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FEIRA DO LIVRO

Figuras de barbante
Escritor paulista César Obeid abre evento com fala e contação de história

Bianca Riet Villanova
bianca@gazetasbs.com.br

São Bento do Sul

começa amanhã, às 
8h30, a Feira do 
Livro. com uma 
programação re-

pleta de atividades, a Feira 
segue até o sábado, entre con-
tações de histórias, conversa 
com autores, apresentações 
de música e dança. a abertura 
do evento conta com escritor 
césar obeid, paulistano que 
realiza tanto um bate papo 
com o público, quanto uma 
contação de história com 
figuras pouco usuais.

na conversa, o autor 
abordará um pouco de tra-
jetória como escritor, con-
tando sobre a concepção de 
seus livros, seu processo de 
escrita e edição das obras. 
“É um pouco das histórias 
por trás dos livros”, resume 
ele. Depois, ele protagoniza 
a contação de historia “o 
barbante e a rima”, quando 
uma brincadeira que já não 
é vista volta à tona para 
ilustrar histórias e poemas. 
“Mostro as figuras feitas 
com um pedaço de bar-
bante: casa, sol, cachorro, 
há centenas de objetos que 
podem ser feitos”, conta. a 
contação de história virou 
pesquisa com as figuras, 
que podem ser acessadas no 
site www.figurasdebarban-
te.com.br. “É uma brinca-
deira que não é vista mais, 
por isso as figuras unidas à 
literatura são uma forma de 
ensiná-la”, afirma ele, que 
também oferecerá uma bre-
ve oficina sobre as figuras, 
ensinando como criá-las. 
“Sempre chama atenção 
pela versatilidade e todos se 
encantam”, acrescenta ele.

autor de 23 livros, tan-
to infantis quanto infanto-
-juvenis, césar defende 
uma literatura que não seja 
infantilizada. “a boa lite-

ratura infantil, o pai lê com 
a criança. Afinal, história 
boa é história boa”, afirma. 
com temas variados em 
cada uma de suas obras, ele 
aprofunda-se na pesquisa de 
seus temas – o último publi-
cado, tupiliques, aborda as 
diversas palavras de origem 
tupi ainda utilizadas atu-
almente. para a obra, até a 
etimologia das palavras foi 
buscada. temas como esse, 
que podem parecer comple-
xos, são trabalhados de ma-
neira acessível, porém sem 
desvalorizar a inteligência 
dos pequenos. “temos que 
acabar com ideia de que o 
jovem só lê bobagem ou não 
sabe ler, isso não é verdade. 

as crianças gostam de bons 
textos”, defende.

para ele, o papel da lei-
tura entre crianças e jovens é 
o de desenvolver laços afeti-
vos. “a criança não vai lem-
brar do pai por um presente, 
mas pelos momentos juntos: 
vai lembrar da história que o 
pai contou”, diz. É por isso 
que ele escreve os livros 
pensando em sua história, 
não em algum motivo peda-
gógico ou moral. “Quando 
escrevo, eu viro criança, viro 
jovem, busco minha criança 
interna”, conta. “Se o livro 
é para rir, eu tenho que me 
matar rindo, pois só assim sei 
que outros vão rir”, afirma. 
Sentindo o que quer passar 
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o autor 
utiliza um 
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com suas histórias, ele tem 
a certeza de atingir seu in-
tento, atingindo emoções 
e sentimentos profundos 
através de seus personagens 
e situações vividas.

Conversa 
com autor 
César Obeid
na Feira do Livro
Às 9h15
contação de his-
tória: o barbante e 
a rima
Às 10h15
Gratuito

*** O Núcleo de Tecnologia da Infor-
mação da Acisbs realiza na quinta-fei-
ra, a palestra “Direito Digital - seguran-
ça da informação com visão jurídica”. 

*** O evento é gratuito é traz diver-
sas informações sobre a lei dos crimes 
eletrônicos, postura em redes sociais, 
delitos no mundo digital, como blindar 
juridicamente um portal, lei de vendas 
pela internet e casos para análises. 

*** As vagas são limitadas. Informa-
ções e inscrições pelo telefone 3631-
0511.

*** Amanhã, 8h30, na Praça Getulio 
Vargas acontece a abertura da Feira do 
Livro. A realização é da prefeitura de São 
Bento do Sul, através da secretaria da 
Educação.
*** A feira funcionará das 9 às 20h30. No 
sábado, dia 26, o atendimento será das 9 
às 16 horas.
 
*** Nos últimos dez anos, o Brasil 
registrou um crescimento sem prece-
dente na história mundial dos pequenos 
negócios. 

*** Com um aumento de 165% entre 
2008 e 2013, atualmente o país conta 
com quase 8 milhões de empresas. 

*** Há uma década, metade dos negó-
cios fechava as portas antes de comple-
tar dois anos de atividade. 

*** Atualmente, de cada cem novas 
empresas, 76 conseguem superar esse 
período inicial. 

*** Esse quadro positivo é reflexo dire-
to do crescimento do nível de escolari-
dade no empreendedorismo brasileiro: 
em 2003, 29% dos empreendedores ini-
ciais tinham o Ensino Médio completo.

*** Hoje, esse percentual passou para 
quase 50%. Abrir um negócio já não é 
mais uma saída ao desemprego. 

*** De cada dez empresas abertas, 
sete são por oportunidade e não por 
necessidade. 

**** Secretaria de Educação, junto com o 
escritor e colunista de A Gazeta, Donald 
Malschtzky, convidam a população para o 
lançamento do livro “Pequenas Histórias 
de São Bento”.

*** O lançamento ocorre às 9 horas 
de sexta-feira, dia 25, no auditório da 
secretaria de Educação, rua Benjamin 
Constant, 120.

*** O Corpo de Bombeiros de Campo 
Alegre está com inscrições abertas 
para o Curso Básico de Atendimento a 
Emergências (CBAE).  

*** Elas poderão ser feitas pessoalmen-
te no próprio batalhão até as 15 horas 
de amanhã, pois as aulas iniciam no 
mesmo dia à noite. 

*** Segundo o sargento Renato Jungles 
a intenção é capacitar a comunidade 
para agir em situações de emergências. 

*** Para realizar a inscrição é preciso 
ter no mínimo 18 anos de idade e ter 
concluído o ensino fundamental até a 
data da matrícula.  O curso será reali-
zado no Corpo de Bombeiros de Campo 
Alegre, com duração de 60 horas/aula, 
nas terças e quintas-feiras, das 19 às 20 
horas.

*** Seguem até o dia 31 de outubro, as 
inscrições para a 3ª Gincana Municipal 
de Educação em Diabetes – Diabetes + 
Controle = Vida Saudável. 

*** Podem participar pacientes diabéti-
cos e ou pacientes diabéticos e hiperten-
sos, tanto da rede SUS como particular. 

*** As inscrições podem ser feitas nas 
unidades de Saúde e no ambulatório do 
Centro de Atendimento ao Diabético, 
localizado no Centro de Especialidades 
Médicas.


