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Alyson Noël será um dos destaques da Bienal 2012 Por Maria Fernanda Moraes e Mariana Rodrigues   Um dos
eventos mais importantes da área, a 22ª edição da Bienal Internacional do Livro de São Paulo acontecerá entre os dias
9 e 19 de agosto, no Pavilhão de Exposições do Anhembi, na capital paulista, reunindo as principais editoras e
distribuidoras do país.   Sob a curadoria de Antônio Carlos de Morais Sartini, diretor do Museu da Língua Portuguesa, e
dos jornalistas Paulo Markun e Zeca Camargo, o evento espera receber neste ano cerca de 800 mil visitantes.    Entre
as novidades desta edição, está a organização da feira em sete pilares temáticos. O Espaço Infantil tem curadoria do
Instituto Pró-livro, e o Espaço Jovem # Você + Quem=? é comandado por Zeca Camargo em parceria com Maria
Tereza Arruda Rangel Campos.   Os jornalistas Paulo Markum e A.P Quartim de Moraes são responsáveis pelo Salão
de Ideias e Espaço Negócios, respectivamente. Guiomar Namo de Mello coordena o Espaço do Professor; André
Boccato está à frente do Espaço Gourmet Cravo e Canela e o crítico de cinema Rubens Ewald Filho orienta
Telas&Palcos. Os autores independentes também terão seu espaço na Travessa Literária. Além disso, o evento tem
três homenageados: os autores Nelson Rodrigues e Jorge Amado (que comemoram seu centenário em agosto) e os 90
anos da Semana de Arte Moderna de 1922 (comemorados em fevereiro).   Outro atrativo da Bienal é a lista de
lançamentos durante o evento. Diversos autores e editoras reservam para esta época do ano a publicação de títulos
esperados pelos leitores. Esse é um atrativo que interessa não só quem estará presente na feira e poderá entrar na fila
dos autógrafos, mas também aos leitores de outras partes do Brasil que esperam ansiosamente pela próxima leitura.
Conheça algumas novidades.   AUTORES PRESENTES Nacionais e estrangeiros, escritores trazem novidades
quentinhas, outros divulgam o último trabalho   	ALYSON NÖEL Ela está de volta. No ano passado esteve na Bienal do
Rio, agora retorna, mas desta vez pela editora Leya. O motivo é o lançamento de Sonhos, o primeiro volume da série
The Soul Seekers. Alyson é uma das autoras mais conhecidas do público jovem, escreveu, entre outros, os livros da
série Os Imortais e Riley Bloom (Intrínseca). Aliás, a editora traz em setembro Murmúrio (o volume 4 da Riley Bloom)
	CECILY VON ZIEGESAR A autora das séries Gossip Girl e It Girl, com mais de 700 mil livros vendidos no brasileiro,
Cecily von Ziegesar, também estará na 22ª Bienal do Livro. Ela autografa seu novo livro Gossip Girl - Psycho Killer
(Galera Record). O romance é um mash up de Gossip Girl - As Delícias da Gofoca, mas desta vez com muito sangue,
crime e violência envolvendo os personagens. 	 MAURICIO DE SOUSA Mauricio de Sousa, o criador da Turma da
Mônica, fará dois lançamentos na Bienal. Em parceria com o autor Fábio Sombra, O A Peleja do Violeiro Chico Bento
com o Rabequeiro Zé Lelé.  Este é um projeto novo de Mauricio em que os personagens cantam versos de cordel de
Sombra, membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. O livro acompanha CD com história contada pelo
violeiro e cantor Almir Sater. Em outro momento, Mauricio de Sousa estará com Antonio Carlos Vilela para autografar o
livro Escolha Profissional da série Turma da Mônica Jovem. (Editora Melhoramentos) 	ZIRALDO O “pai” do menino
maluquinho comemora 80 anos durante a Bienal e para marcar a data, lança e autografa o infantil Os Meninos de
Marte, quinto livro da série Os Meninos do Espaço. (Editora Melhoramentos) 	RAPHAEL DRACCON Também no
estande da Leya, Raphael Draccon lança Fios de Prata (LeYa). O autor é adorado pelo público jovem interessado em
literatura fantástica. 	 ALEJANDRO ZAMBRA O chileno, que esteve recentemente no Brasil para participar da Flip
(Festa Literária de Paraty) retorna ao Brasil. Ele divulga seu último livro, Bonsái, e participa da programação do Espaço
Jovem. 	THALITA REBOUÇAS A autora juvenil Thalita Rebouças estará na programação oficial da feira, no Espaço
Jovem. Ela ainda promove seu último livro, Fala Sério, Filha! (Rocco). 	 AUGUSTO CURY O escritor Augusto Cury
comemora uma marca especial na Bienal. A Sextante organizou comemoração para celebrar os 10 milhões de livros
vendidos do escritor com bolo e tudo. Cury é autor do best-seller Você é Insubstituível e outros sucessos como Dez
Leis Para Ser Feliz. 	 PAULINE ALPHEN A autora da série juvenil Crônicas de Salicanda; promove Os Gêmeos -
Crônicas de Salicanda 	JOSÉ JORGE LETRIA O autor português José Jorge Letria confirmou presença na Bienal e



lançará sua nova obra Brincar com as Palavras, publicada pela editora Peirópolis. No ano passado, ele conquistou o
prêmio FNLIJ (Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil) de melhor livro de literatura em língua portuguesa com a
obra Avô, Conta Outra Vez, também pela Peirópolis.       MAIS AUTORES   Mario Sergio Cortella O autor promove o
livro Vida e Carreira e Polícia: Para Não ser Idiota (Papirus).   Antonio Prata, Meio Intelectual, Meio de Esquerda
(Editora 34)   Antonio Risério, autor de A Cidade no Brasil e A Utopia Brasileira e os Movimentos Negros (Editora 34)  
Bruno Latour, filósofo e antropólogo francês, autor de Jamais Fomos Modernos (Editora 34)   Carol Sabar, autora do
livro Como Quase Namorei Robert Pattinson (Jangada).   Corban Addison, Cruzando o Caminho do Sol (Novo
Conceito)   Lucinda Riley, A Casa das Orquídeas (Novo conceito)   Marcos Eduardo Neves, autor de Nunca Houve um
Homem como Heleno (Zahar)   Ricardo Lisias, O Céu dos Suicidas (Alfaguara/Objetiva)   Vera Lúcia Dias, Brinquedos
Cantados e Caraminholas (Callis)   Zuenir Ventura, Sagrada Família (Alfaguara/Objetiva)
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