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APRESENTAÇÃO

Além dos autores homenageados, Ribeirão Preto, que completa 159 anos de fundação durante o
evento (dia 19 de junho), também
será protagonista da programação
da 15ª Feira do Livro.
Responsável pela organização
da Feira há 11 anos, a Fundação reforça sua missão de formar leitores
e oferecer uma programação cultural
variada e de qualidade durante todo
o ano e não apenas nos dias da Feira. Essa extensão da Feira é garantida pelos projetos Entre Feiras, Jovens Protagonistas e Feira do Livro
vai à Escola.
Nesta edição, a Fundação Feira
do Livro conta com a parceria especial do Sesc Ribeirão Preto, importante articulador cultural e educacional. Veja a programação completa
da Feira no hotsite. Acompanhe a
Feira também pelo Facebook, Instagram e Twitter. Faça o seu cadastro
no hotsite e receba nossa newsletter.

PASSADO,
PRESENTE
E FUTURO

C

onsolidada como um dos mais
importantes eventos culturais
do interior e uma das sete
maiores feiras literárias da América
Latina, a Feira Nacional do Livro de
Ribeirão Preto chega aos 15 anos
em 2015 com fôlego de adolescente e com experiência de sobra para
encantar os fãs da literatura e atrair
novos leitores.
“O Encontro dos Tempos. Novos
Olhares Sobre o Passado, o Presente e o Futuro” será o tema da Feira
deste ano. Além de revisitar as Feiras
anteriores, o evento fará uma reflexão sobre a realidade atual do Brasil
e aprofundará a relação da leitura e
do mundo digital tentando responder
à seguinte pergunta: Qual é o futuro
do livro? A literatura de todos os tempos, a história da imprensa no país,
o formato das novas plataformas que
hoje servem de auxiliares ao clássico
livro de papel e vários outros assuntosvãodesfilarpelaFeira.

EXPEDIENTE
A revista Programação da 15ª Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto é uma produção da
São Francisco Gráfica e Editora Ltda. Jornalista responsável: Eliane Silva - MTB 15.496 e
Wolfgang Pistori - MTB 67.924. Projeto gráfico: A. Gaspar. Fundação Feira do Livro de Ribeirão
Preto: Rua Mariana Junqueira, 33 - Centro - Ribeirão Preto/SP - Tel.: (16) 3911-1050.

Acesse o hotsite www.feiradolivrorp.com.br, as redes sociais da Fundação Feira do
Livro e acompanhe tudo sobre o evento. Baixe o aplicativo da 15ª Feira Nacional do Livro
de Ribeirão Preto na App Store e no Google Play.

FUNDAÇÃO FEIRA DO LIVRO
Presidente

Edgard de Castro

Vice-Presidente e curadora

Adriana Silva

Vice-Presidente

Nelson Jacintho

Superintendente

Viviane Mendonça

Assistente da
Superintendência

Gislaine Oliveira

Coordenadora de
Programação

Laura Abbad

Núcleo de Programação

Priscila Soares Prado
Yasmine Machado

Feira do Livro vai à Escola

Iara Fonseca

Coordenador Técnico
Operacional

Rogério Ceneviva

Assistente técnico
Operacional

Bruna Veiga

Coordenadora de Imprensa

Eliane Silva

Assessores de Imprensa

Wolfgang Pistori
Martha Sá

Núcleo Administrativo Financeiro

André Castro

Assistente Administrativo

Jonas Bressianine

Coordenadoria dos
Monitores

Paula Julião

Fotos

Divulgação e arquivo pessoal

www.feiradolivrorp.com.br

facebook.com/FeiraDoLivroRibeirao

@FeiraDoLivroRib

@FeiraDoLivroRib

youtube.com/FeiraDoLivroRibeirao
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PROJETOS DA FUNDAÇÃO FEIRA DO LIVRO

tas, o grupo nasceu de uma iniciativa da Fundação Feira do Livro
em 2013.
Sempre com a coordenação
e o apoio da Fundação, os Jovens Protagonistas revitalizaram
o Centro Cultural Quintino II, que
atualmente oferece aulas livres de
dança, música, teatro e escrita e
atende centenas de crianças.
O projeto Jovens Protagonistas já tem reconhecimento nacio-

nal.Nofinalde2014,foiselecionado pelo Ministério da Cultura
(MinC) como uma das principais
iniciativas de incentivo à leitura do
país. O Prêmio Leitura para Todos
éumincentivofinanceiroparaque
o grupo continue desenvolvendo
atividades e exercendo o protagonismo juvenil.
Acompanhe os Jovens Protagonistas, compartilhe a hashtag
#JovensProtagonistas.

Integrantes do grupo Jovens Protagonistas que atuam na Zona Norte
de Ribeirão; o projeto é mantido pela Fundação Feira do Livro

Os vice-presidentes, Adriana Silva e Nelson Jacintho, o escritor José
Eduardo Agualusa (convidado do Entre Feiras) e o presidente da
Fundação Feira do Livro, Edgard de Castro

#EntreFeiras
P
romover atividades culturais
acessíveis e de qualidade
ao público de Ribeirão Preto
e região durante todo o ano. Esta
é uma das missões da Fundação
Feira do Livro e, para cumpri-la,
em 2012 nasceu o projeto Entre
Feiras, circuito regular de palestras,oficinas,sessõesdecine-literatura, cine-música, contação de
histórias e atividades em escolas.
Tudo gratuito e aberto ao público.
O projeto Entre Feiras é uma
extensão da Feira Nacional do
Livro de Ribeirão Preto. As atividades acontecem nos meses que
antecedem e que sucedem o período da Feira.
“O objetivo do Projeto Entre
Feiras é oferecer uma variedade
de atividades culturais durante
todo o ano, e não apenas no período de duração da Feira, para
incentivar a formação de leitores,
favorecer o debate e o exercício da cidadania”, diz Edgard de
Castro, que é presidente da Fundação Feira do Livro desde 2014.
Neste ano, ele tem ao seu lado os
vice-presidentes Adriana Silva e
Nelson Jacintho.
Já passaram pelo Entre Feiras diversos autores, entre eles
Gilberto Dimenstein, Marcelo Canellas, Viviane Mosé, César Nunes, William Gordon, Richard Zimler, José Eduardo Agualusa, Ana
Maria Bahiana e Elisa Lucinda.
Compartilhe a hashtag #EntreFeiras para dar sugestões
de programação e comentar os
eventos!

JOVENS PROTAGONISTAS
Eles têm entre 13 e 17 anos,
moram na Zona Norte de Ribeirão Preto e atuam como agentes
sociais focados em promover e
incentivar atividades culturais na
comunidade a qual pertencem.
Chamado de Jovens Protagonis4 | 15ª FNLRP

Ste Frateschi

UMA
HISTÓRIA DE
SUCESSO EM
15 ATOS
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de evento

140 dias

atividades

10 mil

de pessoas já
passaram pela
Feira do Livro

5 milhões

Em 28 de setembro de 2001, a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto subia ao palco do Theatro Pedro II para iniciar
uma história que continua ganhando novos capítulos ainda
hoje. No dia 13 de junho de 2015, a mesma Orquestra voltará
a participar da abertura da Feira Nacional do Livro de Ribeirão
Preto, agora em sua 15ª edição.
Nesses 15 anos, a Feira proporcionou a milhares de crianças, jovens, e adultos de Ribeirão Preto e região o encontro
com centenas de autores nacionais e internacionais e suas
obras, incentivou a leitura, apresentou inúmeros espetáculos
teatrais e de dança, promoveu dezenas de shows com grandes artistas, foi palco de muita contação de histórias, sessões
decinemaeperformances.Enfim,setornouoprincipalevento cultural do interior do Estado de São Paulo. Conheça um
pouco mais dessa rica história nas próximas páginas.

Show de Gilberto Gil
na Feira de 2013

2.296
eScriToreS Já
PASSArAm PelA FeirA.
conFirA AlgunS deleS:

AriAno
SuASSunA

rubem AlveS
moAcyr
ScliAr

lygiA FAgundeS
TelleS
luíS FernAndo
veríSSimo
AdéliA PrAdo
FernAndo morAiS

Pedro bAndeirA
cArloS HeiTor cony
FerreirA gullAr
ruy cASTro

ignácio de loyolA brAndão
Frei beTTo
Zuenir venTurA
lAurenTino gomeS
THiAgo de melo
leonArdo boFF
ZirAldo
criSTovão TeZZA

João PAulo cuencA

içAmi TibA

cAco bArcelloS

ArmAndo nogueirA

mAuro mAldonATo

AnA mAriA mAcHAdo

AnTonio PrATA

ruTH rocHA

gilberTo dimenSTein

FernAndo gAbeirA

mário Sérgio corTellA
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mArcelo rubenS PAivA

Parque Maurilio Biagi - 2014

Skank - 2012

Leonardo Boff - 2012

Toquinho e MPB4 - 2009

Sócrates e Pasquale
Cipro Neto - 2007

Moacir Scliar - 2008

Xico Sá - 2014

Ferreira Gullar - 2012

Paulo Betti - 2009

linHA do TemPo

A Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto
nasceu no coração da cidade e de lá jamais saiu.
Nos espaços históricos das praças XV de Novembro e Carlos Gomes e nos palcos do Theatro
Pedro II muita cultura em suas mais diversas formas foi compartilhada e multiplicada por artistas
e autores de todas as vertentes. Mas a programaçãonãoficouapenasnocentro,alcançoushoppings, parque, estúdio e salas de cinema, outros
teatros, museus e auditórios de parceiros.

Zuenir Ventura - 2008
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504
ArTiSTAS Já PASSArAm
PelA FeirA. conFirA
AlgunS AbAixo:

gilberTo gil

gAl coSTA

JAir
rodrigueS

milTon
nAScimenTo

ney mATogroSSo

luiZ melodiA
mAriA riTA
cArlinHoS brown
deborAH colker
João cArloS mArTinS
morAeS moreirA
João boSco
mPb4
PAulinHo dA violA
diogo nogueirA
elZA SoAreS
erASmo cArloS

ArnAldo AnTuneS

lenine

ToquinHo

mAriA gAdu
Seu Jorge

SkAnk

demônioS dA gAroA
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lobão

AdriAnA cAlcAnHoTo

lô borgeS

ZecA bAleiro

Laura Muller - 2013

Milton Nascimento - 2008

AS FASeS

A Feira Nacional do Livro de Ribeirão
nasceu falando quase exclusivamente de
literatura. De 2007 a 2013, com a necessidade de aumentar o alcance e expandir seu
público, a Fundação Feira do Livro, que assumiu em 2004 a realização do evento no
lugar da Prefeitura, investiu em shows musicais de diversos estilos. De Gilberto Gil a
Skank, a Esplanada do Theatro Pedro II foi
palco de momentos inesquecíveis. Após
consolidar o evento como a sétima maior
feira literária a céu aberto da América Latina,
a Fundação redirecionou em 2014 a programação para valorizar ainda mais a literatura.
Com a maturidade, a Feira expandiu suas
atividades e calendário e chega aos 15 anos
promovendo atividades o ano todo. São várias histórias, escritas por milhares de mãos.
Venha escrever mais uma neste ano.

Jair Rodrigues - 2012

Ariano Sussuna - 2013

Espetáculo Belle, de
Deborah Colker - 2014
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Caco Barcellos - 2008

HOMENAGEADOS - 15ª FEIRA DO LIVRO DE RIBEIRÃO PRETO

Conheça os homenageados

PAíS: brASil

AuTor: mário de AndrAde

Completando 70 anos de sua morte, e entrando em domínio público a partir do ano que vem, o escritor Mário de Andrade foi escolhido como o autor homenageado da 15ª Feira
em votação na internet realizada no ano passado. Mário Raul
de Morais Andrade (1893-1945) é um dos nomes mais destacados não apenas da literatura, mas da cultura brasileira do
século XX, tendo liderado a marcante e simbólica Semana da
Arte Moderna de 1922. O escritor, que manteve uma rivalidade histórica com Oswald de Andrade, foi homem de muitas
faces,dimensõesesignificados,comoelemesmosedefiniu
num dos poemas do livro “Remate de Males”, de 1930. “Eu
sou trezentos, sou trezentos-e-cincoenta”. Em 1922, lançou
“Paulicéia Desvairada”. Publicou ainda, entre outros, “Amar,
Verbo Intransitivo: Idílio”, “Macunaíma, o Herói sem Nenhum
Caráter”, considerada a obra mais importante da primeira
fase modernista, e “Belazarte” (1934).Ferrenho defensor do
abrasileiramento do Brasil, Mário dedicou boa parte de sua
vida a esse trabalho, compartilhando essa visão com outros
modernistas dos anos 1920.

Diversas culturas espalhadas por um território continental de quase 9 mil km², o quinto maior do
mundo, ajudam a explicar a importância da literatura, da política e da economia do maior país de
língua portuguesa do planeta. Atualmente, a literatura nacional tem sua qualidade reconhecida no
exterior, a produção é cada vez maior e, a cada ano, surgem novos talentos que encontram espaço
nas centenas de editoras de todos os portes espalhadas pelo país.
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AuTor educAção:
rubem AlveS

Pedagogo, poeta e filósofo
de todas as horas, cronista do
cotidiano, contador de histórias,
ensaísta, teólogo, acadêmico,
autor de livros para crianças,
psicanalista, Rubem Alves foi
um dos intelectuais mais famosos e respeitados do Brasil.
Morreu com 80 anos em 19 de
julho de 2014 em Campinas,
por falência múltipla de órgãos.
Rubem Alves foi um questionador do modelo clássico de
ensino, no qual o professor se
preocupa apenas em passar
conteúdos aos seus alunos.
“Esse modelo não funciona
mais. É preciso saber quais perguntas os alunos estão fazendo. O ensino tem a ver com a
capacidade de fazer perguntas.
Isso desenvolve a inteligência.”

HOMENAGEADOS

"Um livro são pedaços de mim espalhados ao vento como sementes, para irem nascer
onde o vento as levar." Rubem Alves - www.lojarubemalves.com.br

AuTorA
inFAnToJuvenil:
ruTH rocHA

Para a autora infantojuvenil homenageada da 15ª Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto, Ruth Rocha, a
leitura é a principal ferramenta de estímulo para a educação. Sua ficção
mais famosa é “Marcelo, Marmelo,
Martelo”, que vendeu mais de 1 milhão de livros. Ganhadora do Prêmio Jabuti em 2012, Ruth tem como
maior inspiração a obra de Monteiro
Lobato, com quem compartilha a
temática social e política, com forte
inclinação para o bom humor.
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HOMENAGEADOS

divo mArino
Tradicionalmente, a Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto homenageia um autor
da região. Em 2015, será a vez do escritor
e professor Divo Marino, que tem no sangue a profissão de educador. Já escreveu
e publicou 12 livros. A obra de estreia foi a
novela “João Marangalha”. O último, “Orquídeas para Lincoln Gordon”, publicado em
1998, é um comovente relato sobre o golpe
militar de 1964.
Uma atividade que Divo exerce até hoje
é a de articulista: há mais de 60 anos colabora com diversos periódicos de Ribeirão
Preto e região, como o centenário jornal A
Cidade, onde mantém coluna aos domingos. Além de educador, escritor e articulista,
Divo, “por esporte”, é pintor e caricaturista,
tendo participado de inúmeras exposições
de arte em Ribeirão Preto.
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PATrono: cHAlim SAvegnAgo

O empresário Sebastião Edson Savegnago, o Chalim, está à frente de dois negócios bem sucedidos: uma rede de supermercados e um instituto que, por meio da
cultura, transforma a vida de centenas de
crianças e jovens de Ribeirão Preto e região.
A história de Chalim nos negócios começa
em 1976, quando o pai, Aparecido Savegnago, abriu um pequeno mercado em Sertãozinho, com 300 m² e seis funcionários.
Hoje, são 32 lojas (outras quatro devem ser
inauguradas ao longo do ano), quatro postos de combustíveis e uma loja virtual. No
total, o grupo emprega diretamente 6.200
pessoas.
A menina dos olhos de Chalim, no entanto, é a Instituição Aparecido Savegnago,
que leva o nome de seu pai, atende 230
alunos entre oito e 17 anos e tem como
presidente sua mulher, Shirley Savegnago.
O instituto oferece gratuitamente cursos de
música instrumental, artes (pinturas em tela
e desenho), informática e coral. As famílias
precisam comprovar baixa renda para matricularem suas crianças. Setenta por cento
das vagas são destinadas a crianças carentes e 30% a filhos de funcionários. “Estou
muito feliz com os resultados. Numa época
de internet desenfreada, conseguimos colocar jovens para pintar, desenhar, tocar instrumentos de sopro, de cordas, percussão
ecoral.Émuitogratificante”.

Assista no seu celular à
história real de Kiko e Bia.
O Ourocard convida você
a realizar tudo que deseja.

O Kiko fez um casamento
surpresa para a Bia.
E você também pode
realizar tudo o que deseja.
Porque quem tem
Ourocard tem tudo.

Ourocard é um cartão pra tudo.

Para você realizar seus planos e

viver seus sonhos. Para comprar

com segurança na internet e para

personalizar com a foto de um

momento inesquecível. Porque para

ser um cartão completo precisa

oferecer tudo o que você deseja.

#cartaopratudo

Ourocard.

Quem tem,
tem tudo.

bb.com.br/cartaopratudo
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Produção OSRP

Colégio
Marista

Localize-se na Feira

Theatro
Pedro II

Centro
Cultural
Palace

13 de junho, sábado

OAB-RP

Biblioteca
Padre
Euclides

19h - ABERTURA

MARP
Museu de
Arte de
Ribeirão

Q. II
Quintino
Facci II

Local: Theatro Pedro II - Sala Principal
A edição especial de 15 anos da Feira do Livro abre com um espetáculo interativo, que passeia
pela história da Feira, promovendo o encontro da produção cultural da cidade. O evento terá
participações especiais da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto e do seu Coro Lírico e do
balé de Renata Celidônio, entre outros. A Orquestra, sob a regência de Reginaldo Nascimento,
apresentará obras de Rossini, Villa-Lobos e Tchaikovsky.
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Praça
Carlos
Gomes

14 de junho, domingo

9h - Salão de Ideias

10h - Salão de
Ideias

PLATAFORmA DOS
ESCRITORES
Local: Centro Cultural
Palace - Auditório Pedro
Paulo da Silva
Octávio Verri Filho é
promotor de Justiça
aposentado, colecionador de
livros sobre a historiografia
e literatura da região e
responsável pelo site www.
plataformaverri.com.br.

15 ANOS - FEIRA DO LIVRO
E hOmENAgEm AO PATRONO
Local: Theatro Pedro II - Auditório meira Júnior
Um Salão de Ideias com a participação de Sebastião
Edson Savegnago, o Chalim Savegnago, patrono da 15ª
Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto, abre a maratona
de atividades deste ano. Além de um bate-papo com o
patrono, que é empresário e mantém projetos sociais
ligados à área de música, no evento será lançado o
documentário com a história da feira, “Quem Viveu Pode
Contar: 15 Anos de Feira do Livro de Ribeirão Preto.”

10h - Oficina

A CONSTRUçãO DO
gOSTO - A INDúSTRIA
CULTURAL E A LITERATURA
COm mAThEUS ARCARO
Local: Centro Cultural Palace Sala de Oficinas
O objetivo desta oficina é
despertar nos ouvintes a
sensibilidade para diferentes
manifestações artísticas; estimular
a reflexão para distinguir ou
aproximar obras de arte tendo
em vista suas peculiaridades e o
contexto no qual estão inseridas;
desenvolver o senso crítico para
que haja certa autonomia nas
avaliações estéticas, evitando
tanto o relativismo quanto o
dogmatismo. 25 vagas.

10h - Salão de Ideias

ESCOLAS SEm VIOLêNCIA, COm
SÂmARA AZEVEDO e ADRIANA SILVEIRA
Local: Centro Cultural Palace - Auditório
Palace
Adriana Silveira é mãe de uma das
12 vítimas do massacre de Realengo,
ocorrido em 7 de abril de 2011. Ela conta
sua luta depois da tragédia e o que vem
fazendo para ajudar a manter a segurança
nas escolas. A história é contada no
livro “Violência na Escola - O desafio de
enfrentar o bullying e reconstruir a paz”,
da jornalista Sâmara Azevedo.

11h - Prêmio
Literário

ENTREgA DO PRêmIO
LITERÁRIO RUBEm ALVES
Local: Theatro Pedro II - Café
do Theatro
Os melhores trabalhos serão
premiados com aparelhos
eletrônicos e livros. O Prêmio,
criado pela Academia
Ribeirãopretana de Letras.
Promovem o prêmio a Fundação
Feira do Livro, Instituto Feira
do Livro, Academia de Letras
e Artes de Ribeirão, União
Brasileira de Escritores, União
dos Escritores Independentes,
Casa do Poeta e do Escritor,
União Brasileira dos Trovadores
e Ordem dos Velhos Jornalistas.
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14 de junho, domingo

11h - Salão de Ideias

14h - Salão de Ideias

PASSADO, PRESENTE E FUTURO DO JORNALISmO ImPRESSO
Local: Theatro Pedro II - Auditório meira Júnior
Em meio à crise que toma conta do jornalismo no país, com demissões em massa nos últimos meses, a
15ª Feira Nacional do Livro de Ribeirão contará com a presença de experientes profissionais que atuam em
jornais centenários. Conseguirá o jornalismo impresso sobreviver ao avanço dos meios digitais? O debate
contará com a participação de Rosana Zaidan (chefe de redação do A Cidade, jornal com 110 anos), Correa
Neves Jr. (diretor geral do Comércio da Franca, que completa o centenário em 30 de junho deste ano) e
mario Evangelista (editor do A Tribuna de Santos, jornal com 121 anos).

13h30
Coral da
Piatto

Local: Centro
Cultural
Palace Auditório
Pedro Paulo
da Silva

LILIAN RODRIgUES DE OLIVEIRA ROSA
Local: Centro Cultural Palace - Auditório Pedro
Paulo da Silva
Com a mediação da também historiadora Sandra
Molina, Lilian Rodrigues de Oliveira Rosa lançará seu
livro "A Santa Sé e o Estado Brasileiro - Inserção da
Igreja Católica na Política Brasileira 1920 - 1937”,
da editora Paco. Lilian é doutora em História, pósdoutoranda em Administração - Gestão de Políticas
Públicas. Seu primeiro livro, “Comunistas em Ribeirão
Preto”, é resultado de sua dissertação de mestrado.
É coautora de seis obras editadas pelo IPCCIC Instituto Paulista de Cidades Criativas e Identidades
Culturais, lançadas nos últimos dois anos, entre elas
as biografias de Bassano Vaccarini e Fúlvia Gonçalves.

14h - Salão de Ideias

A BUSCA DE SENTIDO ONTEm, hOJE E SEmPRE, COm mARINA LEmOS SILVEIRA
FREITAS, mARIA LUIZA DE SOUZA E hELLEN LUIZA mEIRELES SILVA
Local: Centro Cultural Palace - Auditório Palace
Afinal, qual é o sentido da vida? Com conteúdos relevantes para tentar responder a pergunta, uma
médica, uma poeta e uma psicóloga refletem sobre o valor do passado, a importância de viver o
presente e de preparar adequadamente o futuro, focando na visão da Logoterapia, ciência criada pelo
professor doutor Vitor Emil Frankl.
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14 de junho, domingo

16h - Salão de Ideias

ELIANE BRUm
Local: Theatro Pedro II - Auditório meira Júnior
Gaúcha de Ijuí, nascida em 1966, Eliane Brum é jornalista, escritora e documentarista.
Trabalhou 11 anos como repórter do jornal Zero Hora, de Porto Alegre, e 10 como repórter
especial da Revista Época, em São Paulo. Desde 2010, atua como freelancer. Publicou seis
livros (cinco de não ficção e um romance), além de participar de coletâneas de crônicas,
contos e ensaios.
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14 de junho, domingo

17h - Salão de Ideias

RIBEIRãO PRETO - A hISTÓRIA ImPRESSA - POPULISmO
RADIOFÔNICO
Local: Centro Cultural Palace - Auditório Pedro Paulo da Silva
O autor de Ribeirão Preto homenageado da Feira, Divo marino, se junta aos
jornalistas André Luiz Rezende e Antonio Carlos morandini para falar sobre
a importância do rádio na comunicação e na história de Ribeirão Preto e
sobre o livro “Populismo Radiofônico em Ribeirão Preto”, livro que Marino
lançou há exatos 40 anos e que terá edição especial lançada no evento pela
Fundação Feira do Livro. Rezende também é empresário e pesquisador da
história das comunicações, sendo coautor dos livros “PRA-7: a Primeira
Rádio do Interior do Brasil” (2005) e “Uma Vida de Entrega” (2015).
Morandini comanda o programa Larga Brasa, da TV Mais.

21h - Espetáculo

BRASIL mATUTO
Local: Theatro Pedro II - Sala Principal
O espetáculo "Interiores" do grupo de câmara
experimental Brasil Matuto busca apresentar
músicas dos diversos estilos brasileiros
"regionalizadas", sempre em profícuo
cruzamento com as sofisticadas manifestações
da música de concerto. É a partir daí que se
pode ouvir peças solos para viola caipira e
rabeca em síntese com a sofisticada sonoridade
clássica do piano; ou o oposto: músicas do
sofisticado repertório de Tom Jobim em versões
camerísticas regionalizadas, "caipiramente"
menos bossa e mais nova. A proposta é não
distinguir mais os interiores dos "eruditos"
Camargo Guarnieri e Villa-Lobos dos regionais
Zé Côco do Riachão e Pena Branca, por
exemplo. O grupo é formado por José gustavo
Julião de Camargo (viola caipira), Lucas galon
(chitarrino, violão, piano, voz, viola e viola de
cocho), Sara Cesca (rabeca nordestina, violino
e voz), Deva mille (percuteria/timbreteria) e
Ladson Bruno (violoncelo).
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Q. II

14 de junho, domingo
18h - Sarau

SARAU PRETO CONVIDA
SÉRgIO VAZ E RENAN INQUÉRITO
Local: Centro Cultural Quintino II
O Sarau Preto, que já se tornou tradição
na Zona Norte de Ribeirão Preto, abre
as portas para uma edição especial.
Nascido em Ladainha (MG), Sérgio
Vaz é escritor com 25 anos de carreira
e diversos trabalhos publicados. Vaz
fundou a Cooperativa Cultural da
Periferia em São Paulo e o Sarau da
Cooperifa, que reúne semanalmente
mais de 400 pessoas. Renan Inquérito
é doutorando em geografia pela Unesp
de Rio Claro e leciona na mesma
faculdade. Deste 1997 inserido na
cultura hip-hop, está à frente do grupo
de rap Inquérito. É integrante do Rachão
Poético (Copa Mundão de Poesias) e
do coletivo Literatura Ostentação. Há
dois anos organiza a Parada Poética,
sarau mensal que acontece na Estação
Ferroviária de Nova Odessa e em escolas
da Região Metropolitana de Campinas.

Paula Camargo

18h30 - Conferência

mÁRIO SÉRgIO CORTELLA
Local: Theatro Pedro II - Sala Principal
Com um portfólio de 15 livros escritos nos últimos cinco anos, o filósofo
e mestre em Educação Mário Sérgio Cortella fala sobre vida, atitude e
ética. É colunista da rádio CBN, trabalhou por quase duas décadas ao lado
do educador Paulo Freire. Cortella foi secretário de Educação da cidade
de São Paulo entre 1991 e 1992. Neste ano, Cortella lançou “Educação,
Convivência e Ética” e “Educação, Escola e Docência”.
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8h30 - Sarau

15 de junho, segunda-feira

Q. II

Bianca Barros

8h I 9h I 10h I 14h15
15h30 I 16h30 Contação de histórias
TÂNIA ALONSO APRESENTA
RUTh ROChA
Local: Teatro marista
A atriz Tânia Alonso apresenta
o universo das histórias de Ruth
Rocha, autora infantojuvenil
homenageada pela Feira. Os livros
“Marcelo, Marmelo, Martelo e
Outras Histórias”, “Gabriela e
Terezinha”, “O Dono da Bola” e
“Quem Tem Medo do Ridículo?” são
trabalhados de maneira lúdica e
interativa despertando o interesse
das crianças pela leitura e pelo
universo criativo de Ruth Rocha.

SÉRgIO VAZ
Local: Theatro Pedro II - Sala Principal
O escritor e agitador cultural Sérgio Vaz é a favor de criança
presa. Na escola. “Sou a favor do aumento da maioridade
escolar. Isso mesmo, lugar de criança é presa na escola
(das 8h às 17h) e sendo torturada por aulas de Matemática,
Português, Ciência, Música, Teatro, Geografia, Química,
Física… Ou tomando banho de sol enquanto fazem Educação
Física. Quando elas começarem a criar asas, trancá-las na
biblioteca para aprenderem a lapidar sonhos. Nessa cadeia,
os professores com superssalários, supertreinamento,
supermotivados não deixarão nada nem ninguém escapar do
castigo da sabedoria. Serão tempos difíceis para a ignorância.
Depois de cumprirem pena e se tornarem cidadãos, terão
liberdade assistida… Pelos pais orgulhosos”, diz.

8h30 - Salão de Ideias

PARADA POÉTICA, COm RENAN INQUÉRITO
Local: Escola Estadual Professor Doutor João
Baptista Spinelli
Escritor, poeta, músico, professor e agitador cultural,
Renan Inquérito é doutorando em geografia pela
Unesp de Rio Claro, onde também leciona para a
graduação. Desde 1997 inserido na cultura hip-hop,
está à frente do grupo de rap Inquérito. Gravou quatro
discos, o mais recente, “Corpo e Alma”, e assinou a
trilha sonora do filme “Triunfo” (2014). Após realizar
oficinas de literatura em escolas, presídios e unidades
da Fundação Casa, lançou o livro “#PoucasPalavras”
(2011) e assinou o roteiro da “Ópera Rap Global” em
parceria com o sociólogo português Boaventura de
Sousa Santos. Há dois anos organiza a Parada Poética,
sarau mensal que acontece na Estação Ferroviária de
Nova Odessa e em escolas de Campinas.
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15 de junho, segunda-feira

9h30 - Incubadora Cultural

Local: Centro Cultural Palace - Auditório Pedro Paulo da Silva

10h - Salão de Ideias

SExUALIDADE E DROgAS, QUESTãO JUVENIL, COm CAmILO ANDRÉ mÉRCIO xAVIER,
ERIKSON FURTADO, mARTA EDNA DIOgENES YAZLLE E NORmA TIRABOSChI FOSS
Local: Centro Cultural Palace - Auditório Pedro Paulo da Silva
Camilo André mércio xavier é médico ortopedista e escritor, com oito livros de poesia publicados.
Coordena os projetos culturais Incubadora Cultural e Ribeirão Cultural. Erikson Felipe Furtado é
professor de Psiquiatria da Infância e Adolescência da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto
da USP, em Ribeirão Preto. Pesquisa temas relacionados ao álcool e às drogas e psicopatologia
do desenvolvimento. marta Edna holanda Diógenes Yazlle é médica, formada pela Universidade
Federal do Ceará, com especialização em Ginecologia e Obstetrícia. Norma Tiraboschi Foss é
médica dermatologista, coordena o Centro de Referência Nacional em Dermatologia Sanitária da
Faculdade de Medicina da USP-RP.

10h - Salão de Ideias

PENSAR ETICAmENTE E FILOSOFICAmENTE A FELICIDADE, COm mARCELO xAVIER DOS SANTOS
Local: Centro Cultural Palace - Auditório Palace
O bate-papo percorre os filósofos do passado, do presente e conceitua modelos de felicidade
buscando conviver eticamente com os outros, sem abandonar nossa individualidade, mas pensando
filosoficamente em maneiras de agir coletivamente para construir uma sociedade justa e feliz.
Marcelo Xavier dos Santos é vice-diretor da Escola Estadual Otoniel Mota, filósofo, pedagogo e
historiador, especialista em Mídias na Educação.
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15 de junho, segunda-feira

11h - Salão de Ideias

gREgÓRIO DUVIVIER
Local: Theatro Pedro II - Sala Principal
Gregório Duvivier é formado em Letras
pela PUC, no Rio de Janeiro. Participou
do filme “Apenas o fim” (2009) e de
diversas peças teatrais, entre elas “Zé
- Zenas Emprovisadas”, vencedora do
Prêmio Shell em 2004, e “Uma noite na
Lua”, pela qual ganhou o prêmio APTR
de melhor ator em 2012. É um dos
idealizadores, roteirista e ator do coletivo
Porta dos Fundos, além de cronista no
jornal Folha de S.Paulo. Na literatura,
Duvivier publicou os livros “A Partir de
Amanhã eu Juro que a Vida Vai Ser Agora”
(2008) e “Ligue os Pontos - Poemas de
Amor e Big Bang” (2013).
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14h - Salão de Ideias
RUmOS DA LITERATURA, COm
ANTONIO FAIS, ARNALDO
mARTINEZ BACCO JúNIOR,
gABRIEL DE LUCA TRIZOgLIO E
mAx WAgNER TARgA
Local: Centro Cultural Palace Auditório Pedro Paulo da Silva
Antonio Fais é filósofo, escritor e
cientista da computação. É presidente
da Orquestra Filarmônica de São Carlos
e autor dos livros: “É Quase Tudo Quase
Verdade”, “Água do Cano Torto e Outros
Contos do Jaú”, “A Bola e Outros Contos
Para Ler na Escola”, “A Cola e Outros
Contos Para Ler na Escola”. Arnaldo
martinez Bacco Junior é professor de
História e especialista em Metodologia do
Ensino de História e Educação. É poeta,
cartunista e quadrinista. O paulistano
gabriel de Lucca Trizoglio é escritor e
desde 2005 publica textos na internet.
É autor dos livros “Noites do Jardim”
(2014) e “O Mendigo Samuel” (2015).
O teólogo max Wagner Targa estuda
História e trabalha no Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo. Seu primeiro
livro “A Última Poesia - Do Orgulho Nasce
a Guerra” será lançado neste mês.

15 de junho, segunda-feira

15h - Leitura Dramática

ANA LUISA ESCOREL
Local: Theatro Pedro II - Auditório meira Júnior
A paulistana Ana Luisa Escorel é bacharel pela
Escola Superior de Desenho Industrial, do Rio de
Janeiro, integrando a primeira geração de designers
com formação regular e nível superior no Brasil. Em
2000 fundou a Ouro sobre Azul, empresa voltada
para a atividade de design gráfico e para a edição
e a distribuição de livros. É autora de “Brochura
Brasileira: Objeto Sem Projeto” (1974), “O Efeito
Multiplicador do Design” (2000, 2002 e 2004),
“O Pai, a Mãe e a Filha” (2010 e 2012 - livro de
lembranças da infância, finalista do Prêmio Portugal
Telecom) e “Anel de Vidro” (2013 e 2014 - romance
escolhido pelo Prêmio São Paulo de Literatura
como o melhor livro do ano de 2014). Ana Luísa é
filha de Antonio Candido, sociólogo e um dos mais
respeitados estudiosos da literatura nacional.

16h - Salão de Ideias

LITERATURA DE CORDEL E SUAS INFLUêNCIAS NAS OBRAS DE ARIANO
SUASSUNA, COm gILSON ROLLEmBERg
Local: Centro Cultural Palace - Auditório Palace
A homenagem ao dramaturgo Ariano Suassuna apresenta o texto “A Peleja do Professor Zeca Com A Inspetora
Zuca”, de Ariano Suassuna, pelo grupo teatral “Rollemberg”, com Aline Bruna, Everton Nero e Gilson Rollemberg.

17h - Salão de Ideias

RIBEIRãO PRETO - A hISTÓRIA ImPRESSA
Local: Centro Cultural Palace - Auditório Pedro Paulo da Silva
O bate-papo foca a história do Theatro Pedro II e da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto. O teatro é tema do livro
“Memórias de um Theatro: o Fio da História”, lançado pelo IPCCIC em 2014, resultado de um trabalho de pesquisa
em equipe, que contou com a participação de Adriana Silva e Luciana Rodrigues, entre outros. A Orquestra tem
seus capítulos contados em“Jubileu de Brilhante”, de Ferraz Júnior e gisele haddad. Adriana Silva é jornalista,
doutora em Educação, pós-doutoranda em Administração - Gestão de Políticas Públicas. Tem dois romances
publicados. Luciana Rodrigues é psicóloga e mestre em psicologia pela USP. O jornalista Ferraz Júnior passou por
diversos veículos de comunicação do país e atualmente está na Rádio USP Ribeirão. Publicou o livro biográfico
“Corre, Maria! A Vontade de Vencer” (2005), sobre a atleta Maria Zeferina Rodrigues Baldaia. Gisele Laura Haddad
é doutoranda em Artes pela Escola de Comunicações e Artes da USP. Em 1997 fundou a Harmonia Ensino Musical,
onde leciona piano e teclado. Atua como professora do curso de Música da Unaerp.
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15 de junho, segunda-feira
18h30 - Conferência

ROBSON RODOVALhO
Local: Theatro Pedro II - Sala Principal
Robson Lemos Rodovalho é físico, filósofo
e teólogo. É bispo presidente e fundador
do Ministério Sara Nossa Terra. Tem mais
de 70 livros publicados. Deputado por um
mandato (2007 a 2010), Rodovalho apresenta
diariamente o programa Vida com Esperança,
pela TV Gênesis. Também canta e compõe:
lançou 3 DVDs e 7 CDs. Pesquisador dedicado
às relações da física quântica com o mundo
espiritual e o homem, Rodovalho apresenta
conferências, no Brasil e no exterior, sobre
temas como Batalha Espiritual, Quebra de
Maldições, Princípios da Física Quântica, O
Valor do Dinheiro e sua Gestão Próspera,
Gestão Pessoal e Empresarial, além de Ciência
e Fé - O Reencontro pela Física Quântica.

19h - Salão de Ideias

UmA VIDA DE ENTREgA, COm JOãO NAVES
Local: Centro Cultural Palace - Auditório Pedro
Paulo da Silva
Os jornalistas André Luís Rezende, Ana Cândida Tofeti e
Robson Campi mergulharam na vida do empresário João
Naves, fundador do Grupo Rodonaves, e o resultado foi um
livro recheado de inspiração e exemplos de sucesso. O livro
“Uma Vida de Entrega” é o primeiro volume da série Grandes
Empresários ACIRP, que conta a trajetória de sucesso de
empresários cujos negócios nasceram em Ribeirão Preto.
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20h - Salão de Ideias

DIFICULDADE DE APRENDIZADO
POR CONTA DA DEFICIêNCIA NA FALA,
COm JAImE ZORZI
Local: OAB - Auditório
Jaime Zorzi é fonoaudiólogo,
doutor em Educação pela Unicamp,
especialista em linguagem oral,
escrita e aprendizagem. Desenvolve
procedimentos de avaliação e
intervenção, largamente adotados
por educadores e clínicos. Diretor
do Cefac - Saúde e Educação, atua
como coordenador, organizador e
professor de cursos nas áreas da
Fonoaudiologia e Educação. É autor
de uma série de publicações sobre
linguagem oral, linguagem escrita e
aprendizagem.
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16 de junho, terça-feira

8h I 9h I 10h
14h15 | 15h30
16h30 - Contação
de histórias

TÂNIA ALONSO
APRESENTA RUTh ROChA
Local: Teatro marista
A atriz Tânia Alonso
apresenta o universo das
histórias de Ruth Rocha,
autora infantojuvenil
homenageada pela
Feira. Os livros “Marcelo,
Marmelo, Martelo e Outras
Histórias”, “Gabriela
e Terezinha”, “O Dono
da Bola” e “Quem Tem
Medo do Ridículo?” são
trabalhados de maneira
lúdica e interativa
despertando o interesse
das crianças pela leitura
e pelo universo criativo de
Ruth Rocha.

8h30 - Salão de Ideias

PEDRO BANDEIRA
Local: Theatro Pedro II - Sala Principal
Com quase 30 milhões de livros vendidos, Pedro Bandeira é
o autor de literatura juvenil mais vendido no Brasil e, como
especialista em letramento e técnicas especiais de leitura,
auxilia professores em todo o país. É autor da série “Os Karas”
e dos livros “O Fantástico Mistério de Feiurinha” e “A Marca
de uma Lágrima”, entre mais de 80 títulos publicados. Desde
jovem é apaixonado por teatro, onde trabalhou com Patrícia
Galvão e Plínio Marcos. Também trabalhou como jornalista por
muitos anos e dá a dica sobre sua inspiração, que parece não
ter fim. "Às vezes tiro idéias das cartas porque o conteúdo das
mensagens são os mais diversos. Tem quem pede conselho
sentimental, outros dizem que não se dão bem com os pais e
já recebi até carta de presidiário. Tento responder a todas".

9h30 - Apresentação musical

10h - Sarau

ESCOLA ESTADUAL JARDIm DIVA TARLÁ DE CARVALhO
Local: Centro Cultural Palace - Auditório Palace

VADINhO E CASImIRO | Local: Centro Cultural Palace - Auditório Pedro Paulo da Silva

26 | 15ª FNLRP

16 de junho, terça-feira

10h - Salão de Ideias

ESCOLA ESTADUAL JARDIm DIVA TARLÁ DE
CARVALhO
Local: Centro Cultural Palace - Auditório Palace

14h - Sarau

RENATO CASTANhARI
Local: Theatro Pedro II - Auditório
meira Júnior
O paulistano Renato Castanhari Júnior
tem formação superior em Comunicação
Social, Economia e, desde 1977, atua
como publicitário. Foi redator da
Almap, Alcântara Machado Publicidade,
diretor de criação e do escritório de São
Paulo da Artplan Publicidade e, desde
1990, tem a sua própria empresa de
marketing e comunicação. Premiado
em diversos festivais publicitários do
Brasil e exterior, em 2011 lançou o seu
primeiro livro, o romance “Deus me
Acuda”. Desde julho de 2011 mantém
o Blog “Crônicas, Contos e Artes,
Ladeira da Memória”, que virará livro e
exposição de artes.

11h - Salão de Ideias

CONSUmO DE ÁgUA NO PASSADO, PRESENTE E FUTURO, COm mANOEL EDUARDO TAVARES FERREIRA,
OSmAR BARRA, PAULO FINOTI E PEDRO ROBERTO DAmASCENO
Local: Centro Cultural Palace - Auditório Pedro Paulo da Silva
manoel Eduardo Tavares Ferreira é engenheiro agrônomo formado pela Unesp, apicultor, ambientalista
e preside a Associação Ecológica Pau Brasil. Osmar Barra é autor dos livros “Quanta Saudade!”, “O Meio
Ambiente da Antiguidade aos Nossos Dias”, “A Trilha dos Desbravadores (Escoteiros), Pioneiros do Brasil”
e “Santos Dumont Cientista, Inventor e Gênio”. Paulo Finotti é químico industrial, ambientalista e fundou
o Centro de Estudos Ambientais da Universidade de Araraquara. Pedro Roberto Damasceno tem formação
em Planejamento e Gestão Ambiental e Publicidade e Propaganda. É autor dos livros “A Arte de Pescar na
Natureza” e “Projeto de Reestruturação Social Ribeirinha”.

13h30 - Coral da Unaerp

COm DIREçãO DE CRISTINA mODÉ ANgELOTTI
Local: Centro Cultural Palace - Auditório Pedro
Paulo da Silva

15ª FNLRP | 27

16 de junho, terça-feira

14h - Salão de Ideias

ELY VIEITEZ
LISBOA
Local: Centro Cultural
Palace - Sala de Oficinas
A professora de
Literatura Brasileira e
mestre em Semiótica
e Estudos Literários
pela Unesp Ely Vieitez
Lisboa ministra
curso para escritores
e interessados em
escrever ficção. Na
oficina, Ely trabalha
com o conceito correto
de ficção, diferença
essencial entre autor
e narrador, temáticas
variadas, discursos
do texto, emprego da
linguagem figurada,
tipos de finais abertos
e fechados. 30 vagas.
Veja mais informações
sobre as inscrições na
página 62.

14h - Oficina

LITERATURA: PASSADO, PRESENTE E FUTURO, COm CLÁUDIA CANTARELLA,
LEDA PEREIRA, mARLENE CERVIgLIERI E mARIA JOSÉ BOTTINO ROmA
Local: Centro Cultural Palace - Auditório Pedro Paulo da Silva
Cláudia Cantarella é mestre em Estudos Literários pela Unesp, leciona no Colégio Anglo e no
Otoniel Mota. A escritora Leda Pereira é formada em Letras e já publicou os livros "Perfil de
Mulher" e "Lembranças - Poemas, Crônicas e Contos". Atualmente, preside a União dos Escritores
Independentes. marlene Cerviglieri é professora, pedagoga e psicóloga. Escreve contos, crônicas,
poesias e histórias infantis. maria José Bottino Roma é formada em Letras pela PUC-Campinas,
mestre em Estudos Literários e especialista na obra de Lygia Fagundes Teles.
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16 de junho, terça-feira
16h - Salão
de Ideias

IgNÁCIO DE LOYOLA BRANDãO
Local: Theatro Pedro II Auditório meira Júnior
Ignácio de Loyola Brandão,
nascido em Araraquara em 1936,
jornalista e escritor, é autor de
41 livros entre romances, contos,
crônicas, viagens, infantis e uma
peça teatral. Orgulha-se de ter
recebido um Prêmio Jabuti como
Melhor Livro do Ano em 2008
com um infantil, “O Menino que
Vendia Palavras”. Nos últimos
anos vêm procurando entender
o Brasil por meio do mundo
da criança, “a única que diz
a verdade neste país porque
ainda não está vendida nem
corrompida”. Seu livro mais
recente, “Os Olhos Cegos dos
Cavalos Loucos”, mostra um avô
ensinando ao neto a decência da
não delação, procurando absolver
crimes e pecados, salvando
cabeças e bolsos. “O Brasil atual
é uma ficção que nem a literatura
imaginou. Brasília é a cabine
fechada de comandantes que
jogam o avião no solo.”

17h - Ribeirão Preto - A história Impressa

mEmÓRIAS DOS CAFEZAIS, COm LILIAN RODRIgUES, NAINÔRA BARBOSA DE FREITAS E SANDRA mOLINA
Local: Centro Cultural Palace - Auditório Pedro Paulo da Silva
O livro “Memórias dos Cafezais: a Vida nas Fazendas” foi lançado no ano passado e é fruto de uma intensa
pesquisa de cinco profissionais de várias áreas, entre elas as três historiadoras Lilian Rodrigues de Oliveira Rosa,
Nainôra maria Barbosa de Freitas e Sandra Rita molina. As autoras já trabalharam juntas em outras pesquisas
que resultaram em livros. “Paisagem Cultural do Café”, que foi lançado em 2013, propõe um roteiro do patrimônio
edificado da cidade. Nainôra e Sandra são coautoras também, ao lado de outros pesquisadores, de “O Menino que
Virou Festa: a Cruz do Pedro em Ribeirão Preto”.
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16 de junho, terça-feira
18h30 Conferência

"BRASIL: UmA
BIOgRAFIA", COm hELOISA
STARLINg E LIRA NETO
Local: Theatro Pedro II - Sala
Principal
A historiadora e professora titular
da UFMG heloisa Starling lança
o livro “Brasil: Uma Biografia”
do qual é coautora. Heloisa
também publicou os livros “Os
Senhores das Gerais: os Novos
Inconfidentes e o Golpe de
1964”, “Lembranças do Brasil —
Teoria Política, História e Ficção
em Grande Sertão Veredas” e
“Uma Pátria para Todos: Chico
Buarque e as Raízes do Brasil”.
O debate conta também com o
jornalista e escritor Lira Neto,
vencedor de quatro prêmios
Jabuti de Literatura e um Prêmio
da Associação Paulista dos
Críticos de Arte (APCA), sempre
na categoria Biografia. É autor
de “Getúlio (1945-1954): Da
Volta pela Consagração Popular
ao Suicídio”, “Getúlio (19301945): Do Governo Provisório
à Ditadura do Estado Novo”,
“Getúlio (1882-1930): Dos Anos
de Formação à Conquista do
Poder”, “Padre Cícero: Poder, Fé
e Guerra no Sertão”, “Maysa: Só
numa Multidão de Amores”, “O
Inimigo do Rei: Uma Biografia de
José de Alencar” e “Castello: A
Marcha para a Ditadura”.
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19h - Salão de Ideias

"EDUCAçãO PARA PAZ Em TEmPOS DE gUERRA",
COm JOãO ROBERTO ARAúJO
Local: Centro Cultural Palace - Auditório Pedro Paulo da Silva
João Roberto de Araújo é fundador e orientador estratégico
da Inteligência Relacional, organização pioneira no Brasil
em pesquisa, criação de material pedagógico e formação de
educadores para a educação emocional e social. Mestre em
Psicologia Social, Araújo é autor de diversos livros sobre o
tema, como "Liga Pela Paz: Educando para as Emoções - A
Teoria na Prática".

19h30 - Lançamento

“ODILLA mESTRINER: O OLhAR DO COLECIONADOR”
Local: mARP
O livro aborda o acervo particular de 80 obras de Odilla Mestriner,
artista ribeirãopretana. A obra é resultado de uma parceria do
artista plástico e engenheiro civil mineiro Paulo Fabrino e do
cirurgião plástico paulista Rogério Ruiz. O bate-papo com os
autores terá como fio condutor, além do livro, a admiração dos
dois participantes pela obra de Odilla Mestriner, admiração que
se transformou em um grande acervo particular dos dois. Essa
coleção gerou o livro publicado pela Giostri Editora.

MARP

16 de junho, terça-feira

19h - Prosa de Saberes

LAURO CÉSAR mUNIZ
Local: Biblioteca Padre Euclides
Realizado pela Oficina Cultural Candido Portinari e pelo Instituto do Livro
de Ribeirão Preto, Prosa de Saberes é um bate-papo que visa à difusão
das culturas de países de língua portuguesa, com especial atenção para
os PALOP - Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa. Durante a Feira
do Livro, o dramaturgo Lauro César Muniz fala sobre o seu processo de
criação para teatro e TV. Muniz é autor, no teatro, de “O Santo Milagroso”,
“Este Ovo é um Galo” e “Luar em Preto e Branco”; na televisão, da
minissérie “Chiquinha Gonzaga” e das novelas “O Casarão” e “O Salvador
da Pátria”, da TV Globo. Recentemente, escreveu as novelas “Poder
Paralelo” e “Máscaras” para a TV Record. O doutor em Artes Cênicas pela
USP Amilton Monteiro media o debate.

20h - Salão de Ideias

LITERATURA INFANTIL:
UmA PONTE DE AFETO PARA
ENCONTRAR EmOçõES, COm
ANDREA VIVIANA TAUBmAN
Local: OAB - Auditório
Andrea Taubman nasceu em
Buenos Aires, na Argentina, e
morou em São Paulo e no Rio,
onde tornou-se escritora, desviando
de seu bacharelado em Química,
após se ver na situação de mãe
de um garoto com necessidades
especiais sem muita ajuda didática.
Na palestra, Andrea divide suas
experiências pessoais e conta
como superou as dificuldades
encontradas no dia a dia de um
autista.
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8h I 9h I 10h I 14h15
15h30 I 16h30
Contação de histórias

TÂNIA ALONSO APRESENTA RUTh
ROChA
Local: Teatro marista
A atriz Tânia Alonso apresenta o
universo das histórias de Ruth Rocha,
autora infantojuvenil homenageada
pela Feira. Os livros “Marcelo, Marmelo,
Martelo e Outras Histórias”, “Gabriela
e Terezinha”, “O Dono da Bola” e
“Quem Tem Medo do Ridículo?” são
trabalhados de maneira lúdica e
interativa, despertando o interesse das
crianças pela leitura e pelo universo
criativo de Ruth Rocha.

10h - Salão de Ideias

8h30 - Salão de Ideias

DENISE CRESPO NUNES E JOVENS PROTAgONISTAS DO
COLETIVO ImmUTARE
Local: Theatro Pedro II - Sala Principal
O projeto Jovens Protagonistas, da Fundação Feira do Livro, está
prestes a completar dois anos. A revitalização do Centro Cultural
Quintino II e dezenas de projetos educativos e culturais na Zona
Norte, abertos à população e gratuitos, estão entre as diversas
conquistas dos adolescentes. Neste ano, o projeto foi escolhido
como uma das principais iniciativas de incentivo à leitura pelo
Ministério da Cultura e foi premiado pelo concurso Leitura para
Todos. Outra novidade é a segunda edição da revista Entre Nós, que
tem a coordenação geral da consultora pedagógica Denise Crespo
Nunes. A revista é voltada para divulgar as conquistas dos Jovens e
incentivar novos protagonistas. Além dos jovens, os coordenadores,
Eliéser Pereira e Luciana Balieiro, também participam do debate.

9h30 - Sarau

ASSOCIAçãO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE
RIBEIRãO PRETO E REgIãO - ADEVIRP
Local: Centro Cultural Palace - Auditório Pedro Paulo da Silva

LITERATURA AO ALCANCE DO DEFICIENTE VISUAL, COm DINORÁ COUTO CANçADO,
IRENE COImBRA DE OLIVEIRA CLÁUDIO, hELENA AgOSTINhO E mARLENE TAVEIRA CINTRA
Local: Centro Cultural Palace - Auditório Pedro Paulo da Silva
Dinorá Couto Cançado é agente cultural nas áreas de literatura e produção cultural. Autora de projetos
literários, como o da Biblioteca Braille Dorina Nowill, onde é membro-fundadora e atua como educadora
voluntária. Irene Coimbra de Oliveira Cláudio é escritora, poetisa, editora e fundadora da Revista Ponto &
Vírgula em Ribeirão Preto. Produz e apresenta o programa de mesmo nome nas TVs RP e MAIS. helena
Aparecida Ferreira Agostinho é escritora, poeta, contadora de histórias, ativista cultural e autora do livro
“Desvendando a Poesia”. marlene Taveira Cintra foi a primeira mulher cega inserida na indústria calçadista
de Franca, em 1976. Psicóloga, Cintra também é especialista em Educação Especial do Deficiente Visual.
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10h - Salão de Ideias

DOCêNCIA E gESTãO: A APRENDIZAgEm Em SITUAçãO DE ESTÁgIO, COm
ELAINE SAmPAIO ARAUJO, DELmA ROSA DOS SANTOS BEZERRA E SORAYA
mARIA ROmANO PACÍFICO
Local: Biblioteca Padre Euclides
Delma Rosa dos Santos Bezerra é pedagoga, mestre e doutoranda em
Psicologia. É educadora da USP, em Ribeirão Preto. Atua na área de estágios curriculares
do curso de Pedagogia. Elaine Sampaio Araujo é doutora em Educação. Tem experiência na
área de Educação, com ênfase em Educação Matemática na Infância, aprendizagem docente
e Teoria da Atividade. Leciona no curso de Pedagogia e de Pós-graduação em Educação da
USP. Soraya maria Romano Pacífico é graduada em Letras, mestre e doutora em Linguística e
Língua Portuguesa. Desenvolve pesquisas sobre Leitura, Escrita, Argumentação e Autoria.

10h30 - Lançamento

COmBINANDO PALAVRAS COm ARIANO SUASSUNA, COm ALUNOS DO
OTONIEL mOTA
Local: Theatro Pedro II - Sala Principal
Alunos e professores da Escola Estadual Otoniel Mota apresentam o livro
“Combinando Palavras com Ariano Suassuna”, resultado de um trabalho conjunto
com textos criativos inspirados em um grande autor.

11h - Brasil - A história Impressa

mÍRIAm mORAES
Local: Theatro Pedro II - Auditório meira Júnior
Míriam Moraes é especialista em jornalismo
político, membro da Abraji (Associação Brasileira
de Jornalismo Investigativo) e pedagoga. No
Salão de Ideias, a escritora fala sobre seu livro
“Política”, um guia politicamente correto para
entender o sistema de poder no Brasil, opinar
e debater a respeito. “A política de que aqui se
fala não é só a partidária - porque esta é uma
espécie dentro de um gênero. É a Política com
P maiúsculo, tão essencial quanto o ar que
respiramos para oxigenar a vida social”. As
manifestações de 2013 também esquentam o
bate papo.
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13h30 - momento de Arte

ACADEmIA DE LETRAS E ARTES DE RIBEIRãO PRETO (ALARP)
Local: Centro Cultural Palace - Auditório

14h - Salão de Ideias

AS VANgUARDAS ARTÍSTICAS DO SÉCULO xx, COm CARmEm SOARES, DENISE múLLER, NORmA
CAmPAZ E mIgUEL ANgELO BARBOSA
Local: Centro Cultural Palace - Auditório Pedro Paulo da Silva
Carmen Lúcia Zacarelli Soares é psicóloga, arte educadora, arte-terapeuta, psicodramatista, artista plástica
e poetisa. Denise múller é desenhista, pintora, artista plástica. Seu trabalho maior é em xilogravura. Norma
Campaz participa ativamente de movimentos culturais desde 1966. A artista domina várias técnicas: escultura,
pintura e gravura, participa de exposições nacionais e internacionais e já conquistou vários prêmios. É integrante
da Academia Paulista de Belas Artes e membro titular da cadeira na Academia de Letras e Artes de Ribeirão
Preto - ALARP. miguel Angelo Barbosa iniciou na pintura há mais de 40 anos, dentro da Escola Moderna em
aproximação ao estilo do cubismo e abstracionismo. Ministra cursos há 25 anos que mesclam a Técnica da
Pintura, a Apreciação Estética e a História da Arte em seu próprio ateliê.

15h - Salão de Ideias

DOCêNCIA E gESTãO: A APRENDIZAgEm Em SITUAçãO DE ESTÁgIO, COm CRISTINA CINTO ARAUJO
PEDROSO, ERIKA NATAChA FERNANDES DE ANDRADE E NOELI PRESTES PADILhA RIVAS
Local: Biblioteca Padre Euclides
Cristina Cinto Araujo Pedroso é doutora em Educação Escolar, mestre em Educação Especial (Educação do
Indivíduo Especial) e graduada em Pedagogia. É docente da Universidade de São Paulo. Erika Natacha Fernandes
de Andrade é doutora em Educação e educadora do Curso de Pedagogia da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Ribeirão Preto (USP). Noeli Prestes Padilha Rivas é professora doutora do curso de Pedagogia da USP,
em Ribeirão Preto, e membro do GEPEFE (Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Formação do Educador - FE/USP).
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17h - Ribeirão Preto
- A história
Impressa

IRmã mAURINA, COm SAULO
gOmES
Local: Centro Cultural Palace Auditório Pedro Paulo da Silva
O carioca Saulo Gomes iniciou sua
atividade jornalística em 1956,
na Rádio Continental. Aos 87
anos é o mais experiente repórter
ativo no chamado “jornalismo
de campo e investigativo”. Foi o
primeiro jornalista cassado pelo
Golpe de 1964. Foi exilado no
Uruguai e preso no Rio de Janeiro.
Atualmente está passando sua
trajetória jornalística para livros
e DVDs, “O Último Voo”; “PingaFogo com Chico Xavier” - livro e
DVD; “Quem Matou Che Guevara” também traduzido para o italiano;
“As Mães de Chico Xavier” e “A
Coragem da Inocência - de Madre
Maurina Borges da Silveira”.

16h - Salão de Ideias

gUIOmAR DE gRAmmONT
Local: Theatro Pedro II - Auditório
meira Júnior
Guiomar de Grammont é escritora,
doutora em Literatura Brasileira.
Estagiou e lecionou em Paris. Foi
diretora do Instituto de Filosofia
Artes e Cultura da Universidade
Federal de Ouro Preto, onde leciona
desde 1994. Criou e coordena o
Fórum das Letras de Ouro Preto há
10 edições. Foi curadora nas Bienais
do Livro do Rio de Janeiro, Minas e
Bahia. Organizou também eventos
no exterior, como o Letras em
Lisboa, a parte brasileira do Salão
do Livro Latinoamericano de Paris e,
cedida para o Ministério da Cultura
por um breve período, a homenagem
ao Brasil na Feira Internacional de
Livros de Bogotá.

19h - Salão de
Ideias

FUNDAçãO LOgOSÓFICA,
COm FLÁVIO DIAS
Local: Centro Cultural Palace Auditório Pedro Paulo da Silva
Logosofia é uma ciência que
constrói uma nova cultura
com linguagem e concepções
próprias, apresenta um novo
conceito sobre o tempo e a
vida. Flávio Dias é engenheiro
civil, especialista em Análise
de Sistemas. Há 11 anos
exerce o cargo de auditor
fiscal da Receita Federal do
Brasil em Ribeirão Preto. Há
sete anos estuda Logosofia e
encontrou nesta ciência uma
nova linha de conhecimentos
e um método seguro e eficaz
para conhecer a si mesmo,
o mundo mental e as leis
universais que regem a
criação.
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18h30 - Conferência

LUIZ FELIPE PONDÉ
Local: Theatro Pedro II Sala Principal
Luiz Felipe Pondé promete
esquentar a discussão em torno
de questões ligadas a política e
comportamento. Colunista do
jornal Folha de S.Paulo, Pondé
é doutor em Filosofia pela USP
e pela Universidade de Paris
VIII, coordena e é vice-diretor
da Faculdade de Comunicação
e Marketing da FAAP. Também
leciona na Pós-Graduação em
Ciências da Religião da PUC-SP.
Com experiência acadêmica de
sobra, Pondé participou da Feira
do Livro de 2013 e protagonizou
um dos debates mais concorridos
daquele ano.

18h30 - Salão de Ideias

AUTISmO, COmPORTAmENTO VERBAL E PECS
(SISTEmA DE COmUNICAçãO POR TROCA DE FIgURAS),
COm NASSIm ChAmEL ELIAS
Local: OAB - Auditório
Nassim Chamel Elias é mestre em Ciência da Computação
e doutor em Educação Especial. Atualmente, é professor
do Departamento de Psicologia da UFSCar, ministra
disciplinas nos cursos de Licenciatura em Educação Especial
e Graduação em Psicologia. Estuda a análise experimental
e aplicada do comportamento, comportamento verbal,
equivalência de estímulos, nomeação, educação especial,
transtornos do espectro do autismo, deficiência auditiva,
software educativo e comunicação alternativa e aumentativa.
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20h - Salão de Ideias

TECNOLOgIA Em COmUNICAçãO
ALTERNATIVA: APLICATIVO LIVOx E
SUAS POSSIBILIDADES DE USO, COm
CAmILA BOLIVAR E NAThÁLIA mIRON
BARCELOS
Local: OAB - Auditório
Camila Bolivar é fonoaudióloga pósgraduada no Programa Multiprofissional
de Atenção Integral à Saúde. É especialista
em diagnóstico e reabilitação em
linguagem pelo Centro Integrado de
Reabilitação do Hospital Estadual de
Ribeirão Preto. Nathália Miron Barcelos
é terapeuta ocupacional, especialista em
Saúde Mental. Atua na Ação Inclusiva
com crianças e adultos com disfunção
neurológica, déficit sensorial e atraso no
desenvolvimento com estimulação precoce.
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18 de junho, quinta-feira
8h I 9h I 10h I 14h15 | 15h30
16h30 - Contação de histórias

TÂNIA ALONSO APRESENTA RUTh ROChA
Local: Teatro marista
A atriz Tânia Alonso apresenta o universo das
histórias de Ruth Rocha, autora infantojuvenil
homenageada pela Feira. Os livros “Marcelo, Marmelo,
Martelo e Outras Histórias”, “Gabriela e Terezinha”,
“O Dono da Bola” e “Quem Tem Medo do Ridículo?”
são trabalhados de maneira lúdica e interativa,
despertando o interesse das crianças pela leitura e
pelo universo criativo de Ruth Rocha.

9h - Um Dia de Poesia?

WILmA mALTA
Local: Centro Cultural Palace - Auditório
Palace

9h - Prêmio

PRêmIO LITERÁRIO TRABALhADOR
BRASILEIRO
Local: Centro Cultural Palace - Auditório Pedro
Paulo da Silva

8h30 - Salão de Ideias

10h e 16h – Teatro

PROJETO TROVAmORES CAIPIROLOgIA
Local: Praça Carlos gomes
O Projeto Trovamores traz para a Feira do Livro
de Ribeirão Preto a peça teatral “Caipirologia”.
A comédia aborda o tema sustentabilidade
e pretende conscientizar o público sobre
a importância do reaproveitamento e
reciclagem de resíduos. Voltada para todos
os públicos, principalmente o infantil, a peça
é apresentada em um caminhão-palco pela
companhia de teatro de Dois Córregos/SP.
A iniciativa tem gestão da produtora Origem
Produções e patrocínio da GasBrasiliano, por
meio do PROAC – Programa de Ação Cultural
da Secretaria Estadual da Cultura.

PATRÍCIA BARBOZA
Local: Theatro Pedro II - Sala Principal
Patrícia Barboza é escritora com 13 anos de carreira, onze livros publicados
e cursos de especialização em Marketing, Literatura Infantojuvenil e Produção
Editorial. É a criadora do Projeto Leitura Nota 10 e já realizou centenas de palestras
em escolas públicas e particulares do Rio de Janeiro. Seu livro mais recente, “A
Consultora Teen”, debate as diversas dificuldades de adaptação nas mudanças.

10h - Salão de Ideias

O PAPEL DA UNIVERSIDADE DE SãO
PAULO Em RIBEIRãO PRETO
Local: Centro Cultural Palace Auditório Pedro Paulo da Silva
O bate-papo será conduzido pelos
professores da USP Alma Blásida
Elizaur Catirse (coordenadora do curso
de Odontologia), glaucia maria da Silva
Degrève (doutora em Química), gutemberg
de melo Rocha (médico e escritor) e Jose
moacir marin (mestre e doutor em Genética).

38 | 15ª FNLRP

18 de junho, quinta-feira

10h e 14h - Salão de Ideias

LER É TUDO DE BOm... COm RUTh ROChA É
AINDA mELhOR!, COm ROSE LEE SANTANA
Local: Centro Cultural Palace - Auditório Palace
A escritora infantojuvenil homenageada pela Feira
é tema da atividade que passeia pela biografia da
autora e por suas principais obras, que também
viram tema de contação de histórias.

11h - Salão de Ideias

FORmAçãO DE PROFESSORES E A ImPORTÂNCIA DA
LEITURA E DA LITERATURA, COm A ACADEmIA DE LETRAS E ARTES
DE RIBEIRãO PRETO (ALARP)
Local: Centro Cultural Palace - Auditório Pedro Paulo da Silva
Alessandra mara Sicchieri é pedagoga, psicopedagoga, especialista
em Atendimento Educacional Especializado e leciona na rede municipal
de Ribeirão Preto. Andrea Coelho Lastória é geógrafa e pedagoga. É
professora doutora da Universidade de São Paulo. Coordena o grupo de
pesquisa “Estudo da Localidade de Ribeirão Preto - ELO”. A pedagoga e
linguista Elaine Assolini também é docente USP, onde ministra aulas nos
cursos de graduação e pós-graduação. Coordena o Grupo de Estudos e
pesquisas sobre Alfabetização, Leitura e Letramento. Além de professor,
Rafael Cardoso de mello é pesquisador da Unesp, em São José do Rio
Preto, e tem publicados livros sobre a história de Ribeirão.

14h - Salão de Ideias

NO TEmPO DE mÁRIO DE ANDRADE, COm
JORgE mIgUEL mARINhO
Local: Theatro Pedro II - Auditório meira Júnior
Jorge Miguel Marinho fala do processo criativo do
livro “Te Dou a Lua Amanhã”, romance que trata
de aspectos relevantes da vida e da obra de Mário
de Andrade, dando especial destaque para o traço
profundamente humanizador do poeta. Nesse
trajeto, faz considerações sobre livros, personagens,
estudos de outras artes, atuação política e tantas
outras atividades onde o sentimento de solidariedade
sempre foi uma presença marcante.

14h - Oficina

ELY VIEITEZ LISBOA
Local: Centro Cultural
Palace - Sala de Oficinas
A professora de Literatura
Brasileira e Mestre em
Semiótica e Estudos
Literários pela Unesp Ely
Vieitez Lisboa ministra
curso para escritores e
interessados em escrever
ficção. Na oficina, Ely
trabalha com o conceito
correto de ficção, diferença
essencial entre autor
e narrador, temáticas
variadas, discursos
do texto, emprego da
linguagem figurada,
tipos de finais abertos e
fechados. 30 vagas.Veja
mais informações sobre as
inscrições na página 62.
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15h - Tempo e Poesia

16h - Salão de Ideias
NO TEmPO DOS E-BOOKS,
COm EDNEI PROCÓPIO
Local: Theatro Pedro II - Auditório
meira Júnior
Ednei Procópio é empresário e
um dos maiores especialistas em
livros digitais do país, pioneiro
na área desde 1998. Como
editor e sócio-fundador de selos
editoriais, atua na publicação,
comercialização e divulgação de
centenas de títulos em versões
impressas sob demanda, digitais
e até audiobooks através da Livrus
Editorial. Procópio fala dessa
tendência e de seus livros sobre o
tema.

mARA SENNA
Local: Centro Cultural Palace - Auditório Palace
A atividade busca identificar como o tempo (passado, presente e futuro) se instaura no poético, em especial
na poesia lírica.

15h - Conferência

EDUCAçãO INFANTIL COmO
O INÍCIO DA EDUCAçãO BÁSICA
BRASILEIRA - DESAFIOS DE QUASE DUAS
DÉCADAS (1996-2006), COm ANA mARIA
DE ARAúJO mELLO
Local: Biblioteca Padre Euclides
Ana Maria de Araújo Mello é psicóloga,
mestre em Psicologia e doutora em Ciências.
Trabalha em creches e pré-escola desde 1979.
Participou da fundação e construção do projeto
da Creche Carochinha-Coseas, na USP. É
membro-fundadora do Centro de Investigação,
Desenvolvimento e Educação Infantil, da USP,
em Ribeirão Preto. Foi supervisora das Creches
da Coseas USP Interior. Atualmente desenvolve
seu trabalho de orientação dos estudantes,
suas famílias e seus educadores na USP.
Participou, juntamente com outros autores, dos
livros: “Creches: Crianças, Faz de Conta e Cia”,
“Sofrimento Psíquico nas Organizações”, “Os
Fazeres na Educação Infantil” e “O Dia-a-Dia das
Creches e Pré-escola”.
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18h30 - Conferência

AUgUSTO CURY
Local: Theatro Pedro II - Sala
Principal
Ao longo de 25 anos de carreira,
atuando como psiquiatra,
pesquisador e escritor, Augusto Cury
tornou-se o autor mais lido da última
década, de acordo com o jornal
Folha de S. Paulo e a revista Veja.
Seus livros são publicados em mais
de 60 países. Recebeu o prêmio de
melhor ficção do ano de 2009 da
Academia Chinesa de Literatura, pelo
livro “O Vendedor de Sonhos”, que
em 2015 será lançado como filme
nos cinemas. Augusto Cury é autor
da teoria Inteligência Multifocal, que
analisa o processo de construção dos
pensamentos. Sua obra é estudada
em cursos de mestrado e doutorado
nos Estados Unidos, Europa e Brasil.

17h - Ribeirão Preto - A história Impressa

JARDIm DE FLORES DE RIBEIRãO, COm JOSÉ C.
CARNEIRO
Local: Centro Cultural Palace - Auditório Pedro Paulo da Silva
O escritor José C. Carneiro é autor de nove livros. Recentemente
publicou “Jardim de Flores”, que em breve terá versões em francês
e lançamento também em Portugal. Além do processo criativo,
Carneiro fala das diferenças do mercado editorial na vida de um
escritor no Brasil e na Europa. “O mundo é tão grande para nos
prendermos aos nossos feudos. Eu sou brasileiro, gosto de escrever
sobre o Brasil sim, mas necessito escrever também sobre outros
países, usar como cenários a beleza de outras locações”.

19h - Salão de Ideias

ÉTICA: Um DESAFIO INDIVIDUAL E COLETIVO - Um OLhAR
SOB AS DIFERENTES TRADIçõES DA hUmANIDADE, COm
PRISCILA CARLA ARDUINI DE LImA
Local: Centro Cultural Palace - Auditório Pedro Paulo da Silva
Priscila Arduini é a atual diretora da unidade de Ribeirão Preto da
Nova Acrópole, organização internacional que promove filosofia,
cultura e voluntariado em mais de 50 países há 57 anos. Priscila
também é instrutora homologada de filosofia oriental e ocidental,
psicologia e história, temas que aprofunda em palestras relacionadas
ao desenvolvimento humano, ética, sociopolítica e filosofia da história.
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20h - Salão de Ideias

REDE DE LEITURA INCLUSIVA,
COm gIL SANTIAgO E ANA PAULA SILVA
Local: OAB - Auditório
Geraldo José Santiago, ou Gil Santiago,
é professor universitário, radialista,
jornalista e publicitário. Coordena
desde 1999, o projeto Doadores de Voz,
na Unaerp. Mestre em Comunicação
Midiática, Gil está completando 34 anos
na profissão de radialista, 32 anos, no
exercício profissional de jornalista e 25
anos de docência no Ensino Superior.
Ana Paula Silva é psicológa e mestranda
em Mediação Intercultural e Intervenção
Social pelo Instituto Politécnico de Leiria,
Portugal. Atua em ONGs, com experiência
internacional em Moçambique e nos
Estados Unidos. Seu trabalho é focado em
Literatura Inclusiva.

21h - Conferência
FREI BETTO
Local: Theatro Pedro II - Sala
Principal
Autor de 60 livros, editados no Brasil
e no exterior, Frei Betto nasceu em
Belo Horizonte. Estudou jornalismo,
antropologia, filosofia e teologia.
Frade dominicano e escritor, ganhou
em 1982 o Jabuti, principal prêmio
literário do Brasil, por seu livro de
memórias “Batismo de Sangue”.
Em 1982, foi eleito Intelectual do
Ano pelos escritores filiados à União
Brasileira de Escritores, que lhe
deram o Prêmio Juca Pato por sua
obra “Fidel e a Religião”. Seu livro
“A Noite em que Jesus Nasceu”
ganhou o prêmio de Melhor Obra
Infantojuvenil de 1998, concedido
pela Associação Paulista de Críticos
de Arte. Em 2005, o júri da Câmara
Brasileira do Livro premiou-o mais
uma vez, agora na categoria Crônicas
e Contos, pela obra “Típicos Tipos Perfis Literários”. Em 2011, lançou o
romance policial “Hotel Brasil” e, em
2012, o romance “Minas do Ouro”,
este finalista do Prêmio Portugal
Telecom.
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19 de junho, sexta-feira
9h - Salão de Ideias

A PRODUçãO DE QUADRINhOS E FANZINES
Em RIBEIRãO, COm ANgELO DAVANçO, ARNALDO
JUNIOR, ARNALDO NETO, CORDEIRO DE SÁ E VINIL
Local: Centro Cultural Palace - Auditório Palace

9h30 - Coral

CORAL ESPÍRITA PATUIRA
Local: Centro Cultural Palace - Auditório Pedro
Paulo da Silva

10h - Sessão Comentada

JOSÉ RUY gANDRA
Local: Theatro Pedro II - Auditório meira Júnior
Jornalista com passagens marcantes pelas mais importantes
publicações brasileiras, como o jornal Folha de S.Paulo e
as revistas Veja, Exame, Playboy e National Geographic,
José Ruy Gandra, 57 anos, escreveu por quase uma
década colunas sobre os impactos trazidos à sua vida pela
paternidade. Morando em São Paulo, Gandra hoje percorre o
Brasil realizando palestras sobre esse mesmo tema. É pai de
Paulo (in memoriam) e de Pedro, e avô de Rodrigo, aos quais
costuma chamar de seus “três pedacinhos do céu”.

11h - Salão de Ideias

FILmE: “O DISCÍPULO” - DANIELLE CRISTINA BARRETO E ANA CAROLINA PhILIPPE
Local: Centro Cultural Palace - Auditório Palace

10h - Sarau
Literário

ALFREDO ROSSETI, JOSÉ
AUgUSTO CAmARgO, NICOLAS
gUTO E REgINA BAPTISTA
Local: Centro Cultural Palace Auditório Pedro Paulo da Silva
Alfredo Rossetti é poeta, autor
dos livros “Colheita dos Ventos”,
“Trem das Palavras” e “Luz de
Alpendre”. José Augusto Camargo
é escritor e psicólogo, autor do
livro de poemas “Cidade Inversa’’.
O ribeirãopretano Agostinho
Francisco Nicolas (o Nicolas Guto)
tem três livros publicados, todos
de poesia: “Dê uma Chance para
a Poesia”, “Um Guia de Como
se Perder” e “Você Acredita em
Tudo o que Houve?”. A escritora
Regina Baptista é autora dos
romances “Cárcere Privado” e “Ato
Penitencial”. Em 2015, lança o
romance “Fórum Virtual”.
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19 de junho, sexta-feira

13h30 - Coral

CORO INFANTOJUVENIL DA ECC (ESCOLA DE CANTO E CORAL) DA ASSOCIAçãO mUSICAL
DE RIBEIRãO PRETO | Local: Centro Cultural Palace - Auditório Pedro Paulo da Silva

14h - Salão de Ideias

PARADIgmA mECANICISTA x
PARADIgmA hOLÍSTICO O PROCESSO DE TRANSIçãO
NAS EmPRESAS, SEUS
CONFLITOS E COmO
ADmINISTRÁ-LOS, COm REgINA
BALDINI
Local: Centro Cultural Palace Auditório Palace
Novos olhares sobre o passado e
seus paradigmas, o que podemos
aproveitar dele no momento
presente e como vamos nos
preparar para garantir o sucesso
futuro das organizações.

15h - Salão de Ideias

Um OLhAR FEmININO NA LITERATURA, COm DENIS EDUARDO BÓ, hELOISA mARTINS ALVES,
JULIANA SFAIR E LUZIA mADALENA gRANATO
Local: Centro Cultural Palace - Auditório Pedro Paulo da Silva
Denis Eduardo Bó é médico psiquiatra, terapeuta cognitivo comportamental, prosador e poeta. É autor
dos livros “Uma Viagem”, “O Feminino Sou Eu”. A ribeirãopretana heloisa martins Alves é professora
de Língua e Literatura Portuguesa, coautora do projeto Combinando Palavras, desenvolvido na Escola
Estadual Otoniel Mota. Juliana Sfair é pós-graduada em Administração de Empresas, escritora e atriz de
teatro, autora do livro de crônicas “Adorável Pecadora”. Luzia madalena granato é psicóloga e pedagoga.
Tem textos publicados no livro de coletâneas “O Melhor D’O Boêmio - Matão”, “Retratos de Luzia”.

14h - Salão de Ideias

LITERATURA NA FORmAçãO
BÁSICA, COm ANTONIO FAIS
Local: Centro Cultural Palace Auditório Palace
Em um bate-papo
descontraído, através de
músicas, textos e poemas, o
filósofo e escritor Antonio Fais
explica a professores, pais
e alunos a importância da
Literatura na formação básica
e como usá-la para melhorar
o raciocínio, a abstração e a
inteligência no dia a dia.
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19 de junho, sexta-feira
16h - Brasil - A
história Impressa
AYRTON CENTENO
Local: Theatro Pedro II Auditório meira Júnior
Ayrton Centeno é
jornalista com 65 anos.
Já passou pelas redações
de O Estado de S.
Paulo, Jornal da Tarde,
Veja, Agência Estado e
Brasília Confidencial.
Documentarista,
participou como
entrevistador e roteirista
de duas dezenas de
documentários. Na
Feira, Centeno fala sobre
sua última obra: “Os
Vencedores”, que narra a
jornada de quem sofreu
durante a Ditadura
Militar, principalmente
no ano de 1964. O texto
tem a forma de uma
grande reportagem,
sem abrir mão do rigor
jornalístico, mas com a
pegada de um thriller
arrebatador.

17h - Ribeirão Preto - A
história Impressa

CIRANDEIROS DA PRAçA xV, COm
EDSON JOSÉ DE SENNE
Local: Centro Cultural Palace - Auditório
Pedro Paulo da Silva
Conhecido como Edinho Senne, o autor
cursou Direito e Letras. Foi professor
de literatura e, depois de aposentado,
publicou seu primeiro livro em 2005: "No
Tempo dos Araçás Floridos". Em 2012,
publicou o livro de poesias "O Frágil
Lenho da Ternura", com ilustrações do
pintor Waldomiro Sant’Anna, o Mirinho.
O seu último livro, intitulado "Cirandeiros
da Praça XV", publicado pela Editora
Coruja, é um retrato da vida cultural de
Ribeirão Preto na década de 60, que
teve como agentes artistas como Antônio
Bivar, Paulo Camargo, Leopoldo Lima e
Waldomiro Sant’Anna.
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19 de junho, sexta-feira
18h30 - Conferência

ANA mIRANDA
Local: Theatro Pedro II - Sala Principal
Voltada para a linguagem, dotada de um
brasilianismo intenso, Ana Miranda realiza
um trabalho de redescoberta e valorização
do nosso tesouro literário, que a leva a
dialogar com obras e autores de nossa
literatura, numa época em que as culturas
delicadas são ameaçadas pela força de
uma cultura universal. Fundada em séria e
vasta pesquisa, recria épocas e situações
que se referem à história literária brasileira,
mas, primordialmente, dá vida a linguagens
perdidas no tempo. Sua obra, com mais de
20 livros, já foi premiada e traduzida para
cerca de 20 países. Ana Miranda consagrouse igualmente pela inclusão de seu “Boca do
Inferno” na lista dos cem maiores romances
em língua portuguesa do século 20, elaborada
por estudiosos da literatura, brasileiros e
portugueses. Além de “Boca do Inferno”,
publicou “A Última Quimera”, “Desmundo”,
“Amrik”, “Dias & Dias”, “Yuxin” e “Semíramis”.
Ana Miranda vem a Ribeirão graças a parceria
entre a Fundação Feira do Livro e o Sesc.

19h - Ribeirão Preto - A história Impressa

A CIDADE NO TEmPO, COm CLAUDIO gONçALVES DA SILVA NETO, LETÍCIA APARÍCIO DE CARVALhO E
RODRIgO DE ANDRADE CALSANI
Local: Centro Cultural Palace - Auditório Pedro Paulo da Silva
Com mediação do historiador Rafael Cardoso de Mello, os autores debatem o livro-coletânea de pesquisas sobre
a história de Ribeirão Preto. Composta por seis capítulos de temáticas diferentes, a coletânea é escrita por seis
historiadores da localidade que reescrevem o período da Primeira República a partir da perspectiva das mulheres,
dos negros, da moda, da educação, da política, da cultura, entre outros de Ribeirão Preto. Participam do bate-papo
os historiadores Rodrigo de Andrade Calsani, Claudio gonçalves da Silva Neto e Letícia Ricci Aparício Carvalho.
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21h - Show

20h - Salão de Ideias

A PESSOA COm DEFICIêNCIA
ENTRE O OCASO E O ACASO DA
LEgISLAçãO E JURISPRUDêNCIA
BRASILEIRAS, COm mATEUS PEREIRA
Local: OAB - Auditório
Mateus Pereira é mestre em Teoria
do Processo e Direito Processual pela
Universidade Católica de Pernambuco
(Unicap), onde é professor assistente
de Direito Processual Civil (Graduação e
Especialização). É membro fundador da
Associação Norte Nordeste de Professores
de Processo (Annep), vice-presidente da
Comissão de Defesa dos Direitos das
Pessoas com Deficiência da OAB-PE,
advogado e consultor jurídico.

TRUPE ChÁ DE BOLDO | Local: Theatro Pedro II - Sala Principal
Com quase dez anos de estrada, a banda paulistana Trupe Chá de Boldo apresenta seu terceiro disco,
“Presente”, no encerramento da programação especial de aniversário de Ribeirão Preto dentro da Feira
Nacional do Livro. A realização do show é uma parceria da Fundação Feira do Livro com o Sesc. Com 13
integrantes, o grupo escolheu desta vez não trazer participações externas e trabalhar somente com a
formação instrumental que afinou ao longo dos anos: percussões, guitarras, bateria, baixo, sopros e vozes. A
esta formação o grupo somou algumas intervenções de efeitos e programações, trabalhadas em parceria com
Gustavo Ruiz e Victor Rice. Após anos de viagens pelo país e a boa recepção de “Nave Manha” pela crítica e
público, com corpo presente e com tesão, a trupe mergulha no Theatro Pedro II.
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20 de junho, sábado

9h - Salão de Ideias

CIRURgIA PLÁSTICA: PASSADO, PRESENTE E FUTURO - VISãO ROmÂNTICA,
COm CARLOS ROBERTO FERRIANI
Local: Centro Cultural Palace - Auditório Palace
O médico cirurgião plástico Carlos Roberto Ferriani apresenta aspectos românticos no contexto da evolução
da cirurgia plástica tendo a mulher como centro, através das descobertas de obras de arte e literatura
durante os séculos.

9h30 – Sarau Literário

UNIãO BRASILEIRA DE ESCRITORES - UBE
Local: Centro Cultural Palace - Auditório Pedro Paulo da Silva

10h – Salão de Ideias

mÁRIO DE ANDRADE, COm CECÍLIA FIgUEIREDO, ELIANE RATIER E mARILDA FRANCO DE mOURA
Local: Centro Cultural Palace - Auditório Pedro Paulo da Silva
Cecília Figueiredo formou-se em Letras e já publicou dois livros de poesia, “Paixão Vírgula Paixão” e “A Casa da
Instabilidade”, um livro didático voltado para o ensino da língua inglesa para adultos, “Milestone”, além de dois
livros científicos traduzidos do inglês. Eliane Ratier é escritora, artista, ativista cultural, autora do livro “Notícias
Poéticas” e participa ativamente de diversas associações culturais e literárias de Ribeirão Preto. marilda Franco de
moura é pós-doutoranda em Estudos Literários/Semiótica pela FLUP - Portugal, doutora em Língua Portuguesa e
autora de livros didáticos.

10h – Salão de Ideias

A LITERATURA E A REALIDADE VIRTUAL, COm REgINA BAPTISTA
Local: Centro Cultural Palace - Auditório Palace
Afinal, quais os efeitos das vivências da Internet na criação literária da narrativa? Como essa vivência é
expressa na prosa, sobretudo no romance? Os desafios literários do presente e do futuro serão debatidos
no Salão, se integrando ao tema da 15ª Feira Nacional do Livro: "O Encontro dos tempos. Uma visão sobre o
Passado, o Presente e o Futuro".
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20 de junho, sábado

11h – Salão de Ideias

FÁBIO mOON E gABRIEL BÁ
Local: Theatro Pedro II – Auditório meira Júnior
Fábio moon e gabriel Bá são gêmeos e nasceram em 1976, em São Paulo. Por quase 20 anos, os dois
têm produzido quadrinhos para o mercado brasileiro e internacional e seus trabalhos já foram publicados em
doze idiomas. Em 2008, “O Alienista”, adaptação da dupla do clássico de Machado de Assis, recebeu um prêmio
Jabuti. O último livro do irmãos, “Daytripper”, estreou em primeiro lugar na lista de mais vendidos do NY Times e
já foi premiado nos EUA, no Reino Unido e na França. “Dois Irmãos”, adaptação do romance de Milton Hatoum e o
trabalho mais recente dos gêmeos, foi lançado simultaneamente no Brasil e na França, sendo sucesso absoluto de
público e crítica no Salão do Livro de Paris.
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14h – Salão de Ideias

PROJETO POETAS DE
RIBEIRãO, COm ELY VIEITEZ
LISBOA E IRENE COImBRA
Local: Centro Cultural Palace –
Auditório Palace
A mineira Ely Vieitez Lisboa é
mestre em Letras e Semiótica.
Professora e escritora, recebeu
vários prêmios e, em 2014, foi
a escritora de Ribeirão Preto e
região homenageada da Feira do
Livro. Irene Coimbra de Oliveira
Cláudio é escritora, poetisa, editora
e fundadora da Revista Ponto &
Vírgula em Ribeirão Preto, produz
e apresenta o programa de mesmo
nome nas TVs RP e MAIS.

14h – Salão de Ideias

A LITERATURA FORA DOS gRANDES CENTROS URBANOS: PRODUçãO, PUBLICAçãO E
VISIBILIDADE
Local: Centro Cultural Palace - Auditório Pedro Paulo da Silva
Os escritores francanos desembarcam em Ribeirão Preto para enriquecer o debate acerca da literatura.
Luiz Cruz de Oliveira desenvolve intensa atividade política e sua extensa produção literária inclui crônicas,
contos, romances, teatro, ensaios, livros didáticos e biografia. Paulo gimenes é formado em Comunicação
Social e pós-graduado em Marketing. Poeta, escritor, compositor e cantor, já lançou quatro obras. Foi
vencedor do Concurso de Sonetos “Alfredo Palermo” em 2009 com “Não mais te chamarei”. Sonia
machiavelli é professora e jornalista. Tem quatro livros publicados: “Uma bolsa grená”, “Estações”, “O poço
e outras histórias” e “Jantar na Acemira”. Vanessa maranha coleciona prêmios. Só em 2014 foram três pelo
seu mais recente romance, “Contagem Regressiva”.

15h – Salão de Ideias

OS NAVEgANTES, COm
ANTONIO PERUCELLO VENTURA, ANTONIO VENTURA E DÉBORA VENTURA
Local: Centro Cultural Palace – Auditório Palace
Na conversa, a poesia e sua natureza de viagem e transcendência serão abordadas pelos
poetas e especialistas no assunto.
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16h – Salão de Ideias

mARIA RITA KEhL
Local: Theatro Pedro II - Auditório meira Júnior
Maria Rita Kehl é psicanalista, jornalista, ensaísta, poetisa,
cronista e crítica literária. Em 2010, venceu o Prêmio
Jabuti de Literatura na categoria “Educação, Psicologia e
Psicanálise” com o livro “O Tempo e o Cão - A Atualidade
das Depressões” e recebeu o Prêmio Direitos Humanos do
governo federal na categoria “Mídia e Direitos Humanos”.
Mantém coluna no “Caderno 2” do jornal O Estado de S.
Paulo desde 2010.
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17h – Ribeirão
Preto - A história
Impressa

ARTISTAS DO mUNDO,
COm mARIA DE FÁTImA
mATTOS E A SAgA DE ODILA
mESTRINER, COm ANTONIO
mESTRINER
Local: Centro Cultural Palace
- Auditório Pedro Paulo da
Silva
“Artistas do Mundo”, obra
que a doutora em História
da Arte, maria de Fátima da
Silva Costa garcia de mattos é
coautora, fala sobre a trajetória
de cinco artistas importantes
para Ribeirão Preto: Bassano
Vaccarini, Leonello Bert, Pedro
Manuel Gismond, Francisco
Amêndola e Odila Mestriner.
Antonio mestriner é médico,
especialista em cirurgia,
ginecologia e obstetrícia.
No Rotary Club de Maringá,
coordena o “Prêmio Literário”
do Distrito há 26 anos. Também
é palestrante e conferencista
com experiência internacional.

20 de junho, sábado

18h30 – Conferência

CÉSAR NUNES
RUBEm ALVES: AmIgO
DOS IPêS, SEmEADOR DE
OUSADIAS, Um FILÓSOFO
CONTADOR DE ESTÓRIAS!
Local: Theatro Pedro II –
Sala Principal
César Aparecido Nunes
descreve a trajetória
teológica, filosófica e
educacional de Rubem
Alves e apresenta a original
contribuição do escritor
homenageado da 15ª Feira
do Livro de Ribeirão para a
Educação, para a formação
de professores e para a
literatura educacional do
Brasil. Também interpreta
a obra de Rubem Alves no
cenário da produção das
teorias da educação no
Brasil e no mundo. César
Nunes é filósofo, doutor em
Educação e professor titular
da Faculdade de Educação
da Unicamp. Atua na linha
de pesquisa sobre Ética,
Filosofia e Educação e
Epistemologia.

20h - Salão de Ideias

PARA TER SUCESSO VERDADEIRO, FAçA QUATRO
PERgUNTAS PARA SI mESmO: POR QUE? POR QUE NãO?
POR QUE NãO EU? POR QUE NãO AgORA?, COm ROgÉRIA
ShImURA
Local: OAB - Auditório
Nascida em 21 de maio de 1968, em Sertãozinho/SP,
formou-se pela Universidade de Ribeirão Preto, Unaerp,
em 1991. Articulista de revista eletrônica e palestrante,
ministra treinamentos e palestras, além de dar consultoria
comportamental. É advogada associada do escritório PH
Marques de Oliveira Advogados.
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21h – Apresentação musical

Produção OSRP

ORQUESTRA SINFÔNICA DE RIBEIRãO PRETO
Local: Theatro Pedro II - Sala Principal
Na série "Concertos Internacionais", a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, sob regência de
Reginaldo Nascimento, apresentará uma obra inédita em Ribeirão Preto, “Concerto para Percussão
e Orquestra”, do compositor Darius Milhaud, com o solista convidado Luiz Fernando Teixeira Junior.
Além do poema sinfônico "A Batalha dos Hunos", de Liszt, composto em 1856, ano de fundação de
Ribeirão Preto, vai executar a famosa Sinfonia em sol menor de Alberto Nepomuceno.
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TÃO LONGE

Arteris. Seu caminho, nossa história.

Os mais de 3.250 km de rodovias administrados pela Arteris,

além de encurtar distâncias, têm tudo para uma viagem tranquila.

Investimentos em manutenção e sinalização, centros de monitoramento

24 horas, serviços de emergência com equipes bem preparadas,

tudo para proporcionar a maior segurança em suas rodovias.

Porque, mais do que cuidar de estradas, a Arteris promove encontros.

TÃO PERTO
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21 de junho, domingo

11h – Prêmio Electro Bonini

PREmIAçãO DO CONCURSO CULTURAL ELECTRO
BONINI
Local: Theatro Pedro II - Café do Theatro
A Universidade de Ribeirão Preto (Unaerp) e a Fundação
Feira do Livro promovem o V Concurso de Projetos
Escolares de Incentivo à Leitura (Prêmio Professor
Electro Bonini). Voltado para professores das séries finais
do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), das redes pública
e particular de ensino de todo o País, o Concurso tem
o objetivo geral de incentivar e divulgar o trabalho de
formação de leitores jovens, desenvolvido por professores
em ambiente escolar.
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10h – Apresentação

ATELIê 1104
Local: Theatro Pedro II – Sala
Principal
O projeto "Ateliê 1104
Música & Arte" apresenta um
concerto especial no último
dia de Feira fazendo alusão ao
importantíssimo movimento
cultural de vanguarda das
décadas de 1960 e 1970 que
ocorreu em Ribeirão Preto.
Precedido por um documentário
inédito sobre o momento, o
concerto da Orquestra Sinfônica
de Ribeirão Preto, sob a regência
de Reginaldo Nascimento,
contará com um repertório
que fez parte da trilha sonora
do movimento, como obras de
Chico Buarque, Tom Jobim,
Vinicius de Moraes, GuerraPeixe, além da exposição de
slides com reproduções das
obras dos artistas envolvidos
(Bassano Vaccarini, Francisco
Amendola, Adelaide Sampaio
Lurdes Sampaio, Divo Marino,
Jaime Zeiger, Fernando Espíndola
e Ullieno Cicci). O Coro Lírico
participa da apresentação.

21 de junho, domingo

18h – Espetáculo

mÁRIO DE ANDRADE E A SEmANA DE 22 - DAS mODINhAS ImPERIAIS
À múSICA DE VILLA LOBOS
Local: Theatro Pedro II - Sala principal
O espetáculo “Mário de Andrade e a Semana de 22 – Das Modinhas Imperiais à Música de Villa Lobos” resgata
o espírito interdisciplinar da Semana de 22, buscando realçar a participação de Mário de Andrade como crítico,
músico e escritor e um dos principais idealizadores desse movimento cultural que modificou a visão plural das
artes no Brasil. Com os artistas: gilda montans e meire genaro (Duo de Acordeons), Cristina modé (canto), milton
Bergo (violino), Ladson Bruno (violoncelo). Texto de André Bordini, interpretado pelas atrizes Mirian Fontana e
Renata Martelli e cenografia da artista plástica Denise Muller.
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PROGRAMAÇÃO PERMANENTE - ExPOSIÇõES

Exposição Divo marino: A Palavra
e o Traço
29 de maio a 5 de junho

Local: mARP
De terça a domingo
Visitação de terça a sexta-feira, das 09:00 às
18:00 horas; sábados, domingos e feriados (exceto
segundas-feiras), das 12:00 às 18:00 horas.
A exposição propõe mostrar parte da rica produção
intelectual e artística de Divo Marino, professor,
escritor, caricaturista, jornalista, ensaísta,
advogado, pintor e pesquisador da área de
Educação, Filosofia e História de Ribeirão Preto.
Divo é um observador incansável da sociedade,
que transita livremente pela criação literária
e a produção artística para compor estudos
sociológicos, ensaios, obras de ficção, artigos
e desenhos. A trajetória de Divo inclui também
trabalho como homem público, idealizador, entre
outras obras, do Arquivo Público e Histórico e
do Marp (Museu de Arte de Ribeirão Preto). Na
presente mostra, estes aspectos são apresentados
em núcleos temáticos, de forma a abarcar os
múltiplos aspectos do olhar e a complexidade da
obra de Divo Marino.

NOVOS OLhARES

SALãO DAS LETRAS

ALARP e ARL
Local: Centro Cultural Palace (galeria 1)

14 a 21 de junho - das 8h às 20h

ALARP
Local: Centro Cultural Palace - Salão de mármore

Salão das Letras com textos dos
integrantes da Academia Ribeirãopretana
de Letras e da Academia de Letras e Artes
de Ribeirão Peto.

14 a 21 de junho - das 8h às 20h

Esta exposição pretende ilustrar as modificações estéticas
que reestruturaram a arte brasileira a partir da Semana
de Arte Moderna de 1922, libertando-se do senso estético
do arcadismo e das tendências acadêmicas.
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14 a 21 de junho

Exposição Salão do
humor de Piracicaba
Local: Theatro Pedro II - Café
do Theatro
Das 8h às 18h

As charges selecionadas pela
Folha foram originalmente
apresentadas no 41° Salão
Internacional de Humor de
Piracicaba e sintetizam as
transformações políticas
do país durante a ditadura
militar (1964-1985). As
dificuldades enfrentadas
pelo general Castello Branco
para conter os oficiais da
linha-dura em 1964, o fim
das eleições diretas para
presidente em 1965, e
o endurecimento da Lei
de Imprensa em 1967 já
prenunciavam o silêncio
imposto aos jornais a partir
de 1968. É só com a abertura
política, iniciada no governo
de Ernesto Geisel (19741979), que uma nova geração
de chargistas (Angeli, Gê
e outros) ganha espaço no
jornal. São eles que registram
as contradições do regime e
as sucessivas tentativas para
impedir o restabelecimento
da democracia. A organização
é da Prefeitura de Piracicaba,
Secretaria da Ação Cultural,
CEDHU Piracicaba e Salão
Internacional de Humor de
Piracicaba. A
Folha de S. Paulo é parceira
do projeto.
A exposição se encerra com
a campanha da oposição
por eleições diretas, com a
eleição e morte de Tancredo
Neves e a convocação da
Assembleia Constituinte.

PROGRAMAÇÃO PERMANENTE - ExPOSIÇõES

15ª FNLRP | 59

PROGRAMAÇÃO PERMANENTE - CRIANÇAS

BRINQUEDOTECA
Local: Praça Carlos
gomes
9h às 18h

A brinquedoteca O Mundo
Mágico é um espaço de
atividades lúdicas para as
crianças. Com material
audiovisual e atividades
monitoradas, o ônibus
adaptado conta com palco,
caixas de som e TV, além
de contação de histórias
de diversos escritores,
incluindo a autora
infantojuvenil homenageada
deste ano, Ruth Rocha.
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AULA DE TRÂNSITO
Local: Praça Carlos gomes
9h às 18h
PROGETT (Programa de
Educação para o Trânsito da
Transerp)
A Transerp, através de seu
Programa de Educação para o
Trânsito – Progett, desenvolve
ações com diversos públicos
com o objetivo de prevenir
os acidentes de trânsito.
As atividades vivenciais
de trânsito desenvolvidas
na Minicidade Móvel são
destinadas ao público infantil.
Neste espaço, a equipe
de educadoras do Progett
acompanha as crianças em
um percurso lúdico, recebendo
orientações sobre travessia
segura, além de entrarem
em contato com placas de
trânsito, semáforo de botoeira
e sinalização de solo.

PROGRAMAÇÃO PERMANENTE - SESC - ALTINO ARANTES

16, 17 e 18 de junho
8h I 10h I 14h I 16h

Local: Rua Tibiriçá, 50
Inscrições: tirandodeletra@ribeirao.sescsp.org.br
Capacidade: 2 turmas de 40 alunos por horário

Sessões de Autógrafos

Em seu sexto ano de realização, o projeto Tirando de Letra apresenta a obra do escritor e
ilustrador André Neves a um público prioritariamente formado por crianças e jovens de 7 a 14
anos, a fim de estimular a leitura, associando-a a uma experiência de prazer, descobertas e
conhecimento. A atividade é uma realização do SESC Ribeirão Preto e integra a programação
da Feira deste ano, retomando uma parceria importante para a cultura da cidade.
André Neves tem vários livros publicados e acumula prêmios em reconhecimento ao seu
trabalho, como o Prêmio Luiz Jardim de melhor livro de imagem. Em 2003, como escritor,
foi agraciado com menção honrosa no Prêmio Jabuti e também no prêmio O Sul - Correios
e Telégrafos. Em 2004, recebeu o Prêmio Açorianos de melhor ilustração. Sua obra ainda
recebeu o selo de Altamente Recomendável, concedido pela Fundação Nacional do Livro
Infantil e Juvenil. André dedica-se a arte de escrever e ilustrar para crianças de todas as
idades, e suas imagens já foram vistas por crianças e adultos do mundo inteiro em mostras de
ilustração dedicadas à infância.

BIBLIOTECA ALTINO ARANTES

Local: Rua Duque de Caxias, 547
A biblioteca Altino Arantes é o espaço
para sessões de autógrafos e fotos com os
principais convidados da Feira Nacional
do Livro de Ribeirão Preto. Inaugurada em
1955, com a intenção de facilitar o acesso
de pessoas carentes aos livros, a biblioteca é
tombada como patrimônio público e cultural.
A arquitetura preserva suas características
originais, oriundas do século XIX. O acervo
possui mais de 40 mil títulos, sendo que
2 mil também estão disponíveis em braile.
Atualmente, a gestão da Biblioteca é da
Fundação Educandário Quito Junqueira.
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MAIS INFORMAÇõES
PrAçA xv de novembro

LOCAIS DA FEIRA

mArP

Atividades das 8h às 16h30

Rua Bernardino de Campos, 550

colégio mAriSTA

Atividades das 8h às 18h

Rua Tibiriçá, 50

SeSc

Rua Deputado Orlando Jurca, 92

eScolA eSTAduAl ProFeSSor
douTor domingoS João
bAPTiSTA SPinelli

Centro Cultural Quintino II
Rua Ernesto Petersen, 36

quinTino ii

Atividades das 18h30 às 20h

Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215

oAb

Local: Rua Visconde de Inhaúma, 490
Atividades das 10h às 19h

biblioTecA PAdre euclideS

- Auditório Pedro Paulo da Silva (andar térreo do Palace),
- Auditório Palace (primeiro andar)
- Sala de Oficina (primeiro andar)

Local: Rua Duque de Caxias, 322
(ao lado do Theatro Pedro II)
Atividades das 8h às 19h

cenTro culTurAl PAlAce

(SALA PRINCIPAL, CAFÉ E MEIRA JÚNIOR)
Atividades das 8h30 às 21h

THeATro Pedro ii

Atividades das 8h às 19h

PrAçA cArloS gomeS

Venda de livros das 9h às 20h

AberTurA oFiciAl
Os ingressos para a abertura da Feira, que inclui apresentação da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, devem
ser retirados a partir do dia 13 de junho na bilheteria do
Theatro Pedro II. Sujeito à lotação do espaço. A entrada
no teatro será permitida das 18h15 às 19h. Não será
permitida a entrada após este horário.

evenToS no THeATro Pedro ii
As senhas para todos os eventos realizados no Theatro
Pedro II, exceto a abertura, serão distribuídas uma hora
antes do início programado na Central de Informações,
na Esplanada do teatro. Os Salões de Ideias das 8h30,
dos dias 15 a 18 de junho, serão agendados. Parte dos
ingressos estarão disponíveis para o público em geral na
Central de Informações.

AgendAmenTo de eScolAS

Algumas atividades voltadas para o público infantojuvenil devem ser agendadas com antecedência na
Secretaria Municipal da Educação através do telefone (16) 3977-9117 ou aec@educacao.pmrp.com.br.
As atividades são: Contação de Histórias no Teatro
Marista, Tirando de Letra no Sesc, Exposição de
Divo Marino no Marp (16 a 18/06) e Salões de Ideias
das 8h30 no Theatro Pedro II (15 a 18/06).

inScriçõeS
Oficinas com Ely Vieitez Lisboa a partir de 01/06. Inscreva-se pelo email: feiradolivro@feiradolivroribeirao.com.br. São
30 vagas para cada oficina. As outras oficinas atendem no
máximo 25 pessoas e não têm inscrições. A ordem de
chegada será o critério para participação.

ATenção
Retire sua senha com uma hora de
antecedência para os eventos realizados
no Theatro Pedro II. Distribuição gratuita
na Central de Informações (Esplanada do
Theatro Pedro II). Nos demais locais, a
entrada será por ordem de chegada.
Todos os eventos são gratuitos.
É proibida e venda e consumo de bebidas
alcoólicas nos locais que recebem
atividades da Feira.

Rua Barão do Amazonas, 323
Atividades das 9h às 18h (terça a sexta-feira) e das 12h
às 18h (sábado, domingo e feriado)

www.feiradolivrorp.com.br

Programação completa no nosso hotsite

Para um trânsito melhor, utilize o transporte
público ou combine carona com os amigos.
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