p
ASSOCIAÇ.40

o(/)
(J)

W

o::

E

DOS PROFE~SOHES

A
~

DE EVUCAÇÃO

FISIC\

L

ll~E

~~.

T' ~;'.\ '.

S.40 PA.lJLO
Rua Cesário Motto/ 379 -

"~

Tele,fone:

37-6936

\

I ,

'

Ao (a) Prof. (a)

J;.C:H/lll O '.1>~iH.if. li': L:::·
RU·~~
C{lR~)tl!;L*.t~:;RÉ b:L:',

6:,·3

?~R!~ ALtORt - R3

a
~

AO CORRETO, pedimos
cle,qtinn-tM>io.

a devolução

caso não

seja encontrado

I

;
I

p E
ASSOCIAÇÃO

DOS PROFESSôRES

Rua Cesário

Motta,

BOLETfM IMFORMATIVO

DE EDUCAÇÃO

379 -

FíSICA DE SÃO PAULO

Fone 37~6936

N.o 10 e 11/58

São Paulo, Agosto

de 1958

DIRETORIA
a)

-

Federação

Internacional

de Educação

física

(FfEP)

Por ocasião da Exposição Universal e do X Congresso Mundial de Educação Física,
a Federação Internacional de Educação Física se reuniu em Assembléia Geral em Bruxelas,
nos dias 4 e 5 de Julho de 1958.
Estiveram presentes delegados ela Alemanha Federal Argentina, Bélgica, Canadá, Chile, Inglaterra, França, Israel, Portugal, Suécia e Turquia.
À mesa estavam presentes o Dr. M. JI. C. Joseph Gotfried Thulin, Presidente
da
FIEP e seu Secretário Geral Major O. Kragh.
A Assembléia foi presidida ,,~,]o Dr. Luis
Bisquert, do Chile.
Foi feito o balanço das atividades
desde a assembléia
precedente,
reunida em
Istambul em 1953, e comprovado que sua atividade, que se estende a 46 países de torlas
as partes do mundo, é florescente.
Foram regulamentadas diversas questões administratiszas.
A Assembléia decidiu autorizar o presidente Thul in, de 83 anos de idade, a se
retirar da vida ativa e encarar a possibilidade de confiar a Presidência,
depois de um
período de transição, de seis meses, no Ten. Cel. Antonio Leal de Oliveira, de Portugal.
Desta forma, S8 transferirá a êste país, a séde da FIEP 'que está na Suécia dêsde 1923.
Por unânimidade,
foram adotadas resoluções que concernem à sua ação futura.
Principalmente,
a FIEP
deseja colaborar no trabalho
da UNESCO
e da Organização
Mundial de Saúde.
Tomará contato COI~ êsses órgãos, onde continuará
as gestões em
curso.
Por proposta do Presiõente
Thulin a qual é uma espécie de testamento
espiritual dirigirá u'a moção. às NAÇÕES UNIDAS,
pedindo-lhe
criar uma instituição
mundial destinada a estudar os problemas da educação física em seu conjunto, sem separá-los
em seus aspectos escolares e recreativos, científicos com caráter pedagógico, médico ou
social (Do Boletim Oficia!. da FIEP).

b)

-

Resoluções:

1.a aprovar os têrmos do ofício a ser dirigido ao Senhor Diretor da Escola
Técnica de Futebol, em solução à sua proposta de aluguel da sede de campo;
2.a consignar em ata voto
ao prof. Ary Mélega pela
Francisco
Xavier realizada
Laura Schiavo que também
ao Padre Inacio Takeuchi

de louvor;
magnífica VI Festa da Ginástica do Ginásio São
no dia 26 de Outubro, bem como à professora
participou
da referida festa;
pelo apôio que vem dando à Educação.

3.a) manifestar-se desfavoràvelrnenta,
por todos os meios ao, seu alcance, contra
o projeto que se encontra na Assembléia Legislativa para o desmembramento
do Departamento de Educação Física e Esportes, sugerindo às autoridades
que conservem o órgão
com a denominação de Departamento
de Educação Física, e subordinado à Secretaria da
Educação;
4.a)
Felicitar o professor Solon Borges dos Reis pela sua eleição à deputação
'estadual;
5.a)
oficiar à Assembléia Legislntiva pedindo que aprove no mais curto prazo,
o projeto de aumento de vencimentos do funcionalismo estadual;
6.a) encarregar o professor Antonio Boaventura
da Silva de redigir o rnernorial com que a APEF protestará contra a existência de um projeto no Senado, 'extinguindo
a educação física no segundo ciclo (curso colegial);
Telles,

7.a) congratular-se com os associados Ruth
pelo nascimento de sua filhinha Marisaj

Queiroz Te1!es e Aluizio

de Queiroz

8.a) congratular-se com o associado Celso Bandiera, um dos técnicos da celeçâo
brasileira de volibol que levantou invicta o campeonato sul-americano feminino da rnodalidade:
9.a) aprovar uma proposta de novo sócio;
10.a) nomear a comissão composta dos professores OUo de Barros Vidal, Maria
Rodrigues e Antonio Boaventura
da Silva, para selecionarem os candidatos
às bôlsas
de estudo concedidas pela Direção Geral de Educação Física da Argentina, no 2.° Curso
de Aperfeiçoamento, que será realizado de 12 <: 31 de Jan2iro de 1959, em Buenos Aires.

C)

Sede de Delegacia

-

Regional

O professor A1cino Pellegrini,
em comunicado
166-58, de 24 de Outubro, nos
comunicou que a Delegacia Regional de Educação, Física e Esportes de Santos, passou
a funcionar à rua General Câmara, 151, 1.0 andar, com telefone 2-8429.
Gratos pela
comunicação.

SECRETARIA
a)

-.

Residencias

dos sócios

Grande número de boletins infcrmaitvos têm sido devolvidos pelo correio por não
terem sido encorrtrados 08 respectivos destinatários.
Apelamos como sempre aos nossos
associados para que não deixem de comunicar seus novos enderêços para que não haja
solução de continuidade na correspondência que lhes destinamos.

TESOURARIA
da receite e despesa de Setembro

Balanço

a)

Saldo do mês anterior
Receita
Sn~1:A Despesa
SALDO PARA OUTUBRO

Pagamento

b)

c-s
CrS

:-

r

CrS
CrS

143.062,90
11.070,00
15 .132,90
13.235,30
135.897,60

de contribuições

Solicitamos aos nossos associados que 20 remeterem contribuiçôes
para a APEF,
usem o processo de cheque bancário, tendo em vista as difiduldades
que temos em
receber no Departamento
de Correios e Telégrafos.
Está no momento de enviarem as importâncias correspondentes à anuidade de 195 .
Aproveitem para renovar seus enderêcos de férias para que possamos continuar enviando
boletins e revistas.

DEPARTAMENTO
a)

-

SOCrAL

Nova socia

Em 5-IX-1958
contribuinte
Maria Cecília Lopes da Costa (rua Visconde
Albuquerque, 300 apart. 302 Rio).
À nova sócia o nosso agradecimento.
Pedimos ao nosso representante
no DF anotar o enderêço da citada associada.

b) -

Desconto

aos nossos

de

associados

A firma "FÁBRICA
ARPES"
Limitada.
(rua Carlos de Carvalho, 2S Foue :
80-5995, concede aos associados da APEF
mediante
apresentação
da carteira
social,
desconto de 6% para seus novos artigos "TOCA" e "TOQUINHA",
barracas superleves
tipo Europeu.

DEPARTAMENTO
e> -

Felizmente
técnico.
Para que
firmação de seus
Solicitamos
reção da Revista.

bl -

Revista

DE PROPAGANDA

n.? 8

Revista

a APEF já está distribuindo a revista n.? 8, contendo vasto material
não haja extravio, pedimos aos 110SS0S associados com insistência, conenderêços.
excusas pelos inúmeros êrros cuja culpa não cabe ~ APEF e à di-

n.? 9

Dentro de pouco tempo faremos também a distribuição da revista
todas as apostilas do VI Curso de Aperfeiçoamento Técnica Pedagógico.

a)

-

cação

n.o'),

contendo

Ministrados pelos professores Car Io ls Véra e Nel1y Gomes, do Instituto
Física da Universidade
do Chile, os Cursos de Atletismo e Ginástica

de EduFeminina

DEPARTAMENTO TÉCNICO
Cursos de Atletismo e Ginástica Feminina Moderna

Moderna foram encerrados a 1.0 de Outubro no salão nobre do Colégio Visconde de
Pôrto Seguro.
Receberam certificados os seguintes professores-alunos:
1 Maria Emygdia de
Magalhes;
2 Maria Evangelina
Ramos de Abreu;
3 Nilce Petenazzi;
4
.Nancy Giorgi;
5 Vera Kumpera;
6 Carmen Ribas Barreira;
'7 -- Améiia
Lemos de Almeida;
8 Aracy Rodrigues;
9 Iná Linhares Blandy;
10 Vera
Bovino; 11 Céiia Baptista Ferreira; 12 Maria Rodrigues; 13 Loyde DeI Nero;
14 Jurema Leme Rodrigues;
15 Yara do Sigma Pimentel;
16 Vilma Cesar;
17 Adibe Abujamra Ferreira;
18 Andrelina Righini Badarój
19 Maria! Bovino
Frucci;
21 Vera Acquaviva;
22 Gisela Annie Elizabeth Lange;
23 Nora
Elizabeth
Chaplin;
24 Ruth Leme da Veiga;
25 Alice Righini de Moraes;
26 Waldívia Emília Cesar;
27 Hélia Huerta Ruivo;
28 Helianyr
Dotto
Escobar;
29 Lúcia Sampaio Mercadante;
30 Maria Helena Barros Vidalg
31
Fernando Thiele de Figueiredo; 32 Luiz Carlos de Pontes Fabri; 3 Altamiro
Ghersel Ribeiro;
34 José Bernardino
Netto;
3 5Othcn Fernandes
O. Silva,;
2·'j Agenor Machado;
37 Aram Babalghian;
38 João Batista Miloco;
39Armando Frucci e 40 Oscar Suman CarrilIo.

bl 1

2

3
1-

5

6

II Curso de Aperfeiçoamento

na Argentina - Bolsas de Estudo

A APEF informa aos interessados, o seguinte:
A seleço dos candidatos às bolsas de estudo concedidas pela Direção Geral de
Educação Física da Argentina, no 2.° Curso de Aperfeiçoamento
que será realizado de 12 a 31 de Janeiro de 1959 em Buenos Aires, será feita pela Comissão
nomeada pela diretoria da APEF
(resoluções da Diretoria);
Os bolsistas deverão seguir dia 10 de Janeiro e regressar no dia 3 de Fevereiro,
sendo a ida por avião da Cruzeiro do Sul e o regresso pelo "SS FREDER:ICO
C"
classe turística.
O preço da passagem, já com os descontos conseguidos, é de
Cr$ 12.381,10 (doze mil, trezentos e oitenta e um cruzeiros e dez centavos),
PREÇO
ÊSTE
SUJEITO
A ALTERAÇÕES,
segundo declarações das próprias
Companhias Transportadoras.
Os bosistas deverão estar quites com os cofres da APE~;
Para a saída do território nacional, são indispensáveis
os seguintes documentos:
A carteira de identidade;
B ~ carteira de reservista para os bolsistas do sexo
masculino e maiores de 18 anos e menores de 45 anos;
ou estar quites com as obrigações militares;
C Atestado de Antecedência
Policial;
D Título de eleitor (para os maiores de 18 anos);
E Visto
de Saída da Delegacia de Estrangeiros;
F Seis fotografias (3x4, fundo branco r],
G Atestado de Vacina Anti-varólica
(modêlo internacional);
Com todos os
documentos acima, em ordem, solicitar o VISTO DO CONSULADO
ARGENTINO Rua Xavier de Toledo, 114 - 7.° andar, das 9,00 às 13,00, de 2as. as
6as. feiras;
êste "visto" demora norrnalmente . dois dias;
Viajando com passaporte brasileiro não é necessário o "visto" do Consulado Argentino, sendo neste caso, necessária a certidão negativa do Irnpôsto de Renda.
Para todos os tramites, se deve calcular (12) doze dias de demora.
O prazo para a inscrição encerra-se
a 20 de Dezembro
vindouro,
devendo a
Cornissâo pronunciar-se
até 25 do mesmo mês.
Uma vez concedida a bôlsa, o contemplado. deverá satisfazer o pagamento das passagens.
Os inscritos que não forem contempladas
para as bolsas, poderão fazer parte da
delegação, mas fioam sujeitos ao pagamento das taxas cobradas pela direção do
curso.
As condições são as seguintes:
A - Alojamento gratuito; B - Alimentação:
50 (cincoenta ) pesos argentinos por
di~; C Viagem por conta de cada concorrente (Publicado em Boletim n.? 9-58
da APEF).
aa )
Capo Antonio
Renná
Ribeiro,
Presidente
Prol. Certos Branco,
Encarregado do Boletim

I

Odair Gonçalves Castro, lrineu Salles,
e Luiz Gonçalves Barbosa.
A todos. os nossos agradecimentos,

Antonio

Salles

