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EDITORIAL 
A agenda de 1994 fo1 demasiadamente che1a . Além secretarias estaduais em todos os estados, secretarias que 

do cotidiano sobrecarregado que todos os envolv1dos na luta seiam atuantes, que promovam debates, encontros, 
pela constru9ao e pelo fortalecimento das inst1tvi9oes seminários, congressos , que elaborem perlod1cos. que 
verdadeiramente democráticas, costumeiramente tém. incent1vem a constitu11;;ao de grupos de estudo e pesquisa . 

t1vemos ainda a Copa do Mundo e as Ele196es (quase gera1s) que busquem incentivos e formas de fomentar esses estudos 

que tomaram grande parte do nosso tempo quer enquanto e pesquisas Enfim secretarias que sa1am do papel e que se 

torcedores, críticos ou apenas meros telespectadores do 

esparte bretao na conquista do tetra-brasilis , quer enquanto 
militantes, colaboradores ou como simples elertores da maior 
disputa eleitoral brasileira das últimas décadas. 

Apesar de nao termos Copa do Mundo e nenhuma 

consolidem enquanto espa90 privilegiado de n9ao coletiva 

para operac1onalizar as transforma96es tao anunciadas em 
nossa área, mas que acabam ficando restritas a certos 
grupos ou perdendo-se no tempo. 

A comissao provisóna que dirige a SE-CBCE-SP 
elei9ao nos ambitos municipal, estadual ou federal em 1995, desde setembro de 1993. vem encontrando inúmeras 
para nós da Secretaria Estadual, o ano será especial e nao dificuldades para levar avante o seu trabalho, dificuldades 
menos carregado. Nossa agenda estará cheia. Alóm da que vao desde a falta absoluta de recursos financeiros até a 
permanente aten9ao junto as políticas públicas propostas e 
adotadas nos Municipios, Estados e a nivel Federal para as 
áreas da Educa9lio, Esparte, Cultura. Ci~ncia e Tecnologia, 
etc , e que com certeza desembocar<'io em duros embates 
contra o seu sucateamento, abandono e desinteresse politice 
por parte do poder público favorecendo assim os setores 

privados e consequentemente apenas urna pequena parcela 
de nossa sociedade, teremos ainda o processo elertoral para 

a escolha de urna nova dire<;ao nacional, a tradicional 

participa9ao do CBCE na reuni~o anual da SBPC, o IX 

CONBRACE (Congresso Brasileiro de Ciéncias do Esparte), 

falta de pessoas que auxiliem nas tarefas cotidianas de 
nossa secretaria. Infelizmente somos um grupo restrito de 
pessoas, que luta para construir a SE-CBCE-SP e consolidá
la enquanto urna institui9ao forte Porém em nosso percurso 
os obstáculos nilo tem sido poucos e nem pequenos, 

inclusive já explicitamos em outra oportunidade urna 

autocrftica em relac;llo a nossa atua<;áo 

O que vale ressattar neste momento é que os acertos, 

os erras, as limita96es. os obstáculos, etc, só se tomaram 
vislve1s porque agimos e assim construimos urna história 

(ainda que extremamente pequena) que permite visualizar a 

e para nós de sao Pauto a eleic;ao para a nova diretona de nossa luta até aqu1. Ou se¡a, é só pelo fato de existir hoJe 
nossa Secretaria Estadual. Como podemos perceber, há urna SE-CBCE-SP, que podemos ver acertos. falhas, 
muito para se fazer e as dificuldades a screm enfrentadas limita<;:oes e principalmente suas perspectivas. Assim é que 
nao serao poucas. tazemos um apelo a todos os sócios para que participem 

É neste sentido que conctamamos todos os sócios de mais ativ;:imente de nossa secretaria, ou melhor da 
nossa secretaria a nao ficarem na cómoda posi<;::lo de meros constrv9ao e consolida9ao desta. Oivulguem o CBCE e 
recebedores de boletins e revistas. Lembramos a todos que ajudem a ampliar nosso quadro de sócios. escrevam artigos 
ao se associarem ao CBCE, nao estao fazendo somente para a RBCE e para nosso boletim estadual, constituam 
assinatura da RBCE e dos boletins, mas também estao se grupos de estudo e pesquisa, e principalmente participem 
comprometendo a construir urna entidade representativa na dos eventos. bem como dos procossos eleitorais ( estadual e 
área da Educac;ao Física \ Ciéncias do Esparte. É preciso nacional) do CBCE. 
neste momento que cada sócio materializa este compromisso 

através de urna atua9ao mais efetiva 

Nós entendemos que o cnminho ideal para a 
ampliac;ao e o fortalecimento do CBCE, é a constru9ao das 

COMO SE ASSOCIAR 

Preencha a ncha de in~~ ern anexo e emia para: 

SECRET/ltRIA ESTADUAL ~p 

En!J, Rut Cqm. C.W AMOO 1M1F $19 P'f!Jto - 9™9-139 - se. 
Junte a ficha oo ~o paigamooto eta enuidl:dl!, que pode IK'Jr teito 

através d1! depósito bsncár1o no Banco ITAÚ - Ag. 1132 - C.C.oontJ.. 
4 em noma da CBCE. Ou ooVle chequo nominal em nomi? ~ "RJ=rdo 
Ducat11 Coipas / Jctsó A. Co!'IGtJ - CBCE". 

ANUtDADE 

O CBCE é mantido basicamente pGlo ~ d1! anuidade (o 
pagamento nao é válido por um mno e alm para o ano em qus roi 
efetuado). 

Vr/rrx da Anuk:lade é o S'l!gUinte: 
Estudmlte 10 REAIS 
P~ 15REAIS 

Efcrttvo 

'~ 

15 REAIS 
25 REAIS 

Esperamos a colaborac;llo de todos pois a SE-CBCE

SP nocossita urgente de G C O (Gonto. Comprom1sso e 
Dinheiro) 

DIREITOS DOS SÓCIOS 

Os sócios recebe!n a Revista Brasitnira de Ciél"lcia$ do Esporte, o 

Boletlm B~ro d1! CiOncias do Esparte (ds periodicidade 
quadrimestral) e o Bo!ctilTI lnfonnativo da Socrotaria Estactual CBCE-SP 

(de ~lcidade bimestral) 
Nos eventos promovid03 tanto pelo CBCE a nivel nacional como pela 
SE-CBCE-SP, os sócios recebertlo descootos na laxa de inscriyao 

ENDERE<;O: 
Rua Com. ~ Am-;¡; 1MM1r-=-~ Pwio"":CEP Ol340-:1'J0: SP 
Feme: (0194) 21-3874 el Ricardo (Piracicaba) 

(011) 265-7534 el Frnncmco (ShJ Paulo) 
(011) 228-9791 el André (5ao Paulo) 



AJUDE A CONSTRUIR E CONSOUDAR A SE-CBCE-SP 

Se voce quer ajudar na constrU<;ao e na consolida\..ao da SE-CBCE-SP, entre em cantata coma 
gente. Escreva ou telefone, pois ternos muito trabalho pela frente. Mande tarnbém sugestóes, críticas, 
comentários a respeito da atuayáo de nossa secretana. Nao deixe de participar. 
SE-CBCE-SP 
Rua Comend. Cezar Alfieri 146/61 F 
Sao Paulo 02840-130 SP 
FONE : (011) 265-7534 Francisco 

(011) 228-9791 André 

RENOVACAO DA ANUIDADE DE 1995 

Conclamamos todos os sócios a efetuarem o pagamento da anuidade de 1995 o mais breve 
possível. 

Lembramos mais urna vez que a renova<;ao é necessária para todos independentemente da data 
do pagamento em 1994 ou da data de filiayáo em 1994. Observamos também, que a Revista e os 
boletins do ano de 1995 somente serao enviados aos sócios atualizados/95. 

Para atualiza\ilO (ou associayao) basta preencher o forrnulário no final deste boletim e remeté-lo 
a SE-CBCE-SP juntamente com cheque nominal ou comprovante de depósito no valor correspondente 
a categoria de sócio. 

Colaboro com a campanha de amplia~fjo do nosso quadro de sócios. Divulgue o 
CBCE e convida seus colegas a se associaroml 

COMISSAO ELEITORAL 

Para organizar e coordenar o processo eleitoral que acorrerá durante o primeiro semestre de 
1995, a comissao provisória que coorctena a Secretaria Estadual do CBCE cm Sao Paulo nomeou 
urna comissao eleitoral composta de 3 sócios efetivos. No próximo boletim (nº 7, jan/fev - 95) 
estaremos divulgando o regulamento, bem como o cronograma da elei<;.ao para a SE-CBCE-SP 
elaborado pela referida comissao eleitoral. 

Os sócios que compóem a comissao eleitoral sao os seguintes: 
BERENICE BUENO DE SENA - S~o Pauto 
SANDRA TEDESCHI - s¿o Paulo 
SIDNEI RODRIGUES BATISTA - $.jo Paulo 

COLÉGIO BRASllEIRO DE Cl~NC!AS DO ESPORTE 
SECRETARIA ESTADUAL DE SAO PAULO 

FICHA DE INSCRl<;ÁO 

no me 

endere<;o: 

compl. (apto., casa, etc.) cidade I estado 

telefone instituii;:ao onde trabalha ou estuda 
estudante O 

cheque nominal O sócio novo O categori a efetivo O 
depósito bancário O renovayllo O pesquisador O 

CEP 
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