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Educação distribui cerca de R$ 8,7 milhões
em vales-livro no Encontro Literário do
Cerrado
Ter 06 dezembro

A cidade de Uberaba recebeu a última
edição do ano do Encontro Literário do
Cerrado (Elicer), uma feira de livros
com participação de escritores,
contadores de história, música, teatro,
dança, literatura e gastronomia. Em
seis dias de evento, o Elicer recebeu
27 mil estudantes e 3 mil professores
das redes públicas e privadas de
ensino. O Elicer é o maior evento
literário de Minas Gerais. A edição de
Uberaba aconteceu na Uniube, em
uma área de 1.580 metros quadrados.

O Elicer é voltado para escolas públicas e privadas e tem como propósito desenvolver o hábito da
leitura em crianças, jovens e adolescentes. Além dos estudantes, toda a comunidade participa da
programação que conta com contação de histórias, música, arte e muita animação. Em Uberaba,
entre os dias 28/11 e 3/12, a rede estadual participou com 66 escolas de 16 municípios que fazem
parte da Superintendência Regional de Ensino de Uberaba.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) disponibilizou 27,2 mil vales-livro
para estudantes da rede estadual de Uberaba, no valor de R$ 50 cada. Para professores foram 2,03
mil vales, no valor de R$ 100 cada.

Investimentos

Para as seis edições do Elicer, ocorridas em 2022, foram destinados um total de R$ 8,7 milhões em
vales-livro. Ituiutaba, Uberlândia, Campo Belo, Montes Claros e Juiz de Fora também sediaram o
evento este ano. Desde sua primeira edição, em 2015, mais de 200 mil pessoas já participaram do
evento. Só neste ano, foram mais de 150 mil participantes.

A distribuição de vouchers pela SEE/MG tem o objetivo de, a partir do contato com a literatura, fazer
com que crianças e jovens tenham autonomia para escolher e pagar por seus livros. Além disso, o
Elicer contribui também para movimentar a economia da cidade e gerar empregos, com contratação
de serviços de transporte, alimentação e hospedagem e pessoal de apoio.

O secretário de Estado de Educação de Minas Gerais, Igor de Alvarenga, participou da abertura do
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Elicer realizado em Ituiutaba em maio e, na ocasião, destacou a importância dessa iniciativa. “É
uma iniciativa grande da Secretaria de incentivo à leitura. Foi muito lindo participar e ver a
quantidade de estudantes carregando livros. É muito importante a gente incentivar esse hábito nas
crianças, na perspectiva de formação de leitores”, disse.


