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O BRASIL, A MAIOR NA<;:AO LATINA DO MUNDO, 
(8 513.844 Km2) COM 78 MILH6ES DE HABITANTES, está se 
tornando rea lmente um gigante no campo económico e cultural. 

O Rio Grande do.Sul é o Estado mois austral do Brasil, é o 
terro do Gaúcho, o livre e legendório criador de godo e ovinos, 
se d edicando tombém ó agricultura. ~le conquistou paro seu 
Estado o título de "Celeiro do Br.osil". 

Pórto. Alegre, a capital do Ria Grande do Su \, canta ho je 
com mais de 700.000 habitantes na ma iaria dedicados a empresas 
industriois e comerciais. É umo ogradóvel e encantadora cidade, 
olerece oo visitante umo série de lugares ogrodóveis e belíssimos 
posseios, o Rio Guoíba, que circundo o cidode, possui um bem 
equipado pórto internacional e no Guaí bo pode-se desfrutar de 
inúmeros espartes aquót icas . 

Devido o seu constan te desenvolvimento e seu grande pro
gresso, Pórto Alegre foi escolhida como sede do maior encontro 
desportivo das universidades de todo mundo - ·o UN IVERS[ADE 63! 

BRASIL, THE GREATE$T LAT IN COUNTRY IN THE 
WORLD, (8.513.844 Km2) WI TH ITS 78 MILLION SOULS, IS 
BECOMING A REAL GIANT BOTH IN THE CULTURAL AND 
THE ECONOMICAL FIELDS. 

RIO GRAN DE DO SU L, the southernmast s tate of Brasil, 
is the home of the "Gaúcho", a legendary free struggler dedicated 
to cattle and sheep raising and to farming, He earned for h is 
state the tit\e of "Barn of Brasil". 

Pórto Alegre, the capital of Ria Grande do Su\, has 700.000 
inhabitants mostly dedicated to commerc ia\ ond industrial enter
prises. 

A pleasant and charming city, it offe rs to visitors a wide 
range of choices in delightful enterta inments, The Guaiba River 
provides a busy harbar as wel\ ª' many opportunities in water 
sports. 

Due ta its rote of constant deve\opment and its great 
progress, Po rto Alegre was chosen as seat of the biggest sport 
meeting of un iversities from al i over the world - the UNIVER
SIADE 63! 
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