
UFRGS - ESEF - CENTRO OlÍMPICO

1969 - 21/10 - Decreto Federal n° 997 - Federalização da ESEF/SE/RS.

1970 - 16/09 - No Ginásio da ESEF - transferência da ESEF/SE/RS para o
Ministério da Educação. Presença do Ministro Jarbas Passarinho.

1970 -18/09 - Portaria n° 823, do Reitor Eduardo Zácarp Faraco - Nomeia
Henrique Licht, Coordenador do Centro Olímpico das UFRGS. Amplos
poderes, inclusive de viajar ao exterior (Europa e Estados Unidos) para
conhecer Universidades e seus planejamentos esportivos.

Nos meses restantes do ano, ainda sem recursos orçamentários para materiais
e pessoal. Sede provisória (mesa e armário) no salão junto ao gabinete
do Superintendente Acadêmico, Professor Jorge Furtado .

. A - REUNiÓES:
- Reitor e Superintendente Acadêmico.
- Diretor da ESEF - Prof. Jacintho Francisco Targa.
- Professores da ESEF, alunos e funcionários.

B - SITUAÇÃO DA ÁREA DA ESEF. INSTALAÇÓES - PROBLEMAS:
- Limites indefinidos.

Nortt- Associação dos Surdo-Mudos (Professor Levi Weingrover), e
fundos de várias residências, nvasões com cercas improvisadas e
hortas.
Oeste - rua Felizardo Furtado - banhado, plantações de agrião - lixo -
propriedade da Imobiliária Schilling & Kuss.
Leste - avenida Salvador França - em obras.
Sul - rua Felizardo - calçamento com pedras irregulares, muitos
buracos. Árvores ornamentais - reduzidas.

- Vários depósitos de lixo.
- Insegurança - área totalmente desprotegida, sem cerca nem entrada definida,

numeração para correspondência, calçada e vigilante.
Invasões freqüentes.

- Banhados.
- Cancha de Remo (?) - em curva, aproximadamente 200 metros. A área havia

sido parcialmente escavada e o aterro não fora colocado em áreas
baixas próximas, mas doado (?) Há vários anos a cràtera era usada
como depósito de lixo, com ratos, moscas, e segundo a direção do
vento, um cheiro desagradável.

- Esgoto pluvial ao Norte - inexistente.
- Ginásio em precárias condições - rachaduras, goteiras no salão, piso

ondulado e oscilante, muitos vidros quebrados, janelas avariadas
(basculantes), a maioria dos espelhos usados na ginástica, quebrados
ou rachados

- Moradia improvisada e irregular do zelador Aníbal, sob o palco.
- Falta de materiais esportivos para as aulas práticas.



- Natação - mini-tanque, sem cobertura,
- Grupo Escolar Otávio de Souza - vários pavilhões na área da ESEF ...
- Prédio vizinho à nordeste, - abrigo de internos do Hospital São Pedro - com

freqüência na área da ESEF.

c - DEFINiÇÃO DAS PRIORIDADES:
- Recuperação imediata do Ginásio.
- Definição dos limites da área da ESEF e registros cartoriais.
- Cercar o terreno, portão de entrada, numeração do prédio e área de

estacionamento.
- Casa pré-fabricada para sede emergencial do Centro Olímpico e abrigo do

zelador Anlbal,
- Pessoal.
- Recursos orçamentários a partir de 1971.
- Estudos, Avaliações e Planejamentos preliminares.

D - ÓRGÃOS DE APOIO:
- Divisões da UFRGS - administrativa, obras e jurídica.
- Prefeitura Municipal- SMOV, DEP, DMLU e PRAÇAS E JARDINS.
- BRIGADA MILITAR.
- Hospital São Pedro.
- FZB/RS.
- Polícia Civil.

E PLANEJAMENTO BÁSICO - METAS - ETAPAS:
- Ginásio - manutenção e redução de empréstimos. Horário rígido de

fechamento.
- Vigilância efetiva Segurança noturna.
- Pessoal - cedências de Jayme Werner dos Reis, Aldo Antonello Rosito, Paulo

Ubirajara Unhares, Acely Stroher Escobar, Agripino Mattos Machado e
Alexandre Gandolfi. Somente a efetividade para a Administração.

- Melhorias no calçamento da rua Felizardo.
- Aterro gradativo da cancha de remo - SMOVe DMLU.
- Retirada do Grupo Escolar Otávio de Souza.
- Galeria pluvial ao norte e noroeste até o Arroio Ipiranga - DEP.
- Pista de atletismo - projeto, aterro, poliuretana e complementos. Ruas &

Amantino - Chuvas torrenciais - Novo contrato (janeiro e fevereiro).
- Quadras polivalentes.
- LAPEX - Professor Eduardo Henrique De Rose- sede provisória na ex-

moradia do zelador Aníbal. .•
- Depósito de materiais da SMOV na calçada da avenida Salvador França-

permuta por aterros.
- Arborização da rua Felizardo.
- Plantios diversos - FZB e Viveiro Municipal..
- Piscina Térmica - Salvador Almalleh - Concreto protendido - Problemas.

F - OUTRAS ATIVIDADES:
- Obrigatoriedade de práticas esportivas pelos universitários. Contratação de

professores e locações de instalações esportivas.



- Sede para a ACEUFRGS - rua Venâncio Aiires.
- Fechamento dos Centros Acadêmicos e da ACEUFRGS. Transferência do

patrimônio da ACEUFRGS para a ESEF (10 e 18/0111974). Relações
detalhadas dos materiais entregues e recibos do Diretor da ESEF
Professor Jacintho Francisco Targa e da Secretaria Carmen.

Julgando que a Coordenação do Centro Olímpico seria melhor exercida por
um professor de educação física, solicitei dispensa do cargo em julho de 1971.
Atendendo convite do Reitor Eduardo Faraco, permaneci na função de
Assessor de Esportes e indiquei para meu substituto o professor Jayme Werner
dos Reis. A indicação foi aceita, e ele assumiu a Coordenação do Centro
Olímpico em 23/07/1971.
O novo reitor Homero Jobim convidou-me para permanecer na função de seu
Assessor de Esportes. Em fim de 1975, pedi demissão da UFRGS, em caráter
irrevogável.

Porto Alegre, 20 de julho de 2011

~~~ ~~;~~
Henrique Licht



UFRGS - ESEF - CENTRO OLíMPICO - CEME

1941 - 1946 - Curso de Medicina

1950 - Curso de Especialização em Medicina da Educação Física e Desportos
- Médico da ESEF (colaboração).
- Curso de Medicina Escolar (Prof. Décio Martins Costa).

r 1967 e 1968 - ESEF - Professor Catedrático Substituto (Prof. Alfredo
Hofmeister).

r:

r 1970 a 1972 - 10 Coordenadpr do Centro Olímpico da UFRGS.

1972 a 1975 - Assessor de Esportes de Reitores da UFRGS (Eduardo Faraco
e Homero Jobim).

2000 - 29/05 - Amigo do CEME.

2002 - 18/11 - ESEF - Lançamento do livro 'Ciclismo no Rio Grande do Sul,
1869 - 1905, editado pela UFRGS.
Doação de acervo documental ao CEM E - entregue à Reitora Wrana
Panizzi.

2002 até o presente - 17 doações ao CEME.



UFRGS - ESEF - CENTRO OLÍMPICO

1972 - 1975

- Diretrizes - Planejamento - Projetos.

- Definição dos limites da área da ESEF no Jardim Botânico. Solução de
antigas divergências com diversos vizinhos, especialmente com a
direção da Associação de Surdos-Mudos (Prof. Levi Weingrover).
Setor Jurídico da UFRGS.

- Cercamento do terreno. Vigilância.

- Definição do CEP (Felizardo n° 750).

li- - Recuperação do Ginásio de Esportes em péssimas condições.

- Sede provisória do Centro Olímpico (Casa pré-fabricada) - 2 peças e abrigo
do zelador Aníbal (3 peças)
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~ - Local improvisado para o LAPEX)(EdttafdO t:ten~e).

- Interdição de extenso depósito de lixo junto à rua Felizardo Furtado - DMLU.

'A - Canalização das águas pluviais (regional) - Galerias até o Arroio Dilúvio-
DEP. (n.L- y- J~ (/~ rr=: ~ v~t:- /

i.. -Aterro da cancha de remo (e eliminação do depósito de lixo) - SMOV.
(~ "}~~ c~~..., A ,//J2--c,./

Retirada do Grupo Escolar Otávio de Souza da área da ESEF (SEC).
~"""--v<' -

_1 Depósito ernerqencial de materiais da SMOV na rua Salvador França , em
troca de aterros na área da ESEF.
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- Calçada na rua Felizardo, em frente à ESEF. r
r .Á/> ( r

'I-- - Melhorias no calçamento da rua Felizardo - SMOV. , rJ; c-V"
(

~~~-t - Estacionamento interno para veículos.

- Recuperação e ampliação da rede elétrica externa. Segurança. )) / "'-'---o .I_ yvJj,}- .:A.-. f')--A
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1-- Projeto Pista de Atletismo - concurrência pública, aterro, pavimentação,
detalhamento e inauguração - Ruas e Amantino. Divisão de Obras da
UFRGS.



Projeto da Piscina coberta - concurrência pública, construção (concreto
protendido), detalhamento e inauguração. Salomão Almaleh. Divisão de
Obras da UFRGS.

- ACEUFRGS - encerramento das atividades, destinação do patrimônio e
término do aluguel de casa na rua Venâncio Aires. Jarbas Benck, Prof.
Walter Otto Cybis, Prof Jacintho Francisco Targa e Secretária da
Esef Carmen. ( 7b.t "-a ~ ~v< ~<"'1 /

Prática esportiva obrigatória pelos universitários. Contratação de
professores. Orientação e controle. Convênios fi aluguel de
instalações esportivas. ji

- Diversos planejamentos. r+: ~ /

Colaboradores destacados. do Centro Olímpico:

Prof. Jayme Werner dos Reis (2° Coordenador do Centro Olímpico).

Prof. Aldo Antonello Rosito.

Prof. Paulo Ubirajara Linhares

Prof. Acely Stroher Escobar

Agripino Mattos Machado e

Alexandre Gandolfi.

Destaque para a colaboração técnica voluntária do Engenheiro Lélio Soares de
Araúijo, na construção da piscina coberta.

~Z:#.
Henrique Licht


