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P.ENSANDO ALTO
\

BOLETIM DA DIRETORIA DO CBCE - Nº 1 - SETEMBRO (11) /85
O PENSANDO ALTO, ainda sem o retorno escrito do povo da Di-

retoria (eu sei que não deu tempo) segue o seu caminho. A espe -
,rança e que ele desencadeie outros boletins. Seria bom que a Ce-

li fizesse a sugestão da estrutura de 1 boletim para os represe~
tantes, o Fuga para os pesqüisadores e o Caco para o pessoal da
máfia de branco.
ROLANDO A DíVIDA

Conseguimos, com a ajuda do Lino, o parcelamento da divida
com a gráfica sem reajuste. Como nas casas pernambucanas: 3 vezes
sem juros. Demos 30 milhões que o Willian descolou no Congresso de
Poços e pagaremos os restantes 27 milhões em duas parcelas: dia 10
de novembro e 28 de dezembro. Sedeusquizer e tivermos novos sócios.

PESO DA BUROCRACIA
Tradicionalmente estava saindo mais cara a burocracia de admis

sao com os sócios pretendentes que acabavam não sendo do que com a
cobrança de &~uidade dos sócios efetivos. Funcionava assim: a pes

soa interessada mandava uma carta pedindo pra saber do CBCE. A se
cretaria mandava uma carta e uma ficha de inscrição. O cliente em
potencial preenchia a ficha e ficava aguardando a aprovação da dire
toria. A diretoria aprovava e mandava a cobrança: o esforçado pre -
tendente deveria ir até o Banco Real ou ao Correio (s?) mandar uma
ordem de pagamento ou um vale postal. Ao custo de hoje seriam quatro
selagens e dois i~pressos: ~$ 2,40, fora o transtorno de ir ao Cor-
reio ou Banco. Resultado: encontramos 1.463 (~il quatrocentas e ses
senta e três, mesmol) fichas preenchidas aguardando pagamento.

NOVA SISTEMÁTICA

,
AgorE as fichas de inscrição já devem vir com cheque nominal •

Não aceitamos ordem de pagamento nem vale postal. (Aliás, encontra
mos várias ordens sem remetente aguBrdando bronca dos emissários)
Quando vier pedido de Lnf'o rmaç ào seguirá o prospecto - em elabora-
ção - que já tem ficha de inscrição e deve voltar com o cheque.

ATACill~DOOS 1463
De qualquer jeito, esse pessoal que preencheu e mandou ficha

algum dia se interessou p/ CBCE; é, como se diz, um grupo de "clien



tes em potencial" que merece atenção. Vamos datilografar os ender~
ços para manter os pontos de venda (propaganda de congressos e pu-
blicaç5es p.ex.). microfilmar as fichas (pra não perder as informa
ç5es) e devolvê-Ias com envelope selado oara retornarem com os che
ques, ao ~reço especial da ORTN de julho.

A operação resgate está orçada em 2 milhões. Se houver um re
torno de 10% (que é uma estimativa modesta) teremos em caixa 6 mi-
lhões.

NOVA BUROCRACIA
Foi uma deCifão bem discutida. No sentido de cheia de discus

sao. Vamos reiniciar a numeração das correspondências. Usaremos as
iniciais SN (sem nome) para registrar a correspondência da nossa
gestão. Fica assim pra cada diretor:
OF.CBCE-SNGP/000/85 - Presidência (o G é de gabinete)
OF.CBCE-SNME/OOO/85 - VP de Medicina
OF.CBCE-SNCB/OOO/85 - VP DE Ciências Básicas
OF.CBCE-SNED/OOOj85 - VP de Educação
OF.CBCE-SNES/OOOj85 - VP de Esportes
OF.CBCE-SNCE/000/85 - VP de Congressos e Eventos
OP.CBCE-SNTE/OOO/85 - Tesouraria
OF.CBCE-SNSE/OOO/85 - Secretaria
OF.CBCE-SNREjOOO/85 Coordene,ção de Repr-e eerrt aç ô es Estaduais
OF.CBCE-SNCP/OOO/85 - CoordenaGão de Publicaç5es

DIrHEIRO FEDERAL
~ Presidente vai à SEED dia 3 pra reclamar a verba do CBCE

que foi prometida e desprometida no 19 semestre. Acontece que eventos
tos e açoes menos significativos recebem apoio da SEED, e nós ain~
da estamos na esperança.

BRASÍLIA (I)
O Presidente vai ter audiência com o Prof Paulo MeIo, dire

tor de publicaç5es do CNPq, para continuar uma conversa iniciada em
julho)sobre a importância do CNPq comparecer na única revista cien-
t{fica da área de EF e Esportes que atende aos 5 requisitos do Or -
gão Federal.



BRASILIA, (lI)
Acertamos, no último papo com o Prof. Ricardo Rodrigues,

secretário-geral do COMUT, a remessa do folheto explicativo do
Programa pra todos os sócios do CBCE. Entraremos com os endere
ços.

Aproveitando a turnê federal vou ver se o IBICT, que s~g
sidia um~ograma de bibliografia em várias áreas, se interessa
em bancarun número especial da RftCE com o índice completo das
revistas - incluindo congressos - com referências completas e
recuperação por autores, co-autores e assuntos, organizado pe-
lo Leopoldo Vaz e por mim, nos moldes do INDICE DA REVISTA~~~
sileira de EDUCAÇÃO FlsICA, que a SEED editou por Uberlândia
no ano passado.

o Ramiro, que criuu o cartaz doIV Congresso, fez várias
sugestões para o novo logotipo do CBCE. Mandem também suges
tões pra gnnte montar uma página completa no próximo PA.
RlEVISTA DE PESO

Transportamos algumas toneladas de revistas do [RCE pra
um depósito secreto descolado pelo Emédio. É ridículo a gente
manter um estoque troncho desses. Antes de vander por quilo ~
ra bom alguma campanha de venda mais barata e incentivo a no-
vos sócios. Vai urna sugestão do Vd ct or , a seguir ~=ditada por
telefone}

SUGESTÃO Da VICTOR
· Deixar revistas com sócios pesquisadores pra grampear

inscrições no ato e já entregar as revistas, inclusive com ~4
guma do ano passado como brinde

· Sócios de SP parar a anuidade na sede e ganhar revistas.
· Venda de volumes do ano.

RELATÓRIOS'
o relatório do Coordenador das Representações Estaduais

da Velha República lli~o) está indo pra Celi. Quanto aos ou -
tros diretores, estou pedindo pro Osmar. A cartoriação da ata
está demorando e o Osmar continua ajudando no controle dos ~a~

tos.
ANEXOS
. Cartas da posse pras autoridades que a diretoria achar âmp~~

tante - avise a Secretaria
. Fichas de inscrição
ESSA OLTIMA FOLHA FOI RANCOROSAMENTE DATILOGRAFADA COM A OCTO-
GENÁRIA MÁQUINA DO CBCE. É PRA SENSIBILIZAR A DIRETORIA PRA U-
MA NOVA.



do-as a seguir aos s6cios comunicando-lhes a data de rea
lizaçãoda Assehlbléia Geral Extraordinária.
DJ\TA LIMITE DE ENCAMINHPJv1ENTO:Maio/ 86 (respeitando o Py~
zo fixado pelo estatuto em vigor)

1.6. Realiz~ç~o da Assembléia Geral ExtraoTdinâria com vistas
~ alteraçio dos Estatutos, a se efetuar por ocasião da
389 Reunião Anual da SBPCem Curitiba - julho de 1986

2. Estabelecimento de 1 cronogramaJestratégia de ação com vistas
à nomeação dos representantes estaduais
2.1. Encaminhamento - através da Secretaria - Aassessora de

representações estaduais, das sugestões dos diretores
com o subsequente encaminhamento de sua proposta à Dire-
toria, para a devida apreciação.

~ --=D::.:A~-T:....:A~=-L.::.Il:..:·V1~ti-=-T=EPARA ENCAM INHAMENTO _3_0_/_9_/_'_8 _
2.1. Encaminhamento - através da Secretaria - à assessora de '

Representações Estaduais, das sugestões dos membros da Di
retoria para o preenchimento dos cargos em apreço.
DATA LHlITE DE ENCAf>'lINHAMENTO30.9.85

2.2. Análise por parte da Assessora de Representações Esta
duais, das sugestões dos Diretores com o subsequente enca
minhamento de sua proposta 3_ Diretoria para a devida apre
claçao.
DATA LIMITE DE ENCAMINHAMENTO 20/10/35

2.3. OBS: Os casos que fugirem i regra estabelecida pelo cronQ
grama serao analisados individualmente de forma por--
menorizada ..

2.4. EMPOSSN~ENTO DOS NOVOS REPRESENTANTES ESTADUAIS
DATA LIMITE: 31/10/85

DELIBERAÇOES DA 19 REUNIÃO DA DIRETORIA -5/9/85
1. Estabelecimento de um cronograma de execução com vistas à re-

forma estatutária, a saber:
1.1. Encaminhamento aos membros do CBCE, por parte da Secreta

ria, do Estatuto em vigor, para devida análise.
DATA LIMITE DE ENCÂMINHAMENTO: 30/9/85

1.2. Análise do Estatuto em vigor por parte dos membros da di
retoria, com o subsequente encaminhamento de propostas
de alterações à Secretaria do CBCE
DATA LIMITE DE ENCAMINHAMENTO 30/ll/85

1.3. Ordenação/sistematizaç~o - por parte da Secretaria - das
sugestões oriundas da Diretoria, com o subsequante enca-
m inh amen t o delas a0S sócios, para a devida análise dos
mesFtos.
DATA LIMITE DE ENCAMINHAMENTO 30/1/86

1.4. Ani1ise pelos sócios do Estatuto e das propostas de alte
raçao advindas da Diretoria, com subsequente enc::tminha-
mento de sugestões à Secretaria.
DATA LIMITE DE ENC.MHNHAMENTO 30/3/86

1.5. Ordenaç~o/sistematização - por parte da Secretaria - das
nronostas encaminhadas, dando-lhes forma final, devolvenL L _


