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AO CORREIO, pedimos a devolução caso não seja encontrado o
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BOLETIM" INFORMATIVO

São Paulo, Maio de 1957

-. DIRETORIA

a) - Resoluções:

Ia. - Estudos 'pelo Departamento Social do programa de comemorações do Dia
do Professor de Educação Física.

2a. - Voto de louvor ao jornal "A Gazeta" pela, instituição da Secção "Ma-
gístério",
"'r r : r :

3a. - Confecção de 500 distintivos para distribuição no V Curso mediante
• I, J. .\,. .J

indenização.

4a. ~ Estudos para confecção de uma fiamula alusiva ao V Curso.

5a. - Nomeação do Tenente Antonio Carlos Prado para sub-diretor do De-
partamento Patrimonia1.

6a. - Aprovação de 16 propostas de socios contribuintes; 10 aspirantes e 2
pª.s~ari}m de aspirantes a contribuintes.

b \ - CQI'I~;der<"!~ões em fórno do Al'lte-Prcieto 1054

A respeito das considerações envi'adas pela APEF protestando contra o Ante-
Projeto 1054-56, creando o Curso de. Treinador Esportivo, temos recebido inú-
meras demonstrações de apoio, destacando-se as seguintes:

- Entrevista com o deputado federal Dr. Lauro Monteiro da Cruz, relator
da materia na Comissão de Educação e Cultura; a comissão constituída do pre-
sidente, secretario, tesoureiro e diretor do Departamento Técnico da APEF esela-
receu devidamente o assunto, tendo o deputado Cruz agradecido, prometendo pro-
curar reestudar o Ante-Projeto depois de receber da Associação novas informações.

_ Telegrama do' Vice-Presidente da República - Dr. João Goulart, agrade-
cendo a remessa. e informando que iria dar conhecimento ao Senado.

- Telegrama do Deputado Rogé Ferreira, agradecendo a remessa e informan-
do que as "Considerações da APEF" servirão como subsidio ao estudo que vem
fazendo sobre o assunto.

c ) - Ingresso de associados da APEF em competições do DEFE

p Dr. Domingos Luz de Faria, Diretor Geral do DEFE, atendendo solícíta-
çªo da APEF, resolveu conceder livre ingresso aos nossos associados nas compe-
tições realizadas sob a responsabilidade daquele Departamento no Ginásio Esta-
dual do Ibirapuera e no Conjunto Esportivo da Agua Branca.

Ao Dr. Domingos o nosso agradecimento.
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SECRETAR1A

a) - Devolução de correspondência

o Correio devolveu por não estarem com os endereços corretos, os boletins
informativos dos sócios Catarina Viana, Edith C. Maruggi, Ermida Lidia Fianco,
Fefípa 'Castelo, Rugo Pilato Riva, Iza Pires" Bozo, Leonor Faria, Ligia T. de Men-
donça" Luiz Gonçalves Barbosa, Maria A. de Souza Palma, Oswaldo L. Martins,
Pioni.àes Va:ni, misses Teodoro dos Santos e Walter Lukschal Soares:

Solicitamos a: quem souber das endereços dos sócios acima, o favor de nos
informar,

'; H'edimo'S, ,a todos que estão recebendo os boletins nos locais de trabalho, c
obsequio de escrever enviando o endereço residencial para que não fiquem privados
de receber a correspondencía durante o período de ferias.

TESOURARiA

a) - Balanço da rece.ita e despesa do mês de, Abril

- Saldo anterior

.; Receita.

c-s 44.182,90

Cr$ 17.350;00

Cr$ 61.532,90

c-s. 12.521,00

SOMA

- Despesa

SALDO PARA MAIO Cr$ 49.011,90

bJSócios em atro%o

A"P'e"lmnmrpara os nossos sócios do interior que remetam suas contribuições, não
esperando a passagem do cobrador que muitas vezes poderá tardar, ou mesmo deixar
de- passar. As ímportancías podem ser enviadas por chequs ou vale postal em
nome 'do noeso rtesoureíro Prof, Otto de Barros Vidal. Do mesmo modo que te-
mos o trabalho de enviar mensalmente a correspondência, pensamos que os asso-
ciaduS' que desejam. realmente colaborar para o progresso de APEF poderão
se dirigir uma. v.e~ por ano, pelo menos, à sua associação de classe, para reme-
ter: a: ímportaneía, correspondente à sua anuidade. Os sócios da Capital poderão
pOl: gentileza- mamías- pagar na séde (U ás 1B horas).

DEPARTAMENTO TÉCNICO

V Curso de Aperfeiçoamento Técníeo 'Pedagógico

a) PROGRAMA GERAL

A - Periodo da manhã - Matérias básicas (obrigatórias):

L - Educação Física Esportiva Generalizada (seções masculina e
feminina.) Prato Augusto Listello (Inst. Nacional de Esportes' da
França)



2. - Ginástica Sueca (seções masculina e femínína) Prof. Germa-
no Bayer (diplomado pelo "Real Instituto Central de Ginástica
de Stockholm")

3. - Ginástica Feminina Moderna (Seção feminina) Profa. Erica Saur
(Escola Nacional de Educação F'ísíca )

4. - Dansas Regionais (Seção feminina) Prof. Barbosa Lessa (Grupo
Folklorico Gaúcho)

5. Jôgos e atividades com e sem aparelhos (Seção masculina) .Piof.
Alfonz Rencz (diplomado pela "Academia Real de Educação Físi-
ca de Budapest)

6. - Ginástica de sólo (seção masculina) Prof. Antonio. Boaventura da
Silva (Escola de Educação Física de São Paulo)

B - Perioâo da tarde - Matérias complementares (facultativas)

L - Educação Física no Curso Normal (programa)

2. - Hand-ball de Salão

3. - Futebol de Salão

4. - Atividades Recreativas em massa.

C - Periodo da noite - Atividades sociais, recreativas e· de divulgação.
b) - Orientação - O V Curso será orientado e regulamentado por um

"Conselho Técnico-Pedagógico" composto dos Senhores Diretor do
Departamento de Educação Física de São Paulo, Presidente da
APEF e Diretor da Escola de Educação Física de. São Paulo.

c) - Direção Geral - A Direção Geral dó V Curso, caberá ao Diretor
Geral do DEFE ou seu representante, tendo sido designado o Prof.
Moacyr Daiuto, Diretor Técnico do DEFE.

d) - Periodo de realização do Curso - 2 a 15 de Jülho de 1957.

e) - Inscrições - O DEFE está ultimando Os convites aos senhores
professores, anexando resumo do "regulamento" e "ficha de inscri •.
ção, devendo esta última ser devolvida à Ass. dos Profs. de .Ed.
Física (R. Cesário Motta, 379), entre 15 Maio e 15 de Junho
(anexar 3 fotografias 3x4).

e) Taxa de inscrição - Juntamente com a ficha de inscrição, deverá
o carididatato enviar em cheque ou vale postal, a importancia cor-
respondente á APEF, em nome do prof. Otto de Barros Vidal, nos-..
so tesoureiro, à saber: Sócios quites - Cr$ 500,00 - sem. hos- ~..
pedagem Cr$ 700,00 - com hospedagem. Não associados --
Cr$ 1.000,00 _. sem hospedagem; - Cr$ 1.200,00 - com hospe-
dagem.

DEPARTAMENTO SOCIAL

a) - Novos sócios
Em 17-4-57:
Contribuinte: J osephina Lima Sinisgali.
Aspirantes: Mauro Fernandes Figueira; Ogston Souza -Passos, José Cassio Ro-

drigues Alcantara, Amaury Antonio. Passos, Marco Antonio Lanfranchi, Maria Apa-
recida dos Santos.



•...

Em 1-5-57:

Contribuintes: Reynaldo Astolphi, Isadoque Carneiro de Albuquerque, Francis-
co Ferreira Carvalho Mathjas, Ramíro.Bantoe Junior, Antonio José Cordeiro, Orlan-
do Inocencio de Camargo, Juracy Marques dos' Santos, Lidía Canassa, Hudson Ven-
tura Teixeira, Lais Oliveira Lima, Waldemar Pagliuso.

De aspirante a contribuinte - Carlos Ibanhêz.

, Aspirantes .Micael Codjaíarr e:_~Qa~YJ;' :p;~nha Guimarães.

l'Em: '15-õ.ÜI57': ','
• '" :,~: ': • (. ", ".- ~ -' ".' •• »»Ó, - ••.••

Passou de aspirante a contribuinte: Robertó -Lopes' de Andrade,

Contríbuíntes: Santo Hermindo Ranzani, Neves Manfi'€; 'Êuntce Aparecida Co-
lombin'i~'DI'. Cesar de Affonseca e Silva' e Aldo Pinto.

Aspirantes Úicael Codjaíarr e' Moac)T" PeaharGutmarãés.

Aos novos sócios, os agradecimentos da APEF.

Proponha um novo sócio e, estará contribuindo pata o progresso da APEF.

, .

, b) -, DIA DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA,

Pela primeira vez comemoraremos 110' dia 15 -de .Junho, o DlA DÇ> PROFES-:
SOR DE EDUCAÇÃO FISICA, tendo o Departamento Social organizado o seguin-
te programa:

&

10,00 - Missa em ação de graças na Igreja de Santa Cecilia; a seguir visita
ao túmulo do Tenente Paulo Alves (Cemitério São 'Paulo), homena-
':, r .

geando os demais colegas falecidos;

lQ,Oo. - Tarde, festiva na Associação de Cultura Física, à rua Augusta, 37,
- , local 'gentilmente cedido pela' ACF;

20,00,- Jantar, dansante na. FAZENDA CHURRASCARIA, sita à Avenida
Olirnpio da' 'Sllveira, 131, para o qual a APEF está solicitando a ade-
são doscolegas, à razão de Cr$ 220,00 por pessoa,

A adesão pode ser 'dada a qualquer diretor da APEF pessoalmente ou
por telefone.

A fim de que a data seja condignamente comemorada, esperamos
contar com a presença de, todos os associados.

c) - E~tobelecjmentos -eemeretaís que concedem desconto'

Concedem desconto aos sócios da APEF:

10% - Palácio Artefatos de Couro - Av.. Ipiranga, 727

Orsay (artigos finas para cavalheiros) - Galeria CaJifornia, loja 10

Figueirôa - Modas Esportivas - Rua Barão de Itapetininga, 100

Casa do Esportista - Rua' Miguel Couto.

5% Esporte Bandeirante - Rua de São Bento.



DEPARTAMENTO PATRIMONIAL

a) - Doações
Recebemos as seguintes:

- do Colégio Arquídíocesano, - uma flamula do. Colégio e outra da fanfarra.

- do Prof. Manoel Monteiro Soares, um livro "Atividades de Educação Físi-
sa e Recreação para pré-escolares",. edição Ga .Organízação Técnica de Edu-

.. -. . cação Fisica Ltda. '.'

- do Prof. Antonio Rennó Ribeiro, seis .colchas, seis 1~nç6is e seis fronhas.

- da Dra, Virginia Imaz (Buenos Aires) dois livros: "La Kinesiologia Argen-
tina" e "Una Llave de Oro para los Níüos".

A todos os agradecimentos da APEF.

•

b) - Hóspedes
Estiveram hospedados na séde em Abril, os professores Maria Cecilia Barban,

Caetano Cantoní, Fernando Henrique Machado, Dirceu Castiglioni,' Agenor da Silva,
Ivan Zabôrowisk Galrão, Geraldo Nogueira Martins, Santo Hermindo Ranzani.

DEF'ÁRTAMENTO DE PROPAGANDÀ

a) -.- Revista da APEF .
Encontra-se. no prélo o número cinco da Revista da APEF. Pretendemos dis-

tríbuí-lo aos associados no Curso de Santos.

Continuem enviando suas colaborações qúe serão examinadas para a revista
N.o 6.

a) - Capo Antonio Rennó Ribeiro
PreSidente .. '

Pro]. Oarlo« Branco
Encarregado do Boletim

Este boletim foi confeccionado às expensas dos prof.

Mauro Soares Telxeira (Vice-Presi.dente) e Ary Méle- ;;..

ga (Tesoureiro).


