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Sesc promove feira de livros em Manaus durante três dias
Evento acontece nos dias 6, 7 e 8, no Studio 5 Centro de Convenções.
Além de 44 mil livros à venda, espaço temático terá diversas atrações.
Carlos Eduardo Matos Do G1 AM
imprimir

Livros, caminhos e descobertas. Esta vai ser a temática da Feira de Livros do Sesc, que será realizada nos dias 6, 7 e 8 deste mês, no Studio 5
Centro de Convenções, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus. Estão sendo esperados pelo menos 20 mil visitantes nos três dias de evento, das 9h às
22h.
A feira, promovida pelo Sesc Amazonas com o objetivo de incentivar o acesso à leitura, principalmente entre crianças e adolescentes, terá pelo
menos 44 mil livros à venda, além de um grande espaço temático com atividades culturais.
O evento vai homenagear o escritor amazonense Tenório Telles, que é membro da Academia Amazonense de Letras e um ícone da literatura local,
com vários livros publicados.
Segundo a gerente de programas sociais do Sesc Amazonas, Vanuza Matos, a Feira de Livros é realizada há pelo menos duas décadas. Este ano,
sete publicações de escritores locais serão lançadas durante a exposição de livros. "Nós queremos não apenas fomentar o mercado literário de
Manaus, mas desenvolver uma atmosfera positiva que incentive as crianças e jovens à leitura", afirmou.
Nos espaços tématicos da Feira do Sesc, a história do livro será abordada por meio de teatro e projeções de multimídia, em um túnel do tempo.
Oficinas de conservação de livros antigos, espaços para contação de histórias, como a 'Casa da Vovó', gibiteca e caricaturas, jogos de tabuleiro
também farão parte do espaço temático da feira.
Apresentações teatrais também estão programadas. Uma delas é a peça teatral 'Caixa de Palavras', escrito pela pedagoga amazonense Neuza Rita
e com elenco formado por alunos do Curso de Iniciação Teatral do Sesc, que são crianças de 6 a 10 anos.
SERVIÇO
O QUE: Feira de Livros do Sesc
O,DE: Studio 5
QUA,DO: Dias 6, 7 e 8 de outubro, das 9h às 22h
QUA,TO: Entrada franca
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