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N.o 9 -

Setembro de 1958

DIRETORIA
a) -

Vaga de professôra

de Educação

Fís~ca

A professôra Cecilia Franco comunicou à APEF que existe substituição
feminina de Educação Física do Instituto
Regente Feíjó, em Itu.
b) -

para a. secção

Resoluções

1.0 -

aprovar

2.° -

consignar

11 propostas
em ata

de sócios

contribuintes

e uma de aspirante;

um voto de congratulações:

Com a Professôra Celia Baptista Ferreira pelo· êxito com que ministrou aulas no
Estágio de Educação Física em Salvador (BA), tendo atuação brilhante, digna de encômios, conforme comunicação do Presidente da APEF da Bahía:
com o casal Ida e Paulo Henrique
rique.
3.° - consignar
Ivette Vassoni;

pelo nascimento

em ata um voto de pesar

pelo falecimento

4.° - excluir do número de associados, o nome
ficha no arquivo, como homenagem póstuma.
c)

Visitas ao Departamento

-

do seu prírnogêníto

Paulo Hen-

da associada

da colega

acima,

Prima

conservando

a

Estadual de Administração

o

DEA, atravez do setor de Relações Públicas, cujo chefe é o nosso assocíado DI'·
Candito Teobaldo de Sauza Andrade, convida os nossos sócios para visitarem e conhecerem o utilíssimo Departamento, e solicita idéias e sugestões sôbre os problemas que
se referem à administração
pública.
As visitas deverão ser marcadas
telefone 33-6291.

para as terças-feiras,

das 13,00 às 16,00 horas pelo

A Diretoria da APEF transmite o convite e pede que as sugestões
diretamente
ao DI'. Teobaldo, a quem agradecemos a gentileza.

sejam enviadas

TESOURARIA
. Balanço da Receita e Despesa de agôsto
Saldo do mês anterior
Receita
SOMA
Despesa
SALDO para o mês de setembro

.
.
.

o-s

143.637,00
11.960,00
155.597,00
12.534,10
143.062,90

DEPARTAMENTO
a)

VI Curso de Aperfeiçoamento

TÉCNICO

Técnico

Pedagógico

o Senhor Diretor da Divisão de Educação Física do MEC em oficio n.? 1376 de 4
de agôsto findo, felicitou a APEF pelo pleno êxito do VI Curso de Aperfeiçoamento
Técnico Pedagógico realizado em Santos.
b) -

Recreação

e )090S:

A Secretaria de Educação e Cultura, do Rio Grande do Sul, enviou parecer bastante
lísongeíro a respeito do livro "Recreação e Jogos", de autoria do prof. H. Muxfeldt.
Os interessados nessa obra poderão se dirigir àquela secretaria, por intermédio da
Superintendência de Educação Física e Assistência Educacional do Rio Grande de. Sul.
c)

__

o

Teses completas

para o Concurso

de Ingresso.

O professor Julio Mazzeí, em carta de 15 de agôsto último comunica à APEF ter
organizado juntamnte com o professor Mauro Soares Teixeira, apostilas completas para
o próximo Concurso de Ingresso ao Magistério Oficial, destinado aos professôres de
Educação Física.
=-=c::=r:=-===-:::=
cada, Biometria, Fisiologia, História e Organização, Ginástica. Feminina Moderna, Testes, Planos de Aulas, etc.
Os interessados poderão se dirigir à rua 9 de Julho, 2086, em Carlos, em correspondência. ao Sr. Antonio Passos Caldas Junior.

d) -

Cursos de Altetismo

e Ginástica

Feminina

Moderna

Acham-se em pleno desenvolvimento os Cursos de Atletismo e Ginástica Feminina
Moderna a cargo dos Professõres Carlos Vem e Nelly Gomes, do Instituto de Educação
Física do Chile, e programados para o período de 15 de setembro a 2 rue outubro,
Estão frequentando os referidos cursos, 42 professôres.
e)

-

Curso de Apefeiçoamento

em Buenos Aires

A Direção Geral de Educação Física da República Argentina fará realizar em
Buenos Aíres, na período de 12 a 31 de janeiro de 1 959, o II Curso de Aperfeiçoamento
de Educação Física.
~~
A referida Direção pôs à disposição da APEF~\~'scrição para dez (0) bOlsistaf os
quais, na qualidade de alunos, terão alojamento e alimentação gratuitos (viagem por
conta do bolsista).
Outros professôres poderão concorrer ao referido curso, nas seguintes condições:
a) - alojamento gratuito
b) - alimentação: 30 (trinta) pesos argentinos, por dia.
c) - viagem por conta, de cada concorrente.
As ínscrrções potíerão 'desdrjá-ser-so"licitadas'
atra-vés-da-APEF, a qual -plane-ja articular a organização de uma grande caravana, de professôres de todos os Estados da
Federação. a fim de retribuir a visita do símpáticc grupo de colegas argentinos (25) ..
por ocasião do VI Curso de Aperfeiçoamento Técnico e pedagógico de Educação Física.
Dentre os interessados

a APEF selecionará

de serviços prestados à E'ducação Física.

os 10 bolsistas, atendendo

ao critério

'DEPARTAMÉNTÓ'

SOCIÀl

Novos sócios:
Em 24-9-58: Contribuintes Luiz canos Pontes Fabbri (Capital), Elza Matos (Praça
do Espc<rte~Ubá, MG), Celina Henrique Figueiredo (Rua Alvaro Alvím, 48, ap. 705-Rio
DF), Elza Gomes Fernandes Leão (Rua Curupi, 150, Rio DF), Oscar Suman-Carrillo,
Vera Kumpera, Helia Huerta Ruiva, Maria Bovino Frucci, Antonio Rubens Mendes (Rua
Goitacazese, 15-6,0 andar, Belo Horizonte (MG); aspirante Fabio de Barros Gomes.
Em 1-10-58 Londrina PR).

contribuinte Reynaldo Ramon e Jusy Ferraz Ramon (Cx. Postal 50,

Aos novos sócios os nossos agradecimentos.
Pedimos aos nossos representantes
nomes dos associados de suas regiões.

em Minas Gerais, Rio e Paraná

DEPARTAMENTO
a) -

anotarem

os

PATRIMONIAL

Doações

Recebemos e agradecemos:
- do professor Gherard Smith, uma flâmula e um distintivo;
- da professôra Ayra Crist Baierle, 3 flâmulas (Ginásio Sâo José, Escola Normal
Madre Bárbara e G.E.AT., todos de Lageado-RGS);
- do professor Antonio Rubens Mendes diretor do Departamento
de Educaçâo
Física
de Minas
Gerais , 3 flâmulas
(XIV Jogôs Universitários de Bela
Horizonte, Estádio Benedito Valadares e 14.os Jogos Universitários Brasileiros).

DEPARTAMENTO
b)

DE PROPAGANDA

Revista n.? 8

Infelizmente ainda se acha no prelo a revista n.? 8 que por motivos alheios à nossa
vontade ainda não foi distribuida aos nossos associados, o que faremos dentro de
pouco tempo.

c) -

Revista n.? 9

Ja se acha no prelo, e faremos a distribuição talvez até 30 de Novembro, esta. revista
que conterá tôdas as apostilas do VI Curso de Aperfeiçoamento Técnico Pedagógico.
aa) -

Capo Antonio Rennó Ribeiro,
Presidente
Prof. Carlos Branco,
'ê.'ncarregado do Boletim

~ste boletim foi confeccionado às expensados dos protessôres
Idylio Alcantara de Oliveira. Abbade, Vera Cintra, Elio Silvino
Facchini e Marly Nahas.
A todos o nosso agradecimento.
Enviem por favor Cr$ 200,00 em nome do prof. Otto de Barros
Vidal, nosso tesoureiro.

