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EDITORIAL
***************************

Insta!cu-se a partIr co dla 30 de agosto de 1991,em nosso Es-
tado ,uma nova diretoria da SecretarIa Estadua] pa,o o biênIo 91/93

Sendo ;abedora das Clflculdades na condução e na organlzacão
de uma Secretaria Estadual,prlncIpalmente por representar uma entIdade
do maIS alto slgnlflcado,como o ColégIO Brasileiro de CiênCIas do Espor-
te,a responsabilidade passa a ser multIPlIcada ,para dar contlnulcade ao
trabalho até então realizado

Nota-se claramente que a falta de apoIo e IncentIVO a área
científIca e tecnologlca por parte do governo,aumenta e aprofunda a pro-
blemática do desenvolvimento da c:encla em nosso país,bem como Instala
crIses nas Instltulç5es voltadas ~ pesquisa

Entendenc: que Vlvemos um momento hIstórlco,na organização da
socIedade,com posturas democráticas e pOPulares rea:ivar e lncrementar
as asscclaç5es de classe,~ parte Integrante da perspectiva e realidades
atuaiS Desta mane:ra os Integrantes desta nova gestão,sentem-se forte-
leCldos e lncen:lvados a busca da reversão dos fatores negatIVOS

Tendo como pressuposto a busca de uma nova alternatIva para o
gerenclamentoda SECRETARIA ESTADUAL DO PARANA, foram elaboradas algumas
propostas como :) apOIar e Incrementar o orocesso de modernlza,ão dos
serVlços ofereCIdos peio·CBCE,prlorltarlamente no Que concerne à comunl-
cação entre os SÓCIOS, 2) descentrallza~ão com a crIação de comiss5es oe
trabalho, 3) organização de um regImento estadual prÓprlO,qUe atenda as
partIcularIdades do Estado, 4) a realIzação de eventos CIentífICOS de
Alto Nível anualmente, 5) realIzar edições regulares de boletlns e 6)
aumentar SIgnIfIcatIvamente o n~mero de aSSOCiados no Estado de Paraná

Para 'ccnao lidar" essas metas .a lén do interesse e da vontade
de trabalho da nova SecretarIa,nós necessitamos de uma partIcIPa,ão efe-
tIva de todos os assoclados do Paranà,com trabalhos de peSqUISa e artl-
gos,ou aInda ,quer na forma· de sugest5es,quer na forma de crítlcas,pols,
somente asslm poder-se-a demonstrar que a cI~nCla em nosso país resistI-
ra a falta de respeIto e IncentIVO

Contamos com sua partlClpação para "REVI VER" a SEC/PR/CBCE
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PREZADOS SóCIOS*******************
Por meIO desta venho informar aos senhores sobre d

Secretar13 Estadual do Paran~ gestão 89-91,no que ton-
cerne o relato e avalIação neste período

Sendo a prlmelra secretarIa Estadual eleIta em As-
sembl~la datada de Junho de 1988.constltulda por Joclar.
Machado Bernert ,GIllan earraro e Terezinha Krassuskl.
passamos por várIas dIficuldades.coerentes com a Insta-
lação de um novo sIstemas de secretarIas estaduais,mas
no período de 88 a 90 redllzamos várias COnqUIstas
a) ConseguImos amplIar o nº de SÓCIOS de 161 pafa 235
SÓCIOS at~ de2embro ce 1990,
b) ApoIamos várIos cursos envolvIdos com a ClenCla do
esporte E cIvulgamos o eBSE no estado,
c) DIvuisamos os documentos encamInhados pela diretorla
nacIonal do Col~9l0 aos prInCIPaIS orgias do estado
dI Mob:llzamos 2 organizamos e~cursão para o 6~ Con-
gresso do CBCE,onde tIvemos a partlcIPaç~o de 47 .a5SO-
cIado5,e~ Bras:1Ia-D=

Mas os percalços,as difIculdades,a busca de solu-
ç5es para problemas que surgIram ao longo do processo
de consol1oação das mesmas,sobrepuseram-se à boa vonta-
de E lutõ para que a mesma secretaria consaegulsse ter~
mInar seu mandatJ no ritmo que vInha vlndo,e isto cul-
mIno~ com a desintegraçio (pode(imos por aSSlm dIzer)
da Secretarla,vlsto que primeiramente a Integrante Gi-
lIan Carraro mudou-se para São Paulo,onde tem feito e~-
celente trabalho junto ~ diretorIa do CBCE na Unicamp,
e/posteriormente com o deslIgamento de Terezlnha Kras-
SUSkl por motIVOS pessoaIS

De Janeiro de 1991 at~ a presente data funCIonamos
em regIme de [omlssio PrO~isciria,tentando levantar e
so luc i onar as c r i nc i pars metas e alternativas ainda
eXIstentes

Neste processo conturbado pOdemos relatar que
a) realIzamos 16 reunlões,entre abertas e fechadas,sen-
do discutldas várIas questões clentíflcas e adminlstra-
t i vas .
b) até o presente momento.ampllamos o quadro d~ SOCI0'':>
de 235 em dez!90 para 275 até 30/ago!91,sendo esse nu-
mero passive1 de mOdlflcações para mals,polS os SÓCIOS

******************************
* RENOVE SUA ANUIDADE *
******************************



que se credencIaram dIretamente com a seCE naCIOra!,
aInda n~o tIvemos acesso aos seus nomes;
() receoemos,desde a Implantaç~o do regIme interno a
qUan:i~ de Crt 67 131,12 e tIvemos gastos com xerox,
correspondênclas,material de escritórIO na qUantIa de
Cr$ 39204,00,passando para o controle da prÓXIma se-
cretarIa estadua: um saldo POSItIVO de Cr$ 15.492,72,
d) consegUImos uma malor divulgação do CBCE no Paran~,
aInda que restrita

Fazendo um balanço flnal,conslderamos,apesar dos
pesares,a gestão com saldo positivo/deixando várias se-
mentes 110 seu carn i nb o /que poderão vingar ns prm<lma
gestão De forma alguma tIvemos a pretensão de conqUIS-
tas ext raor o i nar i as i sab emo s da d í F i cu loade de se fa.zer
[iê~Cla neste pais,e cont:nuamos,entre acertos e erros,
a apostar nesta proposta Sentimos imensamente por
~queles que se ferperam do processo,mas ao mesmo tempo
agradecemos emocIonados ~queles que se empen~~ra~ co-
nosco para que conseguíssemos manternos com a represen-
t a t ivr dao e de nossas asr i rac ôes frente a oi ret or i a n;:;-
clon~l de uma entidaae CIentífica qUE ObjetIva promover
e lncrementar o estudo do movimento humano enquanto fe-
nômeno bloióglco,neuro-comportamental e sóclo-cu1tural
veIcular a orodu(;ão ao conheCimento na área das Clen-
c i as do esporte.desenvolver C< pes cu i sa n2- sr sa i comc
també~ posicionar-s€lem questões polítlcas,naclonals,
estaduais E munICipaiS de Educa~io/Educaç~o FisIca E
Esportes

As metas prlm~rlas que nos comprometemos alcançar
foram atIngIdas Nos orgulhamos de saber que a ctlação
das SecretarIas EstaduaIS vIngou,e que atrav~s delas,a
divulga~ão da ciência do esporte seri concretlzadaain-
da ma::.s

Agr~decemos a todos ~ue acredItaram na CIenC\q do
Esporte/a todos que nos aoo í aram i a toda~ que aIem de
serIedade e competêncla!po~6uem o cOmpromiSSO de lutar
por um Brasil Justo e democratlco

Estamo; certos de pOdermos cont i nu ar contando C'om
seu a~~lc,agora na secretaria eleIta ,sob a responsabI-
lidade prinCIPal ~e Fernanco MarInho Mezzadrl

Dbr a s ad a
JOCIAN "ACHADO BUENO
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****************************************************************************
v:! CONGRESS8 BRAS:~E!RO DE CI~NCIAS DO ESPORT~

UBERLÂNDIA 1: A 21 DE SETEHBRO

Durante o Congresso ser50 apresentados os trabalhos ~ segulr,bem
como outros que serão relacIonados em nosso próxImo boletIm

A EDUCACÃO FiSICA NO 3º GRAU .HIST6RIA,FUNCÃO
E ANÁLISE DA PROPOSTA CURRICULAR
PROF FERNANDO MARINHO MEZZADRI
rua XV de novemDro 1500/ap 403

90060 - CuritIba - PR

DIREITO DESPORTIVO E FUNC~O PEDAGóGICA
PRor ANDRÁS K~ROLY VdRbS

Caixa Postal 2530 - Curltlba -PR
8000:

EVAS~O ESCOLAR NA P6S-GRADUACÃO EM
EDUCACÃO FÍSICA DA UFPR

PROF CLÁUDIO PORTIlHO MARQUES,
PRQtª JULIANE SONDA e PROFª ROSICLER GARCIA SAlEMA

rua GUIlherme Ilhenfeld'S7 ap 23
82600 - Curltiba - PR

*****************x .**********************************************

PSICOMOTRICIDADE RElACIONAl EM CRIANCAS
DEFICIENTES MENTAIS LEVES

PROF. CLÁUDIO PORTIlHO MARQUES,PROF~ JOCIAN MACHADO BUENO,
PROF~ JULIANE SONDA e PROFª ROSICLER GARCIA SALEMA

rua GUIlherme Ilhenfeld 57 ap 23
92600 - CurItlba - PR
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CONGRESSOS/CURSOS E SIMPóSIOS ~••********************** ••*.**.***** ••••• **•••••• ' •••1.

VII Seminárlo de Handebol no BrasIl
Il 5emInarIo Internacional de Handebol ,

22 a 28 de setembro
Local. Curitiba/PR
Informações:Prof. JOSÉ CARLOS DE HIRANDA

CEFET/PR f:041-224.S333 r 100 e 233.0493

II Curso InternaCIonal de Metodologia da Natação
03 a 06 de outubro
Local: Curitiba/PR
Informações: Academia AlI Sport

f: 041-263.3834

I Congresso Paulista de Natação
19 a 20 de outubro
Loca! MOgI das Cruzes/SP
Informações· SllPper Natação

f. 011-469.7691

11 Blenal da CIênclas do Esporte
03 a e6 de. outubro
Local· São Caetano do Sul/São Paulo

. ~ Informações: CELAFISCS,O\)'f". \ . 011- 453.898' • 453.4013

12.p:( ~i~:. .
1?~5tJ<:) ANUIDADES DO COLiGIO BRASILEIRO

~ .1" DE CIêNCIAS DO ESPORTE
SaCIO estu€iante .Cr$ 1219.00
SaCIO efetIVO :Cr$ ~3.657.00
50C10 pesquIsador .Cr$ 7.314.00
SaCIO lnstitucional:CrS 14.627.00
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COLiGIO BRASILEIRO DE CliNCIAS DO ESPORTE
Formulario de Incrição Anual

Preencher à mâquina ou em letra de forma e envia~ acompanhado de cheque

ColégIO Brasllelro de CiênCIas do Esporte
SecretarIa Estadual Parana

Calxa Postal 2530 - Curitlba - Pr
80001

(não se aceIta vale postal ou ordem de pagamento)
, \

Nome' , I I I I I I I I I , I I I I I I I I , I I

Dat a de Nasc inent o 1 1 I 1 I I I I I Loca 1 de Nasc •••1 ..I.-&...L~""""L...L-'-"""'"

Telefone 1 , 1 I I I I I 1 1 , I ,

Ativldade Profissional ou Estudantil
Instituição I I , I I 1 , I I I I I I I 1

Cargo ou Ano letlvc l

En~~r~,o para correspondêncla
1'1""'11'1111 '1"'1

1 I NQ u...u
Cidade I I I I I I I I 11, I I I I I I I I I I I I

CEP 1 I I I I 1 I 1 I I 1 I , Estado L.L.1..J

Area de formado (preencher "P" pós-graduado ou "G" graduatão)
Administrado W Antropologia L.J Artes L.J Comunlcado L.J
Dança L..J DIreito L..J MedIcina LJ Educação Física L.J
Pedagogla W Psicologia W Outra U

Cheque nQ 1 I 1 1 1 I I Banco I I I I I Data

Assinatura
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