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ELEIO·OES,
2m novembro p. vindouro, a olas-

se será convocada para a ele12ão I
de novos. dirigentes para o bienio
67/68. Jlj pOis oportuno, que os no.
so~ colegas com~em a pensar séria
mente na indicação dos representan
tes que, à frente da A.P.~.F. de =
vam guardar .as suas tradiç ões "

~ seu dever participar na esoo -
lha dos dirigentes da sua Associa •.
ç~.

ASSZNiBLtlA GERAL EXTRAORDINARIA
Será realizada no dia 29 de se -

tembro, às 20,00 horas, em primei-
ra convocação, uma Assembléia Ge -
ral Extraordinaria, para discussão
e aprovação da reforma dos Estatu-
tos da Entidade..,

Tendo em vista a importância do
assunto, a Diretoria da A.P.E.F.· I
espera oontar oom a pr~sença e co-
laboração dos seus assooiados~.

SEMANA DA PÁTRIA
A A.P.E.F., ao expressar sua satisfação pelo ~agnifioo espetaculo e!'

vã co e artistico com que a juventude eecoLar- Paulista soube coroar a 7 .
Semana da pátria, deseja apresentar as suas sinoeras felicitações aoa..
Senhores Diretores, Professores e alunos dos estabeleoimentos de ensi-
no partioipantes daquela tradioional Festa Cívioa
MAJOR l'ADILHA NO CANADÁ IGREJA E OS DESPOHTOS

O Senhor Major Sylvio de Maga - Zm alocução .dirigi da aos fieis,/
lhães Padilha, Diretor Geral do DE evocando as competições juvenis no·
FE, estará afastado da repartição Lago de Castelgandol~~ L-~~~
no periodo de 13 à 30 de setembro sua re-fi.d~cia, S • "o Papa Paulo VIde 1966, a fim de r~~s.en.;t-a 'O~~r;-""-t--~-sublinhoua importânoia do despor-

~~~~~s~'~na~O= a Organização Des- to, exercício físico ao mesmo tem-
portiva Pan-Amerioana na oidade de po que o esforço moral.
Winnipeg-Canadá.

SÃO NOSSOS CANDIDATOS
Estamos informados de que dois associados nossos se aprestam para /

disputar um assento na Assembl~ia Legislativa Estadual nas eleições de
novembro próximo. são eles, o Prof. Rubens Leite Canto Braga e o Dou -
tor Fauze Carlos, dois companheii:'os<ielutas em prol dos ideais "apefe
anos", com largo tirocínio em legislativo municipal e na administraçãõ
públioa, merecedores do nosso inteíro apôio nesta eventualidade. -

Jovens bat~lhadores pela causa da educação física e dos desportos, /
s8rão dois ótimos representantes da nOSSfr Classe e l~dimos defensores
dos nossos ideais.

A NOSSA CAW~ANHA
• Você já pa~ou- sua anuidade?
Se ainda nao o fez, pode proourar

nossos Colaboradores:
Banoo do Estado de São Paulo ou
Banoo Brasileiro de Desoontos,

e fazer o depósito de importância
oorres~ondente ao ano em curso /
( 6.000), a crédito da APEF-Agen •.i·a·'
Oentral.

Ao remeter-lhes o reoibo, infor-
Fel CONDECORADO \ ma-lo-emos sôbre a sua situa~ão /

O Conselho Nacional de Desportos junto aos cofres da Ass~oiaçao.
prooedeu entrega de medalhas e cruzes do Merito Desportiv~, reoenteme~'
te concedidas por deoreto do Presidente da Republica, Mareohal Humber-
to Castelo Branco. Entre os agracia dOP, recebeu Medalhã·-do Mérito Es _.
portivo, como DirigGnte, nosso associado Prof. HENRIQUE NICOLINI •.·

PALESTRAS
>1 ,A Diretoria da A.P.E.F. oonvida

seus assooiados para um "bate-ipapo I

no dia 6/X/1966, às 20,30 horas, /
em sua sede, com os Profs~ ANTONIO
BOAVtNTURA DA SILVA" JAMIL AND~ e
JOS~ G~RALDo n~SSUCATC, sObre suas
impressões de viagem pelo velho e
novo mundo. Havera támbem projeção
de fi~mes, slides, eto.



Nós lemos para você: PublicQções recebidas:
DO. 21/7/66 - NOMEAproRosa Antonio' "Sport''':iriterna'Dional''- Of.fi6iaJ..

Chueri, Prol'. Secundaria no Ine Publication of the Internatiohal /
tituto Educação "Antonio Mari = Military Sports CO'W'lcil- Belgica.
nho de" C...lrvalho Filho, em Preso "Educação F:Lsi9a" Desportos, Sa~
, Wenceslau. de Escolar" n9 4, do Ministerio da

DO. 21/7/66 - DESIGNANDOo Oel. Del Educação Nacional - Lisbôa-Portugal
fim Cerqueira Neves para o' Cc '~ "Natação Olimpica" - Prof. Maria
mando do Batalhão de Guardas da Lenck e Capo Wilson Pereira,
Fôrça Pública. "Bulletim", nQ 1-2/66-Federation

DO. 23/7/66 - AJ?OSENTANDOFrancisco Internacionale D'Education Physd que
·Pe.re-ira da:Si-lva, Técni.o Dês - Lisbôa-Portugal,
portivo, lotado no D.E~E., "Eco" - Confederação Mundial dasru. 3/8/66 - APOSENTANDONiló Foot Organizações do ProfessoradO - nQ
Guimarães, Tecnico de Educação, de junho e julho/66. '
lotado no DEFE~ "Boletim" n9 1- Associação dos /

DO. 3/8/66 - PRON~OVENDORuy da Sil- Especializados em Educação lt'ísica
va e Erasmo Paülillo, Técnicos e Desportos - PÔr1J0 Alegre -RGS.
Desportivos, .Lo ta doe no DEFE. "Boletim" n9 159 .:. Associação dos

DO. 9/8166 - APOSZNTANDOTIr. Alfre- Professores de ~à:'!lcagão Fisica da
do Foot Guimarãoi3, Frof. Cate - Guanabara. " ~_-
dratico do Co.Le g.io Estadual São "Boletim" n9 6---Di-reç*o-GencréÜ
Paulo, Capital. _ - -d--e-E"'ducac~onFisica Escolar- Santo

~.~8 ~-J;)E~I€}~ANDO~au:icio M~ Domingo.. .
--- cha do de Ol~v(nra1 TecnJ.co Des- "O Eapar'La AtletJ.co" n9 14 ~. Or-

portivo, lotado no EEFE, para / gão Oficial do Departamento dG A -
responder pela Inspetoria de I tletismo do Esperia.
Jundia:í. "Publicaciones Tecnicas en Educa

DO. 3/9/66 - APOSENTANDOVicentina cion Fisica"-Confederacion Sudame=
Lacerda Santos, Prof. Secunda- ricana da A.C. de J. nQs. de maio
ria do Colo Est •. Esc. Normal e junho/66.
liMajor Juvenal ~'...lvim"-Atibaia "Education Phys í.que et Sporttl-

DO, :b!9!66 - NOlVr.3ANDO, por concur-- nQ 81- lulho/66.- Paris.
s o , as Profs • rara do Sigma Pi- "BoLe trí,n" n2 27 - Direção Geral
mentel e Nair de Lour de s Carto- de Educação Física Escolar- Santo
visk, para o cargo de Té~ni.o Domingo.
Desporti'V'o. IIZducação Física, Desportos, Saú

, DO. 7/9166 - DESIGNLN])OFrancisco de Escolar"- n2 5 .; Lisbôa-Portugal
Assis Carvalho ]'8rraz, Técnico "MOUV:zJlllEliJT"-n2 1- março/66 - Re
Desportivo, lotado no TI:EFE,pa- vue de la Fédération d'~ducation -
ra exercer as f~mcões de Del~ga Ehysique et de Récréation du Québec

,), - N

do Regional de Ed.· FJ.s. e Espo!:. "0 CRAWLtI-Nataçao para jovons-
tes em Piracicaba. Ensino Elementar- Suplemento do bQ

5 de Ed, Fis., TIesp., Saúde Escolar

BOLETIMINFORM)~TIVONQ 15 -2-
FALZCIMENTO R3LAÇOESpnBLICAS

Faleceu em Ribeirão Preto, no dia O Prof. Doutor CANDIDOTEOBALDO
6/9/66, a nossa associada LYDIA HEN DE SOUZA,ANDRADE,viajará para o /
RIQUES PINTO ORTIZ, professora do 7 Mexico, noperiodo de 25 à 30 fre I
Ginasio Estadual "Cel. Aleixo da S. setembro, onde irá tomar parte na:
Boz-doaquã - US - c1aCl,ueIa ,cidade. VII Conferencia Inter-Americana de

Rela ões Públicas.
BIB'IOTECA

tlSOLTIA:DOSEMBOTAS"
Será lançado, ainda este mês, o livro "Soldado sem bo tas " - Contos

da FEB, de autoria do Prof. Doutor Candido Teobaldo de Souza ~ndradef
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