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oe, 015/77 Porto Alegr , 18 d abril de 1977

Prezad S nhor.

o Diretóri Ao demio Paulo Holl rbach,
entidade repres ntante d08 estudantes de Educç.... P'íeio d tJmGS, vem pel
present dirigir-ee a Voes Senhoria. no sentid d part101par-lh nosso de.!
oont ntament oom o trabalho que vem sendo desenv lvid pela Associação A -
tl.tica da Universidade, b m como OGm ~ lta d rspons bilidade, oar t r,
• oapaoidade de trabalho, elementos indisp~nsáv.i para uma Diretoria que
r presenta o esporte dentro da nos a UFRGS.

O fato que oulminou oom a atitud por
,nos tomada em levar ao oonhecimento de Vossa Senhria as pal vr s oontidas

neste Otíoioooorru no dia 16, sábad passado, quando da re lização das
partidas de basquete, pelos JOBIXOS 77, promoção da Assooiação Atlétic A-,
oadAmioa data Universidad • A ~marcou o in!oi das atividades esporti-
vas para às 13 :30 hora ,.noss?s jogador s e repres ntant ,ja aguardavam o
jogo desde o períOdO da manhã. Os resp nsáveis, 8 assim oouber o,t rmo,só

1#,.p~eoeram no looa dos jogos muito tempo apos o horario previsto. Quando
da programação dos JOBIXOS 77, a A.AA.distribu~u a s Diretórios AoadAmioos
um REGULAMENTO da.sreferidas oompetições ( oe,02/77 )t frisando que a E-

~-_ tioipaQão das equins 5 de de oada.Dir tório Aoadêmico estará oondioion~da a
:e;esença dos seus ,representantes nos locais de oompeti2â:o.Nosso Diretório
Aoad ....mioo, mpre procurando oolabor-.r :para o altn!v 1 de quaisquer Oom-
petições esportivas, obedecend a regulamento, d signou s u ~epresentante
que se f z presente de aoôrdo com as normas pre-e tabeleoidas. Quand d~ 1
n!cio do jogo v rioamos que a equipe adversária (Geologia) não tinha repr-sentante, oom muita justiç r oorr moa à A.A.k. usando ae nossos direitos,s,2
licitando-lhes qu fiz ssem val r o regulamento, uma vez que entendíamos
estar partioipando de uma oompetição de alto nível, pre!&l o.ndo em.quais-
quer oircuntânoias e aspeotos o que .e havia programado. Ao argumentar oom
o President da AA.A , a.cadêmioo GlLMAR RlGO MARQUES, nossas razõ ,r que-
r não os pontos da partida, tendo em vista que o outro time estava sem re-
presentante legal, oontrariando r gulamento, est m afirmou qu d fa.to

d. direito stávamos oom a razã , ganharíamos o pontos e qu partida



.,,,

s realizaria somente m caracter amist so, satisfazendo desej dos contend-res. Após tais afirmações, reuní nossos jogadores e lh s fa.l i que a partida
não valeria pontos e que não corressem mui t t poupando-se para próximo j0-

go. Para surpresa minha, n nossos atletas e demais oolegas da assistência,
ae final da partida, com resultado adverso neaeaa cores, o Pr sidente e Di-retoria da AAA oonsiderarama partida como oficial, fazendo valer os pontos,
faltando vergonhosamente oom a palavra., demonstranto total irresp nsabilida-
de. insegurança, incompet~cia. agindo nitidamente de modos não oondizentes
ao nível de universitário. Parallamente., oom o transcorrer dos aoont cim.n-
tos, o aoadêmioo LORENZO F.•\NELLI, elemento pert ncente diretoria dá AAA, .!

{é grediu oom palavras ind eorosas, d baixo oalão. nosso oolega JOIO GUILHERME
QUEIROGA., membro da Diretoria des.t :Qiretório Aoadêta1oo, ignorando totalm n-
t. que entre os assist ntes havia grand númro de moças e paia de calouros
convid dos a assistir os jogos.

EntendendG qu t i ,elementos 80 vem a tumul-
tuar e rebaixar o n:!v1esportivo de n08sa Universidade, queremos salientar
outros atos desta Diretoria da AAA que ear ot rimaram muita falta d respon-
s bilidad com o cargo que assumiram. oom S o01agas que neles oonfiaram, pr!
judicand todos os amantes d esporte na UFRGS ., em especial, aos alunos da
ESEF. li - liodla li de abril pns ad não se fizeram pree nte à r união da
FOGE (Ped ração Universitári~ Gaúcha de E.portem). enoontro este de interee-

-ta se direto 0$ aluns d ESEF.
2Sl •••No dia 11 d0 a.bril deixaram de realizar uma reunião na qual havl

am convooado os Presidentes dos Dir tórios Acadêmioos para reunir o Oonselho
Deliberativo em sessão extraordinária à 21:00 horas. Sem maiores explicaçõ s
a r união nio se realizou, havendo simplesmente um oartaz no looal programa-
do inf rmand qu a mesma fôra adiada. Lembramos que para participar d tal
r união esta Presideno1
seu rendimento escolar,
contro.

se viu na necessidade d perder aulas, prejudicartd
m.vã'" por talta de um aviso pr'vi canoelando o en-

3Q - Os ofIcios marcand· jogos • insorições de n08sas equipes sempre
chegaram. em.nossas :mão A _ 'com uma antecedencia que nae nos dava.muito tempa pa

, -
ra organizar nossas equipes.

4' ....Â"me tt dos Jogos promovidOS pela AAA não apresentaram cronôme-
tro em nenhuma das eompetiç-ee. Perguntamosl Será que a verba recebida da U-
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niversidade nio , suficiente para s adquirir um oronômetro ?
5Q - Nosso Diretório Aoadêmic em tod sof{cios r,metidos a AAA, sempre

man1f atou b vontade em cooperar com tais d1r1g ntes. Surprendeu-no8 nã u
, -

"arem eequ r um alun da ESEP' para ajudá-loB nos j go • Nã tivemo suspr-
sa ao presenciarmos o 'tfestiva~ a.e desorganização e moleoagem" que estava e
est~ sendo organizad p 1a AAA.

69 -Não foi organizad nenhum Campeonato Uni~ rsitário d Fut bol visan-do organizar a. quipe qu l"epr e ntará a UFRGSno próximo CampeonatoBrasile,!
. . #ro de Pute~ol Universitario, preVisto ainda nest s mestre no estado de Esp:!-

rito Santo.
_. Inoonformaô.Os com os fatos .que evidenoiamos acima. 8011-

tamos prvidencias imediata de Vossa Senhoria, para bomnome esportiv da
nosaa t1FRGS, dentro fora da Universidade, no s ntido de.

12 - L ?ar t is fatos ao o nheoimento da Pr0-R itoria de Assistência
Comunidade Universitária.

22 - Punição ao Acadêmico LORENZO PAliELLI.

39 ••Int rd1ção da ÂfJ ociação Atlétic , d posição da diretoria, encarre-
gand G Dir tório Acadêmioo Paulo Hollerbaoha das promoções sportivas na
UFRGS,at' realização de nova. ele1çõe para a A.AA~

4Q - Apurar oafatos denurlciados n ste Ofício.
52 -Verifioar porque a "Mesa dos Jogos" da AAA.não usou um oronômetr

_ oficial para bem oronom.etra.re não deixar dúvida quanto ao tempo de dura-
çio d s jogos-.

62 •• Autr1zar-nos a promoverm s., ainda eate semestr •.os ' ,AS JOGOSDE

OONFRATERNIZAÇÃO UNlVERSIThiIA. nglobando as modalidades esportivas de Atle-
tismo, Basquetfl, Vol:J.:bol • Futebol, a ser di~putado entre os alunos matrioulo!
d08 em prátioa Desportiva •.calcuros da ESEF.

Sem mais, oertos d pOdermos oontar com • interfe -
renoia de Vossa Senhoria no sentido de levar os dados oontid s neste Ofíoio
ao oonheoimento do Senhor Pr6-Reitor responsável por estes assuntos, que as
providenoias solioitadas serão atendidas, colooamos nosso Diretóri Acadêmi-
co a disposição do Oentro Olímpioo para que"sempre, em quaisquer momento~. e,!
-liamos sempre prontos a atender a toda OOllUllidaduniversitária da UFRGS.



Entendendo qu nossos at08 e atitudes dev m, sempre. visar a
salvaguarda dos ideais O L f M P I C O S, enviamos nossas oordiai

SAUDAÇÕES UNlVERSIT-'RIAS

ACAD. PEDRO LUIZ LEMOS
PRES. do DAPH

11m " Sr.
!>rof. JAIME WERNER DOS REIS

MiP~. Diretor d Centro Ol!mpio
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