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 O CEME lançousdsdsNo dia  

Expediente: Boletim mensal do Centro de Memória do Esporte 
Escola de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Produção: Grupo de Estudos sobre  Esporte, Cultura e História (GRECCO) 
Textos: Silvana Vilodre Goellner    Fotos: Acervo do CEME   Diagramação: Pamela Siqueira Joras 
Endereço: Rua Felizardo, 750 -Porto Alegre/ RS - CEP 90690-200 
Fone: (51) - 33085879 ou 33085836 Fax: (51) - 33085811 
Email: ceme@ufrgs.br   Site: www.ufrgs/ceme/ 

 

Aconteceu no dia 18/06, na Esef/Ufrgs palestra com Claudia 

Guedes, professora da College of Health and Social Sciences - 

San Francisco State University. Além do seu envolvimento com a 

história do esporte, Claudia falou sobre sua trajetória acadêmica 

até chegar a produção de seu livro: Mulheres à cesta: o 

basquete feminino no Brasil (1892-1971). 

  

  

 

No dia 02 de junho ocorreu no DAECA - Diretório Acadêmico da 

Economia, Contábeis e Atuariais, a abertura do evento Junho dos 

Esportes, com o Debate "Da recreação ao espetáculo: quebrando o 

silêncio e o preconceito" . A coordenadora do CEME, Silvana 

Goellner falou sobre a importância da participação e visibilidade das 

mulheres no esporte. O debate também contou com a presença do ex-

árbitro Márcio Chagas. 

Silvana Goellner e Pamela Joras participaram do Festival 

Discover Football que aconteceu em Berlim entre os dias 30 

de junho e 5 de julho. O evento reuniu mais de 100 jogadoras e 

ativistas e projetos sociais de diferentes países, com a temática 

do futebol e o empoderamento de mulheres. Além dos torneio 

promovido pelo Discover, aconteceram workshops, debates e 

palestras que discutiram dentre outras temáticas, relações de 

gênero e a presença das mulheres no esporte.   

Integrantes do Centro de Memória do Esporte participaram do VIII Encontro 

Regional Sul de História Oral na Universidade de Joinville entre os dias 24 e 

26 de junho. Jamile Mezzomo Klanovicz e Isabela Berté apresentaram os 

seguintes trabalhos, respectivamente: "Narrativas sobre a história do           

handebol no RS" e "Onde estão as mulheres no boxe gaúcho? Aproximações                                                 

através da história oral"  

Este mês, foi finalizada a catalogação do acervo de Inezil Penna Marinho, 
que será disponibilizado em breve em comemoração aos 100 anos de seu 
nascimento. A catalogação apresenta uma descrição do material 
organizada pelo próprio Inezil, o qual reúne textos publicados em jornais e 
revistas, relatórios e alguns materiais inéditos.  Aguardem!!! 
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