
No dia 08 de outubro o atleta olímpico Gustavo Endres concedeu entrevista 
para as bolsistas de iniciac;:ao científica do GRECCO/CEME. Gustavo integrou 
a selec;:ao brasileira de voleibol nos Jogos Olímpicos de 2000, 2004 e 2008 
foi campeao olímpico em Atenas em 2000. Atualment·e é atleta da equipe 
Kappesberg/Canoas que participa da Superliga Nacional. A entrevista integra 
o projeto: Gaúchos (as) nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos: preservando 

memórias, reconstruindo histórias. 

Natália Bender, Gustavo ·e Bruna Perla 

No período de 10 de outubro a 15 de novembro a exposic;:ao Universíade 50 
Anos estará aberta par.a visitac;:ao no CEME. A mostra reúne medalhas, 
brindes, boletins, uniformes, cartazes, fotografias e audiovisuais relativos aos 
Jogos Mundiais Universitários realizados em Porto Alegre no período de 30 de 
agosto a 08 de setembro de 1963. A exposic;:ao resulta de urna parceria do 
CEME (Centro de Memória do Esporte) com a Frente Parlamentar da 
Educac;:ao Física e Desporto e o Memorial da Camara Municipal de Porto 
Alegre. O horário de visitac;:ao é de segunda a sexta-feira, das 9h as 17h. 
Maiores informac;:oes: 33085879 

O CEME, em parceria com a 
FUNDERGS, publicou a 2ª edic;:ao do 
livro O remo através d·os tempos, 
escrito por Henrique Licht. O 
lanc;:amento do livro acontecerá dia 
22 de outubro as 20 horas no 
Gremio Naútico Uniao. Na ocasiao o 
CEME realizará urna exposic;:ao em 
sua homenagem. 

A Secretaria de Estado de Cultura lanc;:ou 
o Guia de Museus do Río Grande do Sul 
(2013) com o objetivo de fornecer 
informac;:oes sobre as instituic;:oes 
museológicas e centros de 
documentac;:ao em funcionamento. O 
CEME é considerado urna dessas 
instituic;:oes e integra a 
1ª Regiao Museológica 
do RS. Na publicac;:ao 
sao a presentadas 
informac;:oes como tipologia 
dos acervos, natureza da 
instituic;:ao mantenedora, 
enderec;:o, horário de 
funcionamento e contato. 
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Pesquisadoras do GRECCO/CEME 
participam do 10ª Seminário 
Internacional Fazendo Genero 
realizado em Florianópolis nos 
dias 16 a 20 de setembro. O grupo 
apresentou 3 trabalhos no GT 
Genero e Práticas Corporais e 
Esportivas, coordenado pelas 
professoras Silvana Goellner 
(CEME) e Miriam Adelman (U FPR) . 


