
 
 

 

 

#FaçaArte sobre direitos humanos em torno de 

megaeventos esportivos 

Você já ouviu falar sobre o impacto da Copa do Mundo da FIFA™ 2014 no Brasil? 

 

Você sabia que milhares de casas foram derrubadas e 12.275 pessoas em 24 comunidades foram 

removidas para abrir caminho para a Copa do Mundo e Olimpíadas no Rio de Janeiro? 

 

Estes são alguns exemplos de violações de direitos humanos que podem acontecer em torno de 

megaeventos esportivos. Na ocasião dos primeiros Jogos Europeus em Baku, Azerbaijão, em Junho 

2015, nós pedimos a sua mobilização:  

 

#FaçaArte sobre direitos humanos em megaeventos esportivos! 

Como parte da Sport and Rights Alliance, a Children Win apela para a sua obra artística (desenho, 

ilustração, caricatura ou qualquer outra representação visual), demonstrando como megaeventos 

esportivos podem impactar uma série de direitos humanos, incluindo os direitos das crianças - 

antes, durante e depois de tais eventos.  

 

Precisa de mais inspiração sobre o tema? (em Inglês)  

 

Como participar? 

O concurso está aberto para todos! Mande um e-mail para info@childrenwin.org com o título: 

“FaçaArte + [nome da sua obra]”. 

 

Favor incluir: nome, sobrenome, ano de nascimento, sexo / gênero, nacionalidade, bem como a 

sua obra em formato A4 (BMP, TIFF, JPEG, GIF ou PNG). 

 

Ao enviar a obra, você aceita a sua publicação nos termos da licença 

Creative Commons. 

 

 

Dois prêmios estão esperando por você! 

 

http://www.childrenwin.org/alliances/
http://www.childrenwin.org/wp-content/uploads/2015/04/Guidance-To-know-more-on-the-topic-13.04.pdf
http://www.childrenwin.org/wp-content/uploads/2015/04/Guidance-To-know-more-on-the-topic-13.04.pdf
mailto:info@childrenwin.org
http://www.childrenwin.org/wp-content/uploads/2015/04/creative_common_logo.jpg


 
 

 

 

1. Prêmio do Júri 

Os três primeiros colocados receberão: 

Ouro € 500 

Prata € 300 

Bronze € 200 

 

Critério de seleção 

Um júri irá avaliar a sua obra com base nos seguintes critérios: 

Conteúdo: violações de direitos humanos antes, durante e depois de megaeventos esportivos 

Ética: conteúdo apropriado 

Criatividade: inovação e ideias criativas 

 

2. Escolha do Público 

Em paralelo ao Prêmio do Júri, uma obra ganhará o prêmio da Escolha do Público de € 300. Depois 

de publicarmos o seu trabalho artístico no nosso facebook e twitter, o publico poderá votar 

“curtindo”, “compartilhando” ou marcando o hashtag #FaçaArte #ChildrenWin ou #Baku2015 na 

sua obra. 

 

Todos os participantes irão ganhar! Todos os trabalhos artísticos serão divulgados na nossa 

página na internet e media social.  

 

Prazo  

Favor enviar as suas obras até o dia 18 de Maio 2015, 11:59 pm CEST. Os vencedores serão 

notificados e anunciados no dia 1 de Junho 2015.  

 

Perguntas e comentários sobre o concurso #FaçaArte podem ser enviados para: 

info@childrenwin.org. 

 

https://www.facebook.com/ChildrenWin?fref=ts
https://twitter.com/ChildrenWin

