
5geraisBelém, segunda-feira, 1 de aBril de 2019

No encerramento da pri-
meira edição da Feira 
Literária Infantojuve-

nil de Belém (Flib), ontem, 
crianças, adolescentes e 
adultos aproveitaram ao má-
ximo o contato com obras e 
autores na Livraria Fox, no 
centro de Belém. O evento, 
com o tema “Encantamen-
tos, assombrações e visagens 
que contam histórias”, co-
meçou na sexta-feira (29) e 
visou apresentar o trabalho 
de escritores, ilustradores 
e artistas a jovens leitores. 
Na programação foram ho-
menageados os escritores 
Daniel Munduruku, Waldyr 
Monteiro, Lenice Gomes e o 
quadrinista e ilustrador Gi-
dalti Júnior. 

Para Daniel Munduruku, 
o evento foi positivo por con-
tribuir para a formação de 
leitores. “Um leitor se forma a 
partir do contato com outros 
leitores, pelo exemplo que vê. 
Por exemplo: pais bons leito-
res devem gerar, quase que 
naturalmente, filhos leitores, 
porque a criança é seduzida 

no imaginário dela, a pre-
sença do leitor e da leitura 
aguçam a curiosidade dela”, 
afirmou Daniel, ao lado dos 
escritores Antônio Juraci e 
Telma Cunha. 

show
O cantor e compositor Eu-

des Fraga apresentou o show 
“Cantando e Aprendendo”, 
com melodias dele e letras do 
poeta Joãozinho Gomes. Os te-
mas do espetáculo se passam 
dentro do universo da escola, 
por meio de 13 músicas. 

“Essa é uma vitrine fun-
damental para a educação 
da criança; precisamos de 
momentos assim, em que as 
crianças escutem outras coi-
sas, tenham contato com tipos 
de arte”, afirmou Eudes. 

“Eu deixei um outro pro-
grama para vir para cá, com 
a minha filha. Ela vai, in-
clusive, ganhar um livro no 
final da feira”, declarou o fo-
tógrafo profissional Dióge-
nes Leal Júnior, com a filha 
Íris Helena, de cinco anos, 
no evento.

Evento forma leitores
Feira Literária inFantojuveniL de BeLém se encerrou ontem, com programação variada na Fox

Cultura

  Crianças, adolescentes e adultos entraram em contato com obras e autores, de sexta-feira a domingo
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Já o grupo Trupe de Bubuia 
levou para a feira o espetácu-
lo “Passeando em Outeiro”, 
no qual mostra a “aventura” 
que é ir de ônibus até esse 
distrito de Belém. A apresen-

tação reuniu os personagens 
Jojoca, Rubilota, Chorona e 
Perereca. 

“Foi gratificante a feira, e 
pretendemos ter uma nova 
edição no próximo ano”, afir-

mou Deborah Miranda, da 
coordenação do evento. A Flib 
foi viabilizada pela parceria da 
Livraria Fox com a Secretaria 
Especial da Cultura e Ministé-
rio da Cidadania.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PIÇARRA
Avisos de Licitação

Pregão Presencial nº. 011/2019.
Com Reserva de Cotas para Participação de MPE. Órgão: 
Fundo Municipal de Saúde. Objeto: Aquisição de medi-
camentos. Data, Hora, Local: 11/04/2019 às 09h00min 
na sala da CPL da Prefeitura Mul de Piçarra/PA. Contato 
fone (94) 3422 1341. Edital e informações: Das 08:00h as 
14:00h, no mesmo endereço supra, fornecido ao interes-
sado que se identificar. 

Pregão Presencial nº. 012/2019.
Com Reserva de Cotas para Participação de MPE. Órgão: 
Fundo Municipal de Saúde. Objeto: Aquisição de materiais 
técnicos hospitalares, odontológicos e laboratoriais. Data, 
Hora, Local: 15/04/2019 às 09h00min na sala da CPL da 
Prefeitura Mul de Piçarra/PA. Contato fone (94) 3422 
1341. Edital e informações: Das 08:00h as 14:00h, no 
mesmo endereço supra, fornecido ao interessado que se 
identificar. Piçarra – PA, 29 de março de 2019. Roberto 
Ednamits dos Santos - Pregoeiro


