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Feira do Livro tem ótimas opções de presente para as crianças
A grande novidade deste ano é o Espaço do Leitor, com ambiente confortável e silencioso. E ainda tem
ótimas opções de presentes para as crianças, até para quem ainda não sabe ler.

« dê sua nota

São 157 expositores este ano na Feira do Livro. O escritor Abraão Batista veio de longe, Juazeiro do
Norte, no Ceará, com a literatura de cordel. Ele participa da feira pela sétima vez. Apaixonado pela
cidade, ele fez 20 xilogravuras inspiradas em Brasília. “A mulher Brasília está brincando com as gravuras,
com os prédios e monumentos”, conta.
Uma das grandes novidades deste ano é o Espaço do Leitor. Na mini-biblioteca tem empréstimo até de
livros em braile. “Queremos mostrar que o livro parado na estante não tem vida, ele está morto. Só é livro
se ele for manuseado, aberto e lido. Então, é isso que queremos, um ambiente confortável de silêncio para
ler”, conta a curadora do Livro Vivo Iza Araújo.
Tem cantinho para leitura e um espaço dedicado às crianças. Lavínia, 5 anos, adorou. “A criança gosta de
pegar o livro com as mãos, abrir e mexer. Essa é a parte boa”, conta o professor Laércio Queiroz.
Para os pequenos, aliás, têm uma programação voltada só para eles. Os estandes de literatura infantil são
uns dos mais visitados. “Acho que é uma ótima opção de presente para as crianças. Eu vim para olhar os
livros de histórias infantis e alfabetização”, afirma a dentista Brenda Guimarães.
A dona de casa Josélia Dantas Luz sabe bem o valor do livro para a garotada. Mesmo para quem ainda
não sabe ler. Ela passou horas ao lado do neto Miguel, de 4 anos, e nem viu o tempo passar. “Eu acho
muito importante desenvolver a vontade da leitura. Para ser uma criança interessada em ler. Temos que
incentivar os filhos e netos”, afirma.
A Feira do Livro está funcionando no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade até o dia 17 deste
mês. A entrada é franca e o horário de funcionamento é das 10h às 22h.
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