Bienal do Livro de Minas recebe as poetas Angélica Freitas e Alice Sant’Anna
Minas de Histórias e Bienal em Quadrinhos também reservam surpresas para o público
Depois de bater recorde de público neste primeiro fim de semana, com 65 mil visitantes, a programação da
Bienal do Livro segue até o próximo domingo (23) com muitas atrações para todas as idades. Nesta terçafeira (18), o Café Literário receberá a gaúcha Angélica Freitas e a carioca Alice Sant’Anna, novas vozes da
poesia feminina. As autoras participarão da sessão “Duas poetas brasileiras”, no qual falarão sobre seus
processos criativos e discutirão sobre a poesia brasileira contemporânea. A curadoria do espaço é do
escritor João Paulo Cuenca.

Angélica Freitas é editora da revista de poesia online Modo de usar & Co. É autora de Rilke
Shake (CosacNaify, 2007) e de um útero é do tamanho de um punho (CosacNaify, 2012), finalista do
prêmio Portugal Telecom de 2013. Alice Sant`Anna é blogueira, colaboradora da revista Serrote (IMS) e do
jornal O Globo. Seu livro mais recente, Rabo de Baleia (CosacNaify, 2013), é considerado pela crítica
Heloísa Buarque de Hollanda como um livro “já definitivo” e vê sua autora uma das protagonistas da nova
poesia do Brasil.

A criançada também poderá contar com uma programação especial. Durante todo o dia, o espaço Minas de
Histórias receberá as apresentações dos projetos “Bistrô da Juju”, com Juliana Anselmo e Zé Álvares, e
“Pocket Show Intervenções Poéticas”, com Leo Brasil. Na Bienal em Quadrinhos, os destaques são a
oficina Qualquer um pode fazer quadrinhos, com Ryot e Garrocho, e o bate-papo Duke e Lucas Libânio.

Na área de educação, o evento receberá a Conferência Internacional sobre Tecnologia – CONTEC, que
acontece no dia 18 de novembro, das 9h às 13h, com a participação de autores e representantes da Feira
de Frankfurt, um dos principais eventos literários de todo mundo. O encontro discutirá as grandes
transformações do mundo do conhecimento e como lidar com elas. A Bienal do Livro de Minas teve início na
última sexta, 14 de novembro, e vai até o próximo domingo, 23 de novembro.

Confira abaixo a programação completa desta terça-feira, 18/11:
09h:

Eventos Profissionais - Oficina do Plano Municipal de Livro e Leitura - Rosália Guedes

09h30: Atividade Infantil - Leitura encantada, leitura dobrada - Bárbara Amaral e Ludmila Novais
09h30: Eventos Profissionais - Contec

10h15: Atividade Infantil - Léo Brasil apresenta Pocket Show Intervenções poéticas - Léo Brasil
11h:

Atividade Infantil - Leitura encantada, leitura dobrada

- Bárbara Amaral e Ludmila Novais

14h:

Bienal em Quadrinhos - Oficina - Qualquer um pode fazer quadrinhos Ryot e Garrocho

14h:

Atividade Infantil -Bistrô da Juju - Juliana Anselmo e Zé Alves

15h:

Atividade Infantil - Léo Brasil apresenta Pocket Show Intervenções poéticas - Léo Brasil

16h:

Atividade Infantil - Bistrô da Juju - Juliana Anselmo e Zé Alves

19h:

Atividade Infantil - Léo Brasil apresenta Pocket Show Intervenções poéticas - Léo Brasil

19h30 Bienal em Quadrinhos - Bate-papo - Duke e Lucas Libânio
19h30 Café Literário - Duas Poetas Brasileiras Angélica Freitas e Alice Sant’Anna

Promovida pela Fagga | GL events Exhibitions em parceria com a Câmara Mineira do Livro, a Bienal do
Livro de Minas 2014 é realizada com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Belo
Horizonte - Fundação Municipal de Cultura. O evento terá 160 expositores entre os maiores livreiros e
editores do país. Mais informações no site: www.bienaldolivrominas.com.br.

Fagga | GL events Exhibitions
Referência em promoção e organização de feiras e eventos no Brasil, a Fagga l GL events Exhibitions está
no mercado há meio século e é responsável pela realização de mais de 20 feiras por ano no país. Desde
2006, faz parte de um dos maiores grupos do setor de eventos no mundo, a francesa GL events. A
multinacional é a única da América Latina a trabalhar em toda cadeia da produção de eventos: da
concepção, administração de espaços, design, construção, fornecimento de estrutura, serviços de catering
até hospedagem, organização de exibições e produção de brand events.

SERVIÇO - IV Bienal do Livro de Minas Gerais 2014
Data: 14 a 23 de Novembro de 2014
Local: Expominas | Avenida Amazonas, 6.030 - Bairro Gameleira | Belo Horizonte, MG
Site: www.bienaldolivrominas.com.br Contato: bienaldolivrominas@fagga.com.br

ASSESSORIA DE IMPRENSA: ETC COMUNICAÇÃO
(31) 2535-5257 / (31) 9120-5295
Duda Las Casas – duda@etccomunicacao.com.br
Núdia Fusco: nudia@etccomunicacao.com.br

Fernanda Pereira – fernanda@etccomunicacao.com.br
Helga Prado – assessoria@etccomunicacao.com.br
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