seu Assessor de Imprensa e Divulgação,
Si'. Carlos Ribeiro, os Presidentes de l\lercearías Nacionaís S. A., ótima Veículos
:'-i.A., Guanabara Di'esel S.A. e Viação Redentor S.A.

3) O Coronel Glênio Pinheiro, Comandante da Escola de Educação Física do
I:xército, não podendo comparecer às festividades do «Dia do Professor de Educação
Física», por motivo de compromissos anteriormente assumidos, enviou-nos atencioso
ofício. Gratos.

4) Nosso estimado Více-Presídente, Professor João Vianna Barbosa de Castro,
alvo de duas important.es homenagens: - uma do Governo do Estado do Rio de Janei-
ro, nas comemorações do «Dia do Mestre», por ter lecionado durante mais de 40 anos;
outra, do Club Municipal que o agraciou com o título de Grande Benemérito. Palmas
para ele, que o Vovô merece.

5) Mais uma doutora: a colega Moema EuIália de Oliveira Toscano é agora,
além de Professora de Educação Física e de Estudos Sociais e Advogada, Doutora
em :sociologia, após a tese que defendeu .brílhantemente na PUC, no dia 22 de setem-
bro. Nossos efusivos cumprimentos à colega.

6) A APEF-RIO recebeu honroso convite para o Ato de Instalação do VI Con-
gresso Panamericano de Educação Física e II Gimnasiada, realizado, em setembro
ultimo, em Valência, Venezuela.

7) A Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovou moções de con-
gratulações pela passagem do «Dia do Professor de Educação Física», propostas pelos
Deputados Frederico Trotta. e ítalo Bruno.

8) Recebemos do Deputado José Pinto, Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro, convite para a Sessão Solene que realizará no dia 15 de
outubro, em homenagem ao «Dia do Mestre».

SECRETARIA:

1) Horário da -APEF-RIO: - nossa Associação está funcionando, normalmente.
de 2a. a 6a. feira, de 13 às 17 h e 30 mín. Para atender o colega associado, ou
qualquer outro que nos honre com sua visita, há sempre um Diretor, além do nosso
funcionário administrativo.

2) Mantenha atualizado o seu endereço. A ECT tem devolvido vários Boletins
por não encontrar, no endereço registrado, os seus destinatários.
-' 3) Recebemos: - De. nosso colega e associado, Prof. Manoel José Gomes 'I'ubíne;
o livro de sua autoria «Em busca de uma TecnoIogia iF.ducacional para as Escolas de
Educação Física». Com este trabalho, que versa sobre a validade da aplicação da
Instrução Programada em Escolas de Educação Física, o Prof. 'rubino obteve o segundo



lugar no Prêmio MEC de Literatura Desportiva. - Nosso associado, Prof. José Maurício
Capinussú, também ofertando à APEF-RIO o seu livro «Organização Desporttva».
Conceituação e princípios gerais de Administração, Administração Desportdva, Tipos de
Organização, Educação Física e Desportos no Brasil, Justiça Desportíva, Formas e
Organização de competições de Desportos Coletivos e Individuais, são alguns dos tópi-
(01: do excelente trabalho do colega Prof. Capínussú , Rêcebemos, ainda: Memórias,
anais do I Seminário Internacional de Educação Física Escolar, promovido em 197~
pela Universidade Gama Filho - «Arte & Educação» n. 19, da Escolinha de Arte do
Brasil - Intormatrvo ACER-J n. 6, da Associação dos Cronistas Esportivos do Rio
de Janeiro - APCE-Jornal n. 13, da Associação do Pessoal da Caixa Econômica, -
Gratos.

4 - Novos assocrados: João Gaspar Mello e Yonara BucCJOSA1vesCassinelli propostos
pela Prof . Maria Lúcia Ribeiro - Oleír Santos Serrano, proposta pela Profa. Ruth
de Mello Bittencourt. Sejam bem-víndos ,

5 - Read.m.issão: retorna ao nosso quadro social a Profa. Marita Thiré; eis uma
notícia que damos com prazer.

TESOURARIA

1) Colega, atualize, o pagamento de sua anuidade. São apenas Cr$ 144,00 (cento
P. quarenta e quatro cruzeiros). Com a anuidade de seus associados é que a APEF-
RIO conta para saldar seus compromissos financeiros, que não são poucos. Veja só:
condomínio, contas de luz e telefone, despesas com correspondência, vencimento do
funcionário, despesas com confecção do boletim, Imposto Predial, material de
limpeza, etc. Vamos cooperar?

2) O colega que já é professor do Estado poderá descontar em folha, pelo IPERJ,
a sua anuidade. Venha, pois à APEF-RIO assinar a autorização para esse desconto;
ficará mais fácil para você e para sua Associação.

3) 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 não tem cobradores, mas um dos diretores irá ao
seu encontro, prazerosamente ,

4) Ao colega sócio-correspondente solicitamos que envie sua contribuição social
através de cheque nominal ou ordem de pagamento a favor da Assocêaçâo dos Pro-
fessores de Educação Física do Rio de Janeiro, no valor da anuidade (Cr$ 144,00)
ou do semestre (Cr$ 72,00 cada semestre). O recibo de quitação será enviado pelo
Correio.

DEPARTAM(E.NTO CULTURAL

1) IV ENCONTRO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FíSICA DO BRASIL
de 1.0 a 4 de dezembro de 1976 - em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Temas:

Formação do Professor de Educação Física; 2) Currículos minimos de Educação Fí-
sica para escolas de 1.0 e 2.° graus; 3) Plano Nacional de Educação Física; 4) Co-
laboração do Professor de Educação Física nas primeiras séries do ciclo fundamental;
5) Conselhos Nacional e Regionais dos Titulados em Educação Física, Esportes e
Recreação: 6) Educação Física e Recreação nas Empresas - Prevenção de aci-
dentes; 7) Temas livres. - Os pedidos de inscrição para o Encontro devem ser
feitos, por carta, à Associação dos Especializados em Educação Fisica e Desportos do
Rio Grande do Sul, promotora do evento, com sede na Rua Felízardo n.v 750 -
Jardim Botânico - Porto Alegre - Taxas de inscrição: Cr$ 150,00, para os sócios
da entidade promotora, e Cr$ 200,00 para os demais professores.

2) CURSO DE FOLCLORE BRASILEIRO E INTERNACIONAL

A APEF-RIO realizará nos dias 4, 5, 8, 9, 10. 11 e 12 de novembro o curso acima,
previsto na programação cultural deste ano. No curso, que terá a direção da Profa.
Margarida Ferreíra da Cunha, nossa Diretora Cultural, e como docentes as Pro-
fessoras Maria José A1ves da Silva Oliveira, Cely Telles da Conceição e Maria Consuelo



T·rancoso Rios, serão estudadas cerca de 15 danças folclóricas. Ao final, além do cer-
tificado de freqüência, todos os inscritOs receberão apostila com a descrição das dan-
ças e partitura musical e fita gravada com as músicas das danças estudadas.

Local do curso: Club Municipal (Rua Haddock Lobo, 359 - 'I'íjuca) . - Horário:
das 20 às 22 Horas. Taxa única de inscrição: Cr$ 250,00. - Inscrições, com núme-
ro Iímitado de 60 (sessenta) vagas, até o dia 27 de outubro, de 13 às 17 h e 30 mín.,
na sede da APEF-RIO. I

3) m Congresso Sul-Americano de Fisioterapia e n Congresso Brasileiro de Fi-
sioterapia ~ de 25 a 30 de outubro de 1976- em Porto Alegre - RS. Informações:
Secretaria Central - R, Andrade Neves, 159 - conjuntos 104/105 - 90.000 -
- Porto Alegre _ Rio Grande do Sul - Brasil.

4) Curso Internacional de Educação Física e Desportiva 'EsC3br e 1 Seminário
Internacional sobre Programas Nacionais de Erlucação Física. Período: de 24 a 31
de outubro de 1976- no ~éxico.

5) Congresso Internacional de Psicomotricidade - Período de 25 a 27 de no-
vembro de 1976 - na Bélgica - Informações CONGRmS INTIDRNATIONAL DE
PSYCHOMOTRICI'I'1iJISEPK - U.I B. - AVENUE PAUL HEGER, 29 - C.P.
- 168 - B - 1050BRUXELES - BELGIQUE. '

6) VIII Congresso da Associação Internacional Feminina de Educação Física e
Esportes (1.A. P. E, S. G.W.) - a ser realizado de 14 a 20 de agosto de 1977, na
África do Sul. Tema: - «Melhor ensino e treinamento desportivo» - Programadas
pela direção do congresso várias demonstrações de gínástíca, dança folclórica, mo-
derna e treinamento desportívo , Desde já estão sendo aceitas inscrições para apre-
sentação de temas ou para participação nos programas de demonstrações. Os inte-
ressados devem dirigir-se à Professora F'ernanda Barroso Beltrão, eleita representante
do Brasil junto àquela entidade internacional.

DEPARTAMENTO SOCIAL

1) A APEF-RIO cumprimenta seus associados aníversartantes dos meses de
outubro e novembro.

2) DIA DO PROFESSOR IPZ EDUCAÇÃO FíSICA.

I Transcorreram com a animação de sempre os festejos do «Dia do Professor de
Educação Física», a 27 de setembro último. Na parte, da manhã, no Ginásio do Club
Municipal, os «fanáticos» estiveram em animadas pelejas desportívas , As 13 horas,
iniciamos o tradicional Almoço de Confraternização, no novo Restaurante do Club Mu-
nicipal; desta feita, f9i servida uma feijoada completa - o prato raro da atualidade ...

Muitos foram os colegas que prestigíararn a nossa festa; ao almoço comparece-
ram cerca de oitenta (80) professores, alegres e descontraídos, mas que não se esque-
ceram dos amigos que, recentemente, deixaram o nosso convívio: - a pedido, fez-se
um minuto de silêncio em memória de EUSE, MANOEL e CAMINHA.

Entre os nossos convidados, compareceram o' Deputado Frederíco Trotta, o Ge-
neral Jair Jordão Ramos, o nosso Benemérito Professor Alfredo Colombo, a Profes-
sora Laudimia Trotta, Presidente do Instituto de Professores Públicos e Particula-
res, a Professora' Maria de Nazaré Botelho do Rego, representando o Assessor de
Educação Física do Município do Rio de Janeiro, a Professora Emilia D'Anníbalíe,
representando a Associação dos Educadores de Música do Río~de Janeiro, o Profês-
sor Carlos de Bríto, Superintendente do IDORT.
_. 3) Encontro da Velha Guarda: - o de mês de outubro será no dia 29, sexta-
feira, às 12 h e 30min., no Restaurante A Minhota (Rua São José n. 72). No mês
de novembro, a reunião da Velha Guarda será na Churascaria Copacabana (Av.
N. S. Copacabana, 1.146 - com estacionamento para carro), às 12 h e 30 mín., do
dia 26.

4) Um domingo alegre, em novembro: - no programa social de novembro, um
passeio a Jtacoatíara, dia 7 de novembro. A APEF-RIO será recebida, às 9 horas, por
asscciados do «Itacoattara Pampo Club»; com eles, disputaremos partidas de voli-

'boI misto, futebol de salão, andebol, etc , Ainda no programa, banhos de mar ou de
piscina, gosto de cada um, e um «iIlocente buraco ou biriba para os aficcionados.



Às 13 horas, o almoço - uma peixada - para o qual é necessarro inscrever-se, ante-
cipadamente, com a nossa Tesoureira, Prof. Ruth Bittencourt. Informe-se a respeito,
telefonando para a APEF-RIO.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECREAÇÃO

«Construa um Mundo Melhor Através da Recreação»

NOTíCIAS DA ABDR

1 - I ENCONTRO NACIONAL DE RECREADORES, promoção da ABDR,
com o patrocínio da Legião Brasileira de Assistência (L. B. A.) - Comunicamos a
todos os associados e aos interessados na Recreação a realização nos dias 25, 26, 27
e 28 de novembro de 1976 do I ENCONTRO NACIONAL DE RECRADORES, que
terá por tema central: «RECREAÇÃO - MEIO EFICAZ DE INTEGRAÇAO CO-
MUNITÁRIA», com os seguintes subtemas:

I Recreação e Trabalho;
II Painel de Artes Visuais, sob a liderança do Prof. Augusto Rodrigues;

III Prevenção de Acidentes na Infância e na Adolescência, utilizando a
Recreação como Instrumento. Expositor: Dina Wandersmann;

IV Música na Recreação. Expositora: Profa. Emilia D'Anníballe Janibe1li;
V Igreja e Ação Comunitária, apresentação pelo Grupo Magno, da Paróquia

de Sta. Mônica - Leblon;
VI Teatro na Comunidade. Expositor: Profa. Angela Bocchetti. O ENCON-

TRO terá por local o Auditório da L.B.A., na Av. General Justo, 307,
Rio de Janeiro, no horário provável (a confirmar) de 10 às 12 horas.

Inscrições abertas até 18 de novembro de 1976.
Taxa de Inscrição: Cr$ 150,00 «cento e cínzüenta cruzeiros);' para

sócios, a taxa será de Cr$ 100,00 (cem cruzeiros).
Aceitam-se pedidos de inscrição e pagamento de taxas pelo Correio,

endereçados diretamente à Associação Brasileira de Recreação, Av. Fran-
klin Roosevelt, 39, S/1310 - Castelo - Rio de Janeiro, RJ. - ZC 39
20.000 - Serão fornecidos Certificados aos que alcançarem o mínimo de
75% de freqüência.

2 ~COS da comemoração do XIX Aniversário da ABD;R:

Bastante concorrida a recepção oferecida pela ABDR em sua sede provisória, no
ma 16 de setembro, festejando mais' um aniversário e o Dia da Recreação. Entre
outras pessoas gradas, prestigiaram-nos .com sua presença e seus votos a Profa. Lau-
clímia Trotta, representando o Deputado Frederico Trotta e o Instituto de Professores
Públicos e Particulares; o Gal. Jayr Jordão Ramos, Vice- presidente para as Amé-
ricas da FIEP; a Presidente da APEF-RIO, Profa. Maria Luísa Amaral; a Pre-
sidente da AEM-RIO, Profa. Maria Augusta Joppert; Prof. Carlos de Britto, Su-
perintendente do IDORT (M.T.). A Profa. Maurette Augusto, nossa Diretora Cul-
tural, encarregou-se da mensagem oficial da data, que transcrevemos a seguir:

«Exmas. Autoridades Presentes,
Sra. Presidente da ABDR, demais membros da diretoria, senhoras e senhores:

Tenho o prazer e a honra de, na data em que a Associação Brasileira de Re-
creação completa 19 anos, dírígtr-Ihes os parabéns por tudo que até aqui construiu
em prol da Recreação, augurando-lhe longa, útil e feliz existência,

Possa seu expressivo acervo de serviços prestados à comunidade continuar a
acrescentar-se quantatíva e qualitativamente, no cumprimento de uma função tanto
mais nobre quanto indispensável à manutenção da saúde, à conquista da harmonia
interna pela auto-realização; ao aumento do poder criativo, ao enriquecimento e à
felicidade do ser humano.



Que a ação conjunta, persistente, incansável de todos nós no sentido da divul-
gação e a aplicação dos reais benefício da Recreação seja capaz de convencer,
envolvendo-as amplamente, as instituições públicas e particulares, levando-nos a atin-
gír por nossos meios a finalidades da Educação Integral.

Parabéns à ABDR, votos de muito êxito em sua missão; que o espírito dos
presentes contagie da reflexão que Ihes trouxe nesta oportunidade:

PARA SERMOS FELIZES, PRECISAMOS DE ALGO PARA FAZER;
ALGO PARA AMAR;
ALGO QUE ESPERAR.

3 - IV Seminário de Recreação da Divisão de Serviço Social «Serviço de
Planejamento) do IASERJ - A realizar-Se de 22 a 26 de novembro próximo, de
0:00 às 12:00 horas, tendo por tema central« Liberação e Comunicação do Homem»
e a dinâmica de Laboratório.

Inscrições abertas de 25 a 129de outubro, de 9:00 às 15:00 horas, na Av. Hen-
rique Valadares, 107 - 3.° andar (comprovante de escolaridade mínima de 1.0 grau )
completo e de trabalho na área; da Recreação). Taxa de inscrição: Cr$ 200,00 (du-
zentos cruzeiros).

4 - Recebemos e agradecemos:

- Convite da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para a Sessão
Solene no próximo dia 15 de outubro, às 14 h 45 mín, no Palácno Tiradentes, em
homenagem ao Dia do Mestre,nos termos do Art. 232 do Regimento Interno e da Lei
n.s 758, de 15 de dezembro de 1952, de iniciativa do Senhor Deputado Frederico
Trotta

- Oportuníssíma oferta de papel tímbrado, pelo nosso Vice-Presidente Prof. Wilson
de Mattos. Um presente e tanto de aniversário!

- Convite da União dos Professores do Rio de Janeiro para a solenidade come-
morativa do Dia do Mestre, a realizar-se em sua sede no dia 21 de outubro próximo,
às 15 horas.

- Catálogo e lista de preços da Editora Pedagógica e Universitária Ltda.
Companheíros deste e de outros estados: temos um ENCONTRO marcado de 25

a 28 de novembro próximo. Aqui estamos à espera de vocês! Não faltem!


