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FORMANDO JOVENS

Está confirmada a participação de Portugal como 
convidado de honra na 26ª Bienal Internacional do 

Livro de São Paulo (BILSP), principal acontecimento 
literário no Brasil. O evento acontecerá entre 2 e 10 de 
julho de 2022.
O presidente da Câmara Brasileira do Livro, organizadora 
da Bienal de S.Paulo, está entusiasmado com a presença 
portuguesa.  “ Ter Portugal como país convidado de honra 
na 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, além 
de ser um privilégio, acontece em um momento muito 
especial. O ano de 2022 é o bicentenário da independência 
do Brasil, então temos muito o que celebrar juntos”
A participação de Portugal na BILSP resulta do convite 
da Câmara Brasileira do Livro (CBL) e tem como objetivo É SAL É SOL É SUL DE

NOUVEAU… POIS !!!
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https://g1.globo.com/pop-ar-
te/cinema/noticia/2022/01/07/
filmes-de-2022-quais-estreias-
-entram-em-cartaz-veja-trai-
lers-dos-lancamentos.ghtml

https://cabanadoleitor.com.br/hyperion-comics-revela-novos-quadri-
nhos-2022/

http://cbl.org.br/imprensa/noticias/todo-vapor-26a-edicao-da-bienal-internacional-do-livro-de-sao-paulo-ja-conta-
-com-90-dos-espacos-vendidos-e-tres-patrocinadores-confirmados

• Está em alta a relação entre a literatura e o 
audiovisual. Uma confirmação é a realização 
da segunda edição do Rio2C , de 26 de 
abril a 1º de maio deste ano, com rodadas 
de negócios com o mercado audiovisual e 
pitchings nas áreas de música, inovação e 
audiovisual. O encontro tem a participação 
confirmada de representantes do setor 
empresarial de comunicação, como Warner 
Media, Red Bull Studios, Star+, Amazon 
Studios, Netflix, Globoplay, Discovery, Paris 
Filmes e Sony Pictures, Viacom International 
Studios e The Walt Disney Company. Na 
edição de 2019, o Rio2C contabilizou mais 
de 1,5 mil reuniões nas rodadas de negócios.  
Saiba mais em: https://www.rio2c.com/quem-
somos/

• Confira os lançamentos previstos para 
uma revisão do Modernismo no centenário 
da Semana de Arte Moderna, ocorrida em 
1922, na cidade de São Paulo.

Diário confessional, de Oswald de Andrade. 
Textos inéditos.  Previsão: Final de janeiro.

Modernidade em preto e branco, de Rafael 
Cardoso. Uma releitura do movimento, 
trazendo à luz elementos centrais para 
seu desenrolar – e que não se encontram 
somente em terras paulistas. Previsão: Final 
de janeiro

Modernismos 1922-2022, de Gênese 
Andrade. Ensaios inéditos sobre a Semana 
de 22. Previsão: Final de janeiro. 

Os títulos serão lançados pela editoria 
Companhia das Letras.

Confira em: https://www.nonada.com.
br/2022/01/lancamentos-editoriais-para-
ficar-de-olho-em-2022/

Após dois anos de isolamento social e 
redução das atividades econômicas, 

o setor do entretenimento busca 
retomar as atividades. No segmento do 
cinema, há 122 lançamentos previstos.
Os destaques serão:

Filmes com heróis e vilões
• The Batman
• Morbius
• Doutor Estranho no multiverso da 
loucura
• Aquaman 2

Animações
• Lightyear
• Minions 2 - A origem de Gru

Terror e suspense 
• Pânico
• O beco do pesadelo

Nacionais 
• Eduardo e Mônica
• Medida provisória

Blockbuster
• Top Gun - Maverick
• Avatar 2
• Morte no Nilo
• Animais fantásticos - Os segredos de 
Dumbledore.

Próximo passo: Adolescência é o novo livro de Ivaldo Bertazzo, 
dançarino brasileiro, coreógrafo e terapeuta de movimentos. O 

autor aborda a adolescência, fase importante na formação de qualquer 
ser humano, marcada por mudanças e descobertas. Utilizando uma 
linguagem acessível e de recursos audiovisuais de apoio – ilustrações 
de exercícios, registros de oficinas de expressão corporal e uma série 
de vídeos –, ele possibilita aos jovens, e a todos os envolvidos em 
seu convívio ou educação, vislumbrar formas de estar no mundo 
conscientes de si, dos outros e do seu espaço. Publicado pela Editora 
SESC SP.

https://namidia.com.br/proximo-passo-adolescencia/

fortalecer a presença portuguesa no mercado editorial 
latino-americano, especialmente no Brasil, bem como 
ampliar a exportação de livros e direitos autorais entre 
Brasil e Portugal.
O país homenageado terá um pavilhão próprio, onde 
será desenvolvida uma programação literária, cultural, 
turística e de negócios, que possibilitará o intercâmbio 
entre escritores, editores e público em geral.
A participação de Portugal na Bienal de São Paulo tem 
ainda o objetivo de estreitar as relações e promover a 
cultura do convidado junto das mais de 600 mil pessoas 
que visitam este evento, que reúne editoras, livrarias, 
distribuidoras e outros profissionais do livro.

MASTERS OF THE UNIVERSE: REVELATION
Autores: Kevin Smith, Rob David, Tim Sheridan e outros.

Revelation é uma sequência direta da série original Masters of the Universe.
A trama apresenta os guardiões do Castelo Grayskull em uma batalha contra 
Esqueleto, Maligna, Homem-Fera e as legiões da Montanha da Serpente. Mas 
depois que uma batalha final fratura para sempre a Eternia, cabe a Teela resolver 
o mistério da desaparecida Espada do Poder em uma corrida contra o tempo 
para evitar o fim do Universo.

OUT (Sem Saída)
Autores: Rob Williams e o brasileiro Will Conrad.

Nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, com o avanço dos Aliados, um 
oficial nazista desesperado desenterra uma antiga força do mal que ele espera 
que mude o rumo da batalha: um vampiro. Para testar o poder de sua arma 
secreta, ele solta o monstro em um grupo desavisado de prisioneiros de guerra 
aliados. Cabe a Nocona, um especialista em linguagem Comanche, comunicar-
-se com o vampiro para descobrir o que ele realmente deseja.

CHARIOT – A SUPERMÁQUINA
Autores: Bryan Hill e a brasileira Priscilla Petraites.

Um projeto secreto do governo norte-americano durante a Guerra Fria desen-
volvido para dar ao seu melhor agente uma arma como nenhuma outra: um car-
ro superavançado. Mas ele afundou no oceano décadas atrás, e com seu agente 
junto. Agora, um criminoso tentando refazer a vida encontrou o carro, e ele está 
prestes a descobrir que a consciência do agente continua controlando a máquina.
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