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LITERATURA

Vencedor do Prêmio 
Mato Grosso de Literatu-
ra, Alexandre Rolim lan-
çará ‘Tikare – Alma de 
Gato’ em Cuiabá dentro 
da programação do Lite-
raMato 2017. Após anos 
de trabalho que envol-
veram pesquisa e escrita 
até chegar ao produto fi-
nal e, consequentemen-
te, publicação, o jorna-
lista descreve a sensação 
de lançar a sua primeira 
obra comparando-a ao 
nascimento de um filho.

“Publicar é a parte 
mais complicada, por-
que o custo não é baixo 
para cobrir as partes de 
edição e impressão. Não 
é barato. Foram pratica-
mente 5 anos, estou emo-
cionado, a ficha ainda 
não caiu. Fica até difícil 
de falar, é como se fosse 
um filho que estivesse 
nascendo”, afirmou eu-
fórico.

A emoção de ter ven-
cido o prêmio de maior 
visibilidade no estado 
deverá ser ainda maior, 

ao lançar o romance no 
maior evento literário do 
estado, o LiteraMato.

“Por ser o Prêmio 
Mato Grosso de Litera-
tura, obrigatoriamente 
o lançamento tem que 
acontecer em Cuiabá. É 
um lançamento oficial 
protocolar realizado pela 
Secretaria de Estado e 
pelo Conselho Estadual 
de Cultura. Vai acontecer 
entre os dias 19 e 21 de 
outubro, no LiteraMato, 
que é o maior evento de 
literatura do estado de 
Mato Grosso, que nes-
te ano vai acontecer no 
Centro de Eventos do 
Pantanal”, relata.

Após o lançamen-
to oficial na capital do 
estado, o livro pode fi-
nalmente ter seu lança-
mento na região em que 
o autor vive. ‘Tikare’ 
passará pela Aldeia For-
moso, Centro Cultural e 
escolas tangaraenses.

“Aqui em Tangará, os 
lançamentos serão fei-
tos em vários lugares. O 
primeiro será na Aldeia 
Formoso, no dia 27 de 
outubro, uma sexta-feira. 
Depois, dia 01 de novem-

bro, numa quarta-feira, 
será lançado na Biblio-
teca Municipal. Depois, 
vamos para pelo menos 
quatro escolas: uma 
municipal, uma esta-

dual e uma particular 
e na Unemat”, afirma, 
ao destacar que após 
este cronograma, o lan-
çamento será feito na 
cidade de Campo Novo 

do Parecis, nos mesmos 
moldes.

“O pano de fundo 
são as aldeias de Campo 
Novo do Parecis. Então, 
o lançamento também 

acontecerá lá, no Cen-
tro Cultural de Campo 
Novo e, posteriormente, 
também em duas ou três 
escolas do município”, 
concluiu Alexandre.
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Alexandre Rolim lançará ‘Tikare – 
Alma de Gato’ no fim do mês

Vencedor do Prêmio MT de Literatura, livro fala da cultura Haliti-Paresí.


