
Lançado Ler é Saber 2010 na Faccat 

O lançamento do Projeto Ler é Saber 2010, organizado pelo Grupo Sinos em 
parceria com as Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) e Centro Universitário 
Feevale, ocorreu nesta terça-feira, dia 30 de março, no campus da Faccat. Participaram 
da solenidade, o diretor do Grupo Miguel Schmitz; o diretor-geral da Faccat, Delmar 
Backes; a coordenadora do projeto na Feevale, Marinês Andréa Kunz; a coordenadora do 
Ler é Saber na Faccat, Liane Filomena Müller; e a representante dos secretários 
municipais de Educação da região, Liege Brusius, atual secretária de Educação de 
Igrejinha. Também participaram do evento, coordenadores pedagógicos, diretores e 
professores de escolas integrantes do projeto na região. 

A abertura do encontro foi feita pelas Contadoras de História do Centro de Arte e 
Cultura da Faccat, que fizeram a leitura de textos dando as boas-vindas aos presentes. 
Em seguida, houve a apresentação de um relatório das atividades desenvolvidas em 2009 
e exibição de um vídeo com a trajetória do Ler é Saber nestes oito anos, além de 
depoimentos de participantes do projeto sobre a importância do Ler é Saber para os 
estudantes.  
 

A coordenadora na Faccat, Liane Filomena Müller, destacou o percurso 
significativo do Ler é Saber e a importância do papel das instituições de ensino, como a 
Faccat, para instrumentalizar os professores, na teoria e na prática, incentivando a leitura. 
“É um projeto que cumpre com o objetivo maior da literatura, levando até a sala de aula 
textos de escritores conhecidos ao maior número de leitores possível”, ressaltou a 
coordenadora. Já o diretor-geral da Faccat, Delmar Backes, destacou a parceria com 
todos os envolvidos no projeto, especialmente ao Jornal NH, que facilita, através dos 
fascículos, o acesso à leitura à crianças e adolescentes. O diretor do Grupo Editorial 
Sinos. Miguel Schmitz, enfatizou a emoção de chegarem ao oitavo ano do Ler é Saber 
com tantos resultados positivos, não vislumbrados no início da trajetória, em 2003. “É uma 
grande contribuição nossa para difundirmos o salutar gosto pela leitura”, afirmou.  

Na mesma ocasião, houve o lançamento do primeiro fascículo do Ler é Saber que 
trata sobre a cultura africana, em referência ao local de realização da Copa do Mundo em 
2010. O segundo fascículo terá como tema histórias de humor e o terceiro, fábulas 
antigas e modernas. As primeiras oficinas ocorrerão em 7 e 8 de maio, pela manhã e à 
tarde, no campus da Feevale, em Novo Hamburgo e 11 de maio (das 8h às 11h30min) e 
18 de maio (das 13h30min às 17h), no campus da Faccat, em Taquara. 

Em 2010, o Ler é Saber deverá repetir os números conquistados no ano passado, 
quando participaram do projeto 51 municípios, que somam 1.300 escolas, 135 mil alunos 
e um total de 405 mil fascículos distribuídos por ano. 

 


