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CORRESPONDf:NCIAS DEVOLVIDAS: Multas correspondências tem sido devolvidas:
'-_I~O~I'IV'O:mudança de endereço, residência fechada, ausência de pessoa para reéeber, etc ... A Secretaria da

APEF -Rio solicita aos sócios que regularizem sua situação para evitar a Ilevoluçáo de correspondência.
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organização próspera, capaz de.
poder amo arar os sócios e
proporcionar-Ihes vantagens,
assegurando a todos confiança e

Pedimos aos nossos associados tranquilidade toda vez que
refletirem sobre estas palavras do recorrerem à APEF.
nosso querido Prof. Inezil, em sua O Prof. Inezil realizou uma
despedida da presidência: administração muito proveitosa
"Envio-lhe, particularmente, uma para a APEF, não só no .tocane à
cópia do relatório da minha elevação do nosso conceíto.icomo
gestão, cheia de dificuldades, as. também na concretízação.de
mesmas dificuldades com as quais Cursos como o "I Seminário
você se vai deparar na sua Internacional de Educação Física
administração. A arrecadação da e Esportes para Jovens e
APEF não cobre as suas despesas Senhoras". O Curso na
vegetativas; não pude contar com Universidade de Michigan, USA, o
um tostão sequer da renda da Curso de Ginástica Brasileira, a
APEF para usá-lo em qualquer Reunião da Federação das
programa." Associações, uma: maior
"Os últimos três meses de minha aproximação entre a APEF e o
gestão ficaram abalados com o SEED-MEC, os ingentes esforços
meu estado de saúde, pois-uni para obter a cessão do prédio da
choque anafilático provocado por antiga sede da ASES, etc., nao
um remédio à base de sulfa quase deixando dívidas ou quaisquer
me levou." õnus em sua passagem pela

-- - ~~abilidade, resultan.te._-t_ -P-res-idênei-a.-E-fez-mais:destaca a
das contribuições âo»sócios, não colaboração da diretoria como
favorece o desenvolvimento das força desencadeante de todo o
atividades da APEF, obrigando a trabalho realizado, não querendo
Tesouraria e a Presidência a para si nenhum mérito. .,
realizarem esforços inauditos, Nós só não ficamos sem Jeito-de
para angariarem os recursos agradecer tanta bondade, porque
necessários." o Professor Inezil e os demais
'~s dificuldades financeiras da membros da diretoria são também
APEF constituem omaior entrave donos da casa. Temos, inclusive, a
à sua administração. Daí, a certeza de que ele ainda fará tudo
constante preocupação da para nos ajudar em outras
Presidência no sentido de cobrir, dificuldades.
de uma forma ou de outra, osseus Deus dê saúde ao Professor
déficits mensais, naô Inezil, por muito tempo. . .
onerar o seu orçamento com
atividades mais custosas, obter
patrocínios para certas
promoções e mais uma série de
medidas geradoras de recursos
financeiros."

DESPEDIDA

É hora de compreendermos qu
sem uma ajuda maciça e -
permanente dos associados, jamais
tornaremos a APEF uma

Contabilidade da APEF
Saldo anterior (30/04/83) . Cr$ 30.895,20'
Receita/Doações: . . . . . .. 113.740,08
Saldo " Cr$ 144.635,28

Despesas Cr$ 49.920,88
Saldo (30/05/83) Cr$ 94.714,40
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