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( FEVEREIRO - 1988 )

1988 se inicia, e o CBCE entra nos seus 10 anos de exis
t~ncia. Dez anos lutando para superar suas contradiç6es
i~te~nas ~ poder.melhor contribuir no processo hist6ri
co de transformação social.
Em 1988 as metas são: duplicar o número de s6cios, para
tanto, precisamos da colaboração dos s~cios doCBCE. in
.dicando novos sócios~ instalar ~s secretarias esta
duais, cont~ndo com a colaboração dos delegados e 80

cios de cada estado; recadastrar os s6cios do CBCE;
atualizar a publicação das revistas; melhorar o serviço
de atendimento aos sócios; e instalar a secretaria
ral do CBCE em uma séde.
Este também é o C?-noque se comemora os 100 anos de li

EDITORIAL g~

bertação de uma forma de escravidão, a negra. Mas sabe
mos que a luta pela libertação continua, pois existem
ainda, muitas formas de escravidão em nossa sociedade.
Com a convicção e a crença de que revolução nao e so
mente um pr-odu to, mas s arn um processo, que d í.a Lê t i camen
te cria as condi~6es para o advento do novo, coloca
mo.nos ao lado dos que acreditam que isto ê possível
ser construido, também na ãrea de EDUCAÇÃO F!SICA e ES
PORTES.

ICSSPE

O CBCE enviou correspond~ncia ao Conselho Internacional
para a Ci~ncia do Desporto e para a Educação Física
ICSSPE ~ apresentando a nova diretoria, e solicitando
o Boletim Trimestral e a Revista REVIEW. Para os s6cios

se interessarem o endereço é: ICSSPE -
Council of Sport Science and ~hysical
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BOX - MCT

O Box,."dito" esporte) que segundo estudos científicos
da área médica causa sérios e irreverssíveis danos aos
atletas, é o que mantém o·salário mais alto de um "atle
ta". Mike Tyson recebe 9 milhões de dolares, o que equ~
vale a aproximadamente a 9 bilh6es de cruzados anuais,
a saber, aproximadamente 25% dos recursos 'destinados ao
Ministério da Ci~ncia e Tecnologia~ para 1988 no Bra
sil.



Informativo Mensal do Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte _,----------------------------~~~~~~~~~~~~~--~--~,c

v

A V Conferência Brasileira de Educação, organizada pelo
Centro de Estudos da Educação e Sociedade~ será realiza

. -
do em Brasília de 2 a 5 de agôsto de 1988. O CBCE se fa
rá presente contribuindo na discussão das temáticas f,~

r~is, buscando a reiação entre Educação F!sica e Espo~
tes e a recuperação histórica da escola pública, finali
dade, estrutura e financiamento da educação; políticas
educacionais na pr~-escola, 19, 29 e '39 graus; política
Nacional do Magist~rio; Educação de adultos;Política Na
cional de Ciência e Tecnologia~ Educação e Trabalho; Po
líticas Públicas e a l~gitimação do Estado; a questão
social na Educação. Maiores informaç5es : CEDES- V CBE
- Caixa Postal 6022 ,..A.P. - UNICAl1P - 13100 - Campi
nas - são Paulo-o Brasil

CBE

VERBAS

o Brasil aplicará em 1988 aproximadamente Cz$ 32 ti
lhões no Ministério de Ciência e Tecnologia, o Ministé
rio da Educação terá c;proximadamente Cz$ 215 bilh5es e
as Forças Armadas Cz$ 273 bilhões. Estes dados merecem
e devem sér analisados a luz de urna concepçao social
crítica.

A 40~ Reunião Anual da SBPC-Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciencia será realizada na Universidade de
são Paulo, no período de 10 a 16 de Julho de 1988. O
CBCE com o objetivo de incentivar a participação em

NOTIcIAS - SBPC eventos científicos, informa qs seguintes prazos:atª 25
de Fevereiro de 1988, último prazo para envio de resu
mos dos trabalhos a serem apresentados; 10 de Março de
1988, última data para recebimento de propostas das so
ciedades e entidades científicas.

Pesquisadores interessados na Guia de Obtenção de Recur
sos nas principais fontes de financiamento ã Ciência e

CNPq-fINANCIAMENTO Tecnologia, deverão escrever para - CNPq - Coordenação
de Estatística -Av. W 3 Norte - Quadra 507 - Bloco B -
29 Andar - CEP 70.740 - Brasília - DF - Fone:061-2741155

FUI'mAçÃO - B, B.

A fundação Banco do Brasil financiará projetos nas
áreas de Educação, Cultura/ Recreação e outros Inte
ressados poderão apresentar projetos junto a institui
.-çao.

Boletim Brasilalrc de Ciênci44 do Ea rte
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Em 1988 pretendemos duplicar o numero de sócios do CBCE,

6,000 - S6CIOS ,para tanto, basta que cada sócio atual apresente no ~ml

I nimo um novo pretendente, Assuma conosco este comDromis. -
SOl
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Nó dia 19 de dezembro de 1987, realizouê'se em
reunião com os sócios locais do CBCE, Estiveram
tes o Diretor do Departamento de Divulgaçao -
Gaya, a Editora Científica da Revista do CBCE -

Brasília
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! I, II '; III ERGONOMIA

prese~
Adroaldo
Antonia

Bankoff - a Coordenadora Nacional de Implementaçaodas
Secretarias Estaduais - Vera Ferreira, professores e alu
nos da UNB, membros doMEC, membros do CNPq, membros da
Fundaçao E$tadual, membros da APEFE-DF e outras institui
ções. Ficou definida a Comissao Provisória de Instalação
da Regional Brasilia, bem como foram discutidos assuntos
referentes a realização dos Congressos, Regional em 1988
e Nacional em 1989 - Brasilia.

interessados na área que trata do desempenho e atividade
física do ser humano, no ambiente de trabalho, poderão
encontrar subsídios junto a Sociedade Brasileira de Erg9
nomia.
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!::STl~GIOS

Pesquisadores em C~êncicls do Esporte, estão abertas ins
criçoes para estágios e cursos no CELAFISCS - Caixa Pos
tal 268 - são Caetano do Sul - são Paulo - CEP
Fone : Oll~453.6655

09500
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ln~DEXAçAO

_A Revista de Ciências do Esporte está indexada na IASI
Tnternational Associacion For Sport Information - chega~
do a cerca de 130 centros de documentação e informação,
em mais de-50 países; e ainda no INDEX Medicus Latino

!,
Americano e Sumários Correntes Bra-sileiros, o que gara!]
te a comunicação com a c.ornuni dede científica brasileira
e internacional,

I >\ i '
r,ECADASTRAMENTO
i
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E1Tl1988 realizaremos o recad~stramento dos sócios do
CBCE) queremos sqber quant6~ somos? Quais e quantos s§
cios temos n~s âiversas categorias? Quantos pesquisad~
res? Quantos PÓs-Gradu:ld0S. Graduados e Estudantes? Bre

r -

ve voce estarã'recebendo O formul~rio para fornecer es
tas informações) colabore com o CBCE,
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Os profissionais e estudantes interessados em receber ma
terias referentes ao PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE AO FU

COMBATE 'AO FUMO MO, poderão recebe-Io, escrevendo para: Divisão de Pneu
mologia Sanit~ria do Minist~rio da SaGd~ - Sala 803 CEP
70058 - Brasília - DF.

PUBLICAÇOES

PESQUISA-CE

CIGARROS

Boletim Bra.11eiro.de,

Acusamos o recebimento das seguintes publicaç6es:

- Boletim Informativo da Associação dos Professores de Edu ;
ca~ão Física do Maranh~o.

- Boletim Informativo da Secretaria de Desenvolvimento do
Desporto ~ Lazer do Estado do Mato Grosso do Sul - Ende
reço: Secretaria do Desenvolvimento do Esporte e Lazer
Av. Ca16geras 1.625 - Centro - CEP 79.100 - Campo Grande
Mato Grosso do Sul
Boletim Informativo da SEEü/MEC - Ende~eço: Via N2 - Ane
xo 1.do MEC - 29 andar - CEP 70.740 - Brasília - DF

- Boletim Mensal de Notificaç~o Corrente, editado pelo Cen
tro ~e Documentação do Minist~rio da Saade. Endereço: E~
planada dos Minist~rios - Bloco G - Térreo - CEP 70058
Brasília ,- DF.

~ Jornal das Academias, editado em Brasília - DF - por Wil
mar Araújo.

O Cearã, a exemplo de outros estados do Brasil, pretende
implantar a Fundação de Amparo a Pesquisa. O CBCE enca
~inhou correspond~ncia ao Governador do Cear~ Tasso Je
reissati, ressaltando a importância da concretização de~
sa id~ia, para o desenvolvimento científico e tecnológ!
c6.Estamosidentificando t~dos os órgãos a nível de g9
verno de estado de Amparo a Pesquisa,. para conhece-los,
apresentar o CBCE e ainda informar ao~ sócios sobre os
seus trabalhos.

O CBCE enviou correspondência ao CONAR - Cons~lho Nacio
nal de Auto-Regulação Publicitária e ao Minist~rio da
Justiça, posicionando-se criticamente quanto a
ção nos meios de comunicação e propaganda, de

'veicula•..
informes

de cigarro associados ao Esporte, por considerar que co~
forme comprovações científicas,"o fumo ~'prejudic{al à
saúde."

."
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I ~ o CBCE recebeu c6rrespond~ncia do Prof. Fl~vio Pereira,
~: de Pelotas-RS, comunicando a publicaçâo de seu livro

"Dial~tica da Cultura Fisica - Introduçâo i Critica da
Educação risica, do Esporte e da Recreação", editado p~
Ia CONE. Os inte~essados poderão escrever para Rua Vi
tor Volpisio n? 319 - Apt9 303 - Pelotas - CEP 96020

., do Colégio Brasileiro de ciência do Esporte

DIAL~TICA DA
CULTURA
F!SICA

RS.

Recebemos do representante do CBCE, Paulo Cesar Alves
deRocha, a noticia de que a Rádio FM Universitária

.Uberlândia-MG, as terças feiras as 21:00 horas, envia
ao ar o Programa I1SINTONIA ESPORTIVA", onde o CBCE atr~
vés de s~us sócios, tem ocupado este importante espaço.

CBCE NO RÁDIO-MG Parabéns pela importante iniciativa. Os interessados em
participar, poderão enviar fitas cassetes com temas, en
trevistas e outros assuntos relacionados com Educação
Física e Esp~rtes, com a duração máxima de 60
pará: Paulo César Alves Rocha -Rúa C-II016
Luizote 1 - CEP 38400 - Uberlândia - MG.

minutos,

Agr-adecemo s a irrestri ta colaboração dos companhe i.r-o.:
da gestão passada do CBCE, reconhecendo-que estamos co
lhendo frutos do eficiente trabalho realizado. Em trêsCOLABORAÇÃO

números dameses de gestão, estamos com dois
Brasileira de Ciências do Esporte
antigas dívidas liquidadas.

Revista
circulando, e com as

Em 1988 concentraremos nossos esforços em instalar as
SecretariasEst~duais do CBCE, em todos os estados do
Brasil, para tanto solicitamos a colaboração dos sócios

SECRETÀRIAS-ESTA do CBCE, para se reunirem, e·de forma demócrática coLc
~

DUAIS
I

borarem nesta importante tarefa. As representações esta
j -

duais que necessitarem, o CBCE póderá fornecer 'alist~
gem dos sócios em cada estado. Escreva para Caixa Pos
tal 20.383 CIP 04034 - São Paulo - SP.

O Boletim Brasileiro de Ciências do Esporte ~ BBCE,
agradece aos sócios que nos enviaram notícias de seus

BBCE - NOT!CIAS estados. Apesar do pequeno número, esperamos que outros
sócios também colaborem com o CBCE. Enviem-nos notícias
para BBCE - Caixa Postal 7445 - CEP 50721 - Recife PE.

Boletim .Brasileiro de Ciências Cv L;'(:' ,c
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CORRESPONDtNCIA

Solicitamos aos sócios abaixo relacionados, que entrem c~m

contato com o CBCE, atrav~s da Caixa Postal 20.383 - CEP
04034 ~ são Paulo ~ SP~ em razão da correspondência envia
da,' nos ter sid9 devolvi~a pelo Correio. Sócios:
Lilian Regina Barreto - são Paulo - SP; Anibal Bonifácio
da Costa - Belo Horizonte - MG; JacóC~sar Piccoli - Rio
Branco ~ AC; Valter Soares - Terezina - PI; Jos~ Wagner
deOliveir~ - João Pessoa - PB; Vera LGcia Oliveira são
Paulo - SP; Roberto Gurgel - são Luiz-MA; Vera LGcia Mon
tenegro - Londrina - PR; olIvio' Leopol~o Nava Filho - são
Luiz - MA;· Milton Emerich - Goiânia - GO; Wilton de Que~
ros Moreira - Belem - PAi Ana Cristina do Nascimento -São
Paulo :-SP' Thales Freire de Verçosa - Manaus - AM; Carla
Angela Tib~rio ~ Guarulhos - SP; Rosário Congro Neto -Cam
po Grande - MS; Roquelane Ferreira SimplIcio - são Ma
theus; Luiz Jos~ de Carvalho - Maceió - AL; Josuê Benitz
da Rosa - Brasilia - DF; Cristina Padilha Gatto - Vila Ve
lha; Luiz Marco Marque~ Fernando Peixoto; Teresa.
de França - Recife - PE.

Luiza

Solicitamos desculpas aos SOC10S p01S, por urna questão
LEIA A ETIQUETA I tecnica, o computador nao emitiu nas etiquetas as infor

mações que solicitamos que o sócio conferisse.

LEIA A ETIQUETA

11

Estamos completando a implantação da mala direta. Solici
r"I

tamos aos sócios, conferirem rigorosaTnente a ETIQUETA,que
endereça as correspondências do CBCE. LEIA NA ETIQUETA: o
19 número refere-se ao ano de ingresso, o 29 número, ao
ano de Gltimo pagamento e o 39 nfimero, a categoria, 1 Es

.tudante, 2 Efetivo, 3 Pesquisador. Exemplo 83/86/2 ano de
ingresso 1983, G1timo pagamento 1986 e categoria efetivo.
Falta para completarmos nosso trabal~R:
ÁREA DE FORMAÇAO: P - Pós-Graduação ~ G - Graduação Ad::.l
nistraçao 1, Antropologia 2, Artes 3, Comunicação 4, Dan
ça 5, Direito 6, Medicina 7, Educação Física 8, Pedagogia
9, Psicologia 10 e Outra 11 (especificar), Escreva-nos p~
ra Caixa Postal 20.383 - CEP 04034 - são Paulo, e nos en
viem as informaç6es que n6s falta~ ou incorreç6e~ ..1. j

I
II

Boletim !rasl1eiro 6e Ciências do.i$ rte


