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Ilmo Sr

•
o Diretório Acadêmico Paulo Hollerbach ent1

dade de representação dos estudantes de Educação Física da Universi-
dade Federal do Rio Grande do Sul, vem pelo presente informar a vsa
que em setembro próximo, nos dias 17, 18, 19 e 20, sediaremos os VI
JOGOS UNlVERSrr RIOS GAUCHOS DE ESTUDANTES D"'" EDUCAÇlo FtSICA, o

qual contar' com a partiCipação das 11 (onze) Escolas de F.ducação
Física em atividade no Estado (UFRGS, IPA, FEEVALE, SANTA r,tJ\RIA, p~

LOTAS, BAG·, CACHOEIRA 00 SUL, CRU•.• ALTA, SANTA CRUZ, CUIAS DO SUL

e PASSO FUNDO), e congregará-cerca de 450 estudantes-atletas.
Os JUGEE!i' rapl"esentam para nós, estudantes

sã.ea, aquilo que de mais importante há em termos de Pl:0de Educação
moção esportiva e, em vista disso, desde os primeiros Jogos se pro-.-
curou realizá-los se~pre dentro do maior nível técnico e espirito 2

l!mpico. Para este ano, novas modalidades foram incluídas em seuc~
lendário, Natação, Judo, Ginástica 01!mpiea e ~1tmica Desportiva, ~
l'm 1as que at~ então er~~ disputadas, Atletismo, Basquete, Volibol
e Handebol. Espera-se que com a inclusão destas novas provas possamos
motivar técnicos, professores e estudantes no sentido de darem maior
aten·ão a tais esportes e com isso tentar elevar o nível gaucho ne~
tas ~ompetições.

I

Em sua ,A (quinta) edição os Jogos foram r~a
lizados no ano passado na cidade de Santa filaria.Neste ano, com os
dados obtidos no relatório do ultimo JUGBEF, preve-se uma despesa de
aproximadamente a~ 86.400,00 (oitenta e seis mil e quatrocentos cry,
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zeiros), uma verba bem além da que nosso'Diretório Acadêmico recebe
~. - ~anualeente e, de difieil obtençao junto a Direçao de nossa Faculdade

bem como junto a Reitoria da Universidade. Com o Governo Estadual e
Munioipal esperamos contar com o apoio em alojamento e locais para a
realiza.ção,das cO:1lpetições,no entanto, despesas de alimentação , mâ
terial de expedie~e e material esportivo, transporte, premiações, â

lém de outras necessidades, é que envolverão a importância acima e~
pecificada.

• Entendendo que, o esporte é parte atuan-
te na ~âà de um povo e que atualmente, por felicidade de nosso povo
vivemos num clima de, "ltSPOHTE PARA TODOS", nós, fu~uros profissionais
esportivos, no desejo de colaborar com o nosso Governo nesta políti-
ca Nacional de Educação Física e Desportos, e conscientes de que
nossa promoção_vj.rá ao encontro desta Campanha Nacionalt so11citoa~os
a VS3 o auxílio financeiro dessa Empresa. que sempre soube colaborar
com êste tipo de empreendimento. no sentido de que possamos minorar
'parte de nossas despesas na realização dos VI JUGEEF a fim de poder-
mos rea11zá-lo dentl'o do nível pretendido.

-rtIt Certos da aoolhida de nosso pedido,
desde já agradecendo toda e qualquer colaboração que nos for dispen-
sa.da, nos colocamos à. di.sposição de vsa bem como dessa Empresa envi,â

,mos-lhe nossas cordiais

Saudações Universitárias
Acad, NILO JOtL DOAY1AHAL SE·IA
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