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Ministro recebe representante da etnia Xavante, do Mato Grosso 

Quarta, 12 Junho 2013 18:13 

 

 

 

O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, recebeu em visita de cortesia, nesta quarta-feira (12.06), o cacique do 

povo indígena Xavante do Mato Grosso Arnaldo Tsererowé. Durante o encontro, o ministro presenteou o representante 

da etnia com uma camisa do Palmeiras, já que, assim como o ministro, o cacique é torcedor do time paulista. 

O Ministério do Esporte apoia iniciativas que envolvam a causa indígena. O Programa Esporte e Lazer da 

Cidade (Pelc Indígena) é implantado em aldeias e o Programa Segundo Tempo funciona em escolas indígenas. No 

segundo semestre deste ano, o ministério promove os Jogos dos Povos Indígenas, uma iniciativa do Comitê Intertribal 

que terá sua décima segunda edição realizada em Cuiabá. São esperados 1,6 mil índios de mais de 45 etnias no evento. 

 

Foto: Ivo Lima 
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Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 

 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/34366-ministro-recebe-representante-

da-etnia-xavante-do-mato-grosso  

 

 

 

 

 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
http://www.esporte.gov.br/images/legado/ascom/arquivos/imagensnoticias/10631.jpg
http://www.esporte.gov.br/images/legado/ascom/arquivos/imagensnoticias/10631.jpg
http://twitter.com/#%21/minesporte
http://www.facebook.com/MinisteriodoEsporte
http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/34366-ministro-recebe-representante-da-etnia-xavante-do-mato-grosso
http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/34366-ministro-recebe-representante-da-etnia-xavante-do-mato-grosso


 

 
CENTRO DE MEMÓRIA DO ESPORTE – CEME/UFRGS  

PROJETO MEMÓRIA DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA  
CIDADE (PELC)  E VIDA SAUDÁVEL 

Acesse o nosso Repositório Digital: http://www.repositorioceme.ufrgs.br    

 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/


 

 
CENTRO DE MEMÓRIA DO ESPORTE – CEME/UFRGS  

PROJETO MEMÓRIA DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA  
CIDADE (PELC)  E VIDA SAUDÁVEL 

Acesse o nosso Repositório Digital: http://www.repositorioceme.ufrgs.br    

 

 

Palestra sobre responsabilidade social encerrará Seminário de Esporte e Lazer 

neste sábado 

Sexta, 31 Maio 2013 15:57 

 

A responsabilidade social do gestor público do esporte e do lazer será o tema da palestra de encerramento do 

11º Seminário Nacional de Políticas Públicas de Esporte e Lazer, realizado no auditório do Unilasalle em Canoas (RS). 

A conferência, com início às 10h, deste sábado (1º.06), será proferida pela representante da Secretaria Nacional de 

Esporte, Educação, Lazer e Inclusão  Social do Ministério do Esporte (Snelis), Ana Elenara Silva Pintos. 

Coordenadora-geral de Esporte e Lazer na Snelis, Elenara explica que a apresentação tem como meta provocar 

junto aos participantes uma maior reflexão sobre os desafios cobrados no cotidiano do mundo atual, tendo como 

princípio a democratização do acesso ao esporte e ao lazer. "Os gestores precisam ter clareza sobre suas 

responsabilidades frente aos limites e possibilidades para implantação da política local de ações nos setores público e 

privados", afirma. 

O Seminário Nacional de Políticas Públicas é direcionado ao público que atua diretamente nas áreas de esporte 

e lazer duas, nas esferas municipais, estaduais e federais. Entre os participantes estão estudantes, gestores, profissionais 

e pesquisadores. O evento tem como objetivo consolidar o esporte e o lazer como uma estratégia no desenvolvimento da 

qualidade de vida da sociedade brasileira e contribuir para implantação dos sistemas municipais de esporte. 

Também no sábado (1º.06) serão ministrados cursos para elaboração de projetos e convênios; programas e 

projetos de lazer na cidade; captação de recursos pela Lei de Incentivo, e marketing esportivo. A Fundação de Esporte e 

Lazer do Rio Grande do Sul (Fundergs) é responsável pelo evento. 

 

 

Carla Belizária 

Ascom - Ministério do Esporte 
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