Plano de Ação CRBE - Mesa temática 6: Esporte e Turismo - Gestão 2020- 2022
OBJETIVOS
Integrar, fortalecer, fomentar e aprender através do altruísmo, coletividade e
responsabilidade questões relativas ao Esporte e Turismo experimentada por brasileiras e
brasileiros residentes fora do território nacional.
PLANO DE AÇÃO
●

Revisar as propostas pendentes da mesa para que possam ser dadas continuidade,
de acordo com sua relevância.

●

Mapeamento junto aos conselhos de cidadania dos perfis de esportes brasileiros
praticados nos diferentes países. O objetivo é a partir deste levantamento pensar
ferramentas e ações de suporte aos diferentes esportes no mundo.

●

Campanha com caras e vozes de brasileiras e brasileiros no mundo para promover o
turismo diverso no Brasil.

●

Criar ações de combate e conscientização contra o Turismo Sexual

●

Criar ações de combate e conscientização relacionado ao tráfico de jovens atletas

●

Trabalho integrado junto a associações de capoeira e conselhos no mundo
contribuindo à divulgação desta arte/esporte, na sua qualidade de ser genuinamente
brasileira,assim como orientando professoras e professores de direitos para exercer
o trabalho de maneira empreendedora.

METODOLOGÍA
Desde uma perspectiva orgânica e fluida, criar uma agenda comum de ações em
comunicação com as demais mesas para a efetivação dos planos da mesa 6 e a
possibilidade de agregar outras demandas e necessidades de brasileires no âmbito do
Esporte e Turismo.
Para isso, conto com a colaboração de propostas, iniciativas e parceria de todes presentes
que queiram fazer parte da equipe de desenvolvimento da mesa Esporte e Turismo.

Contribua com suas ideias, dúvidas e sugestões e na próxima reunião, adiciono as
novas propostas e criamos nossa agenda de ações!
Grata,
Daiana Carla da Silva e Silva - Dai
Coordenadora da mesa 6 de Esporte e Turismo do CRBE 2020/2022
Porta voz do Conselho de Cidadania na jurisdição de Barcelona

