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Aproveitando a realização da Copa 
do Mundo no Brasil, as editoras 
estão lançando uma série de títulos 
relacionados ao futebol. O livro de 
poemas "Show de Bola", de José Santos 
e seu filho Jonas Worcman de Matos, 
ganhou uma versão digital multimídia. 
Também lançado no Museu do Futebol, 
"Entre as quatro linhas" reúne 15 contos 
sobre o mundo da bola, organizados 
pelo escritor Luiz Ruffato. Já o infantil 
"Conquista Esporte Clube", 
do Projeto 
Compartilhar 
da Editora 
do Brasil, fala 
sobre inclusão e 
diversidade no 
esporte.

Imprensa: Observatório 
da Violência

A exemp lo 
dos professo-
res, que têm o 
O b s e r v a t ó r i o 
da Violência da 
APEOESP, os jornalistas vão ganhar 
um Observatório Nacional de Vio-
lência contra Comunicadores. Com 
representantes de diversos Poderes, 
o Observatório surge para enfrentar 
dados alarmantes. Entre maio de 2013 
e junho de 2014, foram registrados 
cerca de 190 casos de violência ou 
prisão envolvendo 178 profissionais de 
imprensa, que são vítimas também de 
frequentes ataques nas redes sociais.

A Copa é de 
todas as raças

A CNTE está pro-
movendo a Campanha 
Copa sem Racismo, com o objetivo 
de levar o debate sobre a diversidade 
e a luta contra o preconceito racial 
para além das salas de aula. A Cen-
tral pretende conferir as atividades 
promovidas nos Estados e estimular 
a participação contínua nos projetos 
contra a discriminação.

O Ateliê Permanente da Casa Mário 
de Andrade, na Barra Funda, está com 
inscrições abertas para a Oficina da Pa-
lavra coordenada pelo escritor Luiz Brás. 
A atividade, desenvolvida entre os dias 
7 de julho e 29 de setembro, é gratuita. 
Mais informações e inscrições através 
do site www.oficinasculturais.org.br 

Literatura

A 12ª Festa Literária Internacional 
de Paraty começa no dia 30 de julho. O 
escritor Millôr Fernandes é o autor ho-
menageado desta edição, que vai até 
o dia 03 de agosto. Durante a Festa, 
serão realizadas cerca de 200 ativida-
des, entre debates, shows, exposições 
e oficinas. A programação e os autores 
já confirmados para o evento podem 
ser conferidos no site www.flip.org.br

Prêmio
Estão abertas as inscrições para a 

décima edição do Prêmio Construin-
do a Igualdade de Gênero, que vai 
selecionar redações, artigos científicos 
e projetos pedagógicos na área das 
relações de gênero, mulheres e femi-
nismo. Entre as categorias que serão 
premiadas estão estudante de ensino 
médio e escola promotora da igual-
dade de gênero. Mais informações e 
inscrições no site www.igualdadede 
genero.cnpq.br.

Sugestão de aula nº 63

Há cem anos começava a I Guerra 
Mundial, que deixou milhares de mor-
tos, provocou uma grande mudança 
geopolítica e impactou brutalmente a 
cultura do século XX. O assassinato do 
herdeiro do Império Austro-Húngaro no 
dia 28 de junho de 1914 deu início ao 
conflito. Historiadores enfatizam que a 
I Guerra anunciou o fim da dominação 
europeia, pois os verdadeiros vencedo-
res foram Estados Unidos e Japão, e le-
vou ao nascimento da União Soviética.

A escritora e patrona do femi-
nismo brasileiro Rose Marie Muraro 
morreu no último dia 21, no Rio de 
Janeiro. Formada em Física e Eco-
nomia, autora de mais de 40 livros 
e editora de centenas de títulos, 
Muraro atuou durante décadas em 
defesa dos direitos das mulheres e 
da Teologia da Libertação.


