
A atleta olímpica Concei~ao Geremias, esteve em Porto Alegre participando do 
Campeonato Master de At letismo, em sua visita ao CEM E. Participou de urna 
reuniao com a professora Silvana Goellner, na qual foram definidas algumas 
iniciativas relacionadas ao registro de sua trajetória no esporte. Conceic;ao 
participou de 3 olimpíadas, 10 campeonatos mundiais e várias competic;oes 
internacionais. Conquistou a medalha de ouro no heptatlo nos Jogos Pan 
Americanos de Caracas (1983). At ualmente coordena a ACECAMP - Associac;ao 
Cultural e Esportiva de Campinas. Sua visita integra as atividades do 
pro jeto Mulheres atletas: o esporte como espa~o de visibilidadefeminina. 

Concei~ao Geremias e Silvana Goellner 

No dia 22 de outubro, as 20 horas, aconteceu na sede Petrópolis do 
clube Gremio Náutico Uniao, o lanc;amento e a sessao de autógrafos da 2ª. 
edic;ao do livro "O Remo através dos tempos". Com o objetivo de prestigiar o 
seu autor, a equipe do CEME/GRECCO organizou a exposic;ao Henrique Licht: um 
garimpeiro de memórias. O livro é fruto da parceria do CEME coma Secretaria 
de Estado de Esportes/FUNDERGS (Fundac;ao do Esportee Lazer do RS) e será 
distribuído gratuitamente para federac;oes, universidades e interessados. 

Na tarde do dia 27 de outubro, integrantes da equipe do CEME 
prestigiaram a final Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino 
2013 disputado no Centro Olímpico Municipal na cidade de Canoas. A 
presenc;a do CEME na competic;ao teve como objetivo registrar e 
apoiar o evento e integra as atividades do projeto Mulheres atletas: o 
esporte como espa~o de visibilidade feminina. Ainda no mesmo 
sentido i ntegrantes da equipe do CEME/GRECCO estiveram 
fotografando e registrando várias das competic;oes da XX edi~ao do 
Campeonato Mundial de Atletismo Master, que aconteceram em 
Porto Alegre entre os dias 16 e 27 de outubro mais especificamente 
nas atividades desenvolvidas na ESEF e no CETE. 

Integrantes da equipe CEME/ GRECCO, entrevistaram no 
dia 29 de outubro de 2013, o professor Mário Lozano que, 
ent re outras atividades, integrou a Comissao Organizadora 
do 1 JOGOS INTERMUNICIPAIS DO RIO GRANDE DO 
SUL (JIRGS), que foram realizados na cidade de Caxias do 
Sul, no ano de 1967. Esta entrevista foi realizada como urna 
das a~oes do projeto: Garimpando Memórias: esporte, 
educa~ao física, lazer e da~a no Brasil, do CEME/GRECCO • 
UFRGS. 

A exposi~ao Universíade SO anos, organizada 
pelo CEME e pelo Memorial da Camara 
Municipal de Porto Alegre, foi selecionada 
para apresenta~ao na Mostra lnterativa do 
Salíío de Extensao da UFRGS que aconteceu 
nos dias 21 a 24 de outubro no Campus 
Central. A exposi~ao reuni u med alhas, 
uniformes, materiais esportivos, banners, 
fotografias e documentos relativos aos Jogos 
Universitários Mundiais realizados em Porto 
Alegre no período de 30 de agosto a 08 de 
setembro de 1963. 


