ESTUDANTE DE SÃO CAETANO RECEBE
HOMENAGEM DOS CORREIOS
Na última quarta-feira (31 de outubro), representantes dos Correios estiveram no
Colégio Singular de São Caetano para homenagear a aluna Lívia Sepe Chiarotto, do 9º
ano do Ensino Fundamental II, vencedora regional da São Paulo Metropolitana e
terceira colocada no Brasil da 47ª edição do Concurso Internacional de Redação de
Cartas, que teve como tema: Imagine que você é uma carta que viaja no tempo. Que
mensagem você quer deixar para seus leitores?
O evento, promovido pela União Postal Universal (UPU) e realizado no Brasil pelos
Correios, tem a finalidade de melhorar a alfabetização por meio da arte epistolar
(redação de cartas), além de incentivar as crianças e adolescentes a expressarem sua
criatividade e melhorar seus conhecimentos linguísticos.
A estudante foi contemplada com um certificado e surpreendida com selos
comemorativos com sua imagem estampada, os quais, inclusive, podem ser utilizados
para postagem nos Correios. No início do segundo semestre, a aluna esteve no
lançamento do selo especial da Copa do Mundo no Centro Cultural Correios, onde
participou da obliteração e ganhou um selo comemorativo, ao lado do nadador olímpico
Gustavo Borges.
O Colégio Singular, representado pelos diretores Antônio Marchesan e Sonia Moldes,
também recebeu um certificado pela participação da estudante na competição.
Legendas

Lívia com os pais Mirela e Maurício Chiarotto

Os professores Vinícius Barbieri e Pâmela Moraes com a aluna
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Lívia Sepe Chiarotto

Gercílio Cavalcante de Assis, assessor dos Correios, entregou certificado para o diretor Antônio
Marchesan

Informações à imprensa
MP & Rossi Comunicações
Marli Popolin / Luciana Ponteli
mprossi@uol.com.br
(11) 4436-8408 / 99602-4430
www.mprossi.com.br
5/11/2018

Rua Gonçalo Fernandes, 318 – sala 702 – Jardim Bela Vista - Santo André – São Paulo – Cep: 09041-410
Telefones (11) 4436-8408 / 4427-9820 / 4432-1030 – www.mprossi.com.br / mprossi@mprossi.com.br

