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Durante o mês de novembro os integrantes do CEME Fulvio 

Dickel e Christiane Macedo organizaram duas mini-

exposições.  Uma teve como tema a obra de Inezil Pena 

Marinho e  outra o Programa Futebol e Mulheres. Estas  

exposições fazem parte das atividades de estágio do curso de 

Museologia da UFRGS.  

Em parceria com o site Ludopédio a equipe do GRECCO/CEME 

participa, desde agosto, da sessão Arquibancada que reúne 

textos abordando a temática do futebol praticado pelas mulheres 

no Brasil. Dentre os textos já publicados os temas giraram em torno 

do campeonato brasileiro, da Taça Libertadores e da seleção 

brasileira. Confira os textos na integra acessando: 

http://www.ludopedio.com.br/arquibancada-volumes/volume-78/  

No dia 24 de novembro a profa. Silvana Goellner entrevistou as ex-

jogadoras de futebol Sissi do Amor Lima e Marcia Tafarel. Ambas 

participaram da primeira Copa do Mundo em 1991, na China. 

Atualmente residem nos EUA onde trabalham como treinadoras de 

futebol. As entrevistas fazem parte do Programa Futebol e  

Mulheres. 

Dando continuidade ao Projeto Garimpando 

Memórias, foram realizadas cerca de 30 entrevistas 

no mês de novembro abordando temáticas como: 

futebol e mulheres, torcidas organizadas, esporte e 

lazer, dança e lutas. Nesse mês alcançamos o 

número de 400 entrevistas disponibilizadas no 

Repositório Digital da UFRGS.  

No dia 9 de novembro as integrantes do CEME 

Suellen Ramos e Pamela Joras acompanharam a final 

do Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino. O 

jogo disputado entre as equipes do 

Canoas/Duda/UniLasalle e Atlântico acabou acabou 

em 2 a 0 para a equipe da Duda, trazendo o título 

inédito para Canoas. A equipe do CEME parabeniza a 

todas as envolvidas.  
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