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O IGH-MSPA premia estudantes e homenageia
personalidades de Paulo Afonso
Concurso de Contos e Troféu Gente do Sertão
Antônio Galdino - Fotos: Negrito

O IGH premia estudantes e homenageia personalidades de Paulo Afonso
Em uma de suas Foto: Negrito
reuniões ordinárias
o
Instituto
Geográfico
e
Histórico
da
Microrregião Sertão
de Paulo Afonso IGH-MSPA
presidido
pelo
Solenidade de homenagens do IGH na
professor Severino 1º lugar, Lorena Ketlen - Escola Mun.
Casa da Cultura de Paulo Afonso
João Bosco Ribeiro
Gilson
Peixoto,
aprovou
a
realização de um Concurso de Contos para ser desenvolvido com os estudantes do 8º e 9º
anos do Ensino Fundamental II das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Paulo Afonso.
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A atual diretoria do IGH-MSPA também aprovou a criação de um troféu chamado Gente do
Sertão, com o qual o Instituto homenageia personalidades da cidade que têm contribuído com o
IGH.
Alunos vencedores do Concurso de Contos promovido pelo IGH
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2º lugar - Clívia Adiele - Escpla Mun. São
Vicente de Paulo

Na sexta-feira, dia 24 de Novembro o IGH promoveu
tocante solenidade realizada na Casa da Cultura ainda
mais marcante com a presença de Oscar Silva,
compositor do Hino de Paulo Afonso e centenas de outras
músicas, atualmente morando em Maceió, que emocionou
a todos com suas músicas e seu carisma.
Ali foram entregues
os
prêmios
ao
estudantes
classificados
nos
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três
lugares no Concurso de Contos que foram:

primeiros

1º lugar - Lorena Ketlen da Silva, da Escola Municipal
João Bosco Ribeiro. O troféu lhe foi entregue pelos
Professores Tatiane e Paulo, de sua escola.

3º lugar - Carlos Eduardo _ Escola Mun.
Casa da Criança 1 -

A segunda colocada foi a estudante Clívia Adiele dos
Santos, aluna da Escola Municipal São Vicente de Paulo. A diretora da Escola, Professora
Sílvia Hora lhe entregou o troféu.
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O terceiro lugar ficou com o aluno Carlos Eduardo
Oliveira Sandes que estuda na Escola Casa da Criança I.
O troféu lhe foi entregue pela Professora Fátima, daquela
Escola Municipal.

Nesta solenidade, a
Professora
Sílvia
Hora
foi
homenageada pelo
Professor Gilson Peixoto, Presidente do
poeta
Fernando
IGH-MSPA
Motta
com
um
acróstico sobre o
Professor que lhe foi entregue em um quadro, após ser
declamado pelo seu autor.
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Ex-prefeito Anilton Bastos recebe o troféu
Gente do Sertão do presidente do IGH

A atividade foi prestigiada pelo Professor e escritor Edson
Barreto que representou o Secretário Municipal de
Educação de Paulo Afonso, Professor Severino Alves de Oliveira Lima. Também presente a
professora Maria do Carmo, conhecida como Karmem, que coordena importante projeto da
Secretaria Municipal de Educação estimulando o hábito da leitura em escolas da rede
municipal de ensino.
Troféu Gente do Sertão
Foto: Negrito

Professor Antônio Galdino recebeu o
trofeu Gente do Sertão dasmãos do
professor Roberto Ricardo, fundador do
IGH

24 de Novembro foi a data escolhida pela Diretoria do
IGH para a entrega do Troféu Gente do Sertão.
Ainda pela manhã o troféu foi entregue ao ex-prefeito
Anilton Bastos, por uma comissão de membros do IGH. O
ex-prefeito tinha um compromisso de viagem à tarde. O
presidente Gilson Peixoto ao fazer a entrega falou ser
“esse troféu um reconhecimento pela criação da Casa da
Cultura e nesse importante núcleo cultural de Paulo
Afonso, disponibilizar um espaço, para o IGH, a nossa
sala em que homenageamos o saudoso Canossi”.

Na noite do dia 24,
na Casa da Cultura,
o troféu foi também
entregue aos seguintes homenageados, todos escritores
e membros do IGH.
João de Sousa Lima, historiador e escritor, “pela vasta
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produção literária sobre a região de Paulo Afonso, que já
soma 15 livros. Pelo conjunto da obra”, disse o presidente
do IGH, Gilson Peixoto.
Foto: Negrito

Professor Roberto Ricardo recebeu o
troféu Gente do Sertão das mãos de Marta
Tavares, vice-presidente do IGH

Escritor João de Sousa Lima recebeu o
troféu Gente do Sertão das mãos do
presidente do IGH

Antônio Galdino da
Silva, professor e
escritor, “pelo apoio
dado ao IGH e pela preocupação quanto ao resgate da
história e da memória de Paulo Afonso, expresso em seus
vários livros”.
Roberto Ricardo do Amaral Reis, Professor e escritor, o
decano e fundador do IGH, “pela sua luta ininterrupta,
desde a criação do IGH, na defesa da geografia regional.
No alto dos seus 75 anos, também poeta, exemplo para
todos nós”.

Ao final da solenidade foram entregues os diplomas a
todos os membros do IGH-MSPA e o professor Gilson
Peixoto informou que “em 2018 desejamos retomar este
Concurso de Contos e pensamos ampliar o universo das
escolas com a participação de muito mais estudantes.
Parabéns aos três vencedores deste ano e que todos
continuem lendo muito e escrevendo, preparando o
caminho para serem grandes escritores no futuro.
Parabéns a todos”.
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Membros do IGH com seus diplomas
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Oscar Silva abrilhantou o evento com
belas interpretações musicais
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