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Caro ASSOCIADO 

 

Entramos em contato para informar que a ABRAGESP está com novidades.  

 

Lançamos nosso novo site (www.abragesp.org.br) agora com um layout mais moderno 

e com novos conteúdos. Será nele que iremos divulgar todas as informações referente 

a entidade, iremos disponibilizar uma biblioteca virtual com anais de congressos e 

artigos e montar um banco de currículos para que os filiados a ABRAGESP divulguem 

seus perfis na busca de novas oportunidades de trabalho. Aliado ao site, nossa página 

oficial do Facebook já esta com informações atualizadas semanalmente com 

informações de congressos, cursos, experiências internacionais além de entrevistas 

com os principais pesquisadores e profissionais da área no Brasil. 

 

Além disso, avançamos muito na busca de um grande sonho de nossa entidade, a 

revista científica oficial da ABRAGESP. A previsão de lançamento é o primeiro bimestre 

de 2015, e em breve traremos mais informações para todos. Por isso, preparem seus 

artigos para que possamos começar em grande estilo, nossa 1ª edição. Junto à revista 

científica estamos trabalhando para lançar ainda esse ano nossa revista técnica, essa 

revista será preparada para atingir todos os profissionais da área e divulgar boas 

práticas de gestão das entidades esportivas de todo Brasil. Além disso, traremos 

colunas de especialistas e também espaços para que acadêmicos descrevam seus 

relatos e, desta forma, fomentarmos o interesse pelo estudo da gestão do esporte em 

nosso país. 

 

Sabendo da importância da sua participação na ABRAGESP finalizamos esta carta com 

o convite para que volte a se filiar a associação. Tê-lo como membro da ABRAGESP é 

extremante importante para ganharmos força e de termos condições de nos 

posicionar como uma importante classe profissional no atual cenário de 

transformações e mudanças que vive a gestão do esporte no Brasil. 

 

Nossos canais de comunicação estão abertos para receber suas contribuições para o 

futuro da entidade. 

Abraços. 

_______________________________________________ 
Geraldo Ricardo Hruschka Campestrini 

Presidente 


