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Aldo Rebelo debate realização dos Jogos Indígenas em Cuiabá com representantes 

da cidade 

Quarta, 27 Fevereiro 2013 19:45 

 

A realização da 12ª edição dos Jogos dos Povos Indígenas em Cuiabá foi o tema do encontro entre o ministro 

do Esporte Aldo Rebelo, o deputado Wellington Fagundes (PR/MT), o secretário de Esporte e Lazer do Mato Grosso, 

Ananias Martins de Souza, e o diretor do Comitê Intertribal Memória e Ciência Indígena, Marcos Terena. "Vamos 

realizar os próximos Jogos em Cuiabá, com todo o apoio do Ministério do Esporte. Também buscaremos o apoio de 

outros ministérios para que esta edição dos Jogos esteja à altura do significado e da presença indígena na história, na 

cultura e na formação social do Brasil", disse o ministro. 

Para o deputado Wellington Fagundes, a realização dessa edição dos Jogos é mais uma oportunidade para que 

o Brasil apresente sua cultura internacionalmente e demonstre como os eventos esportivos podem ser organizados com 

sustentabilidade. "Queremos que os Jogos dos Povos Indígenas em Cuiabá sejam uma demonstração de que existe a 

possibilidade de produção com respeito ao meio ambiente. É também uma oportunidade para integrar e levar condições 

de vida digna aos nossos índios", afirmou o deputado, ao ressaltar que neste ano ainda está prevista a participação de 

etnias do Canadá na competição. 

O lançamento oficial da 12ª edição dos Jogos dos Povos Indígenas em Cuiabá está previsto para o dia 19 de 

abril.  A competição deve acontecer em outubro. "Ao mesmo tempo em que é uma oportunidade, é um desafio para  

nós, povos indígenas. Vamos ter diante do Brasil e do mundo a demostração de uma competição em que não está em 

jogo uma medalha, mas sim a dignidade do ser humano e a apresentação da diversidade cultural e étnica. O Brasil é o 

único país que tem 300 povos indígenas que vivem em  harmonia e tem um nível de sustentabilidade que pode servir de 

exemplo para os grandes eventos que o país receberá nos próximo anos", disse Marcos Terena. 

Jogos Indígenas 

Os Jogos dos Povos Indígenas são considerados um dos maiores encontros esportivos culturais e tradicionais 

de indígenas da América. Com o objetivo central de promover o esporte sócio-educacional como identidade das culturas 

autóctones, os Jogos são voltados à promoção da cidadania indígena e à integração dos valores originais. 

A 11ª edição dos Jogos foi realizada em 2011. Foram  sete dias de competições e apresentações culturais, com 
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a participação de cerca de 1.300 indígenas, de aproximadamente 35 etnias, vindas de todas as regiões do país. 

Paula Braga 

Foto: Ivo Lima 

Ascom - Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/34892-alunos-de-sao-paulo-conhecem-acoes-e-

projetos-do-ministerio-do-esporte  
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Alunos de São Paulo conhecem ações e projetos do Ministério do Esporte 

Quinta, 28 Fevereiro 2013 14:52 

 

 

Os alunos da Escola Britânica de São Paulo estão conhecendo na prática tudo o que aprenderam em sala de 

aula. Desde segunda-feira (25.02), eles aprendem sobre a arquitetura e a organização de Brasília. Na manhã desta quinta 

(28.02), os estudantes visitaram as dependências do Ministério do Esporte. As ações do governo federal para a Copa do 

Mundo de 2014 e para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, além dos programas da pasta, como Bolsa-Atleta, 

Segundo Tempo e o Esporte e Lazer da Cidade, foram apresentados para os alunos. 

O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, ressaltou o momento histórico que os brasileiros estão vivenciando e o 

grande poder transformador que o esporte tem na vida das pessoas. "Estamos às vésperas dos dois maiores grandes 

eventos do mundo e consideramos que são muitos importantes para o Brasil. O futebol não é apenas um esporte, é mais 

do que isso. Quando chegou aqui, no começo do século 20, foi uma plataforma de luta social. O Brasil ainda é, mas era 

um país muito mais desigual", disse o ministro. 

Os programas e as ações da pasta foram apresentados pelo chefe de Gabinete do ministro, João Luiz dos 

Santos, e pelo chefe das Assessorias, Luis Paulino. Este lembrou que em 2013 a pasta completa 10 anos de existência, 

com a missão de garantir o acesso da população brasileira à prática esportiva e ao lazer. 

 

          Os alunos receberam kits fabricados em programa social do ministério  
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"É um privilégio poder vir à Brasília e conhecer de perto a capital federal. Conhecemos tanto a questão da 

urbanização quanto o sistema político brasileiro. Foi fundamental conhecermos de perto os trabalhos do Legislativo, 

Judiciário e do Executivo", explicou o professor Bruno Martins Lanfranchi, conhecido pelos alunos como Mister 

Lanfranchi. 

 

Breno Barros 

Foto: Ivo Lima  
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