Salão do Livro Infantil e Juvenil de Minas Gerais de 2019 vai ter muita poesia

“Tem Criança Tem Poesia”. Esse é o tema do Salão do Livro Infantil e Juvenil de Minas Gerais
de 2019, que acontece de 03 a 08 de setembro no Casa Raja Shopping, que homenageará o
poeta Libério Neves, recentemente falecido. O Salão é o maior evento literário dedicado ao
público infantil e juvenil de Minas Gerais e pela primeira vez será realizado fora do centro da
Capital, ampliando sua área de atuação.
Como de costume, uma programação cultural gratuita, preparada pela curadora do evento
Leida Reis, com autores e ilustradores de todo país será ofertada para os visitantes, com
mesas-redondas, lançamentos de livros, bate-papos, contação de histórias e outras
apresentações artísticas, acontecerá paralelamente a uma feira de livros com as principais
editoras do gênero no país.
Duas parcerias foram muito importantes para a realização do Salão em 2019: a Secretaria
Municipal de Educação, que levará milhares de alunos da rede municipal para visitar o Salão e
participar das atividades culturais e o Casa Raja Shopping, que ofereceu espaço e suporte para
receber todo esse público, viabilizando o evento, que de outra forma poderia não acontecer.
Estudantes da rede municipal de todas as regiões de Belo Horizonte terão oportunidade de
participar de um evento literário, que comprovadamente tem efeito positivo na formação de
novos leitores.
LIBÉRIO NEVES
O autor homenageado desta edição será o poeta e escritor de literatura infantil Libério Neves.
Libério nasceu em Buriti Alegre, em Goiás, mas se considerava Goianeiro, uma mistura de
mineiro e goiano. Seu primeiro livro foi publicado em 1965: Pedra solidão. Suas poesias eram
fortemente influenciadas pelo concretismo e os irmãos Haroldo e Augusto de Campos, pela
Imprensa Oficial. O livro havia vencido o Prêmio Cidade de Belo Horizonte no ano anterior.
Na primeira edição do Suplemento Literário, em 1966, viu com surpresa um poema dele sendo
publicado, por escolha de Murilo Rubião e depois foi trabalhar na redação do Suplemento, que
descrevia com um grande ponto de encontro de intelectuais. Antônio Libério Neves também
foi fundador da revista Veredas, escritor do Suplemento Literário e participou da exposição da
primeira Semana Nacional de Poesia de Vanguarda e autor dos livros Mineragem, Olhos de
Gude, Memórias dos Cães e o Cavalo Amarelo. Libério faleceu no dia 11 de agosto deste ano.
TEM CRIANÇA TEM POESIA
A partir do tema escolhido, a curadora do evento preparou uma programação que valoriza a
poesia como texto importante para as crianças, mas não somente isto: temas como o humor, a
fantasia, o terror, a espiritualidade, o cordel, os quadrinhos e muito mais. Além da

homenagem póstuma ao poeta Libério Neves, que dará nome ao principal espaço de
apresentações, a Biblioteca Libério Neves, também teremos uma homenagem ao editor
Alencar Mayrink da Lê.
Nomes como Alessandra Roscoe, Victor Cafaggi, Rosana de Mont’Alverne, Tino Freitas, Lucas
Guimaraes, Beatriz Myrrha, Paula Pimenta, Lalau, LauraBeatriz, Leo Cunha, Elizete Lisboa,
Fabíola Farias, Stella Maris, Heloísa Davino, Carol Christo, Marcos Mota, Edmilson Ferreira,
Marcelo Xavier, Olegário Alfredo e muitos outros já estão confirmados na programação do
evento.
SALÃO DO LIVRO INFANTIL E JUVENIL DE MINAS GERAIS
Evento tradicional do calendário literário de Belo Horizonte, o Salão começou em 2000 como
“Salão do Livro e Encontro Internacional de Literaturas em Língua Portuguesa”, que
permaneceu na agenda cultural de BH, anualmente, até 2007. Em 2011 o Salão retornou,
idealizado para o público Infantil e Juvenil, e tem ocorrido desde então.
O Salão do Livro Infantil e Juvenil de Minas Gerais é patrocinado pelo Governo Federal via
Edital de Feiras Literárias da Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania e tem
apoio da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte, do Casa Raja Shopping e da Globo
Minas.
SERVIÇO
SALÃO DO LIVRO INFANTIL DE JUVENIL DE MINAS GERAIS
Data: 03 a 08 de setembro
Horário: 8 horas às 21 horas durante a semana, 9 horas às 20 horas no sábado e 10 horas às
18 horas no domingo
Local: Casa Raja Shopping (Raja Gabáglia, 3950 – Estoril)

