Prefeitura de Charqueadas

Mostra Literária
A prefeitura municipal de Charqueadas, através da Secretaria de Cultura, desporto e lazer, realizou no dia 30 de abril
de 2009, a conclusão dos trabalhos da IV Mostra Literária de Charqueadas 2008, no Salão Social do Sindicato dos
Municipários.
A palestrante Alda Marici da Silva Silveira que fez as seguintes colocações ao público presente: &ldquo;Celebramos mais
uma publicação da Mostra Literária de Charqueadas. Mais uma vez eu mudo o papel social e agora falo como
Presidente do Conselho de Cultura e não posso deixar de evidenciar mais uma vez o nome de uma empresa da cidade
que tem prestado serviços à comunidade por meio do Instituto Gerdau. A Mostra Literária está sendo financiada mais
uma vez pela empresa e isto sim, é fomento à leitura, à cidadania, ao conhecimento. A Gerdau se preocupa com o
incremento e a realização de ações que possuem caráter social. Selecionar os literatos de Charqueadas em um livro e
fazer este livro circular entre os moradores de sua cidade, para que conheçam seus escritores, que saibam que aqui
também se faz história, é um mérito que ninguém pode nos tirar.&rdquo;Na Mostra Literária 2008, estão escritores da
cidade que vêem seus trabalhos valorizados pelo erário público, por uma empresa como a Gerdau e por todos nós que
aqui estamos hoje.Escritores de contos, crônicas, poesias, redações. Alda Marici, Cassiana de Araujo, Eva Celita Àvila ,
Joana Guerreiro, João Adolfo Guerreiro, Joice M. Azevedo,Manoel Leonardo, Milene Barbieri, Noemia Nunes, Patrícia
Ferreira, Rejane Barczak, Rosilene Goulart, Sérgio Oscar Rodrigues, Shirley da Cunha Abreu, Turma 41 da EMEF
Thietro Antonio Pires e Vanessa de Freitas. Nem todos decidem ser escritores. Parabéns a vocês que fizeram parte da
IV Mostra Literária de Charqueadas 2008, agradecemos ao Instituto Gerdau.Escrever é magia, é manipular sons,
letras e significados para criar mundos. Ler é viajar, é tornar-se, é ser independente.Os escritores autografaram um
livro para o Grupo Gerdau, representado por Evandro Lírio, para o Prefeito Municipal Davi Gilmar.Estavam presentes os
vereadores Luis Paulo Ferraz, Arisnei Rocha da Silva e Patricia Ferreira. Foi uma linda confraternização, onde os
presentes se emocionaram com a homenagem realizada ao Tributo Jair sogro da escritora Patrícia Ferreira, a emoção
contagiou a todos, com a linda crônica escrita por ela.
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