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Senhor Diretor:

Em atendimento a.o Ofício n9.262/77 deste
Departamento, informamos a V~ssaSenhoria que referente à nossas declarações
em entrevista. cencedàda ao Jo::r.naJ.Zero-Hora,. edição de 13/04/77, página 44 ,

temes $. -declarar-lhe que na condiçã0 de representantes dos alunos da Escola
Superior de;Educação Física da UFRGS, estabelecimento de grande tradição,com
Direção e Professores reconhecidamente capacitados, corpo de alunos altamen-ee consciente cem a profissão que escolheram e com uma infra-estrutura (Pr0-
fessores e instalações) exelentes à prática do Atletismo, sentimos que a pr~
sença dos estudante.a paulistas traba.lhando nesta modalidade durantec.os JEBs
foi uma afronta as nossas ca:pa.cid~dese também de nossos professores. .A pre'!""'_,
sença dos 40(quarenta) estudantes de SãePaulo, desempenhando atividades que

-poderiam muito bem ser preenchidas por estudantes locais, atuou negativamen-
te no espirito dos alunos que, na época, buscavam uma ahance de serem apro -
veitados pa.ra.traba.lharem.nos nos Jogas. Atualmente nosso DiretGrio .lcadêmi-
co tentando organizar equipes de arbitragens para trabalharem em nossas pro-moções esportivas vê certo receio por parte dos colegas, desacreditados que
.tão após os acontecimentos acima exp0stos e também com prGmessas de paga.-
~nto ainda não efetivadas. Entendemos quase na. época oportuna tivesse hav..!
do uma forte interferência do DED/SEC no intento de prestigiar os acadêmicos
gaúchos, se necessário levar o caso até conhecimento do Ministro da.Educação,
cremos que só em extrema necessidade a coordenação técnica de DED/MEC pensa-
ria em utilizar estudantes de fora do Estado.

No que diz respeito a a.juda de custo
e estada. no Hotel Everest proporcionados pela. SEC aos estudantes paulistas t

retifivamos, pois, em nenhum momento nosso Diretório Acadêmico teve conheci-
mento oficial a e.sterespeite e, deve ter ocorrido, no decorrer da.sentrevis
tas, que algum aluno mais indignado tenha dado a informação despretenciosa -
mente.

Os colegas que tiveram oportunidade
de trabalhar n0S JEBs e que ainda nã0 receberam, frequentemente telefonam. aQ
DED/SEC procurando saber informações de quando receberão seus pagamentos ,
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muitos dêles têm se queixado das respostas que, muitas vezes, não passam de
piadinhas pretenciosamente engraçada.s como: IIvocês receberão, o que não sa-
b' . t t '"amos e o ano em que ~soaeonecera •

Retificamos o termo REVOLTA, e em esp'!
oial, contra nosso Diretor, pois em todos momentos, pudemos observar e as -
forço feito pelo nosso digníssimo Professor Milthon Cunha no sentido de rei
vindicar o máximo aprovei tamente de seus alunos nos JEBs.

O termo revoàta poderá ser aplicado
dentre dos nossos objetivos futuros em mostrarmesaos Senhores coordenado-
res do DED/MEC e a quem mais preciso for, nossas capacidades de trabalho e
.~•••~.u_.võesesportivas.

Ao nes referirmos da injustiça feita
aos gaúchos que trabalharam em condições inferiores, sem oportunidade de
cuidar da arbitragem ou cronometragem., restringimo-nos somente ae Atletismo
onde apenas 8 (oito) ga,ichos trabalharam. ObservGu-se também que noutras a-
tividades, como entrega de Utiquets" para. refeiç0es haviam universitários,'
inclusive formandos, cuidando desta parte. lf incrivel, porque este pess0al
nio pode ser aproveitado no Atletismo? Que experiências de JEBs puderam ad-

quirirestes que em peucos dias diplomar-se-!am num Curso Superior de Educ~
çãe F1sica ? Talvez nas escolas onde forem lecionar possam ser exelentes
mestres em distribuição de "tiquets'l para refeições •

.~ Sem mais, certos de termos atendido
vosso pedido, solicitamos-lhe uma informação oficial a respeito da data que
os universitários filiados a este Diretório Acadêmico receberão seus paga. -
mentos por serviços prestados ao DED/SEC durante a realização dos VII JOGOS
ESCOLARES BRASILEIROS nesta capital.

ATENOIOSAMENTE

ACAD. PEDRO LUIZ LE1\iOS
PRES. do DA.:PH

Ilm.o.Sr.
Pref. Rudi Osmar Auler
M.D. Diretor do DED/SEO
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