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Ofício Nº251/DREA/GAB/CIRCULAR  
Araguaína, 17 de maio de 2012. 

 

Ao (À) Senhor (a) 
DIRETOR (A) DE UNIDADE ESCOLAR 
 
 
 

Assunto: Lançamento de Livro no Café Literário.  

 

 
Senhor (a) Diretor (a), 

 
 
1. O Governo do Estado do Tocantins, por meio da Secretaria da Educação, promoverá  no período 

de 06 a 15 de julho, em Palmas, a Feira Literária Internacional do Tocantins – FLIT. O evento acontecerá 

na Praça dos Girassóis, situada no eixo central da Capital, Palmas. 

2. Tendo em vista a realização da FLIT, sua relevância para o desenvolvimento educacional e 

cultural do estado e o sucesso do “Café Literário”, como espaço de divulgação da produção literária de  

escritores tocantinenses, solicito a mobilização da Comunidade Escolar para o incentivo à participação da 

escola por meio de produções literárias, tais como contos, poemas e literatura de cordel. 

3. Esclareço que as propostas de lançamento de livros no Café Literário serão selecionadas 

considerando: tema de interesse para a formação do aluno e do professor, criatividade, coerência com o 

gênero literário proposto, número de participantes por apresentação (até cinco pessoas). Em contrapartida, 

todos os selecionados deverão doar cinco exemplares de livros para serem sorteados no dia do seu 

lançamento. 

4. Informo que as inscrições para lançamento de livros no Café Literário deverão ser encaminhadas 

até o dia 1º de junho de 2012 pelo e-mail grebaraguaina@gmail.com , conforme ficha anexa e/ou 

diretamente para nucleocultural.seduc@gmail.com . 

5. Informações adicionais poderão ser obtidas com a servidora Geane Teixeira, pelo telefone (63) 

3411 – 5023, ou celular (63) 92114801 e ainda pelo e-mail grebaraguaina@gmail.com. . Também poderá  

contatar diretamente, em Palmas, com Heloisa Rehder, Joselane Fernandes e Sheyla Virgínio, pelos 

telefones (63) 3218-6178 ou 3218-5812 ou pelo e-mail nucleocultural.seduc@gmail.com 

Atenciosamente,  

 

 

JORGE LUIZ MEDEIROS DA CUNHA 
Diretor Regional de Ensino 


