. dr~ao Oficial da Associuça6 dos Especia~
Li.zud o s em Educação Ff sí cc e Desportos
do 11.io Crandê do Sul
ANO

r rr

MARÇO-ABRI!.

Diretor:

de divuigaç~o:

1950
MAURÍCIO

AKCELRUD

EDI TORI AL
.,

Mauricio

Ak:ce1rud

••
traduz,
em ,sua atividade,
os"
t r op eçç s
que
tem s oj r i do o desenvo
Io i m en to da educação
física
em
nosso
meio,
A ação de noss.a entidade
tem deparado
com num.erosos
e s co I ho s que,
nem sempre,
temos
sabido
transpor
ro samen te.
.
Não obstante,
es'tá vi1}a a chama a.ssociativ'a,Nossa
agremiação
completa,
em breve,
cinco
anos de existência.
"Antinous'"
está
mats uma vez sendo
dis tribuido
dos asso
ci ados '
Repetimos,
novamente,
a de cisiio, que po s su i amo s
em
ocasiões
anteriores,
quando
nos foi
can f e r i do i dên t i co mandato,
de levar
uvante,'com
tada Cl regularidade
P·l1:s...sível .·a
publicação
dêste
boletim
i n j ormuti uo ,
Confi amos que .0 in te re ss e dos leitores,
sua
cr íti ca
e cooperação,
conCQ.rram para
a maior
utilidade
e 'e/i c i ênc i a da pu bl i c aç õo ,
A A,f5.E,F.D,

,
~.

I '-'~
~"

..

j.

CDNSTITUIÇÃO

DO ESTADO DO RIO GRANDE 'DO 81fT. -
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de liberdade,
a Pátria e nos ideais de solidariedade
humana
i

dos
mar

ARTIGO 188
de

to ~
no a=

SECRETARIA

(conclusão da pág.2)primeira quinzena de Dezembropróximo está permane-ntemente
em pauta nos trabalhos da Diretoria"
Está send~ processada a esco.Lhadas Comissões que se
encar-regarão-dê
elaborar o regulamento 'do certame formular
temários e tomar todas as medidas ,necessárias ao ban êxí.to
de tão importante empreendimento.
Os associados t 'em cujo decidido interêsse confiaritós ~
serão notificados pela Imprensa, pelo rádio e por êst.e Bo....
letim,de'todos os detalhes dos trabalhos empr-eend Ldoa,

B I B L I O T E C A

Temoso prazér de comunicar que a Secretaria e a Bi blioteca da Associaqão estão ao dispor dos senhores asso ~iados todos os dias úteis, exceto aos sábados, das 10,30e
as 11t30~
A Associação continua funcionando em dependências cedidas pelo Conselho Regional de Desportos, na Praça Conde
de Pôrto Alegre, na Capital do Estado.
EIEIOOES PARA NOVA
DIREl'ORIA
Emreunião de Assembléia Geral desta A~sociaçãofoi eleita
e empossada a Vireteria composta'dos associados
a
seguir ~énciol}ados, a qual regerá os destinos da enti da de
na gestao social 1950-1951:
Presidente: Pref .. Cap, Jacintho F. Targa
Vice-Presidente: Prof.Cap.Dr. Ary da Costa Mariante
12Secretário: Prof. Osvaldo Bruck
2Q Secretário: Profa. Odayr.Perugini de Castro'
l~ Tesoureiro: Pr-of', ArmandoCapra
~ Tesoureiro: Prof. Ary Soares
Diretor Cultural: Prof.Dr. Alfredo Augusto de Bar-r-os ijofmeister
Diretor de Divulgação: Pref. Maurício Akcelrud
Diretor Socâ.al,e Esportivo: Proi" Dirceu Gay Cunha
Bibliotecária:
Profa. Elvira Barcelos Sobral
Conselho Fiscal'
.
Prof. Frederico Guilherme Gaelzer
Prof. Dr. Arno Tschiedel
Prof. Derik Oscar Ely
Suplentes
Prof. Dr. Hélio Barcelos Ferreira
Prof'. Olavo Kray
Prof • Leonel Medeiros
I CONGRESSO SULRIOGRANDENSE DE EDUCAÇÃO F'ÍSICA
Tendo em vista debater os numerosos problemas da EducaQão Física no Rio Grande do Sul, a A.E.E.F.D., está to mando as medidas necessárias para a realização do 1.2Con gresso Sul Rio Grandense de Educação Física.
Nêsse sentido foi endereçado um ofÍcio ao Senhor Se cretário da Educação e Cultura solicitando permissão para
as professoras do Estado se aIastarem de suas sedes e ass~
narem o ponto na Escola de Educação Física.
A preparação do Congresso, que deverá realizar-se
na
(continua na p'ágo3)
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A Associação promoverá o funcionamento de Cursos
de
Revisão, paralelamente ao 12 Congresso Sul Rio Grandenee de
Educação Fí.sica. .
Não é preciso encarecer a importância dessa iniciat-iva da A.E.E.F .D., uma vez 'que se leve em conta o' grande es. paç? d~ ~empoque V~i.da formaq~o.da maior parte de nosso
mag~sterl.o e spécã al.Laadoe os dias que correm, sem que se
tenha renovado o contato dês'tes" com os modernos conheci ....
mentos e técnicas sobre o assunto.
Oportunamente, daremos publicidade mais detalhada sôbre os flCursos de Revisão".
•.• r<"

•.....
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REFORMA
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T A T U TOS

Conforme ficou deliberado na Assembléia Geral reunida
emW3/50,foi feita umareforma nos Estatutos Sociais~tendà.
'em vista adat.á-d.oa melhor às condições de funcionamento e
existência da Associação•.
Só se dará publicidade aos qovos Estatutos depois de
convenientemente registrada em Cartório a Reforma efetuada.
Para dar conhecimento ao qaadr-o social, das modificações sofridas pelos Estatutos que vigoraram até agora, publicamos a seguir artigos da reforma. que implicaram em modificação.
CapoII - Das Finalidades da Associação
Art. 2Q ~ f) promover congréssQs, cursos de aperfeiçoamento e de extensão cu.Lt.ur-al; , conrei-êncí.es , pa ••
Leat.r-aa e demonstrações. científicas
ou técnlicas e outros meios de di1usão da Educação Fí.sica e dos Desportos:
h) manter intercMlbio com entidades Nacionais e
estrangeiras congêneres•.
CapoIII ....Da AdministraQão e Direção da Aasocí.a cão
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Art.

42 •.

A direção e administração da Associação caberá
urna diretoria eleita anu.a.lmente por sufrágio secreto da assembléia geral, podendo haver ree leição.
São membros da Diretoria!
f) Diretor de Divulgação e
a) Presidente
,Informações
b) Vice-Presidente
c) 1.0 Secretário
g) Diretor Social e Esportivo
'
d) 2Q Secretário
h) 12 Tesoureiro
e) Diretor. Cultural
i) 20 Tesoureiro
j) Bibliotecário
1 - são cargos el.e t Lvos a PresidênCia, a Vice-Presidência e a Conselho fiscal.
2, - Os demais cargos da Diretoria são de nomeação do Presidente.
'
Capo IV - Da Assembléia Geral
Art. 82 - Para que tenham carácter legal, as reuniões ordinárias e extraordinárias da Assembléia Geral,
serão efetuadas com o cumprimento integral das
seguintes disposições: ,
a) A convocação será publicada pelo menos com dez dias de
~teced~ncia
por ,um jornal importante da capital e por
uma estação de rádio, podendo ser dispensadas estas exig~ncias, uma vez que a convocação seja feita por meio de ofício circular ou do Boletim Informativo da Associação, distribuidos a todos os associados.
b) Devem mencionar dia, local e hora em que será aberta a
sessão e os assuntos que serão discutidos na ordem do
dia.
Ca,g~ VII ~ Das a tri buições da Diretoria .
Arto 18- - O Diretor Social e Esportivo será o coordena . dor- ,de tôdas as atividades sociais propostas à
o' Diretoria.
Art. 2~ - O Tesoureiro éo elemento res~onsável pelos numerários e fundos da Associaçao, cabendo-lhe:
a) Apresentar a Diretoria um balanço anual "do' movimento
,financeiro da Associação~
b) manter em dia a, escrituração do liv.c9 caixa;
c) Depositar tôda a receita superior a-Cr$ 50Q;00 em de pósito bancário~'
Capo X - Da Cate~oria dos Associados
Arto 35n - A Associaçao comportará as seguintes catego'rias de assoCiadosg
a) Sócios efetivos - teda a pessoa que além de satisfai cont Lmra pg. 5)
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(conclusão da pg- '*")
zer as demais exí.gêncí.as estatuárias pague a jóia. de
Cr~ 30,00 contribua com a quantia mensal de Cr$lO,OO e
resida em Pôrto Alegre.
'
.
b) Sócios correspondentes - são aqueles que não t~m domicílio em perto Alegre; estão sujeitos 'à contrióuição
mensal de Cr~lO,OO e a jóia de Cr~ 30,00;
c) Sócios honorarios - podem ser especializados ou não e
terão todos os direitos dos sócios efetivos~ , estando
isentos de pagamentos;
,
d) Sócios cooperadores - são pessoas não especializadas ,
mas interessadas nas finalidades da Associação;
estão
sujeitas à contribuição mensal de C~ 10,00 e da jóia
de Cr$ 30,00;
e) Sócios estudantes - são os alunos da Escola de Educa '-çãoFísica estando sujei tos as contribuições mensais de
C~ 5,00 e isentos de joía.
§ único - Uma vez presente em perto Alegre~ o sócio cor rêspondente gozárá"dos mesmos direitos do sócio
efet.ivoc

I I
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.P A N A M E RI C A N O

A Associação roi convidada a part.icipar dos traba lhos do mais importante certame dos especialisados em Educação Física e Desportos.
A A.E.E.F.D. já se fez representar no II Congresso
Paname ric ano , apresentando nessa oportunidade 9 'diversos
trabalhos. Cabe-nos pois, .cont.Lnuar-trabalhando para mantero qontato estabelecido em uportunidade anterior, tazendo afluir ao nosso meio os ensânament os e a e:xperiên cia,colhidos pelo trabalho de nossos colegas dos
demais
países americanos e ,continuar alimentando o vigoroso nome
conquistado pela agremiação com a seiva de nosso trabalh~
Gonf.ia.nteno inter~sse dos presados coãegas, a Diretoria e stá tomando medidas para tornar possival a viagem
de uma'represent~ção 4a Associação à cidade de Montevidéo
onde se realizara o Congresso nos primeiros dias de outubro próximo.
Dep~ndemos pois de notificação dos interessados
em
participar dos trabalhos do Congresso, com toda a urg3n câa'
~ intenção da Diretoria obter o transporte da cara va~a~ em ônibus, até à cidade de Pelotas~ onde se pernoi(continua na pg.6)
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(conclusão da págD 5)
..
tarápseguin:io depois para Montevidéo em carro motor por
via férrea ..
Transcrevemos a seguir os tópicos ma.is Lmpor-cant.es oo
ReguJ.amento do Congresso eara- que os interessados
possam
orientar a sua contribuiçao.
_Objetivos do Congresso r
Art. 5~ - são o~jetivos do Congressol
a) Lncentd, var o es-tudo dos problemas Il'elacionados-com a educação física e a recreação dos países panamerica
nos.
b) Colaborar 'com os govêrnos das Nações do Continente Americano para o melhorãmento áos meios empregados
para
conseguir os objetivos que são próprios dentro do cam~
po educacional.
~) Estabelecer vínculos de reciprocidade amistosa e informativa sobre atividades acerca dos Congressos e organizações existentes.
Atribuições do Congresso
Art. b2 - São atribuições do Congressog
a) Estudar e resolver os assuntos r ecomendados pelo 11 Congresso efetuado no México.
_r
b) Proceder as análises dos acordos tOm3.dos pelos Congressos anteriores e que não se tenham cumpr ido.
c) Discutir e aprovar ou anular as resoluções que lhe forem submetidas pelas Comissões a respeito de propostas apresentadas e referentes ao Temárioo
d) Promover conferencias científicas e técnicas.
e) Realizar um ato de "Mesa Redonda" 9 cujostemas -fixarão
as autoridades do Congressoo
1') Receber
as Lnrormaçõe s e os memoriais do Congresso anterior, da Secretaria Permanente e do Instituto Pana mericano de Educação Física.
g) Designar a séde para a realização áo IV Congresso Panamericano ~e Educação Física~
h) Estudar a organização do Instituto Panamericano de Educac ão Física e da Secretaria: GeraL do Congresso, e' em
caso necessãr í,o, adotar as mouí.rãcaqõe s e ampliações ,
que sejam precisas para melhorar o funcionamento de am~
bo s-

i) Fixar séõe para o Instituto Panàmericano
de Educação
Física apara a Secretaria .Geral Permanente do eon gresso~
.
j) Conferir títulos honorários aquelas entidades e pessoas que por sua constan~e.desinteressada
e louvável a ção em favor da Educação ~ísica se fizerem merecedoras
de tal distinçãoo
)...
(continua na p~;
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{conc Lusão da pág , 6)
.
votos e recomendações sempre que elas tenham arãní.dede com .sua função específica •.
Dos rrembros do Congres so
Art. 119 - Os membros do liongresso serão;
_
a) HONORAR10S~ As pessoas que por hierarquia oficial
ou
diplomática, lhes convide expressamente.
.
b): OFICIAIS:, Os indicados no ar-t , 752 1nciso f.
c) NATOS: Os Presidentes dos Congressos anteriores, assim
como os que assinarem a Ata da primeira Reunião da cr-eação destes Congressos.
d) ADERENTES; Todos os que tenha sido convidados em
tal
carácter e aqueles cujos trabalhos e propostas ,que entregados com uma aritecipa1ão mínima de 30 dias, tenham
sido admitidos pelo liamite Organizador.
Do Temário
Art. 36g - Os temas principais de discussão do Congresso~
serão:
a) Os assuntos hão resolvidos ou recomendados para seu e&
tudo pelo 11 Congresso, e que o Comité Organizaáor considere de interêsse. b) À análise dos acordos tomados pelos Congressos anterio
res e que não se hajam- cumpr Ldo,
c) Os incluidos no Temário.
d) As contribuições de cárácter científico a base de te mas liber ais •
e) As proposições de carácter executivo que impliquem
na
adoção de votos, acordos e resoluções e~peciaiso
Art. 370 - As contribuições científicas poderão ser repre~
sentadas por qualquer membro do t.;ongresso ou
pessoas gue. vinculadas a Educação l"ísica~ colaboram as finalidades do Congresso.
Art. 38Q - As preposições-áe carácter executivo que motivem resoluções, recomenáaçõesp
ou votos
que
impliquem seu complemento por parte dos Governos concorrentes, deverão ser representadas pelos delegados oficiais, ou melhor, autorizados
por estes.
Art. j9Q - ÀS propostas ou contribuições deverão reuni r
os seguintes requisitos:
a) ~starconsideraáo
no Temário;
b) Escrito a máqu ína, com espaço duplo e em papel (tarnanho ofício).
c) Conter 'um resumo e suas respectivas resoluções.
d ) Ser entregues pr-e rerent.emente vinte .dí.as e até quarenta e oito horas antes do dia fixado para a iniciação do
(continuá na pg~ 8)
Antinous
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k) Emitir

(conelusão da pg, 7>
Congresso~ na oficina da ~ecretaria do Comité'Organizadorq (Exceto o especí.r'Lcaao no arte ll.Q Lnd- d}o
e) Conter, além ao nome.do autor , o país de or í.gem, dire ção~ pro rãs aâo, e em caso de provir de pessoas coleti vas9 a sede oficial da InstituiçãO.
Podem anotar-se
os
danos que se tornem. se Lnt.er-êes e informativoo
Arto 4-0Q ~ Não se admitirá nenhumtrabalho durante as atividades do Congressoo
Art o 41"
O Congresso 9 admitirá. t.ambém, trabalhos e pu blicações, quando estes reunem os requisitos es
pecificados nos incisos a)p c}, d) e e). do arte
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OPORTUNIDADES

•

PARA

A EDUCAÇÃO

FÍSICA

Cada p 1'0 fesso r, médi co ou técni co esp eci al i zadoem
educação física
deve conhecer as opo r tunã dade s que o no sso
meã.ó social lhe ,oferece para o desempenho das atividades peculiares
a sua profiss8'oeS6
assim, saberá pugnar pela am pliação dos horizontes
do panorama profissional
da carreira que abraçou.
No Rio Grande do Sul, como em,todo o Brasil,
SM
imensas as possibilidades
de ampliar e des envoLv er- o campo
de trabalho dos profissionais
de educ aç ão física
e desportos.
Tal desenvol vtmento n~o se tem verificado
corroconsequência da fal ta de maturidade educacional da nossa terraoSe faz mister a doutrinação,
a p r egaçâo , a Lnsd s t.ênc a
o uso de to das as opo r burrí dades enfim, para que atinjamos
a referida maturidade.
Isso n!\b se consegue de um dia p ara ou t ro,
será
trabalho de uma geração, mesmo na mais otimista
das hipóteses, Nemporisso devemos esmorecer; ao contrário
devemos
trabalhar
sempre em busca e na criaçlW de -oportunidades p a
ra a educ aç êo fi si c a,
Comêsse intuito,
transcrevemos o artigo 192
da
Consti tui ç~o do Estado do R, G.do Sul 9 no qual se vê que oportunidades
existem;
j,

í

192 - Compete ao Estado e aos MunicÍpios: I - aplicar vinte por cento de
suas rendas de iq,ostos,
no m{nimo, na manutenção e desenvolvimento do ensino
11- p roteger e, quando necess1Í.rio, criar institui~es
que visem preservar de
influências prejudiciais
a infSncia e a juventude; .ou que sej aro destinadas
a
.• reeducà-las
quando desarJl)aradas~ 'sob qualquer asp e'toj Lf.I - dispensar estíllm.lo
. ',e-orientaç'llo à educaç!b fisica que 'será. obrigat6ria. ~os t'>stabelecimentos . de
ensino, e auxiliar as organizaç2\es despo:rtivas aroadonstas,nos texmos da l.eí.,
ÀTto

." ''''->

