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Este oficio 002 segue a sistem~tica do primeiro, utilizan
do o encaminhamento aos sócios de·um prospecto de interesse geral na
area da Os SUMÃRIQS CORRENiES BRASILEIROS do Instituto ·Bra
sileiro de Informaç~o em Ci~ncia e Tecnologia (IBleT) tr~zem informa
ções que complementam os trabalhos da EEFUSP 11 íNDICE BIBLIOGRÁFICO" e
do CEDOC-UFMG " SUMÁRIOS DE PERIÓDICOS ". A publicação do IBICT é subsi
diada, o que torna o preço de sua assinatura quase simbólico para as 12
(doze) edições anuais.

Segue com o ofício o ESTATUTO dó CBCE com o cronograma de
trabalho elaborado pelo Vice-~residente de Esportes, Lino Castellani
Filho, que e st a r espon sav e I. pelo projeto de atualização do documento
legal do Colégio.

PARA ONDE VAI O COLEGIO ?

Criado numa -epoca em que qualquer . -reunlao ou a g1u t i n a Ç' ã. o
de pessoas era suspeita, o CBCE teve·, na sua formação, a característica

-- ---- --.- - - -~--~- -- - --=c----:.------Co r P orativ i s t a das i n st i tu i ç õ és que con se gu iram sob re v iver ã é poca : de
cisões centralizadas e hierarquia rígida, com poucos " abnegados " to
cando os trabalhos e a revista. Isto deixou marcas fundas em todos. lio
je, os quase sessenta sócios respons~veis pela diretoria e representa -
çoes ainda se sentem angustiados por terem que " dirigir " o Colégio
nesses 2(dois) anos. Na outra ponta, a maioria dos SOC10S se refugia
ainda, na expectativa de Berem meros assinantes da Revista, embora org~
lhosos de pertencerem ao CBCB.

~ preciso estar claro que o ideal -nao -e a importância do
Colégio em Sl. Ãs vezes, essa importância pode até ser simulada. A efe
tividade do CBCE deve ser medida pelo" estado da arte" das ciências
do esporte no Pais. Portanto, devemos as.sum1r que ainda ostentamos um
bo~ nível de desimportância e nao e pelo caminho de fazer as coisas ,rp~

1a honra e glória do CBCE ". Assim, podemos dizer que somente o ~ .SOC10
que estiver em são João dos Patos, sertão do Maranhão, e que poder~ sa
ber e dizer do CBCE na sua região e articular 18S0 com o Brasileiro que
a nossa entidade tem no nome. E nesse sentido que cada um de nós
mil é o Colégio. De outra forma ser1a regredir.
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AUDITORIA

Em reun i ao de _19 d e,m a i o , na- sede em são Paulo, a direto
r~a d~cidiu buscar a contratação de uma auditoria financeira~admi~istra
tiva no CBCE. Além de recuperar a documentação do CBCEa auditoria va~
resgatar a difícil situação da atual gestão, a de ~star administrando
o Colégio sem ter recebido a preita~ão de contas da gestão anterior.

RivISTA NOVA ESCOLA

Estamos em negociação com a editora da RNE, Ana Maria San
thez, para a participação das Ci~ncias do Esporte na Revista. A pr6xima
circular dever~ t~azer detalhes desse trabalho. De qualquer maneira . -

Ja

est~ aberto mais ess~ canal de divulgaçio: 300 MIL EXEMPLARES, duzentos
e vinte mil distribuídos nas -escolas de 19 grau pela FAE e . A sugestão e
que demos uma olhada na Revista (num dos 80 ~il exemplares que estão
sendo vendidos em banca) e preparemos nossas contribuições. Artigos
id~ias, sugestões, coment~rios sobre matérias ... No caso de mais de 10
assinaturas os s6cios do CBCE t~m 20% de desconto.

COHISSÕES

Hesmo antes do novo Estatuto e do regimento é preciso no
mear comissões, ou Grupos de Trabalho com a finalidade de elaborar pr~
postas de 11 encaminhamento oficial_li do CBCE ou reunir documentos e pr~
por tratamento de temas específicos. A título prec~rio ficou estabeleci
do que os Grupos de Trabalho serão compostos de no mínimo 3 - .soc~os, sob
a coordenação de um s6cio-pesquisador. Os trabalhos terão o prazo de 90
dias para serem apresentados, ressalvados os que justificarem mais que
isso.

Estamos solicitando sugestões para a composição dossegu~~
tes GT: 1. Acompanhamento das-Indicações do CND; 2. Criança e Atividade
Física; 3. Constituinte; 4. Saúde Escolar; 5. Boxe; 6. Anabolizantes
7. Academias.

ANUIDADES
Voltamos a lembrar: 93 cruzados para estudantes e

cruzados para profissionais.
139,5

Um abraço

.~.

Laércio Elias Pereira
Presidente


