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PARCERIA >> ENTIDADES SE UNEM PARA RESGATE A LEITURA 

Pegaí e Coro focam 
no incentivo a leitura 
As duas entidades 
irão promover esse 
ano, em conjunto, 
algumas ações 
focados em resgatar 
o hábito da leitura 

DA REDAÇÃO 
mix@jmnews.com.br 

Resgatar o valor da lei-
tura é o único objetivo 

a unir duas entidades em 
Ponta Grossa. Uma pretende, 
através da música, fazer este 
resgate. A outra já faz esse 
papel por meio da disponibi-
lização de leitura em locais 
de acesso público do muni-
cípio.  

O Coro Cidade de Ponta 
Grossa, administrado pela 
Fundação Municipal de Cul-
tura, e o Pegaí Leitura Grátis, 
irão promover em conjunto 
algumas ações ao longo de 
2016. Além de destacar a 
leitura durante os seus con-
certos durante a temporada 
“Letra & Música”, o Coro irá 
trocar os seus ingressos por li-

vros, que serão destinados ao 
Pegaí.  

A parceria acontecerá em 
dois momentos neste ano. O 
primeiro deles será o espetá-
culo “Mulheres” que terá exi-
bições no Cine Teatro Ópera 
entre os dias 25 e 29 de maio. 
O 2º terá como temática o 
cantor Elvis Presley, e será 
apresentado no mês de se-

Detalhes. A parceria acontecerá em dois momentos neste ano.  
O primeiro deles será o espetáculo ‘Mulheres’ | Foto: Divulgação 

Experiência 
Campanha iniciou 
com os próprios 
integrantes do Coro 

Antes de passar tudo isso para 
seu público, o Coro iniciou junto a 
seus artistas a campanha “Letra & 
Música”. Uma campanha está sen-
do realizada entre os membros so-
bre o hábito da leitura. O grupo já 
realizou ensaio fotográfico com su-
as obras preferidas. “Foi uma óti-
ma experiência e uma troca de su-
gestões de leitura”, revela Ramos. 
Inclusive, o tema do ensaio focou 
justamente uma época em que a li-
teratura era muito valorizada. 

tembro, nos dias 21, 22 e 25. 
“Nossas ações serão desenvol-
vidas valorizando os poetas, le-
tristas, pensadores e escritores 
que estão relacionados direta 
ou indiretamente com o con-
certo, tanto pelo seu tema, 
quanto a sua estética ou pe-
ríodo”, explica o produtor do 
Coro, Eziquiel Ramos, comple-
tando que a música é utilizada 
– na maioria das vezes – para 
a reflexão de algum tema, e o 
Coro irá passar a reflexão da 
importância da leitura. 

Atrações. ‘Semana do Livro’ segue até quarta-feira (20)  
na Biblioteca Municipal em Tibagi |Foto: Divulgação 

EVENTO INCLUI LANÇAMENTO DE OBRAS 

Começa hoje programação da 
‘Semana do Livro’ em Tibagi 

A Biblioteca Municipal 
Historiador Luiz Leopoldo 
Mercer em Tibagi, prepara 
uma programação especial 
em comemoração à semana 
do livro e também ao ani-
versário de um dos maiores 
nomes da literatura brasileira, 
Monteiro Lobato. A progra-
mação começa hoje (18), e vai 
até quarta - feira (20). Como 
parte dessa programação es-
pecial está o lançamento do 

livro “Trilhando o Sucesso“ do 
autor tibagiano Mauricio Chi-
zini, que ocorre na segunda 
(18) às 16 horas. Já amanhã 
(19), ocorre “um dia com o 
escritor” onde os convidados 
passarão um dia com Chizini 
e saberão um pouco mais da 
arte de escrever, e na quarta 
(20) a programação se encerra 
com a exposição de livros e 
apresentação dos personagens 
de Monteiro Lobato. 


