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PREOCUPAÇÕES~~~
Amigas e amigos associados

Os primeiros meses de 1998 nos trazem sérias preocupações. A forma com a qual a
Educação e a Ciência & Tecnologia têm sido tratadas mais uma vez nos anuncia que muitas
lutas ainda teremos que enfrentar até que se reconheça a importância fundamental dessas para
a sociedade brasileira, ainda mais quando mantemos sempre vivos os sonhos de justiça e
igualdade.

Nesses meses assistimos os professores das escolas públicas estaduais optarem por uma
justa greve para se fazerem ouvidos em suas reinvidicações de uma escola melhor e de um
salário digno. A despeito da grande mobilização e da longa parada, o Governo Estadual faz
'ouvido de mercador' e insiste em sequer considerar com profundidade as necessidades do
corpo docente, em um processo onde quem tem a perder são as crianças em idade escolar, os
pais, os professores, enfim, toda a população.

Também o Governo Federal adota atitude semelhante. Com os velhos argumentos
economicistas, prefere 'dar ombros' aos professores universitários, tentando os engabelar com
uma suposta bolsa e se negando a discutir qualquer possibilidade efetiva de aumento salarial.
Com as Universidades sucateadas, só resta aos professores cruzarem os braços. O fundo do
poço já se aproxima rapidamente, sem sensibilizar nossos 'queridos' governantes.

Esses mesmos govemantes já no ano passado, em nome da manutenção de uma moeda
e de um plano econômico, construídos em bases economicamente polêmicas, cortaram verbas
significativas das instituições de pesquisa, colocando projetos e programas de pós-graduação
em risco. Curiosamente, parte significativa de nossos atuais 'govemantes' fizeram uso dessas
mesmas bolsas em sua vida. Tudo bem para eles; já não precisam mais!!

Por fim, o diretor-superintendente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio
de Janeiro (FAPERJ), que já vinha dirigindo a Instituição nos últimos dois anos, pede demissão
por não concordar com nova destinação de verbas promovida pela atual Secretaria de Ciência
e Tecnologia. O Governo Marcelo Alencar, que já vem descumprindo sistematicamente sua
promessa de campanha de destinar os 2% previstos em Constituição Estadual para a FAPERJ,
só tem repassado cerca de 15% do que deveria, agora ainda aumenta mais a ação perniciosa de
seus tentáculos. Em ano de eleição, é necessário destinar verbas para situações que rendam
mais votos, não é mesmo?

Enfim, estamos muito preocupados com isso tudo. E esperamos organizar iniciativas
para que nossos associados possam também estar atentos. Afinal, essa é também nossa função
enquanto entidade científica: manter nossa indignação em dia!

Um grande abraço e boa leitura! !

--~- .-



TAXA DE INSCRIÇÃO I 1998
- Problemas -

No último Boletim, divulgamos
que em breve os SOClOS estariam
recebendo os boletos para o pagamento
da taxa de inscrição do ano de 1998.
Contudo, problemas com os correios
impediram a chegada de tais boletos a
casa de nossos sócios.

Pedimos desculpas e
compreensão. Para regularizar sua
situação, nosso associado pode enviar
um cheque nominal ao CBCE, com o
valor da taxa anual (R$50,00 para
Instituições; R$20,00 para estudantes de
graduação; R$30,OO para professores)
para a Secretaria Estadual ou para a
Secretaria Naciona1.

Lembramos que dependemos
dessa taxa para darmos continuidade as
nossas atividades no ano de 1998.

CONGRESSO ESTADUAL DE
EDUC. FÍSICA! CIÊNCIAS DO

ESPORTE

Todos nossos associados já devem
ter recebido o primeiro comunicado do
Congresso que pretendemos organizar
entre os dias 17 e 19 de setembro deste
ano.

Temos dado continuidade à
organização deste evento, esperando que
ele possa ocupar um espaço importante
em nosso Estado.

Os preparativos seguem tran-
quilos, grande parte dos palestrantes
convidados confmnou sua presença, mas
ainda precisamos de muita ajuda,
principalmente para conseguir passagens
aéreas para trazer três convidados de
outros estados.

REVISTA BRASILEIRA DE
CIÊNCIAS DO ESPORTE

•••
Em breve estaremos divulgando

um comunicado mais completo e mais
novidades. Os interessados em ajudar na
organização, por favor, nos procurem
nos telefones disponíveis no [mal desse
Boletim.

Alguns de nossos associados, com
alguma razão, estão estranhando e/ou
reclamando a demora da chegada do último
número de nossa RBCE.

Compreendemos a 'bronca', mas
pedimos um pouco mais de paciência.
Lembramos que a publicação de uma revista
científica não é tarefa das mais fáceis, ainda
mais com a atual redução de verbas dos
órgãos de fomento à pesquisa.

Recebemos recentemente a informa-
ção que a próxima edição da RBCE já está
quase pronta na gráfica e em breve deverá
estar chegando às residências de nossos
sócios.

Foi realizado entre os dias 17 e 20 de
abril, nas instalações do Estádio Caio
Martins (Niteroi), a sétima edição do
Seminário de Movimento Estudantil e
Esporte (SMEE), organizado pelo Centro
Acadêmico de Educação Física Alberto
Latorre de Faria (UERJ).

Estivemos lá presentes, divulgando a
Instituição e nossas iniciativas, retomando o
contato com antigos sócios e realizando
novas associações.

REUNIÕES DA SECRETARIA

Conforme tínhamos nos comprome-
tido, voltamos a divulgar as reuniões da
Secretaria Estadual do CBCEIRJ.



Nessas reuruoes, procuramos
organizar e traçar todas nossas ações e
inciativas. Elas são abertas a todos os sócios
que se interessarem e desejarem ajudar no
melhor funcionamento de nossa secretaria.

Lembramos que sua participação é
fundamental!! !

As reuniões são sempre realizadas às
18h, no Centro Acadêmico de Educação
Física - UERJ - 90 andar - hall dos
elevadores. Próximas reuniões:
* 07 de maio
* 29 de maio
* 17 de junho
Obs: Por favor, confirmar por telefone.

INFORMAÇÕES GERAIS

CONGRESSOS

* Maio
Data: 14 a 16
Encontro Regional de Estudantes de
Educação Física - Regional 4 - ExNEEF
Tema: Educação Física na corda bamba: da
formação acadêmica à atuação profissional
Local - Goiânia - UFG - Goiás
Informações: Univ. Federal de Goiás

* Maio
Data: 22 a 24
I Encontro Regional de Estudantes de
Educação Física - Regional 2 - ExNEEF
Tema: A formação acadêmica 'em jogo' ...
Local - Vitória - UFES - Espírito Santo
Informações: (027) 339-6172 - Emerson
(027)335-2623 - EmersonlArian

* Julho
Data: 8 a 12
VI Congreso de Educación Física e Ciencias
do Deporte dos Países de Língua Portuguesa
Tema: Deporte e humanismo en clave de
futuro
Local - Corunha - Espanha
Informações: (34) 81-167000 (ext. 4046)
http://www.udc.es/íneflIniCong.htm

* Outubro
Data: 26 a 30
V Congresso Mundial de Lazer
Tema: Lazer em uma sociedade globalizada-
inclusão ou exclusão
Local - São Paulo
Informações: (011) 50803000
e-mail: leísure@sescsp.com.br

* Novembro
Data: 22 a 27
VI Congresso de História do Esporte, Lazer
e Educação Física
Tema: Caminhos, meios e estratégias para o
desenvolvimento da pesquisa em historia do
esporte, lazer e educação fisica.
Local - Universidade Gama Filho - Rio de
Janeiro
Envio de trabalhos até 31 de agosto
Informações: (021) 599-7138
e-mail: victor@marlin.com.br

PERIÓDICOS

*Perspectivas em Educação Física Escolar

Este periódico é publicado pelo
- departamento de Educação Física da
Universidade Federal Fluminense. Já e, seu
segundo número, é exclusivamente destinado
a artigos ligados à Educação Física escolar.

Para maiores informações sobre a
aquisição de exemplares da revista ou sobre
as normas para envio de artigos, entrar em
contato com o DEFIUFF - Morro de São
João, s/n, Centro - Niteroi - Rio de Janeiro -
CEP: 24010-150. Ou pelo telefone (021)
620-8080; ramal 37l. E ainda com Neyse,
pelo e-mail neyse@marlin.com.br.

INTERNET

* Home-page do CBCE

Você quer saber mais informações
sobre nossa Entidade Científica e sobre a
Secretaria Nacional? Basta acessar a home-
page do CBCE em:
http://www.cds.ufsc.br:80/cbce/cbce.htm

mailto:victor@marlin.com.br
mailto:neyse@marlin.com.br.
http://www.cds.ufsc.br:80/cbce/cbce.htm


CONTATOS COM A SECRETARIA
ESTADUAL - CBCE/RJ

Já há algum tempo no ar, em breve
novas informações estarão sendo
incorporadas a esse sítio. Logo, acesso logo
etome a acessar em breve, para ter acesso às
novas informações!

Continuamos sempre esperando a
comunicação de nossos associados. Não
fique encabulado ou com preguiça! !
Aguardamos seu teefonema e/ou sua
mensagem!!

* Victor Andrade de MeIo
tel: (021)234-5923
e-mail: victor@marlin.com.br

* Neyse Luz Muniz
tel: (021) 627-2572
e-mail: neyse@marlin.com.br

* Hajime Takeuchi Nozaki
tel: (021)312-8718
e-mail: nozaki@homeshopping.com.br

mailto:victor@marlin.com.br
mailto:neyse@marlin.com.br
mailto:nozaki@homeshopping.com.br

