
Semana do Livro inicia hoje no 
Centro Cultural de Tangará da Serra

LEITURA

NOVAS PRODUÇÕES

Livro de poemas e 
game serão lançados

No auge da tecnologia, tangaraenses 
se dedicam à Literatura Infantil

DIA NAcIONAL DO LIVRO

Começa hoje em Tan-
gará da Serra a Semana 
do Livro, evento desen-
volvido pela Secretaria 
Municipal de Educação, 
através do Departamento 
de Cultura. Com três dias 
de duração, o evento terá 
lançamento de livros, per-
formances teatrais e ainda 
bate-papo com escritores.  

“Essa atividade foi 
provocada pelo Departa-
mento de Cultura e tem 
a participação direta da 
Unemat através da profes-
sora Marta Cocco e tam-
bém com a Editora Ideias, 
com Robson Rocha. A 
ideia e provocar mesmo 

a sociedade em relação ao 
livro, a leitura, e também 
fazer uma provocação em 
relação a esse instrumen-
to que é o livro que de-
pois da entrada do digital, 
do celular, ficou meio de 
lado, mas a gente está aí 
fazendo essa provocação”, 
afirmou o coordenador do 
Departamento Municipal 
de Cultura, Anselmo Pa-
rabá.  

A programação desta 
terça-feira, Dia Nacio-
nal do Livro Infantil e de 
Monteiro Lobato, terá às 
17h30 a conferência ‘Poe-
sia para Crianças: Educa-
ção e Sensibilidade’, com 
a Professora Marta Cocco. 
Às 18h50, Marta lança a 
obra infantil ‘Sabichões’ 
e Robson Rocha, o game 
educativo para computa-

dores ‘O Pirata do Panta-
nal’.

Na quarta, 19, aconte-
cerá a partir das 19 horas 
apresentações do projeto 
‘Biblioteca Viva’, desen-
volvido pela professora 
Adriane Rocha; contação 
de histórias com a acadê-
mica de Letras Even Nai-
re, apresentação do grupo 
Poesia, corpo e cordas e 
sessão de autógrafos de 
Everton Barbosa, Irene 
Resende e Marta Cocco, 
vencedores do 1º Prêmio 
MT de Literatura.

Na quinta, 20, a partir 
das 19h30, haverá ba-
te-papo com Alexandre 
Rolim, vencedor do 2º 
Prêmio MT de Literatura 
e a direção do Diário da 
Serra, sobre o livro ‘Me-
mória’.

>> Paulo César Desidério
Redação DS

Cada escritor tem sua marca, seu posicionamento e direção, mas todos buscam com sua escrita ajudar

Em dias de informa-
ções cada vez mais cé-
leres e ao toque de um 
botão, talvez há quem 
imagine que comemorar 
o Dia Nacional do Livro 
Infantil, data lembrada 
hoje, 18 de abril, deva ser 
coisa do passado. Mas 
enganam-se os que men-
talmente responderam 
sim, pois os lançamentos 
de livros tem sido cons-
tantes, demonstrando 
que embora o avanço da 
tecnologia seja intenso, 
os escritores tem conse-
guido manter um públi-
co fiel e cativo, que não 
dispensa pegar nas mãos 
os livros, sondar os dese-

nhos e liberar a imagina-
ção.

Em Tangará da Ser-
ra, vários escritores se 
destacam, como: Rob-
son Rocha, Marta Cocco, 
Marcos Rodrigues I. dos 
Anjos, Marli Batista dos 
Reis Santos, José Gui-
marães, Iolanda Garcia 
e muitos outros, que tem 
se dedicado à prática da 
escrita, buscando com 
suas histórias criar lei-
tores críticos e despertar 
desde muito cedo o gosto 
pela leitura. “A intenção 
quem sabe, do livro, é 
que possamos influen-
ciar os jovens leitores, 
pois minha escrita tem 
cunho crítico, que leva 
os pequenos a pensar. 
Busco assim, encami-
nhar minha escrita para o 

público infantil para for-
mar adultos conscientes 
ou pelo menos chaman-
do para uma discussão, 
uma reflexão”, explica 
o  Escrivão de Polícia e 
escritor, José Guimarães, 
autor dos livros A Tortura 
dos Peixes, que é  contra 
a  pesca esportiva e do A 
Praga da Politicagem.

Cada escritor tem sua 
marca, seu posiciona-
mento e direção, mas to-
dos buscam com sua es-
crita ajudar, assim como 
a professora Marli dos 
Reis, que escreveu As 
Aventuras de Zumbelha, 
um livro que trabalha de 
forma lúdica o aprendi-
zado do dígrafo LH, que 
já está na segunda edição. 
“ A leitura é muito impor-
tante, pois desenvolve a 

inteligência,  a memória, 
a criatividade e serve 
para dar asas à imagina-
ção”, disse a escritora.

Outra preocupação de 
muitos escritores, é quan-
to aos valores repassados. 
“Após anos de contato 
com as crianças percebi 
que eles gostam muito de 
ler e muitas vezes a gente 
vê uma escrita inadequa-
da para a filosofia cristã. 
Embora os meus primei-
ros não enfatizem total-
mente a filosofia Cristã, 
mas eles trazem história, 
empreendedorismo, va-
lores que devem ser im-
plantados e cultivados”, 
destaca o Reverendo 
Marcos dos Anjos, autor 
dos livros: Boi Babaçu, 
Anzol de Alfinete e A 
Face Vermelha.

>> Rosi Oliveira
Redação DS

Evento dará certificação de 10 horas para inscritos

Hoje, às 18h50, se-
rão lançados durante 
a Semana do Livro em 
Tangará da Serra duas 
produções de escrito-
res daqui. Tratam-se 
do livro ‘Sabichões’, de 
Marta Cocco e do game 
‘O Pirata do Pantanal’, 
baseado na obra de Ro-
bson Rocha.

O livro distribuído 
pela Editora Tanta Tinta 
traz em haicais, forma 
japonesa de se escrever 
poemas curtos, poemas 
infantis com a temática 
da natureza, onde cada 
poema versa sobre um 
animal. A obra se passa 
em um único dia, com 
retratos da manhã, tar-
de e noite. O livro custa 
R$ 35,00.

“Cada poema fala 

de um animal, daquilo 
que eles sabem fazer, 
por isso são chamados 
de sabichões (…). As 
crianças de hoje são 
inteligentes, gostam de 
poesia que as instigue 
a descobrir mais, mas 
também é para adultos 
que ainda mantêm viva 
a criança dentro de si”, 
afirma Marta.

Já ‘O Pirata do Pan-
tanal’, de Robson Ro-
cha, é alusivo à obra 
homônima publicada 
em 2014 pela Editora 
Ideias, mesma produto-
ra do jogo. O game foi 
produzido, programado 
e ilustrado em Tangará 
da Serra e traz várias 
fases com cenários dife-
rentes do Pantanal Ma-
togrossense. Específico 
para computadores e 
notebooks, o divertido 
jogo pode ser adquirido 
por R$ 49,90.

>> Paulo César Desidério
Redação DS

O livro custa R$ 35,00. O jogo pode ser adquirido por R$ 49,90
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