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Estamos trazendo neste momento a 2-
edição do jornal do XVI ENEEF, tendo por
objetivo dar continuidade ao projeto de
dinamização da comunicação e informação
no Movimento de área em Educação Física.

Não podemos deixar passar
desapercebida, a felicidade da Comissão
Organizadora do evento, em abordar, na
abertura cultural, uma temática tão
identificada com a corporeidade e as origens
étnicas da nossa nação. A ocasião liberou
um sentimento coletivo de identidade com
nossas raízes africanas. VALEU !!!

O clima gerado na abertura sintetiza
toda a intenção do encontro em propiciar a
cada momento a mesma vibração e alegria,
levando assim, cada vez mais, o aluno de
Educação Física a participar, envolver-se e
interagir no mesmo.

A Executiva tem a responsabilidade
de propor a transformação do Movimento e
cada participante de sentir-se um elemento
transformador.

Agora, vá em frente, tenha fé,
coragem, você pode conseguir ler este jornal
até o fim.

BOA LEITURA.
••••••••••••••••••••••••••••••••
• "Pensar em fazer Irandes coisas é o melhor •
: pretesto para nlo fazer as pequenas" •

J. B . •• aClnto enaventa •••••••••••••••••••••••••••••••••

ENTRE NESSA ONDA ...
A pergunta é a seguinte: o que estou

fazendo aqui?
Peguei uma onda e vi que era furada,

não valeu a pena, perdi meu tempo, passei raiva, fui
enganado ...

Será que aquela onda não serviu para
absolutamente nada?

Acho que sim, no início ela acendeu
o que existe de mais precioso no ser humano, ou seja,
a esperança, o sonho, a necessidade intrínseca e
inconsciente de vencer, naquele momento não me
enganei, ele foi fundamental para a onda perfeita que
veio mais tarde.

Não estou aqui simplesmente para
desperdiçar os beneficios que o público me
proporciona, muito menos para apenas namorar e festar
o tempo todo, seria muita pobreza intelectual pensar
dessa maneira, deve existir algo mais, e este algo mais,
agora é claro, trata-se da vontade de melhorar, e a onda
furada é imprescindível para que algum objetivo seja
atingido.

O ENEEF é uma onda que se forma
sobre muito suor, aproveite-o, não desperdice esta
chance, pois, sabemos que qualquer onda só é perfeita
quando nos integramos a ela.
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Alâmoçoda!

Tem video e caderno de debates no pedaço!
Neste XVI ENEEF, tivemos o lançamento do
Caderno de Debates: "Movimento Estudantil;
História e perspectivas", você pode adquirir o seu
por apenas 5 (cinco) reais. Lançamos também o
vídeo comemorativo dos 15 anos de ENEEF. Trata-
se de um momento super importante para o ME. Se
você ainda não conferiu, ele esta em exposiçio na
sala de painéis, onde também se encontram os
cartazes de todos os ENEEFs.
A sala fica ao lado do WORKENEEFING.
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COMPREI
VISITEI

PASSALAI
CHEGA MAl SI

ENCHAI MOCHIW
TI lIUTINHO, lAUTINHAI

10 WO DI SECRETARIA, TAliI

Sua contribuição é importante. No seu
material você recebeu uma "FOLHA DE
PROPOSTAS" para ser levada a plenária final
do XVI ENEEF.

Critique, proponha, contribua com o
ENCONTRO. Sua opinião tem peso.

E não esqueça, compareça a plenária
final, será no dia 04/08 a partir das 13:30 horas.
Te ENCONTRO na plenária final!

A tchurma da Comissão Organizadora quer
agradecer o esforço dos colaboreneeféticos durante o
evento, pois é através da cooperação que conseguimos
atender a todos. As dificuldades fazem parte do nosso
crescimento. Se erramos hoje, é para acertar amanhi,
e crescer sempre!

Vamos nessa que é bom a bessa!
Rumo ao XVII ENEEF!!!
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