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Em Assembléia Geral realizada durante o V CONGRESSO BRASILEIRO DE
CrENCIAS 00 ESPORTE, em Recife-PE, de 4 a 7 de setembro de 1987,foi
eleita e tomou posse a nova Diretoria do CBCE, gestão 1987/1989:
Presidente: Celi Nelza Zulke Taffare1 (PE)
Vice-Presidente: José Alberto Aguilar Cortez CSPJ
Diretor-Administrativo: Antonio Raberta Rache Santos (PE)
Diretor Científico: Micheli ortega Escobar (PE)
Diretor de Divulgação: Adroaldo Gaya (RS)
Diretor Financeiro: Claudio Hioshi Miyajirna (PR)

Aonoe apresentarmos na Assembléia Geral para assumirmos a Direção
do CBCE explicitamos nossas propostas e compromissos como sendo: a
participaç~o efetiva enquanto cidad~es e profisiionais especialis -
tas da Motricidade Humana, de um Projeto Politico de Educaç~o Fís~
ca e Esporte Necí.cne l que atenda as necessidades concretas da popu-
lação. em termos de Educação, Esporte e Lazer. na busca da sociali-
zação da Ed~cação e SaGde. como condição de cidadania; com a produ
ção e disseminação do conhecimento, articulados as necessidades de
superação das desigualdades sociais, maximizando a participação,pr~
dução e divulgação das diferentes áreas e tendências do conhecimen-
to, que envolvem o Homem e o Movimento.
Submetemos a aprovação' da Assembléia Geral. e agora apresentarnos60S
demais sócios do CBCE, as metas para o periodo 1987/1989:
Modernizar os serviços oferecidos; elaborar o novo RegirTB.to Inter-
no, face ao novo Esta~uto do CBCE; irrplantar e implementar as Secre
terias Estaduais. que passam a ser os Núcleos Básicos do CBCE; maxi
mizar o intercâmbio com as instituições científicas; ampliar o qu~
dro de sócios, e estreitar os laços entre os mesmos; executar uma
política de informações cient1ficas e tecnológicas; interagir com o
SIBRADID. Serviço Brasileiro de Documentação 8 Informação Desporti-
va, buscando garantir o acesso a produção científica.
Entendemos no entanto que isto tUDO, pode nada significar e nem se

'concretizar, se não contarrros com o efetivo envo1 vimento dos sócios
do CBCE. Assim. buscamos a participação dos sócios na instalação das
Secretarias Estaduais. meta prioritária neste momento. Este Boletim
propõem-se a ser mais uma forma de diálogo entre nós, bem como,pre-
tende retratar a situação do CaCE no Brasil.

Em fevereirq de 1988 encerram-se as inscrições de trabalhos a serem
expostos na Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso
da Ciência. Conclamamos os sócios pesquisadores para ocuparem o es-
paço. nesta que representa a mais importante Sociedade Científica
no Brasil. que atualmente conta com mais de 20.000 sócios, da qual
o CBCE é membro. enquanto entidade científica.

Continuaremos contando oom a colaboração dO,sócio Prof9 Emédio BOrI
jardim, na tarefa de manter o cadastro de sócios atualizado,via com

-e-putador. Com o cadastrarnento dos sócios via computador, hoje já e
possível ter'a relação de sócios por região. estado ou c í deoe s o que
em muito facilitará na for~ação das Secretarias Estaduais e realiza
ção de eventos.
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REUNIÃO DA DIRETORIA
SÃO PAULO - SETEMBRO

SECRETARIAS ESTADUAIS
CBCE

(JJRR! QJW EDUCACÃO
FíSICA .,

· I
I
I

CBCE EM S}\LVAroR
BAHIA11

I
I

. A Diretoria do CBCEreunida em são Paulo. nos dias 3 e 4 de outubro
de 1987. tratou das seguintes questões: atribuições dos deper-t erren-"
tos, regimento interno, revista, boletins, séde •. arquivos. processo
de informações, secretaria, atualização de sócios e eventos regia
nais. Ficou decidido que o regimento interno será ampliado a par::-
til' de uma proposta iniciaL em elaboração. Este regimento deverá
especi ficar atribuições dos depar-terrarrtos , considerando os estatu -
tos e os comprorrQssos assumidos pela atual diretoria. As' revistas
voltarão a circular nos próxiii10S rreses , resultado de um esforço da
diretoria anterior, os pr-óxí.rro s números poderão admitir propaganda,
o conselho editorial ser~ revisto e ser~o solicitadbs aos s~cios
pesquisadores trabalhos cí ent f ficas. Os Boletins deverão ser men
sais, fechando-se a redação no dia 20 de cada rrês. Provisõriamente-
a séde do CBCEserá em Reci·;:e, com possibilidades de alterações
até dezerrbro de 1987. Serão reaHzados trabalhos para organização
interna, visando recuperar informações e ainda facilitar o fluxo ad
mí rrí s tr-et í vo , cont ebã I e de expediente. Quanto as Secretarias Est~
duais 1 serão contactados os sócios em cada estado. para que a par-
tir de processos amplamente participativos e democráticos, sejam ins
talados os Núcleos aésicos do CBCE.

Membros do eBCEde Bahia-estão S8 rrotríHz endo para a criação da Co
missão Provisória. que deverá encaminhar trabalhos para a irrplerren'::
taçào da Secretaria Estadual do CBCE- Secção Bahia, o que t ermá.o
vem ocorrendo nos estados dó Rio de Janeiro, Sergipe. Brasilia, Rio
Grande do Sul, são Paulo 8 Pernambuco. Sendo esta uma das rretas da
atual diretoria, esperamos em brsve instalar as Secretarias Esta-
duais em todos os estados do Brasi1$ Precisamos da grande colabora-
ção dos sócios do CBCEem cada estado, para que esta meta seja al
cançada.

o CBCE Fe z+ae presente no I CONGRESSOESTADUALCE PROFESSORESOE ES
COLASSUPERIORESDE EDUCACADFíSICA, realizado em Santa Cruz do Sul
RS. cujo tema central foi; "Urra N:waAborda~m do currículo em Edg
cação FÍsica".
A comissão organizadora sob a coordenação da diretora da Faculdade
de Educação Física de Santa Cruz do Sul e membro do CBCE. professo-
ra Miriam Bur-gcs , estará em breve distribuindo aos interessados os
anais do evento. Dbjetivando a continuidade do processo de discus -
são. a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. propõe-se a ana1i
saI' a possibilidade de sediar o próxirro evento. juntamente com a
APEF-RS e o CBCE.

O CBCEesteve presente na abertura dos Cursos de Psicomotricidade e
Jogo na Educação Escolar. ocorridos em Salvador no periodo de 30/10
a 02/1l.
Os cursos foram ministrados pelos professores Paulo Roberto Gomesde
Lima (ES) e João Batista Freira da Silva (SPl. sócios do CBCE. Em
Salvador ainda, a presidente do CBCEencontrou-se com alunos do Pós
Graduação da Universidade Católica de Salvador, onde foi apresente=-
do o CBCE, bem como as propostas b~sicas para a atual gestão. V2nt~
lou-se ainda, a possibilidade da Bahia sediar o próximo Congre ss o
Regional do CBCEem 1988, região Nordeste.

I,, --------------~----~------- .•~~~~~l!e~tim~~B~r!as~1~1~e~1~ro~de~;C~iê~n~c~i~e~s~d~o--Es-p~o-r-t_e_
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INFOR.YJÃTICA EM EDU
CAÇÃO FÍSICA & ES
PORTES.

CON;RESSO DE EOOCA
ç).O FtSICA .; MG

CONGRESSO DE EDUCA:-
ÇJ-\O FÍSICA SE

CI~NCIA PELA PAZ

C. N. D.

CONTATOS CBCE

CBCE - DEBA1E
Nt\CIONAL

Nos dias 19 e 20 de novembro próximo, na UNICAMP - Campinas - SP.
acontecerá o I SIMPLiSIO DE INFORMAnCA NA EDUCAÇÃO FíSICA s ESPORTE.
Evento organizado pelo C8CE 8 sócios de são Paulo. destacando - se
ser este o primeiro evento desta natureza. específico para a areà

- - tde Educaçao Fisica e Esporte. I
Maiores Informações: Faculdade de Educação Física da UNICRMP - Cam!

pinas - SP - TeleDüne: 0192-39~36-97 !
I
l
!A Associação dos Professores de Educação Física de Minas Gerais,pr~

move de 12 a 15 de novembro de 1987. na cidade de Ouro Preto, o I
CONGRESSO MINEIRO DE EDUCAÇÃO FíSICA. cujo tema central seré "'EDtX:: ..~
ÇÃO FÍSICA.- ASSO'...."'IATIVISM:::>E IEGIsLAÇÃo". O cerr , convidado para
participar do evento. se fará representar pelo sócio Prof9 f"lário
Cantarino, da UNB, especialista no assunto.

Acontecerá em Aracajú - Se r-gí pa , no período de 24 a 28 de novembro
de 1987. o I CONGRESSO SERGIPANO DE EDUCAÇÃO FíSICA E DESPORTOS, eu
jo beme central será: "EI.XX::ACk> FíSICA - PEPSPEcrIVAS PARA O NOm
~CUI.OII. O evento tem como or-gení.z adore s os professores Eustáquiã
Salvador~e César Cabral, sócios do CBCE. A professora Micheli Esco-
bar. diretora cient{fica do CBCE, nos representará no evento.

Convidamos eis sócios do C8CE a participarem. na Ia. quinzena de no
verrbro, das atividades alusivas a SEMANA INTERNACIONAL DE CIENTIS ::
TAS PELA PAZ. A orientação da SBPC, através de Carolina 8ori. sua
presidente. é no sentido. de se realizarem eventos. palestras. deba-
tes, conferências. que abordem os temas: Controle de Armamentos; a
cardos de desarmamentos. aspectos sociais, econômicos e psicológi ~
cos da corrida armamentista. relações entre desarmarrento e desenvol
vimento e questões ambientais.

Recebemos do Conselho Nacional de Desportos -_CND. o Informativo n9 I
2. Ano I., que colocarros a disposição dos sócios do cace. Maiores I'
inforóações, escrever para CND - Setor de Autarquias Sul - (SAS-Qua I
dra I 8loco A - 99 Andar - Antigo Ed. Minter - CEP 70070 - Brasflia
DF.

I
I

I

A Diretoria do CBCE através de seus membros manteve reuniões com:A~
naldo Gonçalves do CNPq; Vitor Matsudo do CELAFISC; Luiz Martins de
MeIo diretor da FINEP; Luiz Fernando Candiota. Diretor Superinten -
dente da Fundação de Arrparo a Pesquisa do Rio de Janeiro; Bruno da
Silveira. Vica-Presidente da Fundação Ernl Lí o Odebrecht; José Perlu-
cio Ferreira, Secretário de Estado de Ciências e Tecnologia do Rio
de Janeiro. Psrson Matias, Subsecretário de Estado de Esporte e L~
zer do Rio de Janeiro; Edmundo Coelho, Membro do Instituto Universi
tário de Pesquisa do Rio de Janeiro, reuniões estas com o objetivõ
de apresentar as propostas do CBCE. bem como o estabelecimento de
relações e cooperação cientifica.
o CSOE deverá realizar no ano de 1988 por sugestões de merrbros pes-
quisadores DEBATES NACIONAIS. sobre assuntos relacionados com Educa
ção Física e Desportos. Como proposta, apresentamos os seguintes te
mas: ,'t! A EDUCAÇÃOFÍSICA UMA CJ1';NCIA?n, "ctocrA DA MJI'RICIDADEHU
W\NA, NJVA ~crA", uESPOroE, 1:: PC6S!VEL A INFORM.Z\LIDAIE?" "PK13LE
MÃTICAS QUE 'ffiM ORIENI'AJX) PESQUISAS E ESTlJ1XE EM ESPORTE NO BPASIL"
"PIDPC6TAS PEDAcftICAS AL'IERNATIVAS EM EDUCAÇÃOF1SICA".
Convidamos os sócios e pesquisadores. a nos enviarem artigos rela -
cionados com os temas propostos. Duque envolvam temas semelhantes.
para que possarros veiCUlá-Ias nacionalmente.

Boletim Bra~ilelro de Clenc1aa do Esporte
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SIBRADID

o SIBRADID. através de sua Coordenadora Maria Lúcia Bastos Mar-
ques. já coloca a disposição dos pesquisadores: A Literatura e
xistente no CEDOC e aqui indexada; A l1teratura existente no
Brasil. das bibliotecas participantes da rede COMUT. da qual é
base de informações para a Educação Fisica: A literatura exis -
tente na BIREME pertinente a área biomédica das Ciências do Es
porte: levantamentos bibliográficos; Providênciar biblibgráfia~
especializada junto aos Centros de Documentação já filiados à
IAS!.

AWIDADE CBCE

Solicitamos aos sócios que ainda não pagaram e anuidade de 1987
que o façam com a maior brevidade possivel. valores:
Sócio Estudante 1 OTN
Sócio Ef'etivo 1.5 OTN
Sócio Pesquisador 1.5 OTN
SoHci tarros que a anuidade nos seja enviada através de cheque

.nominal ao Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. para cai-
xa postal 20383 CEP 01000 - são Paulo - SP.

BOLETIM GBCE
o Boletim Informativo do CBCEé mensal. fechando sua redação
até o dia 20 de cada mês. Enviem-nos noticia~ de eventos e par-
ticipações de sócios do CBCE. para CAIXA POSTAL 7445 - RECIFE -
PE - CEP 50721-

DIVULGUE O CBCE - FAÇA NOVOS SÓCIOS AO CBCE.

Boletim Brasileiro de Ciênciae do E8 rte


