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EDITORIAL

A leitura nos uniu

Além de in{(}f11lar. divertir. cllriqtltccr o lKJ((/blllarif}.

reorganizar pensamauo: etUre ClItfOS encatuos.

o livro tan o /){I(lCJ ,de unir pessoas. Foi o que

aconteceu. am�e fJ1'l1{JO de, l(:i/ures em prol i/lJ

espaço .maraounoso que' e a Bibtioteca.

E iTjsilll tltl8CClt lI1na assocw{Uf} que disálte. troca
úttiOJ: diScorda as vezes mats que acima ae 111f{f}

m/uI e&fe espa{'lJ. ,

,
Nesla primeira e(!içiW e,s[(llIWJ' opontmiZftndo tiM

peqllC/U)$ escritores. a dilJlltgar suas dnas. lambém

estaremf}S /altllldf} de poesia. de toaas itll.flreS e

ae 'celebridades tcaus tomo Pe. Jodo ReÍ{z que

deilou tuu« a Biblioteca,' tlll1' oeuoso aeeflJõ."
Setldf} a BiblúJleca �e esptlwric'(I C(lpaz ae despertar

a seJ/Jibilidnde e a crialivÚ/nile fio.ser líilmaniJ. lUjlJ

perca SCII tempa va a/é a BilJtilJteltt. escolha o gêlU�r()
que m ats tne ,agrdd/t,'tJ' divirta ... se:

Boa lei/um!

Prot! Nei

�bralcontabilidade.com.br 3533-1053
www.cabralcontabilldade.com.br

R6$pO(141weJ: JoIkJ Tflimo CabfaI
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Bmw nova. InstaIaç6es!I4Av. NIKfH1 RaI'l'lOS. 1855, próximo so F6tr.nt.
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Setor de Cultura Edvar Boteon

Setor de Divulgação Rosemere Q. de Matos Souki

Conselho Fiscal Marta da Silva Pinto,
Rosemere Araújo da Silva e Jairo de Borba Teixeira.

Suplentes Alfredo Ricardo Lu/as Lopes,
Juçara Mariá Santana e Roberto 'Floriano de Sá.
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Gestão: 2005/07

Importê:int-:"
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Para fodas as 'oessoes que tem inte
"

e queira partiéi))ar desta familia de I

ai vai a dica: � "

Você precisa trazer, RG, CPF, Com
residência e pagar uma taxa anual

R$ 2,00. Com direito a empréstimo
dois livros, semanais, com prazo d

entrega de uma semana e renova

Quem é menor de 14 anos deve vi

acompanhado de um responsável.

JEpára você queJá'é'úm amigo da
Biblioteca e tem livros em casa,

por favor devolva-nos, para que
outros leitores possam ter acesso.
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HISTÓRICO DA BIBLIOTECA

A Biblioteca Pública Municipal foi criada por sugestão.
do Exmo.Dr. Pedro Lisboa, Juiz de Direito da Comarca

.

e um grupo de pessoas que pertenciam a Vanguarda.
de Integração Comunitária'de Sombrio: Após entendi
mentos com o Sr. Neri Demétrio Coelho, prefeito muni
cipal, em 01' de Maio de 1972 foi realizado a solenidade
de inauguração no prédio sito a Av. Getúlio Vargas, 46
no centro de Sombrio.

Em Março de 1990; atra'vés de concurso público, a

Biblioteca finalmente pode contar com os servtços de
uma Bibliotecária. A Stt". Maria Aparecida Battistella já
assume com a mudança da Biblioteca para uma sala
alugada no Salão Paroquial. Neste mesmo ano, através
de concurso foi escolhido' o nome do Pe. João Reitz
para nomear a Biblioteca, passando a mesma a deno
minar-se Biblioteca Pública Municipal "Cônego João Reitz".

Em 1992 as atividades retomam para a Av. Nereu
Ramos, em prédio próprio e agora reformado para uso

da Biblioteca.
Foram desenvolvidas várias atividades como exposições

de artistas locais, videoteca, oficina de teatro, concurso

"Emflia mais Bonita", palestras de escritores catarínenses,
Hora do conto, campanhas de livros, projetos de resgate

.

da cultura e palestras de incentivo a leitura e uso da
Biblioteca.

Nesta época não havia verba municipal específica para
aquisição de acervo. A comunidade sempre doou livros,
mas muitos não têm condições de serem incluídos no

acervo.

A partir de 2002 a Administração Municipal através da
Secretaria Municipal de EduCéfÇão, Cultura e Desporto
contemplaram a Biblioteca com verba especifica para
aquisição de acervo. Sendo que a verba é administrada

pela própria Biblioteca, comprando livros de interesse
dos leitores. Existe uma preocupação constante em

adquirir os livros para os vestibulares da UFSC e da
ACAFE, que sempre estão disponíveis no início de
cada ano.

Hoje com o investimento que a Administração Pública
Municipal repassa, podemos' contar com os últimos
livros de lançamento, os famosos best seilers.

2Sa Feira do Livro de Brasília

Quando� de 25 de agosto a 7 de setembro
Onde: Brasília (DF) - Pátio Brasil Shopping .

Consolidado como o maior evento cultural do Centro - Oeste,
é promovido pela Câmera do Livro que homenageará o poeta
gaúcho Mário Quintana (cujo centenário comemora-se neste ano) ...

Bate-pàpos com escritores, seminários:e at�vida.des infantis.
,

"i
'

Mais informações no site do evento oupelo email: camaradoUvro-dj@ig.com.br

Em 16 de Agosto de 2004 ° prédio ao lado da Biblioteca
Pública explodiu, danificando seriamente a estiVtura do
prédio, deixando-o sem condições de uso. O material
retirado foi transferido para o CAIC bairro São Luiz,
onde passo� por uma limpeza e triagem dos que tinham
condições de uso.

Após cinco meses fechada a administração: municipal
alugou um prédio no centro para onde foi transferido todo
o material que estava no CAIC, sendo novamente limpos

'e organizados por áreas específicas, para este trabalho,
contamos com vários voluntários, a quem agrádecemos

pela disponibilidade de cada um.

Em 15 de março 2005 ete-pesee a atender o leitor com

empréstimos e pesquisas norma/mente, bem como

recolher os livros em atraso referente ao ano de 2004,
oficializando assim a sua reabertura.
Em 01 de junho de 2005 inaugura-se a Biblioteca Virtual

com 04 (quatro) computadores para uso dos usuários e

02 (dois) para a administração da Biblioteca. A Biblioteca
Virtual é um avanço para o atendimento ao público que
agora a utilizam para retirada de boletos para concursos,
inscrições para o vestibular, ENEM e outros.
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NASCE UMA ASSOCIAÇAo
Pretendendo fortalecer e enriquecer o papel da

Biblioteca Pública junto .. à comunidade sombriense
em 2003 foi criada a Associação dos Amigos da
Biblioteca Pública Municipal "Cônego João Reitz".

A partir do ano de criação foram realizadas várias

atividades envolvendo diversos setores da comuni
dade para divulgar entre seus usuários a importância
da atuação na comunidade. A Associação é for
mada por 15 (quinze) membros entre usuários e

membros da comunidade, sendo ume entidade
sem fins lucrativos e com fins culturais, tendo PO!
finalidade promover o aprimoramento e o desen
volvimento da Biblioteca Pública. Segundo a bibliote
cária, Maria Aparecida Battistella, essa iniciativa foi
fundamental para a valorização de leitores e muní

cipes, pois eliminou o distanciamento da Biblioteca
e contribuiu para a participação das pessoas na

busca de altemativas para melhorar o acervo.

A Associação e regida por um estatuto onde fica

.

instituído todas as suas atribuições e seus objetivos. -

Nestes três anos de existência já foràm teeuzedes

palestras com autores catarinenses, exposições,
eventos culturais e promoções para angariar·

fundos. Além 9isso, está em constante busca, junto
a Prefeítura Municipal de Sombrio, para melhorar
ó ateNo da Biblioteca. A participação efetiva

de representantes da comunidade proporciona
o conhecimento das /necessidades da Bibliotecà,

nas suas prioridades, no planejamento, nos contatos,
nas providências para aumentar seu orçamento,

aumenta as opÇões por determinados serviços
a serem oferecidos aos usuários;ou seja, auxilia nas

principais tomadas de decisões.

ProF.: Jairo de Borba Teixeira

r4lIÖE1iSÃo���'Sttdt JÇiI
__ • _w
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A POESIA ATRAVÉS DO TEMPO

Há muito tempo atrás, antes mesmo de existir a escrita,
surgiu'à literatura, em forma de poesia. Estudiosos rela
tam que os exemplos mais antigos de literatura em todos
os povos säo de poemas. Em matéria de lingllagem, se

pode considerar que a história de cada ser humano repe
te um pouco o que aconteceu com toda a humanidade
e a primeira ligação das crianças com o qúe se poderia
considerar uso literário da linguagem, . tem a ver com

poesia. Os autores das obras não queriam que suas

histórias fossem esquecidas e tentavam decorar para
contar para as outras pessoas: Desta forma os artistas
da palavra .

contavam o que estavam sentindo (poemas
líricos) ou os cavaleiros narravam seus grandes teltas
nas batalhas (poemas épicos). Passava de geração em

geração e ninguém esquecia. A poesia está presente
em nossa vida desde que nascemos, quando a mãe
embala o bebê e canta uma canção e ninar, já está
expressando um s entim ento, uma poesia.
Poesia não é só aquilo que rima, tem sílabas contedes.
musica/idade ou um esquema definido de composição.
Grande parte da poesia modema é livre em relação a

estes procedimentos. É uma maneira diferente de ver
as coisas, como se a linguagem fosse um brinquedo e

as palavras pudessem ser reinventadas com a alegria
e o sabor do amor.

Na próxima edição um pouco mais de História da
titeralura Infantil. Enquanto isto leia muito, pois estudiosos
afirmam que crianças que lêem muito tem maior facilidade
em produzir textos; pois ampliam seu vocabulário, melhoram
a concentração e desenvolvem a aiatillidade. Além, é
claro, de ser um ótimo dlver t i'm e n t o l

ProF Vanderléia Benedet Réus.
I

"O 1_ traz I vantagem-de a gedle peder estar só e

a. mUIIID tempo acomtaIlWo".
Mário Qúinfana

Comunicação Visual
.SI;i/JJ>wiI�@�.aMI

/fioJma: «41<&)) 3533 :2'ß66/8824 9494

E.B.M Prof. NairAlves Bratti
Fone: (48) 3533.()711
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MOVIMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA

De 15/03 a 22/1212005
Inscrições
Adultos - 288
Crianças - 036
Empréstimos
Adultos - 4.490
Crianças - 977
Consultas
Adultos - 5.110
Crianças - 104
Maior Movimento - 1.498 només de Setembro
Total Geral de Atendimentos - 10.681

EE.B.. GOV. IRINEU
BORNHAUSEN

lS33�21S

INTERNET - 02/06 até 22/12/2005
Pesquisas - 1.588
E-mail/msn - 580
Total de 2.168

MOVIMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA
De Janeiro a junho de 2006
Inscrições
Adultos - 174

Crianças -44

Empréstimos
Adultos - 3981

. Crianças - 1103
Consultas
Adultos - 3288
Crianças - 82 E.B.M Pro". NII.a MaIos Pereira

Visita orientada - 876 Fone: (48) 3533-1922

Maior Movimento - 1873 mês de Março
Total Geral de Atendimentos - 9330

*.*
.*

*
I

11 ;,..

INTERNET - De Janeiro a Maiol2006
Pesquisas - 1444-
E-mai/lmsn - 2327
Total de 3771

A Biblioteca Pública. recebeu as seguintes escolas, do

Projeto Momento literário:
EEBM ProF' NairAlves Bratti
EEBM Prot" Nilza Matos Pereira
EEBMAlcides de Souza Pereira
EEBM Fioravante Minatlo
EEBM Juvenil da Cunha Colares
EEß Gov. lrineu Bornhausen

Alunos do curso normal superior Uniasselvi - FUCAF,
'Para a utilização dos computadores de teoria pratica,
dentro da disciplina informática básica da educação.
Coord. ProF' Eronildes (Erö).

EEB GaY.. lrineu Bomhausen
4a série - Profi Sonia TISCOSki

LIVROS MAIS PROCURADOS PELOS LEITORES

INFANTO/JUVENIL

Harry Potter � o Enigma do Príncipe (incluindo nO 1 ao 6)
Série Desventuras em Série - A gruta Gorgõnea.
volume 11 - Lemony Snicket (incluindo do nO 1 ao 11)
Série Deitara Quest em 08 volumes de Emily Rodda
Série Vaga-lume - vários títulos
Sétie Vaga-lume júnior - vários títulos
Cecília nc mundo da rua - Jorge Colipe
Onde o vento faz a curva - Jorge Colipe
Rex, o cachorro que tinha medo de trovoada -

Jorge Colipe .

Earon: a herança - Christopher Paollili

ADULTO
O código da Vinci - Dan Brown
O ponto de impacto - Dan Brown
Anjos e Demônios - Dan Brown
Fortaleza digital - Dan Brown
O Caçador de pipas � Khaled Hosseini
Assassinato na Academia Brasifeira - Já Saares
Memórias de minhas putas tristes - Gabriel Garcia Márquez
O guia do mochileiro das galáxias - Douglas Adams
Freakonomics: o lado oculto e inesperado de tudo que
nos afeta - Steven Levit(
Segredos - Nora Roberts
Zahir - Paulo Coelho
As cinco pessoas que você encontra no céu- Miteh Albon
Nunca desista de seus sonhos - Augusto Cury

,

O futuro da humanidade - Augusto Cury
O monge e o executivo - James Hunter
O Cliente - John Grishan
O Corretor - John Grishan
Operação Cavalo.de Tróia - volume 7 - J.J_ Benitez

INSTITUTO EDUCACIONAL
.. MADRE ELISA 5AVOLOlo,

"Há duas es�écies de IiI/tos: uns que es leitores esgotam,
outros que esgotam es leitores."

Mário ,Quil7tana

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Leitor Recomenda

Bom! A leitura é uma ótima
forma de terapia ou coisa tio

gênero. Ela nos enriquece
nosso vocabulário, pensamentos,
nossas Criatividades...

No momento estou lendo "O Rei do Inverno" trilogia
de "As crônicas de Arthur de Bernad Cornwell" uma

excepcional história da E;a Medieval. Eu costumo dizer

que a
" leitura não é simplesmente uma forma tridimen

sional, e sim uma forma de Ser. Agir e Pensar. �

transformando muitas vezes em realidade..

Moises Santos

ESCOLA DE ENSINO BÁSICO
OTÁSIO JOAQUIM DA CUNHA.
3533-2079

" As pessoas sem imaginação podem ter tido as mais

imprevisíveis aventuras, PQdem tet visitado as terras

mais estranhas. Nada lhes licou. Nada lhes sobrou. Uma
vida não basta ser vivida: também precisa ser sonhada".

PAPELARIA

rarol�" 3533-0764

Mário Quintana

Em " O Beijo" de Danielle Steel,
relata a história de Isabelle, uma
mulher que vivia um casamento
infeliz com um banqueiro,
dedicava-se a cuidar de seu filho
doente e da filha adolescente.
O úniéo momento de alegria era

quando Bill, seu amigo americano
lhe telefonava. Eles encontram- se

em Londres e sofrem um acidente,
onde são levados em coma para o hospital, ele
acaba recobrando a consciência e fica numa

cadeira de rodas e ela permanece em coma.

Bill demonstra todo seu amor por Isabel/e, tentando
trazê- Ia de volta, apesar de ele estar numa cadeira

de rodas, luta para ter uma vida normal, passando
a grande lição: Não desistirjamais de lutar.

Taisi Isoppo

Escola
GERAÇÃO
TI�

3533-1900

GALERA "TEEN"

o QUE OS ADOLESCENTES ESTÃO LENDO!

ALEX RIDER, escrita porANTONY HOROWITZ
"Esta é uma série muito boa, pois conta a história de
um espião jovem, despertando a nossa curiosidade
para desvendar o mistério motivado pela leitura do livro. n

Opinião de Diego Borges Cipriano (14 anos) - aluno da
aa série nB" da EEB NairAlves Bratti - Parque das Avenidas

. DESVENTURAS EM SÉRIE, escritapor LEMONY SNICKET
"Eu recomendo esta série porque os personagens
passam por muitas desventuras, depois que seus pais
motterem e tiveram que viver com .seus parentes.
Essa sétie tem 13 livros de suspense e aventura."
Opinião de Victor Homem Heck (13 anos) - aluno da
aa série "B" da EEB Nair Alves Bratt i-?arque das Avenidas

-

.�10mJI di Prlii
iWrW.jOrmXeapr.l!a.net I jP@iomaldapi1lia,net

_lU) 35J_S/35J3.115t

COLEÇÃO DELTORA, escrita por Emily Rodda
"Conta a história de três companheiros (Um garoto,
um homem e uma garota) que saem em busca de sete

pedras preciosas que só juntas no Cinturão Mágico de
Deltora pode deter a terrível tirania do Senhor das Sombras.
Esta série é composta por a livros. n

Opinião de Joaquim Raupp dos Santos (11 anos) - aluno'
da 6a série "An da EEB NairAlves Bratti - Parque das Avenidas

Quintana para crianças
Em julho, é comemorado o cente
nário de nascimento·do poeta
Mário Quintana (1906 - 1994).
Nas prateleiras das livrarias, três
publicações do autor para crianças.
são uma grata surpresa: Lili inve
nta o mundo e, mais recef)temente,
Sapato furado e Sapo amarelo,
todos da editora Global.
O poeta não poupa os pequenos
de temas considerado mais áridos:
"No silêncio da noite soluçam as almas pelas torneiras
das pias... ", de u Mistérios noturnos" (Sapato furado).
Os versos e os minicontos são ideais para meninos
e mf;ninas fluentes na leitura.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Muitas são as formas usadas para tentar se 6Qnhe�e�
um ser humano, ou descobrir algumas inforrri$ções a:
mais sobre sua vkie e sva personelideäe.

. .,

Uns eposiem que se: conhecendo as companhias,
sabemos com. quem. falainos. 'Outros ainda, dizem

.

que conhecendo O"S locais freqüentados, as roupas
useäes,' bs ritmos escutados são o suficiente para se

connecer um ser humano e dessa forma classifica-lo

(ou rotulá-Ia).
Talvez possambs conhecer muito mais a fundo uma

pessoa, quando conhecemos o que essa pessoa lê

(e os livros que p o s s u i ) .

Pois bem, a Biblioteca Pública MuniCipàl de Sombrio
nos oferece um espaço onde podemos estar

investigando e descobrindo as obras, ou melhor; a

Biblioteca particular do Padre João Reitz(acervo hoje
pertencente' a Biblioteca Pública). Essa se constitui
em oportunidade impar para todos aqueles que

admiram, esse que é considerado por muitos como

"o homem que fez Sombrio. "

Esta é uma excelente oportunidade de estar conhecendo
um pouco mais (Ja padre João,

.

pois estaremos nos

deparando com os livros do próprio. Seus livros de
cabeceira. E uma outra quantidade de livros raros que

muito dificilmente teríamos acesso. São livros em latim,
alemão , itsüeno., Clássicos da literatura universal, e'

alguns livros que relevam a postura e a personalidade
da liderança sombriense em momentos delicados

da vida política nacional na primeira metade do século
passado. .

.

É uma biblioteca dentro de outra biblioteca. Basta que
você se dirija a Biblioteca Municipal e peça para

apreciar e se saborear com o acervo que é um documento

vivo, repleto de informações históricas bem pouco

\
conhecidas sobre o padre João. Para quem é curioso
e gosta de história é uma ótima pedida. Um material raro,

de extremo valor histórico ao alcance de todos.

Prot": Edevar Boteon

��
Eemail: silviasclO@yahoo.com.br

Fone: (48) 3533 3007,;' '':.'1 �',
'�

. ,(4$) .8ßil�'il4?41;,5'
�'.

.

...... ..

istz,JjEmir Chaquibe Souki
I \ Advugado·OAlllSC·1U81-11
- _ (41) 3533-10361198S-8OQ

A lei 10.639 de Janeiro de 2003 tornou obrigatória a

inclusãO da história e cultura dos afro-descendentes no

currículo escolar, mas'essa importante iniciativa deve
ser acompanhada da inclusão de disciplinas específicas
que capacitem os futuros professores e professoras do
ensino fundamental e médio em tal discussão. Uma

pesquisa recente do INEP (Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais) nos revela é que a maior
proporção de estudantes negros aparece no curso de
História, portanto não só em termos de qualificação
profissional para adaptação à nova lei, mas por conta

da própria característica identitária desse curso é urgente
que sejam reformulados seus currículos de graduação.

AGORA É LEI!

2006 - Ano do Centenário de Mário Ouintana
30/07/1906 - 05/05/1994

Durante todo o ano de 2006, a vida e a obra de
Mário Ouintana será lembrada, marcando os 100

,

anos de nascimento do poeta, que nasceu em

Alegrete/RS em 30/07/1906. É uma grande
oportunidade para quem ainda não conhece a obra
00 poeta gaúcho.

\ "

.'

,"Ah, esses livros qúe"nos vêm às mãos, na Biblioteca
Pública e que nos enchem os dedos de poeira."

H.ão reclames, não: A poeirà du bibliotecas
.

é a verdadeira poeira dos séculos."
'; • .1':.1 ,\f",; '.;�''''. '. _

'" ," �.� ", <F"Mário Quintana
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Tem início a reconstrução da
'

Biblioteca Pública de Sombrio

Sombrio .: A Prefeitura de Sombiio iniciou a reconstruç.ão
do prédio da Biblioteca Pública Municipal, destruido

por uma explosão ocorrida em 2004. A nova estrutura

terá uma arquitetura que respeitará as características

da cultura açoriana e em três pavimentos vai oferecer
.

melhores condições do que já havia no prédio antigo.
Dentre as novidades estão uma sala especial. no

3° piso. Trata-se de um ambiente de nllí!tiplo uso

que conta com um palco, dotado de sala anexa -'

uma espécie de camarim. Este local podera abrigar
palestras, apresentações culturais, entre outros eventos.

Um elevador será insta/ado para atender aos portadores
de necessidades especiais.
Mas além deste espaço. a nova biblioteca terá também

salas de leitura, de consulta. de periódicos, sanitários, cozinha, recepção,
sala para acervo, obras raras. infanto-juvenil e outra para biblioteca vidual.

Ao todo o n.ovo prédio terá 397,6 metros quadrados.
aproximadamente. de área construída e' serão investidos

mais de 291.9 mi! reais.
A maior parte dos recursos aplicados lia reconstrução da

Biblioteca Pública de Sombrio, é oriunda de convênio com

o Ministério da Cultura. obtidos após véties viagens' do
Prefeito de Sombrio, Zé Milton. a Brasilia. Capital Federal.

A 'reconstrução da BilJlioteca Pública Municipal Cônego
João Reitz. representa a voíta ao local de origem de um

dos simbolos da cultura sombriense. Este local poderá,.
agora, ser palco de várias manifestastes culturais.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


