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Olhos atentos para 
as obras literárias
Crianças e jovens 
foram cativados à 
Praça Getúlio Vargas, 
na 32ª Feira do Livro 
de Santa Cruz, que 
iniciou quarta-feira
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A abertura da 32ª Feira 
do Livro de Santa 
Cruz do Sul ocorreu 

na noite de quarta-feira, dia 
4, no entanto, a criançada in-
vadiu a Praça Getúlio Vargas  
durante todo o dia. Encan-
tadas com a diversidade do 
mundo literário, os olhos e as 
mãos corriam pelas obras, que 
traziam desde os contos de fa-
das a histórias de super heróis. 
Igor Gabriel Ferreira Gassen, 
de oito anos, é um exemplo de 
um bom apreciador de livros 
e de que recebe estímulo para 
a leitura. 

O garoto que estuda no 3º 
ano da EMEF Emanuel, em 
Santa Cruz, nem tinha con-
cluído a visita pelas bancas e 
já havia adquirido um livro. 
A obra do youtuber Lucas 
Neto. Admirador de youtu-
bers, Igor vem cultivando o 
hábito da leitura por meio 
do seu gênero preferido.  As 

Um dos livros mais antigos de que se tem notícia 
é o “I Ching”, publicado na China há mais de 5.000 
anos. Trata-se de um manual de dicas, conceitos e 
acreditem, frases motivacionais que serviram como 
base para a criação da primeira civilização chinesa. 
Em outras palavras, foi o “I Ching” que forneceu a 
orientação e capacitou os indivíduos a trabalharem 
juntos e viverem em sociedade. 

O mais interessante é que a primeira figura, do 
primeiro capítulo, desse importante livro chama-se 
“A Ação Produtiva” (CH´IEN). Reparem que esta-
mos falando de 5 mil anos atrás, antes de qualquer 
revolução industrial ou da definição capitalista. 

Os chineses, lá atrás, já definiam a ação produti-
va como a primeira, a mais importante e essencial 
para uma vida em sociedade. Mas se engana quem 
pensa que estou falando de produção em série, 
de despersonalização do indivíduo em virtude de 
“mais produção”. 

Vejamos o que fala o “CH´IEN”: para se conseguir 
sucesso absoluto, as forças criativas do INDIVÍDUO 
devem ser constantemente aplicadas. O progresso 
em direção ao que é fundamental na vida só pode 
ser feito ao longo do caminho que se harmoniza 
com as leis do universo. Todos podemos ter gran-
des ideias, mas é a aplicação de uma força criativa 
que torna essas ideias realidade. Se as ideias não 
estiverem de acordo com a verdadeira natureza das 
coisas, ou se o caminho for tortuoso, a grandeza não 
poderá ser alcançada. O sucesso só será consegui-
do com a certeza de que as ações do INDIVÍDUO 
estarão em harmonia com o universo. 

A interpretação desse tão antigo e importante 
livro, só pode ser a seguinte: a humanidade pode 
viver em sociedade e ela pode existir sob várias 
filosofias, ideologias ou linhas de raciocínio. Mas ela 
será sempre composta de INDIVÍDUOS. E é ele, o 
INDIVÍDUO, você e eu, que temos a responsabilida-
de sobre ela. Somos também NÓS que devemos nos 
portar da maneira mais produtiva, enérgica, com 
visão de grupo, para que consigamos, individual-
mente e por consequência do grupo, o SUCESSO.

A harmonia com o universo, também como diz 
o texto, só pode ser entendida como o bem-estar 
individual de cada um consigo mesmo. É o enten-
dimento que nós temos das coisas. Todos sabemos 
o que é certo e errado, o que queremos e devemos 
ou não fazer. 

Escutando nossa voz interior, com a energia 
colocada em ações e ideias produtivas, fazemos 
mais por nós mesmos e pela sociedade. Quem não 
quer isso?

Poderá ler mais a respeito desse tema em www.
institutoclaitonfernandez.srv.br .
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Estudantes ficam deslumbrados com variedade de obras

História em Quadrinhos: incentivo à leitura

Bianca (à direita) se divertiu conhecimento mais sobre HQ

Para os admiradores das 
Histórias em Quadrinhos 
(HQ), na Feira do Livro ocor-
rem oficinas nas dependên-
cias do Colégio Marista São 
Luís, promovida pelo Centro 
Cultural do Sesi e ministrada 

por William Lopes da Rosa, 
formado em Letras. Nesta 
sexta tem às 9 horas e às 15 
horas. Durante a oficina, Wil-
liam traz um pouco da histó-
ria, passando pelas pinturas 
rupestres e os ideogramas 

egípcios até as atuais HQs. 
Segundo William, o projeto 
é uma iniciativa que busca 
incentivar os jovens à leitura.

Para a estudante de 13 anos 
Bianca Grasel, foi uma grande 
experiência. “Foi muito diver-
tido e interessante. Achei uma 
ótima ideia do Sesi, pois há 
muitas pessoas assim como 
eu que se interessam por qua-
drinhos ou querem ser ilustra-
dores”, avalia a menina, que 
sonha em ser ilustradora, mais 
precisamente quadrinista.”Foi 
muito legal saber mais sobre 
o mundo dos quadrinhos”, 
frisa. Apesar de jovem, Bian-
ca desenha bastante em casa 
para treinar suas habilidades 
e técnicas. 

colegas Manuela Junkher, 
Eduada da Silva, Yasmin 
Junkher, Lavínia Tornquist e 
Milene Falk, todas de 9 anos,  
também recebem incentivo à 
letura tanto na escola quanto 
em casa. As meninas contam 
que costumam ler, em média, 
um livro por semana. 

A FEIRA
Durante a abertura oficial 

na quarta-feira à noite, o es-
critor homenageado, Edison 
Botelho, e a personalidade 

incentivadora da Feira do 
Livro, Sônia Dettenborn Luz, 
receberam homenagens pelo 
reconhecimento de seus tra-
balhos na literatura. 

Neste ano, com o tema “Li-
teratura em Rede”, a Feira do 
Livro conta com 17 livreiros 
do Estado, que estarão com 
estrutura montada na Praça 
até a terça-feira, dia 10, quando 
encerra o evento (A programa-
ção do fim de semana você confere 
na página 10 desta edição).

Durante a Feira, a criançada pode se divertir nos es-
paços: Bebeteca - Espaço Sesc/ Xalingo Brinquedos; 
Biblioteca Pública Elisa Gil Borowski; Unisc; Espaço 
Unimed; e 4ª Mostra Regional de Projetos.


