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DE f•lEDICINA 1 

A instalação, na U!UCAMP, i nicialmente da Redação da Ilcvio~a e, desde janeiro, 1 

da Secretaria do CDCE ~rouxe , além do.!3 facilidaues - economia cora 0!3 oerviços 
básicos (nala, equipawcn~oo de fotocópia e uso uo cornputauor) - o eng~jac:ien ~ o 
de alu.'1os e profenoore~1 do Educaçiio FÍ ci ca do r e cen te curoo i ns Lulntlo IL."1 Uni
verci uado. A nova :fuoc do CIJCB 1 r1uo agora ncomp:rnha o lo.y- ou L cm forma de C_'.! 
le ta de artigos da consolid:illa experiência do INFOilllE CI Í::l!C IA IIOJS , da ::;npc , 
deverá ser o principal benoficüÍrio tla nova acue. lolao nã o deverá depender s ó 
mente do!3 colcens que e:.iLivcrcm eeoisrufica.monLc m;tio prÓximoa . o l•uce s~10 Llo 
DDCE oorá medido pa l a ubraneência que conoeguir, ern t ermoo tle uóoioa e á reas 
atendidas pelo expediente da publicação. !lá esperança especial corn relação às 
85 representações que a Coordenadora Celi Taffarol conseguiu ins talar. Doa GQ 
cios-pcsquioadorcs deverá fluir boa par t o da produção vciculuLla polo Dole Lim. 
Cabe lembrar que a Grande parte das publicações cm Euucaçã o FÍoica o Es portco 
sucumbiu mnis por falta de produção do que U.e f inanciumen to. Devemos c a tar n. 
tentos. (LEP) 

Com ua to. de 09 de jW1!10, re cebemos o podido do dcminsão elo Vicc-l're::ii<lente ele 
l1ledicina: João nicurdo 'l'urra Maeni. Elc~nte na correupondência oficial, o C_::. 
co acreocentou wna curta petHJoal ao LaÓrcio citando on r.;rnvc~J mo Li.voa do pedi. 
do: 1. A não roalizução U.u auuitoriu tla geotüo do 0o!l1'.lr de üll vc i r u , que suu
pei ta que o Coneresao de Poços de Caldas dou mui a lucro do que o <.rnw1ciado ; 
2. Intervenção branca na ároa tnédicu; 3. Desom:on Lro nno convocaçõco de rcw1.~:. 
ão (cm cima da h ora) 4. Dcoc;,wo pela indi cação doo médicos Ticl rnar Ferreira e 
Victor Matsudo para a rovioão e asscs ooramcnto da Revis ta ; 5. "fal ta de poS LJ! 
ra" da direção do CDCE n.:ia .noeociaçõeo para a edição da neviuta. 
Devido Õ era.vidade doo mo ti vos , n Lropolo a ética. pura responuer (w a l ogn r;Õco 
da ca rta pooooal, a.oo eÓcioo do CBCE. Por pon~os: 
1. A prometida. auditoria não era "nu gcoLão do Oomar", mas sim no sentido <lo 
reordenar o CDCE, desde a oua funuaçüo. A audiLoria tinha (e tem) preocupa ções 
administro.tivao, com o detalho do não termos recebido a prestação de contas 
da e estão anterior. Administramos a par tir do oaldo bancário exis t ente. flão 
realizamos, uinda , a auditoria, por fal t n do recursou (era a opção de endivi 
dar ainda mais o CTICE) mas ela doverá ser fei tu pela pr Óxilllll diro to ria, l!Ue 

administrará com os recursos previstos para o Congresso de Recife, e não t erá , 
que pagar Revistas atrasadas. As contas do Congreoso de Poços de Cal das, a~ 
nistradas impecavelmente pela fü3cola de Educação F{sica de Muzambinho , que i,!! 
clusive abriu mão dos 50% de que tinh::i direito, estão à di~1posição e serão i,!! 
cluidas na pres tação do contas de fim de mandato . 2. Uão consta ter havido in 
tervenção na área médica. tlo ConGI'osso do neci fo há espaço para u área que Õ 
Vice-Presidenta nc&ociou diretamente com a Coordenadora do Evento. 3 . A reuni 
ão de Cnmpinas foi convocudo. pelo Jornal do maior circulação do País (Folh:i -
de São Puulo de 07/04/57). A comw1icação interna ficou por con~a do Boletim , 
enviado diretamente pela erúfica, a quem fornecemos as etiquetas. O tempo foi 
realmente exie;uo. 4. Delmar Ferreira e Victor Matoudo constam da lista de pn. 
receiris tao da Reviota. Victor, incluGive, é o nepresentante do CDCE no Inte~ 
nacional Council for Sport ~cience and Physicul Education, na CollLissão de Po; 
quino., convidado quo foi polo prouidcnte uu ComJ.oouo , Dr. llae belink. 5 • .l:'rocÜ 
rurno:.i o Profc:.i::io.:.· Ernarú, lJircLor uu Sprint, pa.ru a poooibiliuatlo dou ::ierviçÕs 
grÚf ico::i na otlição do wn número eopecial da nevis tu , o do Índico. tlão chceamos 
u bom termo. E3pcramos recursos da SEED, que só reiniciou o auxílio u nevista 
este ano (tem noticia neste número do lll3CE). Continunmoo em nceocia ção com o 
sócio-pesquisador Stelio Dantas, da ::Jhupc. A minuta de contrato está sendo su_2' 
metida à Diretoria a sómente será ussinadu dopoia disto. 

(LEP) 

ATUALIZE SUA ANUIDADE PARA CONSEGUIR DESCOHTO NO V CONGRESSO - PER.NAKBUCO 
Sócio Eatu.dante 1 OTN Cz$ 366,49 
sócio Efetivo 1,5 OTN Cz$ 449,73 
Sócio Pesquisador l,5 OTN Cz$ 449,73 
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E~TA'ruTos 1 

munnft11IA• 

A Diretora. do ~IDMDID(:Ji:Jlcma nraoiluiro de DocwnC'nl.ação e 1nfon;i:i(/i o De.:!_ 
portiva) o sócia do CDCE, r.tarla Licia DarJtou, comunica quo a Hcvlnta Braui
leira de Ciências do Ezporte está index:idu 1:a IASI (Interna t,ional /,ssoc b t;ion 
for 3por t Infoc-ma tion) chcc.•ndo n cerca de 130 ccntron de document;:-.i.çiio o i11 
forw:içüo cm WD.ie de 50 paÍoen. 

A ROCE continua no HIDE: .. "'\ l.1ÊDICUS LATINO AMERICA!lO o SU!.lÍdtIO'.J CU!illEllTE'.J Dfl.ASI 
LEIROS o quo earante a comunicação com n coraunidaue cicntÍfic::i. U.o Bra:-:il e ~ 
múrico. La lina. 

U1:10. cópia <la .forma finnl <lo lfa ~n luto deverá aor envi~t.ln no::i ::ióc i ou. Acomp.:;_ 
nhnrá o próximo Dolc lirn. Como o vrcmculo a orr,nnizl'lçao Jo chapo.o p:tr:1. a 
eleição da. Diretoria. 87-89 lran::Jcrevcmo::i a lcgiolaçiio sobro_ o aoounto: 
Art.13 :· A Direl;oria,- -que ter:1 un r.:?1.'1d~to :le 2 ar.os, co~1;ióe-se de : ti!:! Frcsiden-

1 te, um Vic~-F!'~s~deme, ~ !)iretor do Depto ~~i::ist~~tivo, u::i !:l:re';;~r 
do Depto C1ent1f1co, U.':! Diretor do Depto de uivulg~ç~o e u.~ ~ire,or ao 
Don to :r'in:wceiro, todos e lei ton uelo. As :; e::!bléia '::eral Ofdi:-.:1.ria. • 

/\rt.22 A AaDewblÓ.iu Goral, om primeira Convocaçíio runll)'.n.r-oc-a, com ll l' r~ 
sença da w:J.iorin dos meilll.Jros com direi to a vo Lo, comi La Lnda pula u~ 
sinatura em livro próprio, e ew segunda con vocação com qualquer nu 
mero. 
§ l 

§ 2 

Ao doliboraç~on da AonemblÓio. Coral, oulvo tliopoo içíio oxproo
sa nesLe estatuto, serão tomadas por maioria simples d e votos. 
As inscriçocs para eleições deverão oer feitas por chapo.a, com 
antecedência mínima de 15 dias, om docUlllento endoraçad o ao Pr~ 
sidente do CDCE, dovondo oonaLar o nome completo tlo membro, e 
o rospec tivo cargo, rúío podendo haver inncrição de chnpaa ln
comple tas. 

Devido no poqueno nÚllloro <.lo oÓcioa que compareceram uo ÚlLimao n::i::1cwblÓiuo 
para eleições, a Dirotorin roeolveu niio fazor a AasomblÓia no priuolro dia 
d.o Conl,rro1100. Anoim, toremos: 

AssemblJia Geral Oruin~ria do CllCE (eleiç~o) 
Dia 04 do coLombro hs 20 hora o 
Dia. 05 do aolcwbro ~a 15 horua - rouoe do. Dlroloria uleitu 
Contro tlo Convonçõos de l:'crnamtiuco 
Ollnua - l1 E 

Foram onviadao oolicl taçõus tle uiopcnoo. de ponto paro. o V Co11i;ro:rno, pnra 
todos os Governadores e Mini s tro da Administração. Devemos con.i"erir 00 Di~ 

D1'.3PI;NS.\ DE rOil'l'O rios Oficiais. 

FI!L\ ·:e I A?.1ErlTO 

DE RSV1~'l'AS ' 

FillA!!CLu.!ENTO 

OE REVI:.;T,\S II 

c.n.c.E. 
n.• 

::;.n:P:c. 

Quem procioar do juotificativu pcosoal, po.ru conDC(~uir ajuuu da inotitui ção 
de .~ri~ deve eo •1 iri ~ir à. Coli. 

Rocobemo!l auxílio do l'roerawa Exercício FÍ:Jico o Saúde tla SEED/I,\EC para fin:-\n 
ciamento de parto da Revin~a V.7 n!l 3 (50.000 cruzadon). Tcrnon aprovados r':l: 
cur:::ioe pn.ra main duan ncviu~uo que oómonto n15ora ::ior?ío l ibcr:idou poio o .l"fl[Jê: 
eoto.va ooporo.nt.lo n prestuçêio do cont:rn de um n wuero da HllCE do 1984 . ílccula
rizrunos a situaç~o na Deloi;acia do MEC do são Paulo e agunruamoo o proceoso. 

A Comissão Científica da ncvista rejeitou a maioria dos artigoo a preoentauos 
para a edição de um nÚmoro sobro Buucaç~o E:::ipocial, que receberá financiamo~ 
to da SEED e cst,á nendo coordenada pelo Apolonio Abadio do Carmo, quo aguar
da ma.is contribuições nu Caixa l:'ostal GlJ4 - U!lICAl.IP - CU!llpinas/SP. - lJ .081. 
SÓ conocea;imoo os rocurooa dcpoio tlo boneco da roviotn montado. 

SimpÓoio 11 .Exorcício l"Lflico e ::iuÚllo" 
Antonia Dulla Pria Dankoff, Cluutlio Gil Aruujo, Ceoar ViaGner Goeo e l'aulo 
Pcgo.uo 
J)iu 13 U.o julho ao l~ horuu - :.;ulu A-10 
Dia. 13 do ju.lho Õ.o 113 horuo - :.;ulu A-10 - HEUHIÃU lJO C.13 .Ç.E. 
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EVB:IT03 
JULl!O do 19 à 24 
II Encontro Dranilciro do Giná!lticn r. f\crt1l.em] a ( Fl J::P/!.illAPE) 
Contato: FIEP (04)2) 62-1126 

Sl!.APE (021) 240- 6612 R.20 

JULHO de 25 à 01 lli;outo 
XVIII Encontro Científico de Entudantca de 11'. edici na 
"Formação i!édica: para servirmon a quom?" 
Controo e DirotÓrion flcudÔmj con dan l'nc olnn de f,l 'Jcl l ci na t.lo Siío l',1ulo 
Contato: D.A. 1.1odicin11 UlllG/\J\ll' (0192) 39-1301 

JULHO de 29 à 03 ;,eo o to 
Curno d o Dnnçri - llova'1 'l'cttdênci;tn (Profa llo th r; . Ln ""an.l( IJ:>A)) 
Contato: U. F.E.::>. o 11.l'.l·;,v - 1':ipÍ:rito ..ia11l.o 

(027) 227-0Jil7 ou 227- 2041 ou 22J-9 )04 

/\G03TO do 24 o 20 
VIII Encontro fl:-icio11al de ;·:ritudantes <lo Ecluc:.11; 5:0 F1 :::i ca 
" Exisle Outra E<lucação l"Í a .i.ca? 11 

UFRJ - UEílJ - UFí1RJ - UGl•' 
Contato: D.A. dan E::;EF'S (021) 2)8-4251 (noite) 

SETE11IDRO do 07 à 12 
8 th Europcan Ana lomical Conez-eso 
Con L:i to : Uni veroi ty of f\n Lwcrp 
Grocnonborgcrlann 171 - D 2020 -

OUTUDRO de 01 à 04 

- Uni ve roiuade u c /\n tuerpia 
InotHute of lliotolo{'.Y 
/\ntworp / Délr;ica 

XV, SimpÓuio do Ciência!> do J~npor Le - c;;:IJl.FI:;c:; 
0:cf :l.o.11i;~ ' e .. .,._ ti vi do.de FÍ oica" 
Conto.to: Silvin e. d:i S i lva 

CELAr'I:JC:.; - flv. Gol:Í:1, 1400 
09~00 - SÜo Caolano úo ~ul - SP. 

ou·ruBno de 05 (1 12 
IV SerninÓrio sobre ll:lnucbol no Dro.oil - CEFE'r/Pn. 
Conto.to: Ato.Ído Forro.~'1 - ConLro Fedcrul de Eúuc11çüo 'l'ucnolÓgien do Parr.uui 

Av. 7 do ootctubro, 3165 - Curiliba/l' R. Gop. 80.2JO. 

OUTU;:JRO do OG à 10 
20Lh AnnU!ll Me c Ling of Lhe Cannúiun Arwociati on of ::ipor ~ ::icicnc cn 
r;,, lcri.ry, A J.bor Lo. 
Cunt::i.to: 111.ru . Itu rl.>1u-a Luu:J - Co rirurunc o ::iuc ro tu ry 

Fo.cul l.J' of Phy:iico.l Educo. Llon - 'l'ho Ulli vcr~11 1.y of C~lll,.-ury 

2~00 Univero.i.ty Drivo - Calco.ry - AlberLo. / Cana dá 

NOV.EJ.IBRO de 24 u 27 
/ 

Europco.n Gune rcno, at.l.np teu Phyuicul Educa tion for Jilurli.Jleu l'crnonu 
Un.ivo11oitc 11\>rc do nruxolloo 
Contato: ii. l'laoch, U.L.B. - I.S.E.P.K. - CP lGll 

Avenue Po.ul lbr{or 28 - D-çViO - Dru.'Ccla!'J / DÓlglca 

llEV ISTI\ 11111\Sli.l' ll!A l>lc nf.N("IAS l>O F.Sl'ORIF. 
Vuluuu .. • 7 111JIO l'lfü.1 ISSN U IUl - .l~~'' 

C"l'l'\Htt.14 S:lu l'auhr SI' lh:1sil 

A Educuç.fo fl1ica no Ensino t.lf! 19 Grilu: Do Acessório 10 EJumci1I . . . 9q 

Pllyv<.11lf tl11ç11""''"' m11roctumn I t'' LnWJ/1· frnm1u:c"''º' ~ '" 1111111~,,,,,,,,., 

°''"'"" Lúrili :;.,,,,,,. 

L11wtull1lll'7IUO da lnC111.lfntlil dn C1fu M1 Pu•turnl e OmlHot caldoJ tm 

alunut dtt 1~ • 4~ •érios otcol.tr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i:JJ 

Sun"1y oi f/t(I occo'1tllqr uf Aurur.d KY(thru'" ,md IHllc:11 sl1p11fcfr13 

;,, p11p1ts of f1nt w fowrll leveis o( flfH ''''flfl!t~. 

Valter lhiuh~tli 

Anlorniil Oallôll Pria 8aukof f 

AnJlise de Educ;ação Fitice tim nlvel pr4•,cofar no munic,pio de 

!>ao P;iulo. . . . . • . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 90 

Pr~chool Pllys1r.1I E<l11catio11's lfr1<Jlys1s in t/1f! city of S.ío Pauln 

Motiól Te1 e1:i S1lwf'ifi1 Bi ih ml'! 

Milfi• Auyuua Pctlul1 Ual"Mohn K•11 

W1hon dr Oliveira Ous\,1b 

lnflu tluci.l <lo i11fclo tia mediç&fo da 11llun1 do 1<11to vort ical rus procnA'o 

do resultado finul . , . , . .. . , .. , .. • . . , .. , , , • , . , , . , , . . . . . . 104 

llr1• n11/111•1w1• o i tlw 1111 1111/ 111.1rh to 1111•,1son: tlfl' 111•1!1111 oi tlr,. vf'rtir,.11 

11m1p 1111 1h1• (111.11 n·~ ulr .1r:c11r.11wy 

Lllmsn rcr11ondc'\ dJ Ror.ha Pereira 

Mm10 l1011<i to D 'A11yclo. Ph. O. 

Efeito do condicionamento fhico aeróbico sobrei reserva mioc.àrdic• de 

oxigênio c111 s.eden1ârios . ............. . ...... . . . .... , . . . . 109 

;,, seclcmt;1ry sul1iecrs oxygen 

Ademí1 Tadeu Cardoso 

Colaboraram neste número: Hélio Danna Filho, Laércio Pereira, Leonardo ?Jartins, 
Roberto Collaço, Sonia Mello a Wilson Lisboa. 
Redação& Faoul.dade de Zduoação Física - UHICA.r.lP - Campus Zeferino Vaz 

Campinas / _ SP ~ - :-_~ap. 13 .061 
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