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EDITORIAL

SECRETARIAS
ESTADUAIS

SIBRADID

c: )NOVEMBRO - 1987
Ine~it~vel atualmente O descr~dito total em que se encontram
as instituiç6es em nosso pais. Descr~dito este que, hist6r!
camerrt e veio se amplia-ndoa medida que cresciam os grandes.
problemas sociais e as medidas para_superaç~o dos conflitos
geradores de desigualdades sociais não foram tomadas, na pr~
porção em que eram necess&rias. O CBCE, enquanto instituição
cientifica, também padece dos reflexos desta crise. Mas como
muitas outras instituiç6es em nossa sociedade, vem lutando
nos Gltimos anos para se apresentar como instituição merece
dora de confiança. C6nfiança esta com base no ideal de luta,

.que ê o de p~rticipar de um Projeto Politico de Educação ri
sica e Esportes Nacional, que atenda as necessidades concre
tas da população em ~ermos de Educação e Saúde, como condi
çao de cidadania. Neste sentido conclamamos os sócios a pa~
ticiparem efetivamente da implantação e implementação das
Secretarias Estaduais do CBCE, NGcleos básicos,geradores das
"àções efetiv~s do CBCE, de onde se irradiar~o as iniciativas
que deverão reper~utir positivamente para a consecuçao do
Projeto Politico mencionado. PARTICIPE DA IMPLEMENTAÇAO DA
SECRETARIA ESTADUAL EM SEU ESTADO.

O Estado do Rio de Janeiro foi o primeiro no Brasil, a defi
nir a comissão provisória que implementará a Secretaria Esta
dual do CBCE. Minas Gerais, Sergipe, Bahia, Pernambuco, Bra
silia, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, são Paulo e
Paranâ estão mobilizados. Nos demais estados, estamos convo
cando os representantes e delegados do CBCE, para tomarem as
iniciativas. Ressaltamos que o importante é o processo demo
crático, critico e participativo, na instalaç~o da
provisória.

. -comlssao

Aos sócios, pesquisadores e estudantes interessados em refe
rªncias bibliográficas da área de Educação Fisica~ informa
mos o endereço do SIBRADID - Sistema Brasileiro de Documenta
ção e Informação Desportiva - Escola de Educação Fisica da
Universidade Federal de Minas Gerais - CEPo 31.310 - Belo Ho
rizonte - MG - Fone: 441.8070 Ramal 1146 - Coordenadora Ma
ria Licia Bastos Marques.

Boletim Brasileiro de Ciência. do Esporte



Informativo Mensal do Colégio Brasileiro de Ciênci~ do EE?Orte

02

frente a fatos negativos ocorridos durante partida do campe2
nato Brasileiro de Futebol, onde um atleta da equipe do Cen
traI Esporte Clube de Pernambuco ao se contundir foi indevi
daMente socorrido, sendo derrubado por duas vezes da maca

CBCE/FUTEBOLagrav~~do a cont~sâo, como tamb~m pela nao presença de m~di
cos especializados em medicina esportiva em dias de Jogos
oficiais, e ainda pelas viol~ncias que vem ocorrendo,.o CBCE
vem de p~blicó~externar seu desabono e preocupaçao com tais
fatos, como ainda sugerir medidas cabíveis. Para tanto,foram
encaminhados expedientes as Associaç~es de Atletas Profissi2
nais, Federaç~es de Futebol, CND, Associaç~es de Cronistas
Desportivos e J6rnais.
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Ainda do Rio nos vem a notícia da efetiva oartici~ -de
paç~o' do s5cio do CBCE, Sidirley Barreto, junto ~a Assem
bl~ia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, criticando,s~
gerindo, e ,apoiando aç~es que objetivam a melhória da qual~
dade de vida da populaç~o carioca.

A Comiss~o Provis6ria para instalaç~o da Secretaria Estadual
do CBCE no Rio de Janeiro, constituida pelos s6cios: Jos~ R!
bamar P. Filho,Celina Knackfuss, Eug~nio Corr~a, Luiz Car
Ias Laranjeiras, Odílio F. A. Pereira, Francisco Mouri frei
tas, Person Candido da Silva, Woldyr M. Ramos, Rosane Carla
da Silva e Eduardo Faria, informam que no dia 12 de dezembro,
reunem-se os s5cios do CBCE-RJ, para ?m assembl~ia local,el~
gerem a diretoria da Secretaria Estadual. A diretoria do
CBCE dever~ estar presente. Maiores i~formaç3es pelo telefo
ne 264.9962 - Ramal 208 - com Celina Knackfuss.

Encontra-se no Recife, Universidade Federal de Pernambuco,
onde dever~ permanecer durante dois anos como, professora vi
sitante a Dra. ELI FROGNER, da Rep~blica Federal da Alemanha.
Dra. ELI FROGNER·~.formada em Educação Fisica, especialista
em handebol, e realizou seus estudos de doutoramento em so
ciologia, especificamente relacionada com a viol~ncia no es
porte. O CBCE pretende contar com a colaboraç~o da mesma, pa
ra incentivar e aprofundar os estudos nesta área.
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A Presid~ncia d6 CBCE acompanhada de s6cios pesquisadores 0

da Editora Científica da Revista do CBCE, Professora Antoni~
Bankoff, estar~ r~unida no dia 30 de novembro emCBCE- SAODE -para tratar de assuntos referentes a cooperaçao

Brasília,
c í errt Lf i ca ,

consultoria e programas especiais na ~rea de Saúde,com meG
bros dos Minist~rios da SaGde e Educaçâo.

I
I

I
i
í

Conforme convênio estabelecido entre o Serviço Alemâo de . ,~...•.-!:

tercâmbio Acadêmico - DAAD - e o Conselho Nacional de Desc:
volvimento Científico e Tecnologia - CNPq, podem ser realiza
das viagens de pesquisas de'cientistas brasileiros e alem~es,

CONVENIO-CNPqa Institutos Universit~rios do Brasil ou da Alemanha, aos i~
DAAD \ teressados entrar em contato nos seguintes endereços : Cons~

lho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnol6gico -S~
perintendência de Cooperaçâo Internacional - Av. W3 Norte Q.
507 - CEP 70.000 - Brasília - DF - Fone ,061 - 274.1155 ou p~

ra, Deutscher Akademischer Austauchidier;st Referat 322 - Ke
nedyollee 50 - 53,000 - Bonn - 2, Fone: 0228/8821, endereço
do DAAD no Brasil: Rua Presidente Carlos Campos n9 417 - La
ranjeiras - CEP 22.231 Rio de Janeiro - Fone :021.205.32.!
96.

IBICT

o Instituto Brasileiro de Informaç~o em Ciência e Tecnologia
- lBleT ~ criado em 1954, tem por objetivo, melhorar as con
diç5es de acesso a informaç~o, esta instituiç~o publica os
SUMARIOS CORRENTES BRASILEIROS, que cont~m os sum&rios dos

periódicos científicos e técnicos editados no Brasil. Endere
ço :IBICT ~ SQN - Quadra 2 - Bloco K - CEP 70.710 - Brasí
lia - DF - Telex 061 - 2481 fone.: 061-226.60.74

I !
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II
I
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IINEP

Recebemos do INEP - Instituto Nacional de Estudes e Pesqu.i
sas.Educacionais, a publicaçao "EM ABERTO" órgão de divulg~
çao técnica do Ministério da Educação. Destacamos as 63 refe
r~ncias de teses e livros q~e tratam do Ensino de 19 Grau.
Os interessados podem escrev er- para: ItE!"1 ABERTO!! - Av. N--2

Anexo I do MEC - 19 andar - CEP 70.047 - Brasília - DF. Ende'
reço do INEP - Caixa Postal 04/0366 - CEP 70.312 - Brasília
Df.
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FINEP

FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos, órgão do Ministé
rio da Ciência e Tecnologia, nos enviou a publicação "FINEP-
20 ANOS", alusiva as realizações nos seus 20 anos de existên
cia. Os interessados poderão escrever para: FINEP - Av. 'Rio
Branco n? 124 - CEP 20.042 ~ Rio de Janeiro - RJ, ou para
Av. Brigadeiro Faria Lima n9 1886 - 149 aridar CEP 01452 -São
Paulo - SP.

Sócios pesquisadores do CBCE estão ocupando importantes eSPê
ços em revistas de circulaç~o nacional. A editoracientIfica
da Revista do CBCE, Antonia Bankoff, juntamente com a profe~

CBCE - NOVA sora Silvana Freire - UNICAMP e o acadêmico Valter Brighetti,
subsidiaram corriseus estudos sobre a "Postura do Escolar", o
artigo publicado na'revista "NOVA ESCOLA", ano 11 n9 17. Os
interessados pela revista, poderão procurar a FundaçãoVictor
Civita, avo Marquês de são Vicente n9 1748 - Barra Funda
CEP 01139 - são Paulo ~ sP.

No perIodo de 18 a 20 de novembro em Mossoró-RGN, por iniciê
tiva da ESEF da Universidade Regional do Rio Gran?e do Nor
te, realizourse a VI SEMANA DE EDUCAÇÃO FlsrCA. O CBCE se
fez presente, participando efetivamente das discussões sobre
a implantação do novo currículo nas Instituições de Ensino
Superior de Educação F!sica. Deliberou-se no encontro que: a.~

, .....,,;-.-

reestruturação dos cursos deveria ser encaminhada em
to pelas rES da região Nordeste; que a UFRN seria

con]u!]

ESCOLA

CBCE-REES
TRUTURAÇAO
DO CURRtCU
I.,OMOSSORC)

RGN
responsê'

vel pelo encaminhamento dos trabalhos para definição dos mar
cos referências teóricos sobre o CurrIculo em Educação rIsi
ca; que a urPE seria responsável pelo encaminhamento dos trê
balhos para avaliação dos Cursos no Nordeste. A ata do Encon
tro esta sendo encaminhadd as rES.

o CBCE encaminhou ao Presidente da República expediente,onde
se posiciona contrário a extinção do Ministério da Ciência
e Tecnologia, onde solicita medidas enérgicas para que sejam
garantidas as verbas previstas para o setor, bem como a ag~
lização da sua liberação, já que as mesmas estão garantidas
por verbas aprovadas pelo Congresso Nacional, e no entanto,
até Novembro, permaneciam retidas na SEPLAN.

CBCE- CIí;N
CIA E TEC

NOLOGIA
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Em 1989 o CBCE completa 10 anos de exist~ncia. BrasIlia
se prepara para Sediar o VI CONGRESSO BRASILEIRO DE CIEN
CIAS DO ESPORTE, e festej ar- a data. Para levar adiante

CBCE.,..BRAS!LIA os preparativos e instalar a Secretaria Estadual, reu
'nem-se em Brasília no dia 30 de novembro, os sócios do
CBCE de Brasília, juntamente com ~ presidente do CBCE,
·Celí Nelza Zulke Taffarel.

CBCE - T6xICOS

A secretária da Comissão Provisória para instalação da
Secretaria Estadual do Rio de Janeiro, Celina ,Knackfus~,
participou como observadora no 111 Encontro Internacio
nal sobre Tóxicos e I Congresso Brasileiro sobre o Consu
mo de Drogas, ocorrido no Rio de Janeiro. Em breve publ~
caremos relatório sobre o evento.

CBCE - CENSO-1990

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -IBGE,
está realizando consul t:a aos setores mais amplos da so
ciedade, sobre a fOFmuJ,ação dos questionários para o Cen
so Demográfico a ser realizado em 1990. O CBCE est~ en
viando sugestões para este que será o X Recenseamente Ge
ral do Brasil.

Os anais do I Simpôsio Brasileiro'de Informatica na Edu
INFORMÁTICA EDUCA cação rtsica e Esportes, promovido pelo CBCE e - UNICAMP,

- no mês de novembro? estão em forma de fita de vídeo, e
çAO F!SICA poderão ser adquiridos por Cz$ 1.500,00. Interessados po

derão escrever para Caixa Postal 20.383 ~ CEP~OlOOO São
Paulo r .SP.

LEIA A ETIQUETA

Estarnoscompletando a implantação da mala direta. Solicf
tamos aos sócios, conferirem rigorosamente a ETIQUETA,
que endereça as correspond~ncias do CBCE. LEIA NA ETIQU~
TA: o 19 n~mero refere-se ao ano de ingresso, o 29 nGme
ro, ao ano de Gltimo pagamento e o 39 número, a categs
ria, 1 Estudante, 2 Efetivo~ 3 Pesquisador. Exemplo 83/
86/2 ano de ingresso 1983, último pagamento 1986 e cate
goria efetivo. Falta para'completarmos nosso trabalho:
ÁREA DE FORMAÇÃO: P .,..Pós~Graduação e G - Graduação Admi
nistração 1, Antropologia 2, Artes 3, Comunicaçâo 4, Da~
ça 5, .Direito 6, Medicina 7, Educação Física 8" Pedags
gia 9, Psicologia 10 e Outra 11 (especificar). Escreva:
nos para Caixa Postal 20.383 - CEP 01000 - São Paulo, e

t I
I 1
1 ,
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nos enV1em as informações que nos faltam ou incorreções.

.ANUIDADE-CBCt

Atualize a anuidade do CBCE, para continuar recebendo nos
sas publicações:
Sócio Estudante 1 OTN
Sócio Efetivo 1,5 OTN
Sócio Pesquisador 1,5 OTN
Valor da OTN para Dezembro Cz$ 522,80
Caso você esteja em dia com a anuidade do CBCE,calcuce c~
da ano pela OTN atual e nos envie com a maior brevidade
at r-avês de cheque nominal ao COL~GIO BRASILEIRO DE CI!:N
crAS DO ESPORTE - CAIXA POSTAL 20383 - CEP 01000 - SAO
PAULO - SP.

BOLETIM CBCE
O Boletim Informativo do CBCE é publicado mensalmente, f~
chado sua redação no dia 20 de cada mês. Enviem-nos noti
clas para Caixa Postal 7445 - CEP 50,721 - RECIFE-PE. Por
raz6es técnicas nio ci~cularemos no mês de Dezembro.

FESTAS

A DIRETORIA DO CBCE, na proximidade das festas natalinas
e passagem do ano~ reafirma sua crença e esperança no es
forço da Comunidade, ém instalar em nossa soc-iedade, a
JUSTIÇA SOCIAL.

"/. ..0,.
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