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Homenagem a países nórdicos já tem autores
confirmados na Feira do Livro de Porto Alegre

A

63ª edição da Feira do Livro de
Porto Alegre vai levar à Praça da
Alfândega histórias, experiências de
vida e visões de mundo de autores das
frias terras do Norte do globo. Os países
nórdicos, grupo formado por Finlândia,
Suécia, Noruega, Dinamarca e Islândia,
serão homenageados na Feira que neste

ano acontece de 1º a 19 de novembro. A
literatura produzida na região vai pautar muitas atividades e alguns dos principais nomes da escrita contemporânea
daqueles países irão encontrar seus leitores, autografar suas obras e entrar em
contato com a cultura local. Confira alguns dos autores já confirmados:

Divulgação

Anna-Lena Ahlström

Tom Sandberg

Dag Solstad: um dos mais importantes escritores
noruegueses do momento. Seu livro “Romance 11, Livro
18” foi publicado em 2016 no Brasil pela Numa Editora. Na
63ª Feira do Livro de Porto Alegre, Solstad lançará o seu
segundo livro em português, pela mesma editora.

Pernilla Stalfelt: escritora e ilustradora de livros
infantis sueca cujos títulos “O Livro da Vida” e “Quem é
Você” foram publicados no Brasil pela Companhia das
Letras. Na 63ª Feira do Livro de Porto Alegre, a autora
ministra um workshop de ilustração para crianças.

David Lagercrantz: escritor e jornalista sueco mais
conhecido por dar continuidade à série Millenium,
originalmente criada por Stieg Larsson. Na Feira do Livro
de Porto Alegre, autografa o quinto volume da série, “O
Homem que Buscava sua Sombra”, que será lançado pela
Companhia das Letras no fim de setembro.

Aki Ollikainen: jornalista e fotógrafo finlandês.
O seu primeiro romance, “Ano da Fome”, foi lançado
em 2012 e será publicado no Brasil ainda neste ano
pela Numa Editora.

Johanne Hildebrandt: jornalista sueca, escreveu
sobre as guerras nos Bálcãs, Iraque e Afeganistão.
A autora estreia no mercado brasileiro com “Sigrid”,
publicado pela Conrad, na 63ª Feira do Livro de Porto
Alegre. É seu primeiro livro em português.

Kim W. Andersson: ilustrador e autor de HQs sueco,
autor da graphic novel “Alena”, lançada em 2012 e
publicada no Brasil em 2017 pela editora AVEC. A
obra foi vencedora do The Adamson Statue, principal
prêmio de quadrinhos da Suécia.

Sofi Oksanen: escritora finlandesa de maior sucesso
comercial da atualidade. Seu mais recente livro a ser
publicado no Brasil é “Norma”, lançado em julho 2017.
Todos os seus livros são publicados pela Record, inclusive
o elogiado “Quando as Pombas Desapareceram”.

Christina Rickardsson: nascida no Brasil em 1983,
foi adotada por família sueca. Sua biografia, que
conta sua infância em uma caverna de Minas Gerais e
uma favela de São Paulo, é um best-seller que chega
ao Brasil neste mês pela editora Novo Conceito.

MBA em Book Publishing com desconto para associado CRL

E

stão abertas as inscrições
com 30% de desconto para
associados da Câmara RioGrandense do Livro no MBA
em Book Publishing, pós-graduação Lato Sensu, nas modalidades presencial e EAD ao
vivo. Realizado pela Casa Educação com apoio do Publishnews, o curso é coordenado por
Jiro Takahashi e Carlo Carrenho. O programa foi elaborado
para contemplar as profundas

transformações que o mercado
editorial vem passado nos últimos anos e é a primeira vez
que acontece no Rio Grande do
Sul. A atividade acontece em
outubro, no Win Coworking
(Rua Lopo Gonçalves, 554 – Cidade Baixa – Porto Alegre/RS).
Para mais informações e inscrições, associados CRL devem
entrar em contato pelo telefone
(11) 3097-8463 ou pelo e-mail
contato@casaeducacao.com.br.
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Reforço à leitura
em escolas do RS

Leitura acessível em qualquer idade

N

o Dia dos Avós, 26 de julho, foi feita mais uma entrega de livros ampliados e a de
cinco outros, em tamanho original, para o Lar do Idoso Nossa
Senhora Aparecida, de Cachoeirinha, Região Metropolitana de
Porto Alegre. A Biblioteca das
Vovós, parceria da Câmara Rio-Grandense do Livro com o projeto Quitanda da Leitura, produz
livros ampliados que facilitam a
leitura pelas idosas da casa.

Os títulos são selecionados no
acervo de referência em Literatura
Infantil e Juvenil do Núcleo de Formação de Mediadores da Leitura da
CRL pela professora Ana Paula Cecato. A gráfica VipSul faz a ampliação e encadernação a custo simbólico e outros parceiros colaboram no
pagamento deste serviço, sempre
com autorização das editoras e autores, como Ricardo Azevedo, que
cedeu exemplares autografados às
residentes do Lar.
Bruna Dill Bernardo

mercado
Cartão BNDES ampliou o financiamento
para projetos editoriais, deixando de ser usado exclusivamente para financiamento de papel e
impressão. Agora, serviços como projeto gráfico e
arte, incluindo capas e ilustrações; revisão e preparação do texto, serviço de tradução; conversão
de conteúdos para formatos digitais; edição de
livros, além de mobiliário e máquinas e equipamentos, também passam a ser contemplados pela
linha de crédito.
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deputado federal José Luiz Stédile, coordenador
da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Livro,
da Leitura e da Biblioteca na Câmara dos Deputados,
apresentou emenda parlamentar de R$ 500 mil ao orçamento do Ministério da Cultura para o desenvolvimento de projeto voltado à atualização do acervo e à
qualificação de mediadores de leitura de 40 bibliotecas
públicas ou escolares abertas à comunidade no Rio
Grande do Sul. A CRL fica encarregada pela operacionalização do projeto, que destinará dois kits de livros
(um de literatura infantil e juvenil, outro de literatura
para adultos) a cada uma das bibliotecas a serem contempladas, além de promover formações de mediadores da leitura em várias regiões do Estado.
A lista dos livros a serem adquiridos será elaborada
por uma bibliotecária escolar com ampla experiência na
área e pela coordenadora do Núcleo de Formação de Mediadores da Leitura da CRL, Ana Paula Cecato. As empresas interessadas devem enviar até 10 de agosto para o
e-mail leitura@camaradolivro.com.br uma lista de até 30
livros de literatura para adultos lançados a partir de 2012
ou de livros de literatura infantil e juvenil, não necessariamente publicados nos últimos cinco anos, incluindo
nomes dos autores e das editoras, para que sejam submetidas à análise da Comissão de Seleção.

notas

BNDES amplia linha de crédito
para projetos editoriais
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►►Personalidade

do Ano de 2011

de poesia de autor gaúcho, Melhor

pela Câmara Rio-Grandense do Livro

tese ou dissertação sobre literatura

e fundador do Grupo A, Henrique

sul-riograndense, e Escritor do Ano.

Kiperman é o doador principal da

Informações: contato@arl.org.br

nova biblioteca do Colégio Israelita

►►Confira a programação comple-

Brasileiro, que leva seu nome e foi
inaugurada no dia 10 de julho.

►►Termina em 31 de agosto a eta-

ta da 27ª Convenção Nacional de
Livrarias, que acontece nos dias 29 e
30 de agosto, no Rio de Janeiro: anl.

pa de inscrições para o Prêmio

org.br. São esperados 200 profissio-

Academia Rio-Grandense de Letras,

nais do setor editorial e livreiro de

que tem três categorias: Melhor livro

todo o Brasil.
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