
27 de abril | quinta-feira

Bate-papo com os acadêmicos da Academia de Letras de Pará de Minas, distribuição gratuita

do jornal Cadernos Literários, de livros e divulgação da 6ª Paraliteratura nas seguintes escolas:  

10h - Escola Estadual Ângela Maria de Oliveira

14h - Escola Municipal Professora Amélia Guimarães – CAIC

20h - Escola Estadual Manoel Batista

04 de maio | quinta-feira

10h - Abertura com a participação da diretora da Câmara Mineira do Livro Angela Ribeiro

Barcelos. Contação de história com Marcilene Tavares (Brinquelê). 

Local: Palco Paraliteratura - Praça Torquato de Almeida

10h30 - Bate-papo com o escritor Marcos Mota e lançamento de seu livro O Enigma dos dados

(Editora Magia dos Livros).

Local: Casa da Cultura

14h - Bate-papo com o escritor Sérgio C. Siqueira e lançamento de seu livro Catita foi morar

na igreja? (Editora Cuca Fresca). 

Local: Palco Paraliteratura - Praça Torquato de Almeida

15h - Apresentação do espetáculo Pará Folclórico, com o Grupo de teatro Colibri. Direção

Rony Morais (Projeto Teatro na Educação).

Local: Teatro Municipal Geraldina Campos de Almeida

18h - Apresentação musical do grupo Fadistas de Santo Antônio.

Local: Coreto da Praça Torquato de Almeida

19h - Bate-papo com a escritora pará-minense Conceição Cruz, lançamento de seu livro Alegria!

Mulher: (uni)versos e apresentação artística de Júlia Oliveira Cruz. 

Local: Casa da Cultura

20h - Show de Jazz, R&B, Rock e Rockabilly com Tânia Azze. 

Local: Estacionamento da antiga Câmara Municipal

05 de maio | sexta-feira 

8h - Bate-papo com a escritora Mallerey Cálgara e lançamento de seus livros O segredo da

Caveira de Cristal – livro I e O segredo da Caveira de Cristal – livro II (Grupo Autêntica).

Local: Casa da Cultura

10h - Bate-papo com o escritor Rodrigo Ricardo e lançamento de seu livro 120 semanas sem

estrelas (Poesias Escolhidas Editora).

Local: Casa da Cultura

14h - Bate-papo com o escritor Caliel Cristian e lançamento de seu livro Imaginação (Poesias

Escolhidas Editora).

Local: Teatro Municipal Geraldina Campos de Almeida

16h - Interferência artística com o grupo Cantadeiras de Engenho.

Local: Coreto da Praça Torquato de Almeida

18h - Apresentação musical de Patrícia Pimenta e Urbano Medeiros.

Local: Coreto da Praça Torquato de Almeida

19h - Bate-papo com a escritora pará-minense Paula Melgaço e lançamento de seu livro Como

a tecnologia muda o meu mundo (Appris Editora). 

Local: Casa da Cultura

20h - Show de MPB com Roberta Brasileiro.

Local: Estacionamento da antiga Câmara Municipal

06 de maio | sábado 

9h - Apresentação da Banda de Música Lira Santa Cecília.

Local: Palco Paraliteratura - Praça Torquato de Almeida

10h - Contação de história com Lucilaine Chaves (Editora do Professor).

Local: Palco Paraliteratura - Praça Torquato de Almeida

Participação dos acadêmicos da Academia de Letras de Pará de Minas e distribuição gratuita

do jornal Cadernos Literários - Edição comemorativa aos 20 anos da instituição.

Local: Tenda Paraliteratura

Exposição e venda de livros nos dias 4 e 5/5, das 8 às 20 horas e no dia 6/5, das 8 às 12 horas.

Local: Praça Torquato de Almeida - Centro | Pará de Minas - MG

Programação

RealizaçãoPatrocínio Apoio

CONSTRUINDO COM AS
DIFERENÇAS

A Prefeitura de Pará de Minas acredita na riqueza da diversidade 

e respeita as diferenças, por meio das políticas que implementa 

nas variadas áreas da gestão pública. Na cultura, esse posiciona-

mento materializa-se neste momento, na realização da Paralite-

ratura, que retorna ao calendário de eventos do Município, sob o 

tema Construindo Com as Diferenças.

Com a missão de incentivar a população a ter os livros como 

fonte de ampliação de conhecimento e de aproximá-la da 

literatura, a 6ª edição da Paraliteratura favorece a re�exão sobre 

a riqueza da pluralidade. Assim, contribui para a inclusão, o 

desenvolvimento cultural da comunidade e a construção de 

novos conceitos distantes da intolerância e do preconceito, 

considerando a con�uência de diferentes olhares, percepções, 

estilos e valores e opções.

É como o ativista político estadunidense Martin Luther King 

a�rmou: “No processo de conquistar nosso legítimo direito, nós 

não devemos ser culpados de ações de injustiças. Não vamos 

satisfazer nossa sede de liberdade bebendo da xícara da 

amargura e do ódio. Nós sempre temos que conduzir nossa luta 

num alto nível de dignidade e disciplina. Nós não devemos 

permitir que nosso criativo protesto se degenere em violência 

física. Novamente e novamente nós temos que subir às majesto-

sas alturas da reunião da força física com a força de alma [...] Eu 

digo a vocês, hoje, meus amigos, que embora nós enfrentemos 

as di�culdades de hoje e amanhã... Eu ainda tenho um sonho. É 

um sonho profundamente enraizado [...] Eu tenho um sonho 

que um dia esta nação se levantará e viverá o verdadeiro signi�-

cado de sua crença - nós celebraremos estas verdades e elas 

serão claras para todos, que os homens são criados iguais”.


