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13 JAN | QUARTA-FEIRA 

14h30 | Roda de Leitura: Oreosvaldo, o Pássaro das Sombras 
  
Local: Setor Infantojuvenil. Praça da Liberdade, 21. 
Entrada gratuita.  
Número de vagas: 25. Inscrições abertas 30 minutos antes do evento 
Para leitores a partir dos 8 anos 
Informações: infantil.sub@cultura.mg.gov.br ou (31) 3269-1223 
 
Embora grandalhão, tímido e meio desajeitado, Oreosvaldo encontrou um jeito de driblar o preconceito e se tornou 
o queridinho da escola, graças a um misterioso blog de poesias... A partir do livro Oreosvaldo, o pássaro das 
sombras, de Pedro Antônio de Oliveira, os participantes irão criar e compartilhar suas próprias produções literárias, 
refletindo sobre as diferenças entre as pessoas. Os leitores vão se comunicar com o próprio “Oreosvaldo”, através 
do seu blog que está, de fato, na Internet.  
 
Com Marcelo de Souza e Viviane Pereira, a Roda de Leitura é indicada para leitores a partir dos 8 anos.  
 
 
16 JAN | SÁBADO 
 
10h | Espetáculo No Jardim das Margaridas, de Kátia Peifer   
 
Local: Setor Infantojuvenil. Praça da Liberdade, 21. 
Entrada gratuita.  
Informações: infantil.sub@cultura.mg.gov.br ou (31) 3269-1223 
 

Com muita poesia e uma produção musical primorosa, a professora e artista Kátia Peifer apresenta o espetáculo No 
Jardim das Margaridas, que vai encantar pessoas de todas as idades. No Jardim das Margaridas conta e canta as 
brincadeiras, músicas, e a emoção da menina Mariana ao conviver com os bichos e flores do jardim de sua casa. 
 
 
21 JAN | QUINTA-FEIRA 
 
14h | Quiz Literário 
  
Local: Setor Infantojuvenil. Praça da Liberdade, 21. 
Entrada gratuita.  
Informações: infantil.sub@cultura.mg.gov.br ou (31) 3269-1223 
 
Os leitores vão participar de uma divertida competição sobre a literatura infantojuvenil. Venha testar seus 
conhecimentos e mergulhar ainda mais no universo dos livros e da leitura! 
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20 e 27 JAN | QUARTA-FEIRA 
 
14h | Palestra EM DESTAQUE: Economia, trabalho e consumo na atualidade  
 
Local: Sala de Cursos do Anexo Professor Francisco Iglésias. Rua da Bahia, 1889, 2º andar 
Entrada gratuita.  
Informações e confirmação de presença: referencia.sub@cultura.mg.gov.br ou (31) 3269-1232 
 
Começar a cuidar das próprias finanças não é tarefa simples. Faculdade, auto-escola, lazer e muitos outros gastos 
que o jovem enfrenta podem sair do controle. A palestra EM DESTAQUE de janeiro vai trabalhar o tema da educação 
financeira, para que os participantes já comecem o ano com um orçamento saudável! 
Gelton Filho, economista, professor universitário e coordenador do Comitê de Educação do Circuito Liberdade, 
aborda conceitos como renda disponível, planejamento financeiro e consumo consciente de maneira leve e lúdica. 
 

*A mesma palestra acontecerá no dia 20 e no dia 27/1.  
 
 
26 JAN | TERÇA-FEIRA 
 
14h | Oficina de Origami: Muitos bichos, muitas histórias, com Ana Deister 
 
Local: Setor Infantojuvenil. Praça da Liberdade, 21. 
Entrada gratuita.  
Número de vagas: 30. Inscrições abertas 30 minutos antes do evento 
Para leitores a partir dos 6 anos 
Informações: infantil.sub@cultura.mg.gov.br ou (31) 3269-1223 
 
Para quem gosta de bichos e se interessa por origami, a tradicional arte japonesa de fazer dobraduras de papel, esta 
oficina promete ser muito divertida. Inspirada pelo livro Muitos bichos, muitas histórias, de Francisco Marques, a 
criançada vai aprender a fazer peixes, gatos, cães, patos, porcos e sapos. E com as figuras construídas, os leitores 
poderão inventar mais uma porção de histórias! A oficina é indicada para leitores a partir de 6 anos. 
 
 
14h | Roda de Leitura do Carro-Biblioteca: O nosso irmãozinho menor: a história de São Francisco de Assis 
 
Local: Bairro Diamante. Rua Maria Marcolina de Sousa, 40 (em frente ao Centro de Saúde). 
Entrada gratuita.  
Informações: cb.sub@cultura.mg.gov.br ou (31) 3269-1253 
 
A emocionante história de São Francisco de Assis e as contagiantes pinturas do escritor e artista plástico Helio Faria 
compõem este livro, que será o ponto de partida para a troca de experiências e ideias sobre como ajudar a melhorar 
o mundo. 
 
 
30 JAN | SÁBADO 
 
10h | Hora do Conto e da Leitura: Lá vêm histórias... 
 
Local: Setor Infantojuvenil. Praça da Liberdade, 21. 
Entrada gratuita.  
Informações: infantil.sub@cultura.mg.gov.br ou (31) 3269-1223 
 

Ler, ouvir, contar e sonhar histórias. Um prazer único de mergulhar no mundo sem fronteiras da fantasia.  
As contadoras de histórias Elza Damasceno e Ludmila Novais e o músico Cristiano Marques conduzem os leitores 
nesse belo e divertido passeio!  
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EXPOSIÇÕES 

Todas as exposições têm entrada gratuita. 

11 JAN a 5 FEV | Segunda a sexta, de 8h a 18h. Sábado, de 8h a 12h.  
 
Exposição literária Personagens inesquecíveis da Literatura Infantojuvenil  
 
Local: Setor Infantojuvenil. Praça da Liberdade, 21. 
Informações: infantil.sub@cultura.mg.gov.br ou (31) 3269-1223 
 
A literatura está repleta de personagens instigantes e fantásticos, capazes de envolver os seus leitores e criar neles 
boas lembranças, mesmo com o passar do tempo. Nestas férias, a exposição do setor Infantojuvenil traz alguns dos 
mais marcantes personagens da literatura infantojuvenil brasileira e estrangeira e os livros que apresentam suas 
peripécias!  

6 a 30 JAN | Segunda a sexta, de 8h a 18h; quinta-feira, horário estendido até 20h. Sábado, de 8h a 12h.  
 
EM DESTAQUE: Economia: uma aplicação para a vida 

Local: 3º andar do Anexo Professor Francisco Iglésias. Rua da Bahia, 1.889 
Informações: 3269 1232; referencia.sub@cultura.mg.gov.br 

O Setor de Referência e Estudos apresenta destaques de seu acervo sobre a economia brasileira e mundial. 
 
 
10 DEZ a 31 JAN | Segunda a sexta-feira, de 8h a 18h. 
 
Exposição literária Natal dos Anjos 
 
Local: Hall das Coleções Especiais. Praça da Liberdade, 21, 2º andar 
Informações: 3269 1209; mineiriana.sub@cultura.mg.gov.br 
 
A exposição convida o público a se encantar e refletir sobre o verdadeiro sentido do Natal, apresentando belas 
ilustrações de Bíblias publicadas nos séculos XVIII e XIX, que fazem parte das Coleções Especiais da Biblioteca Pública 
Estadual Luiz de Bessa. 
 

 

04 a 31 JAN | Segunda a sexta-feira, de 9h30 a 12h30   
 
Livro Fora da Estante: Histórias inspiradoras da Bíblia 
 
Local: Carro-Biblioteca 
Informações: 3269 1253; cb.sub@cultura.mg.gov.br 
 
O início do ano sempre convida à reflexão, novas resoluções e purificação das emoções e atitudes. 
Pensando nisso, a equipe do Carro-Biblioteca selecionou obras relacionadas a temas bíblicos, com linguagem atual e 
ricamente ilustradas, que servem como inspiração para elevar o espírito e a nossa forma de atuar no mundo. 
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