Canoas Shopping realiza ação que incentiva a
leitura em homenagem ao Dia Nacional do Livro.
De 25 a 31 de outubro acontece no Canoas Shopping o movimento “Esqueça um Livro”, que
incentiva as pessoas a deixarem livros em lugares públicos juntamente com bilhetes
incentivando que eles sejam repassados após a leitura. A ação é em homenagem ao Dia
Nacional do Livro, comemorado em 29 de outubro.
Para participar é simples: basta “esquecer” um livro em um lugar do shopping, juntamente
com um recado explicando que ele pode ser levado gratuitamente, desde que ele seja
novamente esquecido depois de lido. O objetivo é dividir conhecimento e o prazer de ler,
participando de uma ação que facilita o acesso aos livros e incentiva a leitura.
Inspirado em um movimento que começou nos Estados Unidos no ano 2000 o movimento
“Esqueça um Livro” foi criado pelo jornalista Felipe Brandão em 2007 e desde então acontece
periodicamente.
A criação do Dia Nacional do Livro faz referência à fundação da Biblioteca Nacional do Rio de
Janeiro, ocorrida em 29 de outubro de 1810, quando D. João VI trouxe para o Brasil milhares
de volumes da Real Biblioteca Portuguesa.

Sobre o Canoas Shopping:
Fundado em 29 de abril de 1998, o Canoas Shopping está localizado na cidade de Canoas,
Região Metropolitana de Porto Alegre/RS. Possui 37.820m2 de ABL, 1,37 mil vagas de
estacionamento coberto e uma grande praça de alimentação com uma diversidade de mix que
atende as mais variadas preferências gastronômicas.
Desde 2006 o Canoas Shopping é administrado pela Mais Valor Planejamento e Gestão de
Negócios, de Santo André/SP. Além do Rio Grande do Sul, que representa 30% dos seus
negócios, a Mais Valor atua também nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo,
Pernambuco e no Distrito Federal.
www.canoasshopping.com.br
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