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Empolgante a Festa do Livro em São Paulo

Este final de semana (04 a 06 de outubro), aconteceu na capital paulista o Festival
Mário de Andrade – A Virada do Livro. Foi um sucesso!
Na verdade, o êxito não surpreendeu quem circula pelas exposições de editores
independentes e por outros eventos culturais e conhece a empolgação dos
amantes da leitura, mas é mais um acontecimento que evidencia a importância do
livro e sinaliza quanto o mercado editorial é importante.
Foram mais de 150 atividades culturais gratuitas. No Centro de São Paulo se
instalou o "Corredor do Livro", trajeto entre a Biblioteca Mário de Andrade e a
Praça das Artes, passando pela Rua Coronel Xavier de Toledo e pelo Theatro
Municipal. Espaço onde tendas abrigavam editoras, livrarias, bancas e coletivos
do país. Personalidades como Mia Couto, Fernanda Montenegro e Zamaswazi
Dlamini-Mandela (neta de Nelson Mandela) prestigiaram o festival, que acabou
deixando a sensação de quero mais.

Ainda conversando sobre livros, vale registrar aqui o lançamento da Frente
Parlamentar Mista em Defesa do Livro, da Leitura e da Escrita, no último dia 10
de setembro, em Brasília. Com a participação de mais de 200 parlamentares e o
apoio de diversas entidades, tem, dentre outras propostas, o intuito de
acompanhar a política governamental, pressionando pela implementação do
Plano Nacional do Livro e da Leitura e outros programas direcionados à produção
literária e ao incentivo à leitura no Brasil. Atuará também em defesa e incentivando
a instalação de bibliotecas, dentre outras tantas ações.
Deixa uma sensação positiva ver tantos esforços para incentivar editores,
papeleiros, gráficos, livreiros e todos que estão envolvidos com o setor editorial.
Vida longa ao livro impresso!
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