
 

FLIG coloca Guaxupé no circuito nacional de 

promoção da leitura 

A  Feira do Livro de Guaxupé- FLIG Minas, lançada  em 2014 , desponta em 

2015 com novo impulso e maior repercussão fora das fronteiras municipais e 

regionais.  

A 2ª FLIG conta com parceria de entidades ligadas ao livro e à leitura. No 

âmbito local, o GRABI-Grupo de Amigos da Biblioteca e UNIFEG-Centro 

Universitário de Guaxupé . Com a assessoria técnica do  Polígono Sul-

Mineiro do Livro  e da AMARTE-Sul, Guaxupé passou a integrar esse 

atuante movimento cultural sul mineiro  que possibilitou o apoio da Câmara 

da Câmara Mineira do Livro, Federação de Academias de Letras do Sul de 

Minas (FALEMG-Sul), Rede Sul Mineira de Clubes de Leitura e Sociedade de 

Amigos de Bibliotecas (SAB-CAMP-SUL).  

A 2ª.Feira do Livro de Guaxupé – FLIG Minas (com seus programas de 

leitura Pré-FLIG, FLIGuinha e Pós-FLIG) é um evento com foco na 

valorização do livro e na promoção da leitura . Está inscrito no circuito e 

calendário sul- mineiro de eventos ligados ao livro e à leitura, tanto em nível 

estadual como em nível nacional. 

 Como tema permanente ‘O Caminho do Livro e da Leitura’, em 2015 traz o 

lema “O Livro como Patrimônio Cultural” e convida leitores, neoleitores, 

interessados locais e das cidades do entorno para um encontro com o livro e 



a leitura mediados por autores, ilustradores, críticos, pesquisadores e 

especialistas de diversas áreas do conhecimento. 

O evento se estende para a população em geral da região biblio-literária de 

Guaxupé (28 cidades) que alcança uma população de mais de 500.000 

habitantes, a saber: Guaxupé (51.488 hab.),Alterosa (13.714 hab.), 

Arceburgo (10.262 hab.), Areado (14.548 hab.), Bom Jesus da Penha (3.942 

hab.), Botelhos (15.539 hab.), Cabo Verde (14.280 hab.), Capetinga (7.089 

hab.), Cássia (17.991 hab.), Claraval (4.776 hab.), Conceição Aparecida 

(9.814 hab.), Divisa Nova (5.753 hab.), Guaranésia (19.319 hab.), Ibiraci 

(12.177 hab.),Itamogi (11.472 hab.), Itaú de Minas (14.950 hab.), Jacuí 

(7.786 hab.), Juruaia (10.008 hab.), Machado (41.070 hab.), Monte Belo 

(13.440 hab.), Monte Santo de Minas (21.897 hab.), Muzambinho (21.012 

hab.), Nova Rezende (13.613 hab.), Pratápolis (8.808 hab.), São Pedro da 

União (5.016 hab.), São Sebastião do Paraíso (69.057 hab.), São Tomás 

Aquino (7.248 hab.), Serrania (7.370 hab.). 

Programação 

A 2ª. Feira do Livro de Guaxupé – FLIG Minas terá a Cerimônia de Abertura 

no dia 20 de setembro, no Teatro Municipal de Guaxupé, na Av. Conde 

Ribeiro do Valle, Centro. Do dia  21 a 27 de setembro, estará aberta ao 

público na Casa de Cultura de Guaxupé, à Rua Felipe Elias Zeitune, 400, 

Centro, Guaxupé, MG.  

Farão parte da programação conferências, palestras, mesas de debates, 

painéis, lançamentos de livros, sessões de autógrafos, sessões de mediação 

de leitura, sessões de contação de histórias, rodas de jogos e brincadeiras 

ligados ao livro e à leitura, cursos, oficinas, bate-papos, tertúlias literárias, 

saraus poéticos, apresentações culturais, mostras artesanais, exposições, 

lançamentos de livros, espetáculos artísticos, leituras públicas, 

instalações/intervenções/performances literárias e premiações dos 

concursos. 

A programação destaca  a participação da patrona, Francisca Vilas Boas, 

autora guaxupeana que, com Elias José, Sebastião Rezende e Marco Antônio 

de Oliveira  compôs o quarteto pioneiro do miniconto no Brasil.  Francisca 

estará presente  e, nesta ocasião, lançará sua mais recente obra bilíngüe 



Palavras e Sombras. Será enaltecido também,  o pesquisador e crítico 

literário Marcio Almeida, que se dedicou ao resgate da importância dos 

contistas guaxupeanos e autor da obra  Pioneiros do Miniconto no Brasil – 

Resgate Histórico-Literário. Esta programação da FLIG será uma 

oportunidade especial para reunir os ex-alunos do extinto curso de Letras 

da FAFIG, ninho onde iniciou o movimento do miniconto dos guaxupeanos. 

Serão destaques também os autores: Antônio Geraldo, morador de 

Arceburgo que, desde a publicação do romance “As visitas que hoje 

estamos” tem sido apontado pela crítica como a grande revelação dos 

últimos anos em nossa literatura. Eloésio Paulo, nascido em Areado doutor 

em Letras pela Unicampo e professor da UNIFAL, é autor, dentre outras 

obras, de “Teatro às Escuras” e “Os 10 pecados de Paulo Coelho”.  É também 

escritor infantil, com livros adotadas pelo MEC. Hugo Pontes que iniciou sua 

vida literária em 1963 em Oliveira, junto com Márcio Almeida e o Grupo 

VIX de poesia de vanguarda. Suas atividades literárias e de pesquisa 

histórica resultaram em uma lista de obras publicadas de poesia, poema 

visual, o ensaio e a história. Tem cerca de trinta obras publicadas entre 

livros-solo e antologias. O Evento contará também com a presença da 

Presidente da Câmara Mineira do Livro, Rosana Mont’Alverne Neto. 

 

Na 2ª. FLIG serão comercializados livros diversificados de escritores 

guaxupeanos, mogianos, sul-mineiros, mineiros, brasileiros e até 

estrangeiros das mais variadas categorias, literatura nacional e estrangeira 

para adultos, literatura infantil, literatura juvenil, livros acadêmicos, livros 

didáticos,dicionários, manuais, livros de autoajuda, esoterismo, 

espiritualismo, religiosos e livros didáticos das mais variadas áreas. 

As primeiras sementes que germinaram 

 A idealizadora da FLIG, profa. Wanda Cândida, é professora de Língua 

Portuguesa e Literatura em Língua Portuguesa apaixonada pelo livro, pela 

leitura, por bibliotecas e assídua frequentadora de eventos ligados ao livro 

e à leitura. A partir de sua participação, conduzindo seus alunos em eventos 

deste gênero, passou a realizar feiras do livro em âmbito escolar com 

amplos programas de leitura, que acabaram suscitando a atual FLIG. 

Em setembro de 2014, com a coordenação da profa. Wanda Cândida e um 

grupo de professores que abraçou a sua idéia, foi realizada a 1ª. Edição da 
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FLIG na Casa de Cultura de Guaxupé, contando com diversas apresentações 

culturais, oficinas, contação de histórias e a participação de editoras, 

livrarias, distribuidoras e sebos. Foram comercializados cerca de 12.000 

livros, tendo circulado pelo espaço aproximadamente 30.000 pessoas de 

Guaxupé e região. 

Os resultados deste primeiro evento animaram para a organização da 2ª 

FLIG, apesar da crise que o país está atravessando que atinge também o 

setor cultural. 

Mais informações sobre a FLIG : 

Site: www.fligminas.com.br 

e.mail: fligminas@fligminas.com.br 

tel. (35) 8804—0223 / 3552-4817 
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