Porto Alegre, segunda-feira, 9 de novembro de 2009
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Literatura: Preparatória sobre Tom Wolfe no Fronteiras
Braskem do Pensamento

Cadastre-se aqui para
periodicamente receber
nossa newsletter.
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Amanhã, 10, acontece a aula preparatória sobre as teorias do jornalista e escritor norteamericano Tom Wolfe. O encontro está marcado para as 20h, na Escola de Design da Unisinos
(Rua Luiz Manoel Gonzaga, 744), e tem entrada franca para alunos do Fronteiras Braskem do
Pensamento 2009 mediante inscrição prévia.
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As ideias do jornalista responsável por produzir um novo estilo de reportagem chamado de New
Journalism serão apresentadas por dois convidados especiais: o jornalista e coordenador do
Programa de Pós-Graduação em Comunicação da PUCRS, Juremir Machado da Silva e o professor
do curso de jornalismo da Unisinos, Juan Domingues.
Juremir e Domingues farão uma retrospectiva sobre o início da vida profissional de Wolfe, como
colaborador nos jornais The Washington Post, Enquirer e New York Herald. O reconhecimento de
Wolfe chegou no inicio dos anos 60, ao produzir um novo estilo de reportagem chamado de
New Journalism, que introduzia uma mudança radical, diluindo as fronteiras entre jornalismo e
literatura. “Queremos aprofundar as teorias de Wolfe para o aluno chegar melhor preparado na
conferência do dia 16 de novembro, no Salão de Atos da UFRGS”, resume Juremir.

O QUÊ: aula preparatória para a conferência de Tom Wolfe no Fronteiras Braskem do
Pensamento.
QUANDO: terça-feira, dia 10 de novembro, às 20h.
ONDE: Escola de Design da Unisinos (Rua Luiz Manoel Gonzaga, 744), em Porto Alegre.
QUANTO: entrada franca para alunos do Fronteiras Braskem do Pensamento mediante inscrição
prévia pelo telefone (51) 3019.2326 ou relacionamento@fronteirasdopensamento.com.br.
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Embaixador
brasileiro no
Vaticano diz
que acordo
assinado
pelo
governo não
privilegia
catolicismo
Em agosto de 2009,
o Congresso Nacional
ratificou acordo que
havia sido assinado
em 2008, pelo
presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, que
trata das relações
entre o Brasil e o
Vaticano e estabelece
o estatuto jurídico da
Igreja Católica. O
acordo despertou
polêmicas, e alguns
setores da sociedade
alegaram que a
iniciativa significava
interferir no
posicionamento de
neutralidade do
Estado em matéria
religiosa.
Mas, para o
embaixador do Brasil
no Vaticano, Luis
Felipe Seixas Corrêa,
o acordo “não inova”
e muda pouco a
relação entre o
Estado brasileiro e a
Igreja Católica. Em
visita ao Vaticano, a
Agência Brasil
conversou com
Seixas Corrêa sobre
os impactos do
acordo. Mesmo com
o avanço das
religiões evangélicas
no país, ele conta
que o Brasil ainda é
visto pela Santa Sé
“como o [país] mais
católico do mundo”.
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