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Pequenos dominam a Feira do Livro

Famílias são atraídas por variedade de livros e na programação

Com os pais ou com 
as escolas, público 
infantil compareceu 
em peso nos quatro 
dias de evento, que 
encerrou no sábado
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8h30min – Abertura das 
bancas;
9h – Apresentação das 
escolas da Rede Pública 
Estadual (palco principal);
10h – Bate-papo sobre 
séries, filmes, quadrinhos e 
literatura, com Bruno Seidel 
(palco principal);
11h – Animação cultural 
com o Grupo Vivandeiros 
da Alegria;
13h30 – Animação cultural;
14h – Bate-papo sobre 
séries, filmes, quadrinhos e 
literatura, com Bruno Seidel 
(palco principal);
15h – Apresentação das 
escolas da Rede Pública 
Estadual (palco principal);
19h – Encerramento oficial 
da Feira do livro.

No sábado, Lucas e Rafaela garantiram seus livros

Em vERA cRuz
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A23ª Feira do Livro de 
Vera Cruz encerrou 
no último sábado, dia 

7, e sem dúvida, o público 
infantil foi destaque nesta 
edição. Seja pelo talento de-
monstrado durante as apre-
sentações da Mostra de Teatro 
ou como apreciadores e consu-
midores das obras literárias. 
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PROGRAmAÇÃO

Família de Venâncio Aires esteve na Feira no domingo

Para o secretário de Cultura, 
Marcelo Henrique de Carva-
lho, o evento foi um sucesso, 
tanto na questão financeira 
como de público, que mesmo 
com a chuva prestigiou tam-
bém o último dia de Feira. 

Lucas Krüger Porcher, três 
anos, não continha a alegria 
em caminhar pelas bancas à 
procura de livros com perso-
nagens de animais, seus pre-
feridos. Segundo a mãe, Liege 
Krüger, o menino adora escu-
tar historinhas antes de dormir 
e esse hábito o incentivou a ir 
ao evento. Assim como Lucas, 
entre os personagens mais 
procurados pelas crianças es-
teve a Patrulha Canina. Super
-heróis, como os Vingadores e 

a Liga da Justiça, assim como 
os livros dos youtubers Luccas 
e Felipe Neto estiveram entre 
os favoritos também. 

Para a comerciante Mor-
gana Sins, as intervenções 
de personagens, como da 
Elsa, incentivaram a procura 
pelos livros da Frozen, que 
venderam rapidamente após 
a interação. Essa tendência, 
em que as crianças conhecem 
os personagens através da 
televisão ou do Youtube e 
depois procuram pelos seus 
livros, foi sentida fortemente 
pelos livreiros. “Eles vêm até 
aqui sabendo o que querem”, 
frisa Morgana. E dessa forma, 
decidida a comprar o livro 
“Pense rápido: mais de 200 

perguntas”, é que Rafaela 
Werner Helfer, oito anos, 
procurou pelas bancas no sá-
bado. A escolha da menina vai 

possibilitar que interaja com 
os pais, já que se trata de um 
desafio para saber quem sabe 
mais respostas. 
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“A Feira do Livro é um 
evento prestigiado por todas 
as idades, desde os 8 meses 
até os 90 anos”, relatou o li-
vreiro Volmir Dias, de Novo 
Hamburgo. Durante a 32ª 
edição do evento, em Santa 
Cruz do Sul, basta circular 
pela Praça Getúlio Vargas 
para confirmar a fala do co-
merciante. E a programação  
não fica aquém, como no 
domingo, dia 8, que além 
das bancas de livro, contou 
com oficina de massinha de  
modelar para os pequenos, 
animação cultural e apresen-
tações de cultura urbana.

Entre as famílias que apro-
veitaram a trégua na chuva 
para visitar a Feira, esteve 
a de Douglas Arthur Frit-

zen, sete anos, que veio de 
Venâncio Aires. Segundo os 
pais, Jacinta e Ilário Fritzen, 
o menino estava animado em 
comprar os livros, já que está 
aprendendo a ler na escola. 
Os pequenos Lorenzo da 
Silva, quatro anos, Cecília de 
Fraga, sete anos, e Miguel Sil-
va de Fraga, um ano, foram à 
Feira acompanhados dos pais 
e do avô, Arnélio da Silva. 
“A gente se sente contagia-
do com a animação deles ao 
escolher os livros e feliz por 
poder incentivá-los”, conta 
orgulhoso das crianças.

mAiS vEnDiDOS
Entre os destaques de ven-

das na 32ª edição do evento, 
estão os livros de desenvol-
vimento pessoal e de autoa-

juda como os do autor Mark 
Manson, além de obras de 
Mario Sergio Cortella, que 
já fazem sucesso há anos no 
evento. A comerciante Daia-
ne Beza, de Canoas, conta que 

em sua banca um dos livros 
mais vendidos foi o Pequeno 
Príncipe. “Isso nos supreende 
positivamente, já que esse 
é um dos grandes clássicos 
literários”, afirma. 


