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Denomina  Prof.  João  Batista  Jaudy  o  Centro
Oficial  de  Treinamento-COT,  localizado  na
Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT,
em Cuiabá.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Fica denominado Prof. João Batista Jaudy o Centro Oficial de Treinamento-COT, localizado na
Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT, em Cuiabá.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

Nascido em Rosário Oeste-MT em 08.11.1934, João Batista Jaudy mudou-se para Poconé, vindo
posteriormente estudar em Cuiabá como interno do Colégio Salesiano, onde anos depois foi professor.
Foi casado com Ariela Miraglia Jaudy, com quem teve um filho, Jorge Luiz Miraglia Jaudy.
Mudou-se para o Rio de Janeiro onde cursou a Universidade Federal Fluminense concluindo o curso de
Farmácia e Bioquímica em 1960.
Após seu retorno para Cuiabá, trabalhou no Sesc e no Instituto de Ciências e Letras de Cuiabá - ICLC,
embrião da Universidade Federal de Mato Grosso.
Em 1975, formou-se em Educação Física na Faculdade de Educação Física de Lins/SP.
No dia 20 de janeiro de 1976 nascia em Cuiabá, no pátio da Universidade Federal de Mato Grosso, o Grêmio
Recreativo Escola de Samba Mocidade Independente Universitária - G.R.E.S.M.I.U, oriunda da “Banda U”,
fundada pela comunidade universitária liderada pelo professor de Educação Física João Batista Jaudy. Os
componentes eram alunos, professores e funcionários da UFMT, mas a participação era aberta a toda
sociedade, “a primeira escola de samba de Cuiabá nos moldes cariocas”, que surgiu dentro da UFMT em
1976 e durou 15 anos.
Professor Titular da UFMT, Jaudy foi um dos que lutou para a implantação do curso de Educação Física e da
Supervisão de Desportos e Recreação UFMT. Fundou a Associação Atlética Uirapuru, ajudou a criar
diversas federações amadoras no Estado de Mato Grosso, dentre elas as de Futsal, Basquete, Vôlei,
Handebol, Atletismo, Natação e a Federação Mato-Grossense de Esportes Universitários (FMEU). Foi
também ele quem implantou as Escolinhas de Iniciação Desportiva. Era atleta de futebol , técnico de várias
equipes e das seleções, dentre estas Dom Bosco,Mixto e Operário do estado de Mato Grosso,tanto no
futebol como no futsal.
Profº João Batista Jaudy também contribuiu para conferir visibilidade à UFMT no cenário nacional por meio
dos projetos e programas para o desporto mato-grossense que conduzira – o trabalho evidenciou recortes da
revista “Placar Magazine” (atualmente, “Placar”, da Editora Abril) e do jornal “Gazeta Esportiva”, publicações
de referência nacional em jornalismo esportivo.
A contribuição social que o professor nos deixou, com muita luta e suor, em um tempo em que todos os
envolvidos efetivamente ‘suavam a camisa’, deve sempre ser lembrada a vida e obra de um dos principais
idealizadores e realizadores do esporte na UFMT e em Mato Grosso, ajudando a edificar as bases e a
vocação da Faculdade de Educação Física. Ele sempre pensava um passo adiante, sem esquecer de olhar
com carinho para tudo o que fazia e todos que estavam ao seu redor.
O professor João Batista Jaudy é um exemplo e inspiração para todos nós da cultura e esporte na
Universidade. Em uma época na qual não existia a Faculdade de Educação Física nem uma prática
desportiva organizada e sistematizada no Estado, ele sempre realizava com alegria e acompanhava
minuciosamente cada competição ou projeto.
Uma justa homenagem ao Prof. Jaudy que tem a sua história de vida dedicada ao esporte mato-grossense.
Pelas razões expostas, apresento a presente Proposta para análise e apreciação dos nobres pares, para que
Vossas Excelências ao final emitam parecer e voto favorável à aprovação deste Projeto de Lei perante esta
Douta Casa Legislativa.
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