
SECRETARIA ESTADUAL - CBCE - SAO PAULO 
BOLETIM INFORMATIVO ANO 11 08 MAR/ABR 1995 

ELEl9ÓES - 1995 

A ComissfJo Eleitoral, encarregada de organizar e fiscalizar o processo eleitoral para escolha da Diretoria 

da SE-CBCE-SP, gestao 95-97, informa que nao houve inscri<;flo de chapa, para a referida disputa. 

Informa ainda que resolve nao prorrogar os prazos determinados e divulgados no BOLETIM 

INFORMATIVO SE-CBCE-SP (Nº 07 - JANIFEV 1995). Assim sendo, dá o processo eleitoral por encerrado e 

entrega suas fun<;lJes a ComissfJo Provisória que coordena esta Secretaria. 

Semmais; 
Sidnei Rodrigues Batista (Presidente) 
Sandra María Tedeschi (1ª Secretáría) 
Berenice Bueno de Sena (2° Secretáría) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
l EDITORIAL 1 

Infelizmente, como podemos observar, no informe sobre as efei!;óes para a escofha da nova Diretoria de 

nossa Secretaria, nenhuma chapa foi inscrita. lsso significa, que os sócios no seu conjunto, nao demonstraram 

interesse por tal disputa, o que nos leva a crer que os mesmos nao estao muito preocupados com os rumos que 

esta Secretaria venha tomar. Enquanto Comissao Provisória, que coordena esta Secretaria, estamos 

preocupados com tal quadro e acreditamos (como vimos reiterando várias vezes), que só com urna efetiva e 

intensa participa9ao dos sócios é que se poderá construir urna Secretaria Estadual do CBCE, em Sao Paulo, que 

seja atuante e que aglutine em tomo de si diferentes interesses em refa9ao as questóes afetas a Educa9ao Física 

e as Ciencias do Esparte. 

Lamentamos, nao poder mais estarmos a frente da SE-CBCE-SP, enquanto Comissao Provisória, nem 

tao pouco, participar de urna futura Diretoria para a mesma, devido a urna série de motivos particulares. Durante 
os quase dois anos que estivemos a frente da SE-CBCE-SP, procuramos desenvolver um trabalho que 

afavancasse o crescimento da mesma no sentido a que nos referimos anteriormente. Tivemos erros e acertos, os 

quais já foram mencionados e discutidos nos Boletins anteriores quando apresentamos urna autocrítica de nossa 

atua9ao na SE-CBCE-SP. Acreditamos, que em face aos limites (tanto os pessoais, quanto os institucionais), 
fizemos o mefhor possível, porém, fica a sensa9ao de que falta algo a fazer, a cumprir. Fica a impressao de um 
trabalho em vao. 

Assim, cabe aqui afgumas interroga9óes a todos os sócios, que tafvez contribuam na reflexao sobre o real 
significado e importancia, bem como seus rumos e formas de atuayao, que tanto urna SE-CBCE, como o CBCE a 
nivel nacional, devem tomar. 

o que é ser sócio do CBCE? Será que a func;ao do sócio, é a de mero recebedor de revistas e boletins, e 

também de obter descontos em alguns eventos? 

Como os sócios podem atuar no CBCE, além do envio de artigas para a RBCE e da participa9ao nos 

Encontros Nacionais durante as Reuniao Anual da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciencia) e no 

CONBRACE (Congresso Brasileiro de Ciencias do Esparte)? 

Qual o papel que as Secretarias Estaduais do CBCE devem desempenhar? O que deve ser feito para 
fortalece-fas? 

Qual o papel e a importancia política do CBCE dentro da Educa9ao Física e das Ciencias do Esparte, e 
também enquanto movimento social organizado, na atuaf conjuntura política e social? 

Pedimos que se reflita sobre tais questóes, no sentido de que devemos estar atentos sobre os rumos e o 
papel do CBCE, bem como de nossa participayao dentro da mesma. Principalmente se pretendemos mais do que 
aquilo que tem sido feito. 

P .S .. Informamos ainda, que estamos em cantata com a Di~iio Nacional do CBCE, afim de informar o acorrido em 

rela~ao ao processo e/e/toral desta Secretarla, bem como, para solicitar orlenta~ao de como devemos proceder neste 
caso. 



V Simpósio Paulista de Educac;ao Física 
"Educa~ao Física: que profissao é essa?" 

Data: 
Local: 
Promo9ao: 

Endere90: 

Fone: 

14 a 17106195 

Rio Claro - SP 
Departamento de Educac;ao Física - UNESP 
SES/ - Rio Claro!SP 
Av. 24-A, 1515 - Befa Vista 
13506-900 Rio Claro -SP 
(0195)34-0244 R. 160 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

RENOVACAO DA ANUIDADE DE 1995 
Conclamamos todos os sócios a efetuarem o pagamento da anuidade de 1995 o mais breve posslvel. 
Lembramos mais urna vez que a renovaºáo é necessária para todos independentemente da data do pagamento em 

1994 ou da data de filiai;:ao em 1994. Observamos também, que a Revista e os boletins do ano de 1995 somente serao 
enviados aos sócios atualízados/95. 

Para atualizaºªº (ou associac;ao) basta preencher o formulário no final deste boletím e remeté-lo a SE-CBCE-SP 
juntamente com cheque nominal ou comprovante de depósito no valor correspondente a categoría de sócio. 

Colabore com a campanha de amplia~ao do nosso quadro de sócios. Divulgue o CBCE e convide 
seus colegas a se assocíarem! 
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COMO SE ASSOCIAR 
Preencha a ficha de inscric;áo em anexo e envie para: SECRETARIA ESTADUAL CBCEISP 

End. Rua Com. Cezar Alfieri 146/61F Sao Paulo - 02840-130 - SP. Junte a ficha de inscric;ao o pagamento 
da anuidade, que pode ser feito através de depósito bancário no Banco ITAÚ - Ag. 1262 - C.C.00230-4 em 
nome de CBCE. Ou envie cheque nominal em nome de "Ricardo Ducatti Colpas I José A. Colleti • CBCE". 

ANUIDADE 
O CBCE é mantido basicamente pelo pagamento de anuidade (o pagamento náo é válido por um ano e sim para 
o ano em que foi efetuado). 
Valor da Anuidade é o seguinte: 
Estudante: 10 REAIS Efetivo : 15 REAIS Pesquisador: 15 REAIS lnstitui~ao: 25 REAIS 

ENDERECO: 
Rua Com. Cezar Alfieri 146\61F -sao Paulo - CEP 02840-130 -SP 
Fone: (011) 265-7534 e/ Francisco (Sao Paulo) ou (011) 228-9791 c/ André (Sao Paulo) 

no me 

COLÉGIO BRASILEIRO DE CIENCIAS DO ESPORTE 
SECRETARIA ESTADUAL DE SAO PAULO 

FICHA DE INSCRl<;AO 

endere~:o: 

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

telefone instituic;áo onde trabalha ou estuda 
estudante O 

cheque nominal O sócio novo O categoría efetivo O 
depósito bancário O renova9áo O pesquisador O 

CEP 

SEICBCE./SP - Rua Comend. Cezar Alfieri, 146/61F - Sáo Paulo - SP CEP 02840 -130 


