Prefeitura lança o 4º Salão de Leitura de Niterói

Evento literário será realizado entre os dias 31 de maio e 8 de junho no Caminno Niemeyer

O vice-prefeito de Niterói, Axel Grael, participou na noite desta sexta-feira (7.2) da cerimônia de
lançamento do 4º Salão de Leitura de Niterói, que será realizado entre os dias 31 de maio e 8
de junho no Caminho Niemeyer. O secretário municipal de Educação, Ciência e Tecnologia,
Waldeck Carneiro, apresentou detalhes de como será o evento e também os membros da
comissão organizadora, que tem como presidente de honra o escritor e acadêmico da
Academia Brasileira de Letras, Marco Lucchesi, e a presidente executiva Márcia Pessanha,
membro da Academia Niteroiense de Letras.

A quarta edição do Salão de Leitura tem como programação prevista conferências, palestras,
mesas-redondas, encontro com autores, lançamento de livros, feira literária e apresentações
teatrais e musicais. O evento também contará com o Deck Dorival Caymmi, em homenagem ao
centenário do compositor; o Café Paris, e o Espaço Infantil Ana Maria Machado.
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Vários autores estão sendo contactados para participar do evento, como Mia Couto, Ferreira
Goulart, Ziraldo, Thalita Rebouças, Elisa Lucinda, Martha Medeiros, Maurício de Souza, entre
outros. O Salão de Leitura terá o apoio da Liga Brasileira de Editores e do Sindicato Nacional
dos Editores de Livros.

O secretário Waldeck Carneiro fez um histórico das outras três edições do Salão de Leitura. "O
primeiro salão ocorreu em 2006 e durante 4 dias teve um público de cerca de 15 mil pessoas.
Em 2008, o salão entrou para o calendário oficial do município e do Estado do Rio. Este ano, o
evento será retomado e nosso objetivo é transformar Niterói na capital da leitura entre os dias
31 de maio e 8 de junho", disse o secretário.

O vice-prefeito Axel Grael afirmou que o Salão de Leitura é fundamental para a formação de
novos leitores no município. "Reafirmo aqui o total apoio da prefeitura a essa iniciativa tão
importante, que tem tudo para ter visibilidade em todo o país por sua qualidade e organização",
afirmou Grael.

Também participaram do lançamento do 4º Salão de Leitura de Niterói o presidente da
Fundação Municipal de Educação, José Henrique Antunes; o presidente da Fundação de Arte
de Niterói (FAN), André Diniz; o presidente do Grupo Executivo do Caminho Niemeyer, Marcos
Gomes, entre outras autoridades do município e profissionais de educação da rede pública.
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