
Visibilizar alguns vestígios que narram a preseni;a das mulheres 
no futebol é o objetivo da Exposh;ao Futebol e Mulheres no 
País da Copa 2014. A exposii;ao reúne materiais da selei;ao 
brasileira assim como de atletas do Río Grande do Sul. Está 
aberta á visitai;ao na Usina do Gasómetro até día 13 de julho das 
09 as 19 horas e resulta de urna parceria entre o Centro de 
Memória do Esporte (ESEF-UFRGS), a Associacao Gaúcha 
de Futebol Feminino, o Guerreiras Project, a Secretaria do 
Esporte e do Lazer/ FUNDERGS e Secretaria de Políticas 
para as Mulheres. 

Em junho foi publicado mais um volume da 
colei;ao GRECCO. Intitulado Lenea Gaelzer: 
coletanea de textos sobre lazer e recreacao, 
o ebook está disponível on line e contempla 

... , textos produzidos pela professora Lena na 
t• 1 ldécada de 1980. pei;a 
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As pesquisadoras Jamile Mezzomo Klanovicz e Pamela Joras 
entrevistaram o ex-treinador de Handebol Luiz Celso Giacomini, 
um dos fundadores da Associai;ao Desportiva Da Universidade 
Federal de Santa Maria . Celso passou por diversas equipes durante 
sua carreira incluindo passagens pela selei;ao brasileira masculina 
de handebol. Em 32 anos de carreira possui vários títulos nacionais 
e internacionais, bem como acumula ao longo dos anos diversos 
cargos de gestao e administrai;ao esportiva. 

No día 4 de junho o CEME 
recebeu a visita de 45 criani;as, 
que participam do "Projeto 
Quero-Quero" ESEF • UFRGS 
na exposii;ao: "Mega 
eventos esportivos: a memória como 
legado cultural." 
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Silvana Goellner, coordenadora do 
CEME participou de urna roda de 
conversas com pioneiras do futebol 
feminino. A atividade aconteceu no 
Museu da República (Río de Janeiro) 
e integra exposii;ao Mulheres em 
Campo - Futebol para a lgualdade. 
Participou também do Sarau das 
Juventudes, promovido pela Vereadora 
Sofia Cavedon onde abordou o tema 
futebol género e sexualidade. 

No día 6 junho a coordenadora do 
CEME participou de urna reuniao com 
a Coordenadora do Futebol Feminino 
do Ministério do Esporte, Michael 
Jackson como objetivo de estabelecer 
um parceria visando a ai;oes 
direcionadas para a memória das 
mulheres futebol. 
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