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A Câmara Municipal de Natal realizou, na noite dessa terça (14), solenidade alusiva ao Dia do Estudante, e a vereadora
Júlia Arruda fez a entrega da Medalha Câmara Cascudo a Damião Sandriano de Andrade Régio, de 12 anos. Aluno da
rede pública de ensino de Natal, o menino alfabetizou sua mãe, a recicladora Sandra Maria de Andrade, e a história
ganhou grande repercussão nacional esse ano após reportagem do Fantástico, que foi ao ar no Dia das Mães. Mãe de
sete filhos, Sandra - que foi abandonada pela mãe e desde cedo precisou priorizar o trabalho - ficou sem saber ler e
escrever até os 42 anos, quando Damião, na época com 10 anos, decidiu alfabetizá-la. Apenas dois anos após o início
da parceria literária, a dupla já leu mais de 100 títulos, número impressionante se considerada a média dos brasileiros,
que é de dois livros por ano segundo pesquisa do Instituto Pró-Livro. "A história de Sandra e Damião é realmente
inspiradora e nos faz renovar as esperanças e a força para lutar por um país onde "Sandras? não precisem escolher
entre os estudos e o trabalho, e onde seus filhos tenham as mesmas oportunidades e possam sonhar. Hoje a Câmara
Municipal prestou uma justa homenagem a essa família que tanto nos ensina sobre persistência e amor", comentou a
vereadora Júlia, que coordena a Frente Parlamentar da Criança e do Adolescente.

Título: Menino que alfabetizou a mãe recebe homenagem da Câmara Municipal
Veículo: Blog Tangará Acontece - Localidade: Não disponível - ND - Publicação: 15/08/2018
Editoria: Notícias Link: http://tangaraacontece.blogspot.com/2018/08/menino-que-alfabetizou-mae-recebe.html
A Câmara Municipal de Natal realizou, na noite dessa terça (14), solenidade alusiva ao Dia do Estudante, e a vereadora
Júlia Arruda fez a entrega da Medalha Câmara Cascudo a Damião Sandriano de Andrade Régio, de 12 anos. Aluno da
rede pública de ensino de Natal, o menino alfabetizou sua mãe, a recicladora Sandra Maria de Andrade, e a história
ganhou grande repercussão nacional esse ano após reportagem do Fantástico, que foi ao ar no Dia das Mães. Mãe de
sete filhos, Sandra - que foi abandonada pela mãe e desde cedo precisou priorizar o trabalho - ficou sem saber ler e
escrever até os 42 anos, quando Damião, na época com 10 anos, decidiu alfabetizá-la. Apenas dois anos após o início
da parceria literária, a dupla já leu mais de 100 títulos, número impressionante se considerada a média dos brasileiros,
que é de dois livros por ano segundo pesquisa do Instituto Pró-Livro. "A história de Sandra e Damião é realmente
inspiradora e nos faz renovar as esperanças e a força para lutar por um país onde "Sandras? não precisem escolher
entre os estudos e o trabalho, e onde seus filhos tenham as mesmas oportunidades e possam sonhar. Hoje a Câmara
Municipal prestou uma justa homenagem a essa família que tanto nos ensina sobre persistência e amor", comentou a
vereadora Júlia, que coordena a Frente Parlamentar da Criança e do Adolescente.
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A Câmara Municipal de Natal realizou, na noite dessa terça (14), solenidade alusiva ao Dia do Estudante, e a vereadora
Júlia Arruda fez a entrega da Medalha Câmara Cascudo a Damião Sandriano de Andrade Régio, de 12 anos. Aluno da
rede pública de ensino de Natal, o menino alfabetizou a mãe, a recicladora Sandra Maria de Andrade, e a história
ganhou grande repercussão nacional esse ano após reportagem em um programa nacional de TV, que foi ao ar no Dia
das Mães. Mãe de sete filhos, Sandra - que foi abandonada pela mãe e desde cedo precisou priorizar o trabalho - ficou
sem saber ler e escrever até os 42 anos, quando Damião, na época com 10 anos, decidiu alfabetizá-la. Apenas dois
anos após o início da parceria literária, a dupla já leu mais de 100 títulos, número impressionante se considerada a
média dos brasileiros, que é de dois livros por ano segundo pesquisa do Instituto Pró-Livro. "A história de Sandra e
Damião é realmente inspiradora e nos faz renovar as esperanças e a força para lutar por um país onde "Sandras? não
precisem escolher entre os estudos e o trabalho, e onde seus filhos tenham as mesmas oportunidades e possam
sonhar. Hoje a Câmara Municipal prestou uma justa homenagem a essa família que tanto nos ensina sobre
persistência e amor", comentou a vereadora Júlia, que coordena a Frente Parlamentar da Criança e do Adolescente.
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A Câmara Municipal de Natal realizou, na noite dessa terça (14), solenidade alusiva ao Dia do Estudante, e a vereadora
Júlia Arruda fez a entrega da Medalha Câmara Cascudo a Damião Sandriano de Andrade Régio, de 12 anos. Aluno da
rede pública de ensino de Natal, o menino alfabetizou sua mãe, a recicladora Sandra Maria de Andrade, e a história
ganhou grande repercussão nacional esse ano após reportagem do Fantástico, que foi ao ar no Dia das Mães. Mãe de
sete filhos, Sandra - que foi abandonada pela mãe e desde cedo precisou priorizar o trabalho - ficou sem saber ler e
escrever até os 42 anos, quando Damião, na época com 10 anos, decidiu alfabetizá-la. Apenas dois anos após o início
da parceria literária, a dupla já leu mais de 100 títulos, número impressionante se considerada a média dos brasileiros,
que é de dois livros por ano segundo pesquisa do Instituto Pró-Livro. "A história de Sandra e Damião é realmente
inspiradora e nos faz renovar as esperanças e a força para lutar por um país onde &#39;Sandras&#39; não precisem
escolher entre os estudos e o trabalho, e onde seus filhos tenham as mesmas oportunidades e possam sonhar. Hoje a
Câmara Municipal prestou uma justa homenagem a essa família que tanto nos ensina sobre persistência e amor",
comentou a vereadora Júlia, que coordena a Frente Parlamentar da Criança e do Adolescente. Veja a matéria exibida
pelo Fantástico no dia 13 de maio:
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2018/05/menino-de-12-anos-vira-professor-de-sua-mae-e-ensina-ler-e-escrever.ht
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A história de Damião e Sandra comoveu o Brasil e ganhou grande repercussão nacional após reportagem exibida pelo
Fantástico no Dia das Mães. A Câmara Municipal de Natal realizou, na noite dessa terça (14), solenidade alusiva ao
Dia do Estudante, e a vereadora Júlia Arruda fez a entrega da Medalha Câmara Cascudo a Damião Sandriano de
Andrade Régio, de 12 anos. Aluno da rede pública de ensino de Natal, o menino alfabetizou sua mãe, a recicladora
Sandra Maria de Andrade, e a história ganhou grande repercussão nacional esse ano após reportagem do Fantástico,
que foi ao ar no Dia das Mães. Mãe de sete filhos, Sandra - que foi abandonada pela mãe e desde cedo precisou
priorizar o trabalho - ficou sem saber ler e escrever até os 42 anos, quando Damião, na época com 10 anos, decidiu
alfabetizá-la. Apenas dois anos após o início da parceria literária, a dupla já leu mais de 100 títulos, número
impressionante se considerada a média dos brasileiros, que é de dois livros por ano segundo pesquisa do Instituto
Pró-Livro. "A história de Sandra e Damião é realmente inspiradora e nos faz renovar as esperanças e a força para lutar
por um país onde "Sandras? não precisem escolher entre os estudos e o trabalho, e onde seus filhos tenham as
mesmas oportunidades e possam sonhar. Hoje a Câmara Municipal prestou uma justa homenagem a essa família que
tanto nos ensina sobre persistência e amor", comentou a vereadora Júlia, que coordena a Frente Parlamentar da
Criança e do Adolescente.
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Publicidade x fechar anúncio A Câmara Municipal de Natal realizou, na noite dessa terça,14, uma solenidade alusiva ao
Dia do Estudante, e a vereadora Júlia Arruda fez a entrega da Medalha Câmara Cascudo a Damião Sandriano de
Andrade Régio, de 12 anos. Aluno da rede pública de ensino de Natal, o menino alfabetizou sua mãe, a recicladora
Sandra Maria de Andrade, e a história ganhou grande repercussão nacional esse ano após reportagem do Fantástico,
que foi ao ar no Dia das Mães. Mãe de sete filhos, Sandra - que foi abandonada pela mãe e desde cedo precisou
priorizar o trabalho - ficou sem saber ler e escrever até os 42 anos, quando Damião, na época com 10 anos, decidiu
alfabetizá-la. Apenas dois anos após o início da parceria literária, a dupla já leu mais de 100 títulos, número
impressionante se considerada a média dos brasileiros, que é de dois livros por ano segundo pesquisa do Instituto
Pró-Livro. "A história de Sandra e Damião é realmente inspiradora e nos faz renovar as esperanças e a força para lutar
por um país onde "Sandras? não precisem escolher entre os estudos e o trabalho, e onde seus filhos tenham as
mesmas oportunidades e possam sonhar.", comentou a vereadora Júlia, que coordena a Frente Parlamentar da
Criança e do Adolescente.
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A HISTÓRIA DE DAMIÃO E SANDRA COMOVEU O BRASIL E GANHOU GRANDE REPERCUSSÃO NACIONAL
APÓS REPORTAGEM EXIBIDA PELO FANTÁSTICO NO DIA DAS MÃES. A Câmara Municipal de Natal realizou, na
noite dessa terça (14), solenidade alusiva ao Dia do Estudante, e a vereadora Júlia Arruda fez a entrega da Medalha
Câmara Cascudo a Damião Sandriano de Andrade Régio, de 12 anos. Aluno da rede pública de ensino de Natal, o
menino alfabetizou sua mãe, a recicladora Sandra Maria de Andrade, e a história ganhou grande repercussão nacional
esse ano após reportagem do Fantástico, que foi ao ar no Dia das Mães. Mãe de sete filhos, Sandra - que foi
abandonada pela mãe e desde cedo precisou priorizar o trabalho - ficou sem saber ler e escrever até os 42 anos,
quando Damião, na época com 10 anos, decidiu alfabetizá-la. Apenas dois anos após o início da parceria literária, a
dupla já leu mais de 100 títulos, número impressionante se considerada a média dos brasileiros, que é de dois livros
por ano segundo pesquisa do Instituto Pró-Livro. "A história de Sandra e Damião é realmente inspiradora e nos faz
renovar as esperanças e a força para lutar por um país onde "Sandras? não precisem escolher entre os estudos e o
trabalho, e onde seus filhos tenham as mesmas oportunidades e possam sonhar. Hoje a Câmara Municipal prestou
uma justa homenagem a essa família que tanto nos ensina sobre persistência e amor", comentou a vereadora Júlia,
que coordena a Frente Parlamentar da Criança e do Adolescente. Veja a matéria exibida pelo Fantástico no dia 13 de
maio:
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2018/05/menino-de-12-anos-vira-professor-de-sua-mae-e-ensina-ler-e-escrever.ht
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A Câmara Municipal de Natal realizou, na noite dessa terça (14), solenidade alusiva ao Dia do Estudante, e a vereadora
Júlia Arruda fez a entrega da Medalha Câmara Cascudo a Damião Sandriano de Andrade Régio, de 12 anos. Aluno da
rede pública de ensino de Natal, o menino alfabetizou sua mãe, a recicladora Sandra Maria de Andrade, e a história
ganhou grande repercussão nacional esse ano após reportagem do Fantástico, que foi ao ar no Dia das Mães. Mãe de
sete filhos, Sandra - que foi abandonada pela mãe e desde cedo precisou priorizar o trabalho - ficou sem saber ler e
escrever até os 42 anos, quando Damião, na época com 10 anos, decidiu alfabetizá-la. Apenas dois anos após o início
da parceria literária, a dupla já leu mais de 100 títulos, número impressionante se considerada a média dos brasileiros,
que é de dois livros por ano segundo pesquisa do Instituto Pró-Livro. "A história de Sandra e Damião é realmente
inspiradora e nos faz renovar as esperanças e a força para lutar por um país onde &#39;Sandras&#39; não precisem
escolher entre os estudos e o trabalho, e onde seus filhos tenham as mesmas oportunidades e possam sonhar. Hoje a
Câmara Municipal prestou uma justa homenagem a essa família que tanto nos ensina sobre persistência e amor",
comentou a vereadora Júlia, que coordena a Frente Parlamentar da Criança e do Adolescente. Veja a matéria exibida
pelo Fantástico no dia 13 de maio:
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2018/05/menino-de-12-anos-vira-professor-de-sua-mae-e-ensina-ler-e-escrever.ht
ml
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A Câmara Municipal de Natal realizou, na noite dessa terça,14, uma solenidade alusiva ao Dia do Estudante, e a
vereadora Júlia Arruda fez a entrega da Medalha Câmara Cascudo a Damião Sandriano de Andrade Régio, de 12
anos. Aluno da rede pública de ensino de Natal, o menino alfabetizou sua mãe, a recicladora Sandra Maria de Andrade,
e a história ganhou grande repercussão nacional esse ano após reportagem do Fantástico, que foi ao ar no Dia das
Mães. Mãe de sete filhos, Sandra - que foi abandonada pela mãe e desde cedo precisou priorizar o trabalho - ficou sem
saber ler e escrever até os 42 anos, quando Damião, na época com 10 anos, decidiu alfabetizá-la. Apenas dois anos
após o início da parceria literária, a dupla já leu mais de 100 títulos, número impressionante se considerada a média
dos brasileiros, que é de dois livros por ano segundo pesquisa do Instituto Pró-Livro. "A história de Sandra e Damião é
realmente inspiradora e nos faz renovar as esperanças e a força para lutar por um país onde "Sandras? não precisem
escolher entre os estudos e o trabalho, e onde seus filhos tenham as mesmas oportunidades e possam sonhar.",
comentou a vereadora Júlia, que coordena a Frente Parlamentar da Criança e do Adolescente.
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A Câmara Municipal de Natal realizou, na noite dessa terça (14), solenidade alusiva ao Dia do Estudante, e a vereadora
Júlia Arruda fez a entrega da Medalha Câmara Cascudo a Damião Sandriano de Andrade Régio, de 12 anos. Aluno da
rede pública de ensino de Natal, o menino alfabetizou sua mãe, a recicladora Sandra Maria de Andrade, e a história
ganhou grande repercussão nacional esse ano após reportagem do Fantástico, que foi ao ar no Dia das Mães. Mãe de
sete filhos, Sandra - que foi abandonada pela mãe e desde cedo precisou priorizar o trabalho - ficou sem saber ler e
escrever até os 42 anos, quando Damião, na época com 10 anos, decidiu alfabetizá-la. Apenas dois anos após o início
da parceria literária, a dupla já leu mais de 100 títulos, número impressionante se considerada a média dos brasileiros,
que é de dois livros por ano segundo pesquisa do Instituto Pró-Livro. "A história de Sandra e Damião é realmente
inspiradora e nos faz renovar as esperanças e a força para lutar por um país onde "Sandras? não precisem escolher
entre os estudos e o trabalho, e onde seus filhos tenham as mesmas oportunidades e possam sonhar. Hoje a Câmara
Municipal prestou uma justa homenagem a essa família que tanto nos ensina sobre persistência e amor", comentou a
vereadora Júlia, que coordena a Frente Parlamentar da Criança e do Adolescente. Por Wallace Azevedo

