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Em celebração ao dia Mundial do Rock, comemorado hoje, 13, a direção da Biblioteca

Pública Municipal Hélio Alves de Oliveira instiga os leitores da cidade. Foi criada uma

estante temática, com livros clássicos da história do Rock. Os livros estarão expostos

durante todo o mês de julho. Maria Terezinha Kraemer Canello, diretora da Biblioteca

Municipal, afirma a importância da leitura. "Todo tipo de projeto que lançamos tem como

objetivo estimular a leitura. A gente sabe que a internet é maravilhosa, mas não substitui

um livro," enfatiza.

A seleção dos livros foi feita por Leonardo Giongo, 23, funcionário da Biblioteca e

estudante de Licenciatura em Música pela Universidade Estadual do Rio Grande do
Sul (UERGS). "A iniciativa de expor esses livros possibilita às pessoas conhecer a vida de

ícones do rock. A estante proporciona uma compreensão da história e da carreira de

grandes nomes da música", comenta o estudante. O acervo conta com: Os Beatles, Kiss,

Michael Jackson, além dos clássicos brasileiros: Gilberto Gil, Chico Buarque, Renato

Russo, entre outros.

Quem estiver interessado em ler algumas destas obras, basta irem até a Biblioteca

Pública Municipal, localizada na Rua Capitão Cruz, 2150 - Centro, com um documento

com foto e comprovante de residência. Os leitores poderão levar até dois livros para casa,

com o limite de 20 dias para devolvê-los à Biblioteca. "Não existe multa para quem

ultrapassar os 20 dias, mas o que queremos é que o livro retorne, para que mais leitores

possam ler e se admirar com esses clássicos da literatura," afirma Nica.

Origem desta data?

O Dia Mundial do Rock é comemorado em 13/07, dia em que ocorreu um dos maiores

eventos de Rock no mundo, em 1985. O Megaevento Live Aid, ficou marcado na história

por contar com as maiores bandas da época se apresentando no mesmo evento e com

transmissão simultânea para mais de 100 Países. A data ficou conhecida como dia do

Rock, após Phil Collins, vocalista da banda Genesis, fazer a sugestão de maneira

despretensiosa.
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