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ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FíSICA DE
SÃO PAULO

Rua Cesário Mota, 379 Telefone: 37-6936

BOLETIM INFORMATIVO N.o 11 São Peulc, Dezembro de 1957

"l - DIRETORIA
a) - Boas Festas

A Diretoria, associados e funcionários da APEF desejam a todos os colegas e
amigos, BOAS FESTAS E FELIZ ANO NOVO. Esperamos que o ano de 1958 seja
ainda mais próspero e que a Educação Física alcance todos os seus objetivos para
maior glória do nosso extremado Brasil.

b) - Resoluções
l-a) - Agradecer o convite feito pelo Ministérlo da Educação da Argentina

para a ida de um professor de Educação Física à Buenos Aires,e informar que devido
ao atrazo do recebimento da notícia nâo foi possível divulgar 'entre os associados;

2.a) - Extinguir o Departamento da APEF em São Carlos, por proposta do
I:'roi. Mamo Soares Teixcira vic e-prcsidentc da Associação, o qual continuará como
no-se .rcprcsentante naquela cidadc , 05 SÓC10S ligados àquêle departamento serão rela-
cionados pela nossa secretaria;

3.a) - agradecer ao orof. Mauro Soares Teixeira o esfôrço feito em São Carlo s
pelo progresso da APEF;

4.a) - admitir à título experimental como cobrador da Capital, o Senhor José
Garcia, para o qual solicitamos seja feito o pagamento das contribuições;

5.a) - nomear o Prof, Mario José Vit orra no Filho, nosso representante junto ii
Fôr ça Pública do Estado de São Paulo :

ô.a) - aprovar o relatório do Departamento de Intercâmbio referente ao Almôço
de Confraternização das Entidades do Magistério Paulista.

c) - Assembléia Geral da FBAPEF
Especialmente convocacia pelo prof. Otto de Barros Vidal, seu presidente, foi

realizada no dia 7-12-57. a Assembléia Geral da Federação Brasileira das Associações
de Professôres de Educação Física, na qual estiveram presentes além do Presidente
da nossa APEF, o Presidente da APEF do Distrito Federal, e representantes das
Entidades de classe do Rio Grande do Sul, Ceará e Bahia.

Além do presidente compareceram pela APEF os professôres Antonio Boaventura
Silva, Carlos Branco, Maria Rodrigues e Horrrero Morelli, respectivamente diretores
dos depar tamentos Técnico, Patr irnonial, Social " de Intercâmbio, bem como os
professôres Daniel de Mello c Carlos Magno de Araujo Cunha, sub-diretores dos
Departamentos de Propaganda e de Intercâmbio. Como convidados de honra esti-
veram presentes os professôres Alfredo Colornbo, direto: da DEF do MEC e Moacyr
lJaiuto, pelo DEFE.

Foram debatidos vários problemas relacionados com a Educação Física, tendo
o professor Alfredo Colornbo. I\OSSO sócio honorário, em brilhante exposição. escla-
recido todos os assuntos estudados . Entre utras deliberações, por proposta do Prof.
Manoel Monteiro Soares. da APEF do Distrito Federal, foi unificada a data do Pro-
fessor de Educação Física. prevalecendo em todo o t,erritório nacional, o dia 15 de
Junho. em homenagem à APEF de São Paulo.

d) - Assembléia Geral Ordinária

De conformidade com o artigo 12.0 dos Estatutos, a diretoria convoca os asso-
ciados para a Assembléia Geral que se realizará no dia 19 de Janeiro de 1958, para
julgamento dos relatórios do exercício de 1957, e outros assuntos de interêsse da APEF
c da classe. Solicitamos com empenho o comparecimento de todos.



2 - TESOURARIA
a) - Balanço da Receita e Despesa do

Saldo an tcrior . . . . . . . . . .. . .
Receita .
SOMA .
Despesa .
SALDO PARA DEZEMBRO

b) - Cobrador demitido

mês de
c-s
c-s
c-s
Cr$
c-s

Novembro
110.847,00

8.146,00
118.993,00
24.549,10
94.443,90

.
-A APEF solícita que nenhum pagamento seja feito ao Senhor Constantino

de Souza Que' nenhuma função mais exerce em nossa Associação.
c) - Contribuições'

Solicitamos encarecidament·e aos associados da Capital que façam os seus pa-
gamentos ao novo cobrador; aos do interior oedimos remetam em cheque contra o
Banco Auxiliar de São Paulo. em nome do nosso tesoureiro - Prof. Otto de Barros
VIda!.

Precisamos de suas contribuições para poder desenvolver o nosso programa
à Ir.ente dos destinos de nossa Associação.

DEPARTAMENTO TÉCNICO
a) - Torneio Triangular de Volibol

Patrocinado pela FBAPEF, realizou-se nos dias 7 e 8 de Dezembro, o II Torneio
de Volibol, tendõ-sómente comparecido para enfrentar as 'equipes paulistas, as-=-co':"'-----"
irmãs do Dístrito Federal (faltaram as de Minas).

A vitória sorriu para as equipes cariocas, nas duas partidas realizadas, nas
quadras do Mackenzie e do DEFE.

As equipes estavam assim constituídas:
FEMININAS': - DF - Aglali, Marise, Georgia, Ingeborg, Alice e Margarida.
SP - Maria, Ercy, Elisa, Stelita. Marilia Maura c Zancheta.
MASCULINA - DF - Machado, Serpa, Vital, Raposo, Milton, Otavio, Inezil,

Ronaldo e Hirton.
SP - Vitoriano, Josué, Maurício, Massucato, Passos e Hudson-
Como árbitros funcionaram Vitõrio Ferri e Alice Borel, e como organizador

das equipes, Maurício Machado de Oliveira. Gratos a todos.
b l - Curso de Ginástica Educacional Moderna

Faremos ralizar no período' de 8 a 18 de Janeiro de 1958, o curso acima,
sob a orientação da Pr oía. Erica Saur, Estão abertas as inscrições para os SOC10S,

licenciados em Educação Física, Técnicos desportivos e Médicos especializados,
- Assocíados da APEF - Cr$ 300,00 (trezentos cruzeiros)
- Não associados - Cr$ 1.000,00 (hurn mil cruzeiros).

DEPARTAMENTO SQCIAL
a) - Novos sócios

Em 18-12-1957:
Waldyr Echart (Av. Farrapos. 336 - apart. 3 - Pôrto Alegre), Hirton Mattos

(1.:: Souza (Rua Bulhões de Carvalho, 480 - C. XI Capacabana - Rio), Paulo Cesar
V ianna Bedran.

Aos novos sócios, o nosso agradecimento.
Aos nossos representantes em Pôr to Alegre c no DF pedimos anotar os nomes

dos novos sócios de seus domínios.
b) - Coquetel dançante

A APEF pelo seu Departaménto Social ofereceu à delegação de colegas do
Distrito Federal Que vieram disputar o Torneio de Volibol, um coquetel dançante no
dia 8 rio corren te.

DEPARTAMENTO DE INTERCÂMBIO
a) - Almoço Confraternização Promovido ,pela APEF

Como é do conhecimento do orof essorado, vem se promovendo. em São Paulo.



um movimento no sentido de unir todas as 'entidades do ensino, para defesa de
causas comuns à classe dos educadores.

A APEF não poderia ficar alheia a êste movimento e, tornando contacto com
suas co-ir rnã s. prontamente adotou e vem pugnando pela real efetivação da idéia
em apreço.

Coube a Apesn oesn a promoção de um prirne iro almoço reunião. na qual com-
pareceram repr·esentantes das várias entidades do magistério paulista. Nessa ocasião,
deiinearam-se as primeiras diretrizes da futura Federação do Magistério Paulista.

A segunda reunião foi levada' a efeito pela nossa Apef. O almoço foi realizado
no restaurante do DEFE. no dia 9 de novembro último. A êle compareceram represen-
tuntcs das diversas entidades, especialmente convidados.

É com orgulho e desvanecimento que anunciamos aos nossos caros colegas e
associados- Que a referida reunião-almóço constituiu-se num autêntico sucesso. Efeti-
vamente, foi uma demonstração da união e do entusiasmo que congrega todos os fisi-
cultores afetos à nossa entidade. Nada menos de 14 discursos foram pronunciados.
todos louvando a idéia e a ooprtunidade que a APEF promovia, de maneira tão leal,
contribuindo. assim, para Que a Federação se efetivasse realmente.

A APEF sugeriu. por intermédio de seu Departamento de Intercâmbio, que a
nova Federação fosse regida pelo sistema colegiado. cabendo a cada entidade a dire-
ção suprema por dois meses. em rodízio contínuo, idéia que ,foi não só aceita como
também muito aplaudida. Assim sendo, não deseja a Apef a evidênciação de nomes,
mas tão sórnente o engrandecimento das entidades do magistério e da própria Fede-
ração, num regime franco e liberal. .

A próxima reunião será promovida pelo Centro do Professorado Paulista.
DEPARTAMENTO PATRIMON IAL

a) - Doacões
Recebemos as seg;intes: do prof. Atílio Dextro. uma flâmula ENGE Santa

Barbara D'Oeste; da APEF do DF, uma f.lâmula "2.a comemoração do Dia do Pro-
fessôr de Educação Física"; do proí. Hudson Ventura Teixcira, uma flâmula Basket
e Tenis "Iris ": do prof. Inezil Penna Marinho, um livro de sua autoria RECREA-
çÃO E JOGOS; do prof, Aloyr Queiroz de Araujo, Diretor do Serviço de Educação
Física do Estado do Espírito Santo, um folheto "Estágio de Aperfeiçoamento Téc-
nico-Pedagógico de Professôres de Educação Física"; do prof. Oscar da Silva Musa,
uma coleção de recortes dos jornais de Santos referentes ao V Concurso de Aper-
feiçoamento Técnico Pedagógico; do Dr- César de Afonseca e Silva, 50 exemplares
da Revista Brasileira de Educação Física e 28 exemplares de "Educação Física"; da
APEF do DF, um exemplar de "Danças Regionais e Brinquedos Cantados", publi-
cação n.o 4.; da Escola de Educação Física de Minas Gerais, o 1.0 número de "Edu-
cação Física", órgão oficial da Escola de Educação Física de Minas Gtrais; do pro í.

Solon Borges dos Reis, uma flâmula "Centro do Professorado Paulista".
A todos o nosso agradecimento.

b l - Hospedes
Estiveram hospedados na séde os seguintes associados:
- Em Outubro - Renato Cals a, Pedro Mazza, Rubens Ruiz Oliva, Pedro Hen-

rlque Toledo. Paulo Campos e Irineo Seratti.
Em Novembro - Roberto Banuto Desidério, Thyrso Nazianzeno, Paulo de
Campos, Edgard Stein, Attilio Dextr o, Oswaldo Bruck (nosso representante
em Porto Alegre) e Carlos Abdorilo Lima (do Ceará).

aa) Capo Antonio Rennó Ribeiro,
Presidente

Proí. Carlos Branco,
Encarregado do boletim

Este boletim foi confeccionado às expensas dos SOCIOS

Maurício Machado de Oliveira, Maria j acy Nogueira
Vazo Newton Lacerda de Figueiredo Santos e Oscar Ka-
to. A todos o nosso agradecimento. Enviem Cr$

150,00 em nome do Otto.


