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11m..:>,Senhor

o Diretório Acadêmico Paulo Hollerbach
entidade de representação dos estudantes de Educação Física da U~
versidade Federal do Rio Grande do Sul, vem pelo presente informar a
vsa que em setembro pr~ximo, nos dias 17, 18, 19 e 20, sediaremos os
VI .rOGOS UNIVERSITAlUos GAUCHOS D~ ESTUDAíTES DE EDUCAÇlo FtSICA, o

qual contará com a participação das 11 (onze) Escolas de Educação
Física e~ atividade no Estado (UFRGS, IPA, F~EVALEt SANTA f~IAt p~
LOTAS, BAG , CACHOEIRA 00 SUL, CHUZ ALTA, SAI.TA CRU~t CAXIAS DO SUL

e PASSO FlWDO), ee congregará cerca de 450 estudantes-atletas.
Os JUGE}~F representam para n~s, estu-

dantes de Educa.;ão Física, aquilo que de mais importanje h~ em termos
de promoção esportiva e, em vista disso, desde os primeiros .Togos se
procurou rea11zá-los sempre dentro do maior vel t4cn1co e espirito
, ; .o11mp1co. Para este ano. novas modalidades foram incl~das em seu Câ

lendário, Natação, JUdo, Ginástica olímpica e Ritmica De~ortiva, â

l~m das qus até então eram displittadas,Atletismo, Basquete, Volibol
•••e lIandebol. Espera-se que com a inclusao destas novas provas possamos

motivar t~cnicos, professores e estudantes no sentido de darem maior
atenção a taiseesportes e com isso tentar elevar o nível Gaucho ne~
tas competições.

Em sua 5a (q~ta) edição os Jogos
foram r ealizados no ano passado na cidade de Santa r·iaria.Neste ano,
com os dados obtidos no relatório do Último JUGEEF, preve-se uma dea
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pesa de aproximadamente e~ 86.400,00 (oitenta e seis mil e quatrocen
tes oruzeiros), uma verba bem além da que nosso Diretório Acadêmico
recebe anualmente e, de difieil obtenção junto a Direção de nossa F~
culdade bem como junto a 4 eitoria da Universidade. Com o Lloverno E§.

tadual e Municipal esperamos contar com o apoio em alojamento e 12
eais para a reàlização das competições, no entanto, despesas de ali
mentação, transporte, prem1ações. material de expediente e material
esportivo, além de outras necessidades, é que envolverão a importân-
cia acima especificada.

Entendendo que, o esporte é parte atuan
te na vida de um povo e que atualmente, por felicidade de nosso povo
vivemos num eilma de uESPORTE PARA TODOS", nós, futuros profissionais
esportivos, no desejo de colaborar com o nosso Governo nesta pê1!t1-
ca Nacional de 'Educação J:i'!sic~e Desportos , e conscientes de que no§.
se promoção vir' ao encontro 'desta Campanha Nacional, solieitamos a
vsa o a~~!lio finaneeiro dessa Empresa, que sempre soube eolaborar
eom êste tipo de empreend~mento, no sentido de qb0pGl_samos minorar
parte de nossas despesas na realização dos VI JUGEEF a fim de poder-
mos realiz~-lo dentro do uivel pretendido.

Certos da acolhida de nosso pedido, e
desd~ já.agradecendo toda e qualquer colaboração que nos for dispen

t •.••sada) nos colocamos a dispos1çao de vsa bem eomo dessa Empresa en
viamos~lhe ,nossas cordiais

Saudações Universitárias
Acad. NILO JO' L DO A. SENA
SEC DA COM ORG DOS VI JUGEEF

Ao Ilmo. Sr
Diretor Presidente da

Companhia Cervejaria ~rahma
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