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Irmãs de Notre Dame recebem prêmio do Governador de Kentucky por 
serviços prestados 

 
As Irmãs Reinette Kroeger e Lynette Shelton receberam o prêmio William Cooper Faith and 
Community in Action 20181. Elas foram nomeadas e selecionadas devido ao excelente trabalho 

no Centro Urbano de Educação Notre Dame 
(NDUEC) em Covington, Kentucky.  
 
O prêmio William Cooper Faith and Community 
in Action foi criado em 2009 em honra do 
Reverendo William Jefferson Cooper de 
Westport, Kentucky. O Sr. Cooper, um homem 
de fé e visão, fundou o Kentucky Governor's 
Prayer Breakfast2. O destinatário deste prêmio é 
alguém muito envolvido na comunidade, que 
presta incansável serviço ao próximo, deixando 
um duradouro impacto.  
 
No dia 6 de fevereiro de 2018, o Governador de 
Kentucky Bevin Matt entregou o 52º prêmio 
Governor ś Prayer Breakfast às Irmãs, na Alltech 
Arena, no Horse Park de Kentucky. O evento 
contou com a presença da primeira dama, a Sra. 

Glenna Bevin e o Governador Jenean Hampton. 
 
As Irmãs Reinette e Lynette fundaram o Centro Urbano de Educação Notre Dame em 2009. 
Ambas são apaixonadas pela educação e foram diretoras de escolas católicas, tanto de Ensino 
Fundamental quanto de Ensino Médio. Depois de se aposentarem, perceberam a necessidade 
das famílias em Covington e fundaram o NDUEC para melhorar a vida das crianças mais pobres 
através da educação, do enriquecimento cultural e da fé. As crianças do 1º ao 8º ano, vêm ao 
Centro para receber aulas particulares, apoio acadêmico, artes, enriquecimento cultural e 
educação física. Uma vez ao mês, o Centro sedia ‘A Noite da Família’, que oferece programas de 
treinamento de habilidades úteis para a vida e informações diversas às famílias das crianças 
atendidas pelo NDUEC.  

                                                        
1 Fé e Comunidade em Ação Willian Cooper 
2 Oração e Café Matinal do Governador 


