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PT  EN  ES

Ricardo Leyser assume interinamente o Ministério
do Esporte. Foto: Divulgação

George Hilton deixa a pasta após um ano e três
meses. Foto: Roberto Castro/ME
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ESPORTE

Ricardo Leyser assume o comando do Ministério do Esporte
Presidenta Dilma Rousseff emitiu nota em que agradece o trabalho e dedicação de George Hilton. Leyser acumula a função com
a de Secretário Nacional de Alto Rendimento

A Presidência da República anunciou, nesta quarta-feira (30.03), que Ricardo Leyser
assumirá interinamente o comando do Ministério do Esporte. Em nota, a presidenta
Dilma Rousseff agradeceu o trabalho realizado pelo ex-ministro George Hilton e
comunicou que Leyser, atual secretário nacional de Esporte de Alto Rendimento,
chefiará a pasta. A confirmação foi feita nesta quinta-feira (31.03) em publicação no
Diário Oficial da União (DOU).

George Hilton assumiu o Ministério em janeiro de 2015, substituindo Aldo
Rebelo que, à época, assumiu o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Ricardo Leyser, 45 anos, trabalha no Ministério do Esporte desde 2003, ano em
que a pasta foi criada. Em novembro de 2015, Lyeser retornou à Secretaria
Nacional de Esporte de Alto Rendimento, que havia comandado por seis anos, a
partir do início de 2009, após ocupar, entre janeiro e novembro de 2015, a
Secretaria Executiva da pasta.

» Leia a publicação no Diário Oficial da União

» Confira a íntegra da nota emitida pela presidenta Dilma Roussef:

A presidenta da República, Dilma Rousseff, informa que o ministro de Estado
George Hilton deixará, a pedido, o Ministério do Esporte.

Assumirá em seu lugar, como ministro interino, o sr. Ricardo Leyser Gonçalves,
ex-secretário executivo e atual secretário nacional de Esporte de Alto
rendimento do Ministério.

A presidenta da República agradece o Ministro George Hilton pelo seu trabalho
e dedicação.

Secretaria de Imprensa 
Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República
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