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EDITORIAL 

Como é do conhecimento dos sócios do CBCE-SP, 1995 é ano de elei<;ao para a gestflo do biénio 95/97 para a nossa 

Secretaria. A partir deste Boletim Informativo (nº 07 - jan/fev) estaremos dedicando este es~ quase que exclusivamente para as 
questOes atetas ao processo eleitoral, que ora se inicia. 

Vale ressaltar, que a atual Comissáo Provisória que coordena a SE-CBCE-SP, vem se desdobrando ao máximo para garantir 
o caráter democrático do referido processo eleitoral. É neste sentido que conclamamos todos os sócios a participarem efetivamente 
deste processo. Entendemos que s6 com a intensa participat;flo de todos os sócios, é que conseguiremos construir e consolidar o 
CBCE, bem como suas Secretarias Estaduais, enquanto entidades representativas e es~ privilegiados para o debate acerca das 
temáticas das Ciéncias do Esparte, nos ámbitos sócio-polftico--económico. 

Neste número ratificamos a nomea<;ao da Comiss00 Eleitoral (CE) e publicamos as normas e o calendário elaborados por 
esta, para o processo eleitoral. 

Portante, esperamos que se organizem chapas para a disputa eleitoral, bem como cada sócio divulgue, debata, encaminhe 
sugestOes e fiscalize todo o processo eleitoral. Contamos com a expressiva participa<;ao de todos. E desejamos boa sorte aos 
concorrentes . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ELEICÓES - 1995 

A Comissoo Provisória que coordena a SE-CBCE-SP, nomeou para compor a comissao eleitoral que organizará e fiscalizará 
o processo eleitoral para Oír~ da referida Secretaria e que se dará no decorrer do corrente ano, os seguintes sócios: 
Sidnei Rodrigues Batista (Presidente) 
Sandra Maria Tedeschi (1ª Secretária) 
Berenice Bueno de Sena (2" Secretária) 

A Comissáo Eleitoral (CE) no uso das atribuiyóes que lhe sáo conferidas resolve estabelecer as seguintes normas, bem 
como o calendário que conduziíOO o processo eleitoral para a SE-CBCE-SP: 

• Da elei~lo e da posse 
1 - O processo eleitoral que ora organizamos visa eleger através do voto dos sócios da SE...CBCE-SP, a nova Diretoria para a 
referida Secretaria, para o biénio 95/97. A nova Diretoria tomará posse no dia 23 de agosto de 1995. 

+ Da inscri~ilo de chapas 
2 - A eleit;:OO será disputada através de chapas compostas pelos sócios inscritos no Estado de SOO Paulo; 
3 -As chapas devem ser compostas por no mlnimo 3 sócios; 
4 - S6 poderao integrar as chapas os sócios que estiverem com sua situa<;OO regularizada junto ao CBCE (quites com a anuidade 
referente a 1995); 
5 - Ao se inscrever cada chapa deve: 
5.1 - Apresentar o nome completo, enderec;o, telefone e a categoría de sócio junto ao CBCE, de todos os seus integrantes; 
5.2 - Apresentar o nome (da chapa) pelo qual a mesma será identificada durante o processo eleitoral; 
5.3 - Apresentar urna carta-programa de no máximo 1 (urna) lauda e rneia (30 linhas, 70 toques por linha) sobre as diretrizes e as 
8<(6es que pretende implantar durante a próxima gestoo; 
5.4 - Nomear um componente para acornpanhar os trabalhos desta Cornissáo Eleitoral; 
6 - As chapas devem ser inscritas por via postal, até o dia 04 de maio de 1995. Essa é a data limite para postagem junto ao correio 
da correspondéncia contendo a inscrit;:OO da chapa. As inscriyóes postadas após essa data serao automaticamente impugnadas; 
7 - As inscri<;;Oes de chapas devem ser enviadas a Comissáo Eleitoral, aos cuidados de seu Presidente: 
Sldnei Rodrigues Batista Rua Domingos Lopes, 81 Slo Paulo tUG06-050 - SP 
8 - Após o recebimento da inscri<;aa esta CE entrará em cantata com o representante da chapa para informar se aceita ou impugna 
a chapa inscrita. No caso de irnpugnacr00 a chapa terá um prazo de 5 (cinco) dias corridos, para apresentar recurso contestando tal 
decisáo. A CE examinará o recurso e decidirá se ratifica ou nao a impugnacr00. nao cabendo mais recurso sobre tal decis00. Em 
caso da chapa n~ apresentar recurso dentro do prazo, contestando a irnpugna<;ao, esta será autornaticamente homologada; 
9 - As chapas inscritas bem como sua carta-programa serao divulgadas no Boletim Informativo número 08 (oito) da SE-CBCE-SP; 
1 O - Os sócios poderao impetrar recurso solicitando irnpugna<;ao de chapas. Para isso deveráo enviar via postal, recurso 
fundamentando o pedido de irnpugnacr00. A data limite para postagem dos recursos é 20 de junho de 1995. A CE examinará o 
pedido de impugn~ e decidirá se o acata ou noo. Noo sel'OO aceitas recursos sobre tal decisáo. 
11 - Os recursos, bem como as decisóes da CE serao divulgados no Boletim número 09 (nove) da SE-CBCE-SP; 

+ Davota~o 
12 - A votat;OO se dará por via postal; 
13 - A cédula eleitoral conterá o nome das chapas inscritas; 
14 - A ordem das chapas na cédula será decidida por sorteio; 
15 - A cédula eleitoral será enviada ao sócio, juntamente com 1 (um) envelope em branca (onde o sócio deverá colocar a cédula 
após votar) e um envelope selado, tendo como destinatário a SE-CBCE-SP. O sócio deve lacrar/fechar o envelope coma cédula e 
colocá-lo no envelope destinado a SE-CBCE-SP. O sócio nao deve identificar o envelope em branco, caso isso acorra o voto será 
anulado; 
16 - A cédula eleitoral será enviada a todos os sócios quites com a anuidade de 1994. Entretanto para efeito de computac;:OO dos 
votos s6 serao aceitas os votos dos sócios com a situai;OO regularizada no ano de 1995, ou seja com a anuidade deste ano paga; 
17 - SeíOO computados todos os votos que forem pastados no correio até o día 20 de julho de 1995 e que chegarem até o dia 05 de 
agosto de 1995; 
18 - O controle dos votos se fará pela identificayao do remetente da carta. Checada as condi96es e constatado que o sócio está 
habilitado, seu envelope contendo a cédula será colocado em urna, junto aos demais votos. 
19 - A urna será aberta para apu~ dos votos no dia 07 de agosto de 1995, em local ainda a ser definido. A apurayOCl será 
aberta ao público. 



• Calendário do Processo Eleitoral SE-CBCE-SP 
Divul~ das nonnas e calendário do processo elertoral 
l nscri~ de chapas 
Divulgai;OO das chapas e cartas programas 
Recursos dos sócios para impugn~ de chapas 
Divulgac;:oo dos recursos e orientac;:oo sobre a vota<;áo 
Vo~até: 

Apurac;:oo 
Divulg~ 

Pos se 

05/03/95 
04/05/95 
20/05/95 
20/06/95 
10/07/95 
20/07/95 
05/08/95 
07/08/95 
15/08/95 
23/08/95 

80-07 
(Data limite para postagem) 
80--08 
(Data limite para postagem) 
80--09 
(Data limite para postagem) 
(Recebimento) 
(Local a ser definido) 
80-10 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
11 FÓRUM DE DEBATES INFORMACAO PROFISSIONAL EM LAZER 
DIAS 26 e 26 DE MAIO DE 1996 
LOCAL : CENTRO DE CONVENc;óES UNICAMP 
PROMoc;Ao : FEF/UNICAMP 

SESC 
ALATIR 

o encontro é destinado "'5 Organizafóes e Proflssionaís dos serores Público e Privado, Institutos de 
Ensino e Pesquisa e Estudantes da área de Lazer. 
Maiores informa~Oes: CODEX Tel. (0192) 39-7681 

DEL Tel. (0192) 39-8594 ou vía Fax (0192) 39-4338 
© Descontos especiais para os sócios do Colégio Brasileiro de Ciéncias do Esporte (CBCE). 

©© Os sócios do CBCE receberao maiores informa~Oes sobre inscri~Oes, hospedagem e descontos, 
através de mala-direta do evento . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

RENOVA<;AO DA ANUIOADE DE 1995 
Conclamamos todos os sócios a efetuarem o pagamento da anuidade de 1995 o mais breve possível. 
Lembramos mais urna vez que a re~ é necessária para todos independentemente da data do pagamento em 

1994 ou da data de fili~ em 1994. Observamos também, que a Revista e os boletins do ano de 1995 somente serao 
enviados aos sócios atualizados/95. 

Para atualiza900 (ou associ~) basta preencher o formulário 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. 

Colabore com a campanha de ampllafao do nosso quaclro de sóclos. Divulgue o CBCE e convide 
seus colegas a se assoclareml 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
COMO SE ASSOCIAR 

Preencha a ficha de I~ em anexo e env1e para: SECRETARIA ESTADUAL CBCE/SP 

End. Bw Com. Cez« Mltt11M1F Slo Piulo - OZH0-130 - SP. Junte a ficha de fflscrir;4o o pagamento da anuidade, que pode ser fello 
através de depósito bancário no Banco ffAÚ - Ag. 1ZfZ- C.C.00230-4 em noma de CSCE. OU envie cheque nominal em nome de "Ricardo 
Dualttl Colpas I José A. Colffdl - CBCE". 

ANUIDADE 
o CBCE é mantldo baslcamente peto pBg8t11ellto de anuldade (o pegamento nao é válido por um ano e slm pera o ano em que foi efetuado). 

Valor da Anuidade é o seguinte: 
Estudante: 10 REAIS Efetivo : 16 REAIS Pesquisador: 15 REAIS lnstitui~o: 25 REAIS 

ENDERECO: 
Rua Com. Ceur Alfler1146\&1F - Slo Paulo - CEP 02840-130 - SP 
Fone: (011) 265-7534 el Francisco (SAo Paulo) ou (011) ~ el André (sao Paulo) 

no me 

COLÉGIO BRASILEIRO DE Cl~NCIAS DO ESPORTE 
SECRETARIA ESTADUAL DE SAO PAULO 

FICHA DE INSCRICAO 

ender~: 

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

telefone instituic;áo onde trabalha ou estuda 
estudante O 

cheque nominal O sócio novo O categoria efetivo O 
depósito bancário O renov~ O pesquisador O 

CEP 

SE/CBCE./SP - Rua Comend. Cezar Alfieri, 146/61F - Sao Paulo - SP CEP 02840-130 


