
GINÍSTICA OLÍMPICA
Na ESEFdo IPA, de~a 16 do carrente, o c o

lega Jorge Luiz Souza (Pelá) está ministrando-
um exceLerrte Curso de Atualização em Ginástica
Ol:úupica Kasc1..üina. Curso semelhante, para e-
lemàntos do sexo feminino, será minis~rado na-
quela escola, de 9 a 13 de janeiro (pela lIanhã
e ?roite, 40 hore.s/aula, Certificado de Frequên
cí.a e AproveLtamerrto}, pela ilustre colega prõ
fessora Clarice I~enzinger. -

Aprovei te estas f:órias e leia muito, muito •••
!

F·n,'I DE FESTA.

E o ano paSdOU. Certamente o ideal dos co-
lO2:8.sl)Ossibili tou que ale;o do bOBfosse acres
contado aos serviços que a Educação F:t:sica pr~
ta à Hação. ~ hora de reflexão, de ':verificar -
as derrotas e as vitórias; e de renovar aner -
gias para o Ano Bom , Tudo de bom para ti, co-
J.,JCa; 'J.~;'C c oú'::;~~11.l~::::,.aL+aneãr-o , feliz, Genero-
so, dinâmico e estudioso a lutar pela mocidade
desta Terra querida.

"VEFfTO OI'OSTOPODELJNAR-TIi! PARA11 FREI'TTEj

BASTA.:QUE SAIBAS :MANEJAR A VELA"

ACmfT:3C'1ID~~,pr-oveí.t oaa rC}1..l.lüãodos Coordenadores~ ,
G Inspetores do Sdu.caçao Flsica do RGS.
.VAI ACOr;T.~CER::x:Jornadas Jrrte.rnac í.ona l.oa de E
iffiucação'PiÍsic, " Buenoa Aires, 17 a 26/1/78;
XXI CGl1c;r$Si:':ol.T.undialde r~edicLna elo Espor-l.;e,
TIras:t:lia, 7 a t2/9/7f3
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FESTA DE Fll~ DE AnO
II Comoocorre ta-ad í.c í.ona'lmerrte , a AKWDl)romoverá
II na noite de 20 do qorrente(3a.feira próxima), na Cl}1.;tr-
I . rascaria Sacy do S. Co Internacional (vãc e-cnmpeâo Gaú

cho ••• ) um chur-raac o de confra ternizo.ção. rOr f::::.lar -
ní.ac o, (lucremos cuzapr-Imerrtar- a todos os que participa-, .. ~
rum ela magnãf'Lca festa do Dia. do Professor de lliucaçao
Física,em setembro. lIas, vol tando ao nosso encontro
do dia 20, quer-emos dizer que as entidades que sempre
c o'Labor-am conosco nessas ocasiões novamerrte estarão o-
ferecendo seus Valiosos brindes, Cauduro, Courocsport~
Petipa, Tenis Show, Ughini, Federação Gaúcha de Volei-
bol. t isso a:t:, Gente, vai ser aquel~ encontro gosto-
so. Todos ao TIeira-Rio no próximo dia 20!

DEPTQ DBSPORTIVO
,

O co.l.ega Paulo Ubirajara Lil1hares e o Dire'l:;or
desse Depar~~ento de nossa Associação. Ele está fir-
me, arregimentando a turma para "peladas" e competições

I

~ For :falar em competições: finaLilGnte Ganham.os
II o Torneio de Volibol Eisto, em:1977, que o Clube do
I1 f Professor Gaúcho vem realizando nos ,utimos anos •
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MENSAGEM DE NATAL - 1977
Bev. OldemE:!'Carvalho

11 • • • Subitamente, uma.multi~o da milÍcia ceLe 3tial" loü.vou,;~!

a Deus, dizendo: "Glória. a Deus nas maiores alturas, 'a paz na 'ter-

ra entre os homens a. quemele quer bem.11
A mu.ltid~o de figurantes do coro angelical, há quase dois ~

lênios, elevou a Deus uma prece intercedendo pela humanidade toda,

por ti e por mim. Cristo nascera e, por meio dele, a. oração inter-

cessória do coral de anjos tornou-se possível conoretizar-se em
,

nos.
Aquela "mu1tid~o de anjos" não orou pedf.ndo a Deus que pro-

porcionasse aos homens um grande avanço tecnológioo; nem progresso
econômico; não expressou desejo de que os povos subedesen:Võlvidos' ...

se tornassem grandes para se livrarem da opress~o... O que eles J2e
diram foi PAZ••• exatamente o que Cristo - Deus.·feito Homem- veio
oferecer àqueles de quem se fez i~O. Mais tarde, nummomento em:
que Cristo pressentiu que seus amigos se:?-~ vítimas de~l{d"e' so__-_-~

-----P ri.IIfento, disse-lhes: IIDeixo-vos a minha paz; a minha paz vos c.ou;
não vô-la dou comoa dá o mundo... tende bomânimo••• fi

Talvez, neste Natal, o mais significativo presente que gos-

tarias de receber seja paz. Paz diferente ••• porque é Cristo quem
a dá••• N~o significa que esta paz isente de problemas ou tribula-

ç~es, mas capacita •••
para. prosseguir altaneiro, quando outros já desan.iIv.-aram&._

para. crer, quando outros j~ perderam a fé •••
para perceber a grandeza e o amor de Deus à medida que S8_

constata a fragilidade e o desamor humanos•••

A paz que vem de Deus, através de seu Filho Jesus Oristo9 é
segurança individual que 'cresce à medida que sentimos nossa depen-
dência de Deus. E começa a acontecer quando,,:per.nitimos que Oristo

"nasça" em nosso coração,. estabelecendo ali a plenitude de sua :pr'~
t;lença.
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G~STICA"'Ot:fi;rPIGA

Na BSEF do IPA, de~ .16 doc;orruIlte, o c..2
lega Jorge Luiz Souza ,(Pelê) est--áministrando
um cxce Lerrte ClU"SOde A-bualização em Ginástica
Ol:úupica ll:asculina.Curso semeIharrte , para e-
lementos do sexo feminino, será ministrado na-
quela esc o'La, de 9 a 13 de Janeiro (pela lilanhã
e Noite, 40 hore..s/aulá, Certificado de Frequên
cLa e liproveitamonto),' pela ilustre colega prõ
fessora Clarice l~enzinger.

Aproveite estas fórias e leia muito, muito •••

F·JJ\1DE FESTA.

E o ano pasoou.Certamente o i(leal dos 'co-
legas possibilitou que ~l~o de bOBfosse acre~

. d . nd'" TI' •c errca o aos SOTVlÇOS que a .:::.uca çao .l!lSlCa pres
ta à fração. ~ hora de reflexão, de verificar -
as derrotas e as vitórias; e de renovar ener -
gias para o Ano nome Tudo de bom para ti, c0-
l'-~Ga; '1.~l(; c ont í.nuc o, altaneiro, feliz, Genero-
so, dinâmico e estudioso a lutar pela mocidade
desta Terra querida.

"v:GlTTO OPOSTO PODE LIWAR-TE PARA. 11 FREI'TTE;

BASTA QUE SAIBAS WiANEJARA VELA"

ACONTECEU: pr-ovoã.tosa z-ounf.âo \108 Coor-denad.or-ea
e Inspotores do ~ucação ::?{sic.:.::tdo RGS."
VAIACOlTTT;;CER: ~~ Jornadas Ihternaciono.lcs' de E
ilJlllcaçãoFísic " Buerioa Aires, 17 a 26/L/7P ;'-
XXI Co:i.1Z-t'eGGoI;Iundial de r;~edicLna elo :8sportG';
nras {I ia , 7 a L2/9/78
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