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ANO 4, N.23
DESEJOS DE UM FELIZ NATAL!
O ano de 2016 não tem sido nada fácil, por outro lado foi um ano de muita luta em busca de um ideal
coletivo frente a tantos embates que nos deparamos. Contudo, o que nos fortalece e nos mantém vivos
é acreditar que essas realizações alcançadas coletivamente representam sementes plantadas que
poderemos colher em 2017. O ano que vem será um ano de muito trabalho com a realização do XX
CONBRACE e VII CONICE, então precisamos nos manter unidos e fortes para os novos desafios. Para
nos recuperar de tantas situações duras que tivemos neste ano de 2016, desejamos aos nossos
associados e amigos boas festas de Natal. Que a magia do Natal traga novas esperanças para que
2017 seja um ano de muitas conquitas coletivas e de muita resistência. Reiteramos nossos votos de
estima e consideração a todos. Em nome de todos aqueles que trabalham na secretaria da Direção
Nacional, as secretárias Luize Moro, Gabriela Machado e o bolsista de comunicação Silvan Menezes, e
dos professores membros da Direção Nacional, a presidente Simone Rechia, o vice Edivaldo Góis, o
diretor executivo Fernando Mascarenhas, o diretor científico Felipe Quintão, o diretor de comunicação
Allyson Carvalho, o diretor financeiro Tadeu João Baptista, o coordenador nacional dos GTTs Mauro
Myskiw e o coordenador das secretarias estaduais Carlos Fabre, desejamos a todos um FELIZ NATAL!

ANUIDADES DE 2017 PARA ASSOCIAÇÃO AO CBCE
A secretaria da Direção Nacional (DN) do CBCE informa que as anuidades para associação ao Colégio
poderão ser pagas já a partir do dia 02 de janeiro. Conforme tem sido solicitado nos últimos anos, o
pagamento deverá ser feito, preferencialmente, via depósito ou transferência bancária para a conta da
instituição. A DN relembra que os associados precisam fazer o pagamento e depositar o comprovante no
espaço destinado ao documento na área do associado, na página do Cbce, para que a associação seja
atualizada e reconhecida pela DN. É importante também lembrar que 2017 é ano de Conbrace, que
ocorrerá em Goiânia/GO desta vez, e os associados com anuidade paga tem alguns benefícios como
descontos na inscrição do evento, possibilidades de transporte ao evento a ser verificado com as
respectivas secretarias estaduais e também possibilidade de conseguir alojamento durante o período do
congresso. Os valores da anuidade para 2017 ainda estão em avaliação pela Direção Nacional, mas é
provável que não tenham reajuste com relação a 2016. Associe-se, qualquer dúvida cbcedn@gmail.com .

EVENTO NACIONAL DA REDE CEDES COMEÇOU ONTEM EM GOIÂNIA
O 1º Encontro Nacional de Pesquisadores de Políticas Públicas em Educação Física, Esporte e Lazer e
a II Jornada de Formação de Pesquisadores do Centro de Pesquisa em Políticas de Esporte e Lazer da
Rede Cedes do Estado de Goiás começou nesta quinta-feira (15/12) em Goiânia e segue com
programação até sábado (17/12). Com apoio da Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e
Inclusão do Ministério do Esporte, a realização deste evento visa possibilitar aos pesquisadores
participantes o reconhecimento das pesquisas em Políticas de Esporte e Lazer, em especial, daquelas
desenvolvidas pelos Grupos de Pesquisa vinculados à Rede Cedes/ME, bem como, dos Grupos e
Linhas de Pesquisas existentes no Estado. O evento conta, ainda, com o apoio da Faculdade de
Educação Física e Dança do Universidade Federal de Goiás, da Escola Superior de Educação Física e
Fisioterapia da Universidade Estadual de Goiás; da Faculdade de Educação Física da Universidade de
Brasília e do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, Secretaria de Goiás. Saiba mais no site.

CBCE PARTICIPA DE SESSÃO LEGISLATIVA DO PLANO NACIONAL DO
DESPORTO EM BRASÍLIA
O Diretor Executivo do CBCE, professor Dr. Fernando Mascarenhas (UnB), participou da segunda sessão
legislativa ordinária que debateu a terceira etapa da proposta do Plano Nacional do Desporto na Comissão de
Esporte da Câmara dos Deputados, no último dia 08 de dezembro em Brasília. Durante todo o ano de 2016,
assim como nesta ocasião, o CBCE procurou marcar presença em todas as reuniões e decisões do Conselho
Nacional de Esporte, do Plano Nacional de Desporto, das Diretrizes Curriculares Nacionais, da Base Nacional
Curricular Comum, entre outras frentes de ação e participação.
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