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No mês de abril foi lançado mais um e-book da Coleção 

GRECCO: “Inezil Penna Marinho: artigos publicados no 

Jornal do Sport“. O livro foi organizado por André Luis dos S. 

Silva, Christiane G. Macedo e  Silvana V. Goellner e reproduz 

todos os textos publicados pelo professor Inezil neste periódico 

específico.  Para conhecer a obra acesse o  link: 

http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/139192/00099

0425.pdf?sequence=1 

Aconteceu em Brasília, no dia 08  abril, uma reunião 

com gestores do Ministério do Esporte, professores 

da UFMG e integrantes da equipe do CEME para 

discutir o andamento do projeto Memórias do 

PELC e Vida Saudável 

No dia 02 de abril, a professora Silvana Goellner 

participou do encerramento da exposição Visibilidade 

para o Futebol Feminino que aconteceu no Museu 

do Futebol em São Paulo. Na ocasião foi realizado 

um debate sobre a regulamentação do futebol 

feminino no Brasil com a participação das ex-

jogadoras Rose do Rio e Marisa Pires e Heloisa 

Baldy Reis, que também é professora universitária de 

pesquisadora sobre futebol. 

No dia 14 de abril foi realizada na ESEFID mais 

uma edição do Ciclo de Palestras organizado pelo 

Grupo de Estudos em Esporte, Grupo de Estudos 

em Futebol e Centro de Memória do Esporte. O 

tema da discussão foi “Vôlei da base ao alto 

rendimento” e contou com a participação 

de Marcos Toloni, (SOGIPA), Marcelo Fronckowiak 

(VÔLEI CANOAS) e Reinaldo Bacilieri (VOLEISUL-

NH). 

No dia 24 de abril, a professora Silvana Goellner, 

participou, no Rio de Janeiro, de uma atividade 

comemorativa  ao aniversário de três anos grupo 

Bola de Ouro que reúne ex-jogadoras de futebol. 

Na ocasião encontrou quatro jogadoras que 

participaram da primeira seleção de futebol 

feminino: Elane, Marisa (Cajú), Fia e Fanta, Além  

das jogadoras estava presente o ex-treinador desta 

seleção, João Varella. Essa atividade integra o 

Programa Futebol e Mulheres desenvolvido pelo 

GRECCO/CEME. 
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