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Sobre a Fundação do Livro 

A Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto foi 
criada em 2004, especialmente para realizar a Feira 
Nacional do Livro. Com o tempo, a entidade ganhou 
experiência e, atualmente, além da Feira,  realiza 
anualmente diversos projetos ligados ao universo 
do livro e da leitura.

Experiente na realização de projetos de difusão da 
literatura e formação de leitores, a Fundação busca 
bene�ciar   crianças,   jovens   ou   adultos   com  
atividades gratuitas garantindo o acesso de todos 
com políticas voltadas para o livro e a leitura. 

Atualmente é consolidada como uma entidade 
formadora,   pesquisadora  e  propagadora  da  
literatura  em  suas  muitas  possibilidades. A 
instituição se prepara para expandir seu campo de 
atuação para a Região Metropolitana de Ribeirão 
Preto. 

e Leitura de Ribeirão Preto



O IPCCIC - Instituto Paulista de Cidades Criativas 
e Identidades Culturais, sediado em Ribeirão 
Preto, tem como objetivo   estudar   a   realidade  
das  cidades  paulistas e a partir de diagnósticos 
especí�cos, com base nas referências culturais 
dos locais, criar programas de ações integradas 
entre Poder Público e sociedade para a transfor-
mação das cidades em lugares criativos. 

A  meta  do Instituto é criar Redes de Gestão 
Cooperada entre cidades ligadas geográ�ca 
e/ou  culturalmente  a  �m de colaborar na 
elaboração   do   Inventário   de   Referências   
Culturais das cidades paulistas e atuar na difusão 
da Economia Criativa, quali�cando técnicos para 
a aplicação dos programas e ações.

Sobre o IPCCIC



As Film Commissions são organizações criadas 
por países, estados, regiões ou cidades, com o 
objetivo  de  fomentar,  apoiar e difundir a 
produção cinematográ�ca e audiovisual. A 
Ribeirão Preto  Film  Commission foi criada com 
esse objetivo e atua em sua missão, através do 
apoio   as  produções  cinematográ�cas  e  a  
realização  de  festivais,  mostras,  sessões 
comentadas e workshops.

A RPFC acredita que os produtos audiovisuais 
como  �lmes,  documentários, programas e 
seriados de televisão funcionam como difusores 
da cultura, das paisagens e dos valores sociais 
das regiões e mesmo dos locais onde foram 
produzidos. 

Sobre a Ribeirão Preto Film
Commission



Região Metropolitana de Ribeirão Preto

A Região Metropolitana de Ribeirão Preto foi a 
primeira do Estado fora da macrometrópole, 
onde se encontram as cinco regiões metropo-
litanas já instituídas: São Paulo, Baixada 
Santista, Campinas, Vale do Paraíba e Litoral 
Norte e Sorocaba.  



Em  um território 
de 14,8 mil km², o 
equivalente a 6% do 
Estado, com 1,7 milhões de 
habitantes e Produto Interno Bruto (PIB) 
estimado em R$ 48,38 bilhões, a  Região 
Metropolitana de Ribeirão Preto se desta-
ca por sua localização estratégica e no 
coração do agronegócio brasileiro. Berço 
de importantes reservas naturais, a RMRP 
abriga grandes eventos como a Feira 
Nacional do Livro de Ribeirão Preto e a a 
Agrishow, que fomenta um parque indus-
trial e tecnológico que cresce exponen-
cialmente, além de ser uma referência na 
área da saúde, através das pesquisas e 
atendimento do Hospital das Clínicas no 
Campus da USP.

A Região Metropolitana possui uma rica 
herança cultural. Lar de renomados artis-
tas plásticos, como Cândido Portinari, 
Bassano Vaccarini, Odila Mestriner e 
Pedro Manuel Gismondi, a região se 
destaca também pelo grande e diversi�-
cado cenário arquitetônico que possui.

No campo literário, possui  autores 

premiados e reconhecidos internacional-
mente como Rubens Luchetti, Menalton 
Bra� e Saulo Gomes, da mesma forma 
que no campo da música e do cinema.

Uma Região
rica em

       herança
cultural



Circuito 
Cultural
Metropolitano

O projeto Circuito Cultural Metropolitano 
consiste em atividades culturais de incen-
tivo à leitura, já realizadas pela Fundação 
do Livro e Leitura de Ribeirão Preto, 
porém dentro de um contexto cultural 
próprio de cada cidade. As cidades esco-
lhidas para esta primeira etapa do projeto 
em 2018 terão atividades que fomentarão 
a cultura criativa das cidades, com base 
nos estudos da pesquisa Cidade Humana, 
desenvolvida pelo IPCCIC em parceria 
com a Fundação do Livro e Leitura de 
Ribeirão Preto. 
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   º Livro Vivo
O objetivo deste projeto é contribuir com a formação de leitores a 
partir da revitalização de salas de leitura e bibliotecas e realização de 
atividades de fomento a leitura.

   º Livro Livre
O projeto Livro Livre pretende transformar a praça em um local de 
recreação, descanso e ponto de encontro através da leitura. Para tanto, 
o projeto pretende mobilizar cidadãos, empresas e instituições a 
ocuparem e revitalizarem o espaço público, desenvolvendo o seu 
propósito inicial de ser um ambiente de convívio, lazer e inclusão, tiran-
do o livro dos ambientes convencionais de leitura. Dentro das ativida-
des previstar serão realizadas, o�cinas, apresentações artisticas, expo-
sições e intervenções culturais.

   º Combinando Palavras
Encontros de atualização com professores da rede pública e Salão de 
Ideias com o autor trabalhado em sala de aula com os alunos.

   º Criação de Documentários
Registro audiovisual de todo projeto, de forma a registrar a identidade 
cultural de cada cidade participante.

   ºLivro Identidade Cultural Região Metropolitana
Produção de um livro com o diagnóstico cultural de todas das cidades 
da região metropolitana.

A Feira do Livro na Praça

COMB INANDO
PALAVRAS

projeto



As primeiras 9 cidades escolhidas 
depois da pesquisa Cidade Humana, 

realizada pelo IPCCIC e que  se bene�ciarão 
do projeto são:

  Cidades do Projeto

     º   Altinópolis
     º   Batatais
     º   Brodowski
     º   Jaboticabal
     º   Jardinópolis
     º   Mococa
     º   Orlândia
     º   Ribeirão Preto
     º   Sertãozinho

9 cidades

205 atividades

Ribeirão Preto | Sede do Projeto
674 mil habitantes

Área de 650.92 km²

PIB de R$ 28.087 bilhões
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20 mil pessoas alcançadas



Batatais

Altinópolis

16 mil habitantes

Área de 928 km²

PIB de R$ 398 milhões

61 mil habitantes

Área de 859 km²

PIB de R$ 1,4 bilhão



Brodowski

Jaboticabal

24 mil habitantes

Área de 278,46 km²

PIB de R$ 471 milhões

73 mil habitantes

Área de 707 km²

PIB de R$ 1 bilhão



Jardinópolis

Mococa

42.358 mil habitantes

Área de 501,87 km²

PIB de R$ 852 milhões

69 mil habitantes

Área de 855 km²

PIB de R$ 1,06 bilhão



Orlândia

Sertãozinho

43 mil habitantes

Área de 291 km²

PIB de R$ 1,05 bilhão

121 mil habitantes

Área de 403 km²

PIB de R$ 4 bilhões



Seja um 
apoiador 



FAÇA PARTE DESTE GRUPO



Circuito 
Cultural
Metropolitano

Contato

(16) 3911.1050 | contato@fundacaodolivroeleitura.com.br

R. Professor Mariano Siqueira, 81, Jd. América - Ribeirão Preto/SP - CEP 14020-188


