Livro “Crianças Constantinenses Escrevendo Histórias” é
premiado pela FAMURS
Na manhã de hoje, o Prefeito Gerri Sawaris, a Primeira-Dama Veronica
Boemo Sawaris, a Secretária de Educação Silvana Cristina Gheller, professores,
coordenadores e alunos que fizeram parte do Projeto que deu origem a segunda
edição do livro “Crianças Constantinenes Escrevendo Histórias”, foram até a
cidade de Bento Gonçalves, onde, no 39º Congresso de Municípios do Rio Grande
do Sul, receberam o prêmio Boas Práticas na Gestão Pública Municipal.
A Administração Municipal parabeniza todos que fizeram parte deste
projeto e reafirma a importância de incentivar nossas crianças e jovens a contar
suas histórias.

Fonte: https://www.constantina.rs.gov.br/

Leitores recebem homenagem da Administração Municipal
Nesta quinta-feira (20) a Administração Municipal de Constantina realizou
a entrega de um certificado para as três pessoas que mais retiraram livros,
durante o ano de 2018, na biblioteca da Casa da Cultura Professor Bia.
Os três leitores homenageados foram: Belmiro Lazzaretti, Maria Eduarda
Marcolan e Antoni Campos que, em média, retiraram 1 livro por semana.
Para o sr. Belmiro Lazzaretti, que tem 73 anos e é aposentado, a leitura é uma
das melhores formas de adquirir cultura, conhecer coisas novas e manter a
mente ocupada com coisas boas. Sua preferência literária é por livros de
romance e poesia.
Maria Eduarda Marcolan, que tem 12 anos e é aluna da escola Santa
Terezinha, diz que a leitura tem contribuído muito em seu aprendizado,
melhorando o vocabulário e trazendo novos conhecimentos. A estudante ainda
destaca que a biblioteca é como uma segunda casa para ela e que os livros são
seus grandes amigos. Gosta de ler sobre os mais variados assuntos.
O estudante Antoni Campos visita a biblioteca todos os dias, no turno
inverso ao de suas aulas, gosta de ler, principalmente, livros de aventura e ficção
cientifica. Antoni, que tem 11 anos e estuda na Escola Santa Terezinha, destaca
que a leitura é a principal forma de adquirir novos conhecimentos e convida toda
a comunidade constantinense para visitar a Casa da Cultura e conhecer as
excelentes opções literárias que estão disponíveis.
O prefeito Gerri Sawaris, em nome da Administração Municipal,
parabenizou os leitores homenageados pelo excelente exemplo deixado para a
comunidade. Ressaltou que o conhecimento é a principal riqueza que uma
pessoa pode ter, sendo que a leitura é fundamental para o crescimento cultural
e para a construção dos valores humanos.
Venha visitar a Casa da Cultura Professor Bia e conhecer as diversas
opções literárias. Para retirar algum livro, basta que a pessoa realize o cadastro
e se comprometa com devolução em bom estado e dentro do período
estabelecido. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7:30 às
11:30 e das 13:00 às 17:00.
“Quem gosta de ler tem nas mãos a chave do mundo” (Rubem Alves).

