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A FLIC – Feira do Livro da Campanha/MG é um evento realizado anualmente na cidade de
Campanha/MG, desde 2001, pela ONG Sebo Cultural. O LIVRO como patrimônio cultural de
Campanha é apresentado como protagonista do evento por meio da homenagem prestada a
figuras que contribuíram para ampliação do acesso da população à informação, à leitura e ao
livro. O evento conta com o apoio da Prefeitura Municipal e é organizado pela ONG Sebo
Cultural, uma Associação Civil sem fins lucrativos que iniciou suas atividades em 17 de
fevereiro de 2001 no município de Campanha/MG. Reconhecida como de Utilidade Pública
Municipal, Lei nº 2670, de 16 de julho de 2008 e de Utilidade Pública Estadual, Lei nº 19.309,
de 22 de dezembro de 2010. A FLIC faz parte do Calendário do Circuito Nacional de Feiras de
Livros, MinC/FBN/CBL, é integrante do Calendário de Feiras e Eventos da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais e é destaque no Calendário de
Eventos do município de Campanha/MG.
Uma das estratégias utilizadas para a
ampliação do acesso aos livros é o Programa Vale-livro adotado na Feira do Livro desde 2003,
com a participação de alguns empresários do município que colaboram e em contrapartida têm
a logomarca das empresas estampadas no vale-livro. Os vales são distribuídos para os
estudantes da rede de ensino do município. Com o vale-livro em mãos, o estudante pode visitar
os estandes dos expositores presentes à FLIC e trocá-lo por publicações de seu interesse.
Também contribui para o acesso aos livros e o incentivo à leitura, a FLIQUINHA, um programa
dentro da FLIC – Feira do Livro da Campanha/MG, formado por um conjunto de projetos
sistematizados para serem desenvolvidos ao longo do ano, entre uma edição e outra do evento
e voltados para o público infanto-juvenil. Com ele, busca-se o envolvimento de toda a rede de
ensino desde a educação infantil, a creche e a pré-escola passando pelo ensino fundamental,
nos anos iniciais e finais até o médio, inclusive educação profissional, educação de
jovens/adultos e especial em escolas públicas e particulares, urbanas e rurais. Tal programa
traz como grande objetivo despertar o gosto pela leitura, tanto a literária como a técnica,
científica, histórica, geográfica, imagética dentre outras e sempre a partir da bibliografia
produzida pelos ou sobre os homenageados da FLIC em atividades interdisciplinares e
transversais. E sempre tendo como ponto de partida e eixo norteador de todas essas ações o
livro e a paixão pela leitura.
Mais informações sobre a FLIC - http://flic-feiradolivrodecampanhamg.blogspot.com.br
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Para mais informações sobre a FLIC, clique aqui.
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