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Nosso reconhecimento à Iniciativa do Senac

O setor de celulose e papel sempre teve um forte comprometimento com a
difusão da cultura e, mesmo nestes novos tempos, com a tecnologia digital
transformando o mundo da comunicação, prevalece o entendimento de que ler
livros é excelente caminho para se obter boa formação.

Muito bom saber que o Senac São Paulo está promovendo a quarta edição da
Semana Senac de Leitura. O evento gratuito começou em 22 de abril e se
estende até o dia 27.
Neste ano, tem como tema “Mulheres na Literatura”, a fim de evidenciar as
produções literárias femininas. A temática foi definida a partir dados da
pesquisa A Personagem do Romance Brasileiro Contemporâneo, organizada

pelo Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea da
Universidade de Brasília (UNB). Segundo o levantamento, 70% da produção
literária brasileira é escrita por homens brancos, de classe média, nascidos no
eixo Rio-São Paulo. O estudo analisou publicações de três grandes editoras
brasileiras nos períodos de 1965 a 1979, de 1990 a 2004 e de 2005 a 2014 e
constata que há pouca representatividade sobre a condição feminina tanto na
autoria dessas obras quanto nas narrativas produzidas. Diante deste contexto
histórico e considerando que os livros são retratados a partir da realidade de
quem os escreve, este evento visa evidenciar as produções literárias de
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mulheres.
A Semana da Leitura será realizada em todas as unidades da instituição Senac
São Paulo. Em rodas de conversa, palestras, oficinas de escrita e troca de
livros, dentre outras atividades, será debatida a importância da produção escrita
e da leitura.
O UM BRASIL é parceiro do Senac e apoia a realização da atividade cultural.
Nós, do SINAPEL, embora não sejamos apoiadores diretos do evento,
ressaltamos sua importância e, mais uma vez, nos sentimos orgulhosos como
parceiros do SENAC.
O evento, amplamente divulgado, com certeza, atrairá expressivo número de
interessados por livros e leitura.
Para

saber

mais

sobre

a

Semana

Senac

de

Leitura,

acesse:

http://www.sp.senac.br/senac-eventos/rede-senac-sao-paulo/4-semana-senac-de-leitura/5133/946/962/NONE/
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