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Leitura no bairro

Uma biblioteca exemplar

Com doações de
sócios do União,
espaço no clube

disponibiliza
diversas obras
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◆ Texto enviado pelo leitor Feli-
pe Daiello,morador da região

“Pequena, mas agra-
dável e promissora,a bi-
blioteca implantada na
sede Alto Petrópolis do
Grêmio Náutico União
(GNU) é embrião de
um projeto ambicioso.

Junto ao quiosque do
Departamento de Tênis,
no mezanino do prédio
do restaurante, no espa-

ço disponível no momento,ainda sem
as condições ideais, uma biblioteca
está surgindo. Os livros, todos, foram
doados pelos sócios do GNU,mas ain-
da precisamos de armários, de pessoa
qualificada para registrar, catalogar
e arquivar as obras recebidas. No fu-
turo, promessa da direção, local mais
adequado será providenciado caso a
intenção inicial tenha sucesso.

Pouco conhecida dos associados,
por falta divulgação, mesmo assim
começa a dar frutos. Os funcionários
do GNU foram os primeiros a usar o
acervo. Nas folgas, no horário de al-
moço, por conta própria, fazem con-
sultas e possuem autorização para
levar as obras escolhidas para casa.
Todos adoram folhear os livros com
mapas, com histórias de viagens, de
relatos, de aventuras. Dispondo de
área verde magnífica, o clube propicia
espaço adequado para a leitura, com
pano de fundo: piscinas, quadras de
tênis,árvores,pássaros e muito verde.

Muitos associados poderão, ago-
ra, usufruir melhor de ambiente tão
agradável, usando o tempo ocioso
para a leitura. Mesmo que o título es-
colhido não esteja disponível, sempre
haverá a possibilidade de reler anti-
gas obras, de fazer pesquisa ou dar
uma folheada naquele livro ofertado.
Enquanto se espera alguém, para
aproveitar a tranquilidade e a ener-
gia positiva do local, nada melhor do
que adotar, mesmo que por minutos,
aquele amigo,o livro.”
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Seja leitor-
repórter

Sempre que vo-
cê deparar com
esta imagem no
caderno significa
que o conteúdo foi
enviado por um

leitor. Você também pode mandar
textos e fotos sobre os fatos de seu
bairro.

Veja algumas dicas sobre como
participar do ZH Bela Vista:

◆ Esteja atento ao que ocorre
no seu bairro.

◆ Buracos de rua que não são
fechados, obras que se iniciam,
acidentes que acontecem repeti-
damente no mesmo ponto, uma
praça cheia de lixo, o surgimento
de um time e uma festa da co-
munidade são alguns dos temas
sobre os quais você pode escre-
ver.

◆ O texto pode ser escrito em
primeira ou terceira pessoa.

◆ Adotar uma postura neutra,
conversar com outras pessoas e
apresentar diferentes pontos de
vista sobre o tema enriquecem o
conteúdo.

◆ Cite todas as fontes consul-
tadas. O ideal é afastar-se de es-
peculações ou opinião pessoal.

◆ As fotos devem ter tamanho
mínimo de 150kb para serem
publicadas.

◆ Os textos devem ter, no má-
ximo, 2,5 mil caracteres.

◆ Envie vídeos utilizando
o canal na internet. O endere-
ço é www.zerohora.com/leitor
reporter

◆ Dúvidas? Escreva para bela
vista@zerohora.com.br ou ligue
para 3218-4767, das 9h às 18h.
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