
Projetos desenvolvidos pela Biblioteca Municipal marcam 
as comemorações ao Dia da Mulher e da Poesia

Secretaria sorteará mais quatro cadeiras de rodas 
dando continuidade à Campanha Lacre Solidário

Dia da Poesia
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Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, co-
memorado no dia 08 de março, a Biblioteca Municipal 
Monteiro Lobato confeccionou um mural no qual está 
exposta a foto de personalidades femininas que se des-
tacaram nos últimos tempos e marcaram uma época. 

Dentre elas, destaque para Carmem Miranda, Marilyn 
Monroe, Evita Peron, Maria Quitéria, Carlota Joaquina, 

Em 2013, a Secretaria 
de Educação e Cultura 
trouxe para o município 
a Campanha Lacre So-
lidário, uma ação reali-
zada em parceria com o 
Grupo CCR Via/Oeste. A 
iniciativa tem como ob-
jetivo arrecadar lacres de 
alumínio que são encon-
trados em latas de suco, 
cerveja e refrigerante 
para, posteriormente, 
serem trocados por ca-
deiras de rodas.  

Ao aderir à campa-
nha, as escolas da rede 

O mês de março também é marcado pelo Dia da 
Poesia, comemorado no dia 14, data de nascimento 
do poeta brasileiro Antonio Frederico de Castro Al-
ves. Neste sentido, com o objetivo de resgatar a me-
mória de grandes poetas e ainda valorizar as produ-

Mata Hari, Diana de Gales, Leila Diniz, Dilma Roussef, 
Anita Garibaldi, Teresa de Calcutá, Grace Kelly e Maria 
Ruth Banholzer.  Além das imagens, os usuários da bi-
blioteca que passarem pelo local, também terão acesso 
a um breve histórico da vida destas mulheres, tendo a 
oportunidade de entender o desempenho de cada uma 
na sociedade. 

O mural também traz informações do objetivo da 
data comemorativa, de como ela surgiu e as conquistas 
obtidas pelas mulheres brasileiras ao longo do tempo. 

ções anônimas, a direção da biblioteca organizou o 
Varal da Poesia. Lá estão expostos diversos poemas 
de diferentes autores que podem ser apreciados e 
ainda levados para casa, caso o leitor se interesse 
por algum deles. 

realizaram um excelente trabalho, pois além de in-
centivar os alunos a coletarem o alumínio, ainda 
conscientizou as crianças sobre a importância da 
reciclagem e sustentabilidade. Através do empenho 
coletivo dos educadores e suas turmas, a Secretaria 
recolheu cerca de 500 kg de alumínio, o que propor-
cionou a aquisição de seis cadeiras de rodas. 

O município já recebeu, no final do ano passado, 
duas cadeiras que foram sorteadas entre as escolas. 
E nesta sexta-feira (07) chegaram mais quatro, que 
serão entregues por meio de um sorteio a ser reali-
zado até o final deste mês. 

De acordo com a Secretaria de Educação e Cul-
tura, a Campanha continuará sendo trabalhada em 
2014. Para cada aquisição da cadeira é necessário 
juntar 80 kg de lacre, quantidade correspondente a 
20 garrafas pet de dois litros cheias.  


