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idéias no evento literário. Shows 
com Milton Nascimento e os Jo-
bins, Fernanda Takai, Zeca Baleiro 
e Luiz Melodia são algumas das 
apresentações mais aguardadas. 

Outra novidade que está crian-
do grande expectativa é o espaço 
reservado aos escritores locais. 
Nele, será promovido o intercâm-
bio entre leitores e autores de Ri-
beirão Preto e região de diversos 
gêneros literários. Os estandes de-
dicados aos escritores locais trarão 

muitas inovações.
Das 11h às 20h, o “Café com Le-

tras” por Renato Aguiar, pretende 
ser um espaço agradável para esti-
mular, principalmente, a participa-
ção das mulheres no evento. Além 
de ser um ambiente exclusivo onde 
os convidados poderão se encon-
trar entre uma palestra, o espaço 
inédito assinado pelo empresário 
da gastronomia será também palco 
de oficinas e outras atividades, que 
acontecerão sempre às 17h, e reu-
nirão até 40 pessoas, por ordem de 
inscrição através do endereço de 

A 8ª Feira Nacional 
do Livro de Ribei-
rão Preto que tem 
a literatura como 
tema central, pas-

sa também pela música, cinema, 
teatro e outras formas de arte. 
“Encontre as Palavras” é o tema 
do evento deste ano, que permiti-
rá o acesso gratuito do público da 
região a seus autores e shows favo-
ritos.

Para garantir a qualidade do 
encontro, a Fundação Feira do Li-
vro e a Prefeitura Municipal con-
taram com parceiros importantes 
como as secretarias da Cultura e da 
Educação do município, além de 
voluntários e patrocinadores, que 
investiram tempo e dinheiro no 
projeto de 2008. 

Neste ano, a Feira presta home-
nagens aos autores cariocas Ma-
chado de Assis e Cecília Meireles, 
ao Estado de São Paulo e ao Japão. 
O poeta e jurista Saulo Ramos, pa-
trono da 8ª edição, participou ati-
vamente da organização do evento. 

O Japão terá um estande exclu-
sivo, decorado com temas orientais 
e eventos que resgatam a cultura 
do país que possui grande núme-
ro de descendentes no Brasil. Este 
ano, a colônia japonesa comemora 
os 100 anos da imigração. A Feira 
do Livro reservou um espaço para 

L I T E R AT U R A
apresentação da arte e da cultura 
do Japão. 

Nas páginas a seguir, você vai 
conferir a programação completa 

dos 10 dias do evento. Salões de 
idéias, cafés filosóficos, sessões de 
cinema, saraus, palestras, peças te-
atrais e exposições são as atrações 
da 8ª Feira Nacional do Livro. 

Muitos escritores conhecidos 
do grande público, que partici-
param da edição anterior, retor-
nam em 2008, comprovando a 
importância do evento literário 
ribeirão-pretano. Diversos auto-
res participam pela primeira vez 
e apresentam seus trabalhos e 

PARA TODOS!
e-mail express@renatoaguiar.com.
br. O custo da participação é uma 
lata de leite em pó, que será doada 
a uma instituição beneficente.

“Encontre as Palavras” é um 
convite feito aos leitores que de-
sejam descobrir um novo mundo 
de possibilidades revelados através 
das diversas formas de arte, como 
a leitura, o cinema, a música entre 
outras, que serão apresentadas de 6 
a 15 de junho. Participe!

AUTORES
HOMENAGEADOS
Cecília Meireles
A figura de uma mulher que 

escrevia com fervor, de forma in-
cessante e com incomparável habi-
lidade, sempre marcará a história 
brasileira. Sua intimidade com as 
palavras surpreendia os leitores — 
e ainda surpreende. 

Autora de uma vasta bibliogra-
fia, Cecília abordou temas ligados 
à efemeridade da vida e do tempo, 
ao amor e aos mistérios da nature-
za. Professora, poetisa, pedagoga e 
jornalista, a homenageada da Feira 
deste ano é síntese da pluralidade 

A escritora carioca nos deixou 
uma sólida herança, que atrai cada 
vez mais aventureiros dispostos a 
desvendar a história viva presente 
em seus textos. Quanto mais inten-
sa for a leitura da obra de Cecília 

Salões de idéias, Cafés 
Filosóficos, Sessões de 

cinema, saraus, palestras, 
peças teatrais e exposições 
são as atrações da 8ª Feira 

Nacional do Livro.



Meireles, maior será a certeza de 
que seus textos atemporais perten-
cem a nossa trajetória de vida. Ex-
plorar seus livros é uma atividade 
prazerosa. Aventure-se e descubra 
porque a escritora cativa crianças e 
encanta os amantes da Literatura.

Machado de Assis
O grande romancista e contista 

revolucionou o mundo das Letras 
deixando um legado para o País, 
reconhecido pelo mundo todo. A 
grandiosidade e dimensão de sua 
obra é um retrato importante de 
muitos acontecimentos históricos. 
O primeiro deles foi a sua ativa 
participação na fundação da Aca-
demia Brasileira de Letras, sendo o 
primeiro presidente da instituição.

Sua vasta obra inclui poesias, 
peças de teatro e crítica literária, 
com destaque para o romance e o 
conto.

PAIS
Japão
Em 1908, 781 japoneses ini-

ciam uma longa viagem com des-
tino às terras brasileiras. Após 51 
dias desembarcam no porto de 

Santos, trazendo a bordo os pri-
meiros imigrantes japoneses para 
o Brasil.

Hoje, após 100 anos deste fato, 
a população japonesa no Brasil é 
estimada em 1 milhão e meio de 
pessoas, sendo a maior população 
nipônica fora do Japão. O Cen-
tenário representa para todos os 
nipo-brasileiros o marco histórico 
dos anos de luta e de conquistas 
dos imigrantes e seus descendentes 
no Brasil. 

Neste ano, o povo que ajudou 
de forma decisiva no desenvol-
vimento do nosso País, tem sua 
história resgatada e homenageada 
pela Feira do Livro.

ESTADO

São Paulo
A capital do desenvolvi-

mento brasileiro não pára. São 
Paulo é o Estado com maior 
número de municípios: 645. 
São 40 milhões de habitantes, 
sendo três milhões deles de 70 
diferentes nacionalidades. Ja-
poneses, italianos, portugueses, 
alemães, espanhóis —nenhuma 
fica de fora—, contribuindo 
para esta grande potência, com 
o maior mercado econômico 
do Brasil. O Estado é rico em 
todos os sentidos. Cultural-
mente, a pluralidade é fator de-
terminante.

Detentora de museus famo-
sos no mundo todo, a capital 
paulista oferece aos seus visi-

tantes espaços como o Museu 
do Ipiranga, Museu de Arte de 
São Paulo (Masp), Museu da 
Língua Portuguesa e Pinacote-
ca do Estado.

PATRONO
Saulo Ramos
Autor do Hino de Ribeirão 

Preto, Saulo Ramos tem nas 
mãos a responsabilidade con-
ferida ao Patrono da Feira do 

Livro. Advogado, jornalista, radia-
lista, escritor, poeta e ex-Ministro 
de Estado, Ramos tem uma traje-
tória de muito trabalho e reconhe-
cimento internacional. Conhecido 
pela imensa capacidade jurídica e 
política, ele participou de momen-
tos decisivos da democracia brasi-
leira, como no processo de impe-
achment do presidente Fernando 
Collor de Mello. Apaixonado pelas 
Letras, Saulo acaba de lançar “Có-
digo da Vida”, uma autobiografia 
romanceada em que dá seu teste-
munho sobre a história recente do 
Brasil.
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Quanto mais intensa for a 
leitura da obra de Cecília 

Meireles, maior será a 
certeza de que seus textos 
atemporais pertencem a 
nossa trajetória de vida.

Saulo Ramos 
participou de 
momentos decisivos 
da democracia 
brasileira, como 
no processo de 
impeachment do 
presidente Fernando 
Collor de Mello
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SExTA-FEIRA

9h | Abertura oficial
Local: Esplanada do Theatro Pedro II

10h | Orquestra Sinfônica de 
Ribeirão Preto
Local: Esplanada do Theatro Pedro II

11h | Café filosófico
Patronos da Feira Nacional 
do Livro de Ribeirão Preto
Local: Auditório Meira Júnior
A história das oito edições da 
Feira Nacional do Livro de 
Ribeirão Preto contada por 
quem participou ativamente 
dela. Os patronos de todas 
as edições reunidos para 
debater a importância deste 
evento para o cenário cultural 
da cidade e do país. Luiz 
Puntel (2002), Menalton Braff 
(2003), Isaías Pessoti (2004), 
Lucília Junqueira de Almeida 
Prado (2005), Melhem Adas 
(2006), Edward Lopes (2007) 
e o patrono, Saulo Ramos.

12h | Longa-metragem
Memórias Póstumas

de Brás Cubas
Local: Cinema Cultural

Drama. Após ter morrido, em 
pleno ano de 1869, Brás Cubas 
(Reginaldo Faria) decide por 
narrar sua história e revisitar 
os fatos mais importantes de 
sua vida, a fim de se distrair 
na eternidade. A partir de 

então ele relembra de amigos 
como Quincas Borba (Marcos 

Caruso), de sua displicente 
formação acadêmica em 

Portugal, dos amores de sua 
vida e ainda do privilégio que 

teve de nunca ter precisado 
trabalhar em sua vida.

16h | Salão de Idéias
Local: Auditório Meira Júnior
A escritora mineira revela aos leitores como é a produção de 
sua obra literária, considerada hoje, uma das mais importantes 
do país. Premiados e reconhecidos internacionalmente, 
seus livros têm fortes influências religiosas. Adélia também 
escreveu e dirigiu peças teatrais.

06/06

14h | Café Filosófico
Jorge Saquy
Local: Café do Theatro Pedro II
O engenheiro civil e arquiteto 
urbanista fez um estudo 
detalhado sobre os fatos 
históricos dos últimos 100 anos 
de sua terra natal. “Jardinópolis: 
das origens ao centenário” relata 
o período da imigração de 
italianos, árabes e mineiros. Um 
passeio no tempo para resgatar a 
história do município vizinho.

15h | Um Piano no Café
Local: Café do Theatro Pedro II
Luís Alberto Cipriano. O violão 
paulista: de Américo Jacomino 
a Gilberto Mendes. No recital 
solo “O Violão Paulista”, o jovem 
músico Luis Alberto Cipriano, 
formado pela USP de Ribeirão 
Preto, parte do repertório popular 
composto de choros e valsas 
e chega ao repertório erudito 
contemporâneo, demonstrando 
as diversas possibilidades que este 
instrumento tão popular oferece.

ADELIA PRADO

\

19h | Longa-metragem
Os Normais
Local: Cinema Cultural
Comédia. Vani (Fernanda Torres) e Rui (Luiz Fernando Guimarães) estão prestes a 
se casar. Ela com Sérgio (Evandro Mesquita), ele com Martha (Marisa Orth). Ambas 
as cerimônias estão marcadas para a mesma sacristia, sendo uma às 18h e outra às 
20h. É lá que Vani e Rui se conhecem, quando ela lhe pede um pouco de arroz para 
comemorar o casamento que está para ocorrer.
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18h30 | Palavra Cantada
Antonio Alexandre canta Toquinho

Local: Arena Cultural
Comentário: Professora Maria José 

Bottino Roma
Antonio Alexandre apresenta canções 

do compositor Toquinho em um show 
que agrada platéias de todas as idades. 
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20h | Show
Verônica Ferriani

Local: Palco da Esplanada
A cantora ribeirão-

pretana conquistou muitos 
admiradores, com um 
repertório variado da 

MPB. Após cinco anos 
de apresentações pelo 

país, Verônica prepara o 
lançamento de seu primeiro 

disco. Um show para se 
emocionar e conhecer um 

pouco mais do trabalho desta 
grande revelação do interior 

paulista.

19h | Salão de Idéias
Célia Sakurai
Local: Auditório Meira Júnior
Doutora em Ciências 
Sociais, escritora e profunda 
conhecedora da história 
da imigração japonesa no 
Brasil, Célia desmitifica 
os temas relacionados ao 
povo oriental. A socióloga é 
destaque em debates sobre a 
cultura japonesa e revela como 
nosso país se tornou a maior 
comunidade de descendentes 
japoneses fora do Japão.

21h | Show
Local: Palco da Esplanada
Aos amantes do samba 
que embalou as décadas de 
30, 40 e 50, Luiz Melodia 
surpreende com seu novo 
trabalho: “Estação Melodia”. 
No CD, o “negro gato” torna-
se essencialmente intérprete 
de grandes mestres, como 
Cartola. Sensibilidade 
aguçada e precisão vocal 
imprimem uma marca 
indiscutível ao artista, 
resgatando memórias do 
gênero musical que é a cara 
do Brasil.

LUIZ MELODIA 07/06
SABADO

10h | Café Filosófico
Local: Café do Theatro Pedro II
Escritora e letrista, Alice 
Ruiz tem diversos trabalhos 
publicados.  Em 2005 lançou 
seu primeiro CD, como sempre, 
com grandes parcerias.

10h | Coral e Orquestra
Projeto Guri de Ribeirão Preto.
Regência: Regina Foresti
Local: Marquise do Theatro Pedro II

10h30 | 6ª Caminhada Ecológica do Colégio Metodista
“Livros para criar caminhos. Caminhos para um mundo melhor”
Local: Esplanada do Theatro Pedro II

12h | Longa-metragem
Os Normais
Local: Cinema Cultural

11h | Café Filosófico
Local: Café do Theatro Pedro II
O escritor e professor de 
Literatura e Língua Portuguesa 
debate em “(Im)possíveis 
interpretações de Dom 
Casmurro” a obra do autor 
homenageado pela Feira do 
Livro.

ALICE RUIZ

KARIM KHOU-
Ry
11h | Café Filosófico
Local: Auditório Estado de São 
Paulo
O administrador e consultor 
de empresas ministra 
palestras e lança seu novo 
livro “Com a corda toda”. 
Autor de diversas obras, 
ele também é ator, Coach 
Executivo e Pessoal.
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13h | Café Filosófico
Napoleão Sabóia
Local: Café do Theatro Pedro II
O jornalista maranhense 
começou a carreira profissional 
nos Diários Associados de São 
Luís. Sabóia foi repórter da 
editoria de política da Folha 
de São Paulo em Brasília. Nos 
anos 70, já residindo em Paris, 
trabalhou como correspondente 
da revista Veja e depois da Isto 
É. No período em que morou 
em Londres, fez um curso de 
TV. Anos depois, trabalhou 
para o Estado de São Paulo 
e para o Jornal da Tarde, dos 
quais foi correspondente por 
mais de 25 anos. Hoje, atua 
como correspondente dos 
Diários Associados.

MAICON TENFEN



PALAVRA CANTADA

07/0607/06
18h | Show

Gilda Montans e Meire Genaro
Local: Auditório Meira Júnior

As acordeonistas Gilda Montans 
e Meire Genaro apresentam 
o espetáculo “Tiê-Piranga: a 

história de São Paulo”. Um show 
de melodias onde as artistas 
recitam textos que contam a 

história da metrópole mais 
populosa do mundo.

19h | Salão
de Idéias

Local: Theatro Pedro II
A versatilidade do 

jornalista que já 
percorreu mais de 400 

mil quilômetros por 
todo o Brasil. Com 
irreverência conta 
as peculiaridades 

da nossa cultura e 
revela detalhes que 

as câmeras ainda não 
mostraram.

14h | Show
Márcio Coelho e Ana Favaretto
Local: Palco da Esplanada
Com a apresentação de
“O caipira e o carioca”, a dupla 
de cantores e atores comemora 
19 anos de intensa dedicação ao 
cenário musical e teatral.

14h30 | Teatro
Guerreiros da Lua
(Infanto-Juvenil)
Local: Teatro Auxiliadora

15h | Café Filosófico
Alípio Freire

Local: Auditório Estado de São Paulo
O jornalista e escritor é membro 

do Conselho Editorial da Editora 
Expressão Popular, do Jornal 

Brasil de Fato, do Jornal Correio 
da Cidadania, da Revista Fórum, 
da Revista Teoria & Debate e da 

Revista Sem Terra.

16h | Salão de Idéias
Local: Auditório Meira Júnior

“A Língua é o que os falantes 
fazem dela”. Esta é uma das 
polêmicas definições que o 

filósofo, professor e gramático 
apresenta sobre o nosso idioma. 
Membro da Academia Brasileira 

de Letras e da Academia das 
Ciências de Lisboa, professor 

titular e emérito da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro 

(UERJ) e Universidade Federal 
Fluminense (UFF), Bechara é 

avesso a estatísticas e pesquisas 
para medir o nível de cultura 

do país e aponta a diversidade 
de variantes entre a linguagem 

coloquial e culta.

16h | Um Piano no Café
John Larson: Um piano no jazz
Local: Café do Theatro Pedro II

EVANILDO
BECHARA

14h | Café Filosófico
Local: Auditório Meira Júnior
Em “SobreViver: Instinto de vencedor”, a escritora traz 
experiências de pessoas que superaram crises pessoais e 
profissionais encarando a vida com coragem, atitude e bom 
humor. Não existem receitas milagrosas para solucionar os 
problemas, e o auto-conhecimento pode ser uma janela para 
quem quer adotar uma nova postura de vida.

15h | Show
Sandra Perez e Paulo Tatit
Local: Palco da Esplanada

No espetáculo Pé com Pé, a banda percussiva 
apresenta as novas canções compostas 

sob inspiração dos mais diversos 
ritmos brasileiros. Inclui também 
alguns dos antigos sucessos da 

Palavra Cantada, como 
“Rato” e “Criança 

não trabalha”, para 
a alegria de pais 

e filhos que se 
divertem pra 
valer.

17h | Teatro
O Sermão da Sexagésima. 
Com Ayrton Salvanini.
Local: Theatro Pedro II
A peça apresenta textos 
do célebre padre jesuíta, 
Antonio Vieira. O ator 
interpreta de forma 
comovente e lúcida a 
mensagem deixada
pelo missionário mais 
influente do século xVII.

MAURICIO KUBRUSLy

19h | Longa-metragem
Local: Cinema Cultural

Drama. Chiyo (Suzuka Ohgo) foi vendida a uma casa de gueixas quando ainda era menina, 
em 1929, onde é maltratada pelos donos e por Hatsumomo (Gong Li), uma gueixa que 

tem inveja de sua beleza. Acolhida por Mameha (Michelle yeoh), a principal rival de 
Hatsumomo, Chiyo ao crescer se torna a gueixa Sayuri (Zhang Ziyi). Reconhecida, ela passa 

a desfrutar de uma sociedade repleta de riquezas e privilégios até que a Segunda Guerra 
Mundial modifica radicalmente sua realidade no Japão.

MEMORIAS DE UMA GUEIxA

CLAUDIA RIECKEN
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21h | Show
Local: Palco da Esplanada

A Bossa Nova está muito bem representada no show mais 
esperado do ano. Em comemoração aos 50 anos do gênero, 

Milton Nascimento acaba de lançar o álbum “Novas 
Bossas”, com participação especial de Jobim Trio (composto 

por Paulo Jobim, Daniel Jobim e Paulo Braga). A recente 
coletânea traz canções de Tom Jobim, entre elas, o grande 

sucesso “Chega de Saudade”.

19h30 | Atração Japonesa
Karen Ito
Local: Palco da Esplanada
Envolvida com a arte desde a 
infância, iniciou dançando músicas 
típicas japonesas, seguindo para o 
canto aos oito anos de idade. Sua 
experiência internacional iniciou 
quando foi eleita representante do 
Brasil para participar do concurso 
“Nihon Amatiya Kayo Sai” da 
televisão japonesa, onde foi eleita 
a Melhor Intérprete Estrangeira. 
Desde então, sua carreira 
profissional se consolidou com 
shows em todo Brasil.

20h | Atração Japonesa
Taiko Ryukyu Koku Matsuri Daiko 
de São Paulo
Local: Palco da Esplanada
O “Festival dos tambores do reino 
de Ryukyu” mantém viva a cultura 
e tradições de Okinawa, sul do 
Japão. Por meio de manifestações 
artísticas em que são mescladas 
danças e músicas tradicionais 
da Ilha, as coreografias e ritmos 
contemporâneos fazem uma 
espécie de fusão do tradicional 
com o moderno e, dessa forma, 
aproxima e revela às novas 
gerações a riqueza e a beleza da sua 
própria cultura.

20h30
Atração Japonesa

Local: Palco da Esplanada
A típica dança japonesa 

combina músicas 
tradicionais e alegres com 

o clima de jovialidade, 
gratidão e participação 

geral do público. Durante 
a dança eles celebram as 
almas dos antepassados 

com movimentos em 
grupo, levando lanternas 
acesas saudosamente para 
lembrar a sabedoria dos 

antepassados.

MILTON NASCIMENTO E 
TRIO JOBIM

BON ODORI

ZE DO CAIxAO

S

08/06
DOMINGO

10h | Coral
Colégio Metodista
Local: Marquise do Theatro Pedro II 
Regência: Luciane Coelho Pereira

10h30 | Coral da AEARP 
(Associação de Engenharia 
e Arquitetura de Ribeirão 
Preto)
Som Geométrico  
Local: Marquise do Theatro Pedro II 
Regência: Regina Foresti 
Piano: Adriana Moraes

11h | Atração Japonesa
Banda Pop
Local: Palco da Esplanada 
Dedicada à colônia japonesa e 
com sete anos de carreira, a banda 
é presença garantida em festas 
animadas, bares e eventos. 

11h50 | Atração Japonesa
Taiko Ryukyu Koku Matsuri Daiko 
de São Paulo
Local: Palco da Esplanada

12h | Longa-metragem
O Ano em que Meus Pais  
Saíram de Férias
Local: Cinema Cultural
Drama. Mauro (Michel Joelsas) 
é um garoto mineiro de 12 anos, 
que adora futebol e jogo de botão. 
Um dia sua vida muda comple-
tamente, já que seus pais saem 
de férias de forma inesperada e 
sem motivo aparente para ele. Na 
verdade os pais de Mauro foram 
obrigados a fugir por serem de es-
querda e serem perseguidos pela 
ditadura, tendo que deixá-lo com 
o avô paterno (Paulo Autran). 
Porém o avô enfrenta problemas, 
o que faz com que Mauro tenha 
que ficar com Shlomo (Germano 
Haiut), um velho judeu solitá-
rio que é seu vizinho. Enquanto 
aguarda um telefonema dos pais, 
Mauro precisa lidar com sua nova 
realidade, que tem momentos de 
tristeza pela situação em que vive 
e também de alegria, ao acompa-
nhar o desempenho da seleção 
brasileira na Copa do Mundo.

10h | Café Filosófico
José Mojica
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Local: Café do Theatro Pedro II 
O lendário Zé do Caixão conta com mais de 30 filmes em seu currículo. 
A carreira começou cedo, desde os sete anos, e sua contribuição para o 
cinema brasileiro é inegável: foi o primeiro cineasta a produzir filmes de 
terror e suspense no país. Superou a censura na década de 70 e obteve o 
reconhecido internacional pelos filmes dirigidos. Sua obra cinematográ-
fica sintetiza a pluralidade cultural brasileira.
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JOSE MIGUEL 
WISNIK

19h | Atração Japonesa
Odori - yossakoi Soran - Hurashio Daiko (Dança Japonesa)
Local: Palco da Esplanada 
A coreografia e o ritual que traduzem essa cerimônia é mais conhecido 
como Dança do Pescador. O yossakoi Soran traz em suas raízes diversos 
ensinamentos importantes, como o trabalho em grupo, a participação 
de todos, a tradição, a educação, a disciplina e a motivação para se 
alcançar um objetivo. Tudo traduzido pela música e dança contagiante.

DOMINGOS MEIRELLES

08/06 08/06

15h | Café Filosófico
Annibal Augusto Gama
Local: Auditório Estado de São Paulo
Escritor, ensaísta, pintor e 
promotor aposentado é autor 
de “Manual para aprendiz de 
fantasma”.

15h | Salão de Idéias
Local: Auditório Meira Júnior 
São 40 anos em busca da notícia. O jornalista 
e apresentador do programa Linha Direta 
(Rede Globo) tem muitas histórias para contar 
e experiências para compartilhar. Sempre 
revelando manchetes polêmicas do jornalismo 
investigativo, Meirelles publicou livros baseados 
em suas matérias e recebeu vários prêmios por sua 
atuação.

16h30 | Show
Local: Auditório Meira Júnior 
Consagrado pela literatura, 
Wisnik é um dos intelectuais 
mais respeitados do país. 
Nesta apresentação, o público 
vai conferir o outro lado 
do professor de Literatura 
Brasileira, que mostra seu 
talento para a música, cantando 
composições próprias, de um 
repertório popular brasileiro. 
A união da literatura com a 
música resulta no trabalho 
surpreendente.

18h30 | Palavra Cantada
Rodrigo Skowa canta “Família 

Simonal”
Local: Arena Cultural

19h | Longa-metragem
Primo Basílio
Local: Cinema Cultural 
Drama
São Paulo, 1958. Luísa (Débora Falabella) é uma jovem 
romântica e sonhadora que é casada com Jorge (Reynal-
do Gianecchini), um engenheiro que está envolvido na 
construção de Brasília. Um dia Luísa reencontra Basílio 
(Fábio Assunção), seu primo e também sua paixão de 

juventude. Quando Jorge é chamado a trabalho para Brasília, Luísa fica em 
casa apenas com a companhia das empregadas Juliana (Glória Pires) e Joana 
(Zezeh Barbosa). Basílio passa a visitá-la freqüentemente, conquistando-a 
com as histórias de suas viagens. Logo as saídas de ambos viram fofoca na 
vizinhança. Até que Juliana encontra as cartas de amor trocadas entre os pri-
mos e, de posse delas, passa a chantagear Luísa para conseguir uma generosa 
aposentadoria.

19h | Salão de Idéias
Antonio Prata
Local: Auditório Meira Júnior 
Destaque da nova geração de escrito-
res, filho de Mário Prata e Marta Goes, 
Antonio também herdou o talento 
indiscutível do pai. O gosto pela crônica 
e o prazer da escrita são alguns ingre-
dientes do sucesso que cada publicação 
do escritor conquista. Com textos leves 
e espirituosos, seus livros são excelente 
indicação para quem aprecia crônica e 
ficção.

19h20 | Atração Japonesa
Bon Odori
Local: Palco da Esplanada

20h | Show
Hoje é Dia de Jorge  
(Música Instrumental)
Local: Palco da Esplanada

14h | Café Filosófico
Hugo Penteado
Local: Café do Theatro Pedro II  
Autor de “Ecoeconomia: uma nova abordagem”, Hugo 
Penteado é economista e estrategista, um profundo 
conhecedor da ecologia e meio ambiente. Respeitado 
por diversos setores da economia brasileira, ele comenta 

as teorias que excluem as variáveis sociais e ambientais e mostra que o sistema 
econômico está diretamente ligado à natureza. Crítico da economia do descarte, 
Hugo combate o conceito de que crescimento econômico traz desenvolvimento 
sustentável e bem-estar social.

DEMONIOS DA 
GAROA

21h | Show
Local:  

Palco da Esplanada 
O conjunto vocal 

mais antigo do 
Brasil em atividade 

— está no Guinness 
Book— apresenta 

seu novo trabalho, 
o DVD “Demônios 
da Garoa Ao Vivo”. 
O público vai conferir grandes sucessos como “Trem das Onze”, “Se todos 
fossem iguais a você”, “Saudosa maloca”, “Samba do Arnesto” entre outros. 

Com mais de 10 milhões de cópias vendidas, o grupo mantém o humor 
apurado e conquista todas as platéias.
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8h30 e 14h 
Teatro Infantil
A sorte, o gato e as botas. Cia 
Cornucópia
Local: Theatro Pedro II 
Madame Sorte narra A Sorte, O 
Gato e As Botas. Na história, um 
rapaz é adotado por um velho cam-
ponês, pai de outros dois filhos. 
Com a morte de seu pai adotivo, é 
expulso de casa e, acompanhado 
de seu irmão mais novo, parte em 
uma jornada pelo mundo onde se 
depara com aventuras e situações 
inusitadas.

10h e 14h30 | Coral
Projeto Brincanto

Local: Marquise do Theatro Pedro II
O Coral Brincanto é integrante da Secretaria Municipal da Educação e faz 

parte do Programa de Ações Educativas Complementares, e atende atualmente 
aproximadamente 5000 alunos. É formado por alunos de Pré III do Ensino 

Infantil e alunos do 1º ano do Ensino Fundamental.
O projeto tem como objetivo musicalizar através do canto. Por meio das 

canções é possível trabalhar a divisão de vozes, estimular a pulsação através 
de movimentos corporais, desenvolver a articulação das palavras, ampliar 

o universo cultural das crianças e estimular a sensibilização corporal, 

12h - Longa-metragem
Memórias de Uma Gueixa
Drama
Local: Cinema cultural

15h | Café Filosófico
Lucília Junqueira de Almeida 
Prado
Local: Auditório Estado de São Paulo
Patrona da Feira do Livro, edição 
2005, primeira mulher a ocupar 
esta função, tem mais de 65 
livros publicados, entre literatura 
infantil e contos. A escritora 
lançará o livro “Sob as asas da 
aurora”, seu primeiro romance 
para adultos.

15h | Um Piano no Café
Artur Cardoso
Local: Café do Teatro Pedro II
O cantor e compositor de Ribeirão Preto apresenta canções de seus CDs “Sétimo 
Desejo” e “De Frente Pra Guanabara”, entre elas “Serenata”, parceria com Cecília 
Meireles. Ainda estarão no repertório outras canções inéditas, sendo uma em 
parceria com a poeta e outra, especialmente composta em sua homenagem, 
intitulada “Eu e Cecília”.

14h | Café Filosófico
Deonísio da Silva
Local: Café do Theatro Pedro II
Deonísio, escritor e professor universitário, tem mais de 30 li-
vros publicados no Brasil, alguns deles, no exterior. Doutor em 
Letras, recebeu diversos prêmios de repercussão internacional 
e teve suas obras encenadas no Teatro e na TV.

11h | Café Filosófico
Local: Café do Theatro Pedro II
Economista, professor, 
articulista e comentarista 
econômico, Golfeto também 
é diretor do Instituto de 
Economia da Acirp.

VICENTE GOL-
FETO

10h30 | Coral
Centro Cultural Campos Elíseos.
Regência: Renata Scrideli dos Santos
Local: Marquise do Theatro Pedro II
Projeto da Secretaria Municipal da Cultura

11h | Show
Orquestra Pop Jovem do Centro Cultural 

Campos Elíseos
Local: Marquise do Theatro Pedro II

Projeto da Secretaria Municipal da Cultura
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FERNANDA TAKAI

21h | Show
Fernanda Takai
A vocalista do Pato Fu canta solos 
clássicos da MPB e Bossa Nova, 
apresentando seu novo projeto 
“Onde brilhem os olhos seus”. 
Musicista e cronista, Takai revela 
seu talento indiscutível para a mú-
sica. O repertório traz 13 canções 
de Nara Leão, como “Insensatez”, 
e “Com Açúcar, Com Afeto”  de 
Chico Buarque.
Local: Palco da Esplanada

20h | Show
Dimi Zumquê
Músico, cantor e compositor, Dimi já fez a abertura 
dos shows de Luís Melodia, Beto Guedes, Roupa 
Nova e Leny Andrade. Com três discos lançados, o 
“Samba Bom” de Dimi Zumquê já pode ser visto em 
seu novo trabalho que tem sambas, funks e baladas.
Local: Palco da Esplanada

19h | Longa-metragem
O Ano em que Meus Pais 
Saíram de Férias
Drama
Local: Cinema Cultural

18h30 | Palavra Cantada
Alessandro Machado canta Filó Machado

Local: Arena Cultural
Comentários: Professor Valter Flauzino

O violonista e cantor Alessandro Machado canta 
a obra Filó Machado, parte do projeto Palavra 
Cantada. Um dos grandes músicos brasileiros, 

Machado tem relação estreita com Ribeirão Preto.

16h - Salão de Idéias
Carlos Nejar
Local: Auditório Meira Júnior
O imortal Nejar, ocupante da 
cadeira número 4 da Academia 
Brasileira de Letras, enriquece 
o debate sobre literatura. 
Considerado um dos vinte 
poetas fundamentais do Brasil 
contemporâneo e um dos 37 
escritores-chaves do século 
passado, Nejar figura como voz 
emblemática e universal, de 
original e abundante produção 
lírica.

18h30 | Salão de Idéias
Local: Theatro Pedro II
O premiado jornalista e escritor 
Caco Barcelos está de volta para 
debater novos temas ligados ao 
jornalismo. Vencedor de dois 
Prêmios Jabuti pelos livros “Rota 
66” e “Abusado”, Barcelos tem 
muitas histórias para contar. 
Desde 2006 ele coordena um 
grupo de jornalistas recém-
formados no programa 
“Profissão Repórter”, exibido 
pela Rede Globo.

CACO 
BARCELOS

17h | Café Filosófico 
Hertz Félix e Luiz Puntel

Local: Auditório Meira Júnior
Projeção do filme “Açúcar 

Amargo”, baseado na obra de Luiz 
Puntel. Temática:”A conflituosa 

e emocionante luta de Marta, 
adolecente nordestina, impedida 
de estudar. Um exemplo de força 

humana, capaz de denunciar e agir 
em favor da erradicação do trabalho 
infantil e violência contra a mulher”. 

Drama de 80 minutos. Indicado 
para maiores de 12 anos.
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8h30 | Teatro Infantil
A sorte, o gato e as botas

Cia Cornucópia 
Local: Theatro Pedro II 

10/06
10h | Coral

Projeto Brincanto
Local: Marquise do Theatro Pedro II

10h30 | Coral
Creche Modelo  
Vila Virgínia
Local: Marquise do  
Theatro Pedro II 
A entidade apresenta o coral 
de vozes infanto-juvenis, 
regido pela professora de 
Música Maria Teresa Galon 
da Silva.

12h | Longa-metragem
Primo Basílio

Local: Cinema Cultural 
Drama

14h | Café Filosófico
Marcos Siscar e Francisco Alvim 

(Poesia) 
Local: Café do Theatro Pedro II

Siscar é professor da Unesp (São 
José do Rio Preto), tradutor e 

poeta. Alvim é diplomata e autor 
de diversos livros de poemas. 
Recebeu o Prêmio Jabuti em 

1982 e 1989.

11h | Café Filosófico
Local: Café do Theatro 
Pedro II  
O médico e mestre em 
Pediatria pela USP, 
com larga experiência 
em projetos sociais 
envolvendo crianças e 
jovens, lança seu livro 
“Ser querido ou ser feliz 
- Revelações e Segredos”. 
Paulo Ramos coordenou 
o Programa Ribeirão 
Criança que recebeu o 
prêmio “Criança e Paz”, 
concedido pela Unicef.

PAULO RA-
MOS

TERCA-FEIRA
10/0614h | Seminário

Retratos da Leitura no 
Brasil
Local: Auditório Meira Júnior  
Debatedores:
Galeno Amorim – Diretor 
do Observatório do Livro 
e Leitura, consultor do 
Instituto Pró-Livro. 
Eliane Pszczol – 
Coordenadora Nacional 
do PROLER (Programa 
Nacional de Leitura).
José Castilho Marques 
Neto – Secretário-
executivo do Plano 
Nacional do Livro e Leitura 
(PNLL).
Realização: Fundação Feira 
do Livro de Ribeirão Preto, 
Fundação Palavra Mágica 
e PROLER Regional 
Ribeirão Preto.

14h | Teatro Infantil
A sorte, o gato e as botas
Local: Theatro Pedro II
Cia Cornucópia

14h30 | Projeto  
Sopro de Vida 

Flauta Doce 
Local: Marquise do  

Theatro Pedro II  
Coordenação: Leda Nassif

O projeto visa o ensino da 
musicalização, através da flauta 

doce para alunos do ensino 
fundamental. Trabalha aspec-

tos de socialização como: ouvir 
o outro, a paciência, tolerância, 
além de possibilitar momentos 

de diversão e conhecimento.

15h | Café Filosófico
Daniel Piza
Local: Auditório Estado de São Paulo
O jornalista e editor de diversos 
cadernos culturais do país é autor 
de 14 livros, entre eles a biografia 
de Machado de Assis. A obra ma-
chadiana será debatida e analisada 
pelo paulistano.

15h | Coral
Projeto Guri. (Pólo Sertãozinho) 
Local: Marquise do Theatro Pedro II  
Regência: Regina Foresti

18h30 | Palavra Cantada
Eula Hallak

Local: Arena Cultural
O espetáculo musical “O amor é 

o amor” foi construído a partir 
das relações entre momentos 

da vida de Dalva de Oliveira e 
das belíssimas canções que a 

imortalizou como “Ave Maria no 
morro”, “Olhos verdes”, “Bandeira 

Branca”, “Estrela do mar”, e 
“Máscara negra”.

16h | Palestra
Mylton Severiano
Local: Pingüim Cultural 
O editor da revista Caros Amigos 
debate o tema “Da Revista Realida-
de à Caros Amigos”.

16h | O Homem-Livro
Documentário

Local: Cinema Cultural 
Evando juntou 42 mil livros em 
sua casa, num subúrbio cario-
ca. Os livros, no entanto, serão 

transferidos para uma biblioteca 
desenhada por Oscar Niemeyer. 

Às vésperas da transferência, 
Evando sente a angústia da 

perda iminente. 
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18h | Teatro
Adoniran Barbosa conta e canta São 
Paulo. Ayrton Salvanini
Local: Auditório Meira Júnior 
O espetáculo retrata um papo 
informal, em um cenário com mesa 
de bar, lampião, textos compilados e 
músicas de Adoniran.

19h | Salão de Idéias
Paulo César Pereio e 
Palmério Dória
Local: Auditório Meira Júnior

21h | Show
Local: Palco da Esplanada 

O devorador de doces 
e balas, daí o apelido 

Baleiro, canta sucessos e 
contagia o público com 

as músicas de seu último 
CD autoral “Baladas do 

asfalto e outros blues”. 
Faz parte do repertório: 
Telegrama, Heavy Metal 
do Senhor, Quase Nada/

Amor, Babylon, Flores 
do Asfalto entre outras.

20h | Show
Banda Balacu
Local: Palco da Esplanada 
Samba, salsa, black music e swing são fortes tendências da banda ribeirão-
-pretana. Uma união de músicos experientes que têm como proposta mis-
turar elementos latinos, música brasileira, e o groove do funk-soul norte 
americano. O resultado proporciona muita vontade de dançar com alegria.

ZECA 
BALEIRO

QUARTA-FEIRA
11/06
8h30 | Teatro Infantil
A sorte, o gato e as botas.
Cia Cornucópia
Local: Theatro Pedro II

9h | Teatro Infantil
Saltimbancos.
Núcleo de Teatro do Cemart
Local: Teatro Auxiliadora

10h | Coral
Projeto Brincanto
Local: Marquise do Theatro Pedro II

10h30
Atividades da CEEEF Egydio 
Pedreschi
Local: Marquise do Theatro Pedro II
Várias atividades artísticas de seus 
alunos

11h | Café Filosófico
Renata Canales
Local: Café do Theatro Pedro II
Formada em Comunicação Social 
pela USP, jornalista, e Mestra 
em Educação pela UFSCar. Já 
trabalhou na TV Bandeirantes, 
TV Cultura, SBT e nas afiliadas 
da TV Globo: Tv Tribuna e EPTV. 
Atualmente é docente no curso de 
Jornalismo das Faculdades COC, 
em Ribeirão Preto. Lançará seu 
livro “Vidas Crônicas”.

12h | Longa-metragem
Tudo Sobre Minha Mãe

Local: Cinema Cultural
Comédia. No dia de seu 

aniversário, Esteban (Eloy 
Azorín) ganha de presente da 

mãe, Manuela (Cecilia Roth), uma 
ida para ver a nova montagem da 

peça “Um bonde chamado desejo”, 
estrelada por Huma Rojo (Marisa 
Paredes). Após a peça, ao tentar 
pegar um autográfo de Huma, 
Esteban é atropelado e termina 

por falecer. Manuela resolve então 
ir de encontro ao pai, que vive em 
Barcelona, para dar-lhe a notícia, 

quando encontra no caminho 
o travesti Agrado (Antonia San 
Juan), a freira Rosa (Penélope 
Cruz) e a própria Huma Rojo.

14h | Atração Japonesa
Local: Arena Cultural
Apresentação de danças e músicas 
japonesas. Emei Aurea Braghetto.

14h | Café Filosófico
Local: Café do Theatro Pedro II
Especialista na obra de Clarice 
Lispector, a escritora lança 
“Clarice Fotobiografia”, livro 
que conta a vida da escritora 
ucraniana.

14h | Teatro Infantil
A sorte, o gato e as botas.
Cia Cornucópia
Local: Theatro Pedro II

14h30 | Teatro Infantil
Saltimbancos.
Núcleo de Teatro do Cemart
Local: Teatro Auxiliadora

14h30 | Coral
Projeto Brincanto
Local: Marquise do Theatro Pedro II
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15h | Palestra
Marcos Zibordi
Local: Auditório Estado de São Paulo
O repórter da revista Caros 
Amigos debate o tema “Rap e 
Literatura”.

19h | Longa-metragem
Os Três Mosqueteiros
Local: Cinema Cultural

Aventura. Ignorando que os Mosqueteiros do Rei, em virtude de uma 
manobra política que visa obter o trono da França, não mais existem, o jovem 

D'Artagnan (Chris O'Donnell) planeja tornar-se um mosqueteiro. Em sua 
aventura conhece mosqueteiros leais ao rei, que acabam descobrindo o plano 

do cardeal Richelieu (Tim Curry) de matar o rei da França.

15h | Um Piano no Café
Tiago Santos: 90 anos
de Jacob do Bandolim
Local: Café do Theatro Pedro II
Graduado em Música, o jovem 
instrumentista, arranjador, 
compositor e professor ribeirão-
pretano vem se destacando e 
fazendo apresentações e shows 
por todo Estado de São Paulo. 
Nesta apresentação reunirá vários 
clássicos da música instrumental 
brasileira dando ênfase ao Choro.

16h | Salão de Idéias
Laurentino Gomes

Local: Auditório Meira Júnior
Apaixonado pelos livros 
de história, o jornalista 

Laurentino Gomes, autor 
do livro “1808” traz 

informações preciosas sobre 
Napoleão Bonaparte e os 

embates que resultaram 
no fim das monarquias 

européias, além de contar 
tudo com um texto 

jornalístico acessível, 
prazeroso e bem-humorado. 

Também é diretor 
superintendente da Editora 

Abril.

18h30 | Palavra Cantada
Luna Bassi

Local: Arena Cultural
Comentários: Professora Mirella Furtado Grago

O projeto Palavra Cantada apresenta a cantora que está lançando um 
novo projeto chamado “As mulheres do Brasil pela voz de Luna Bassi”, 

onde interpreta os grandes sucessos de compositoras da música popular 
brasileira em um grande show que homenageia Rita Lee.

19h | Atração Japonesa
Odori - Dantai Obasan Ureshino 
yume (Dança do Centenário da 
Imigração)
Local: Palco da Esplanada

21h | Show
Local: Palco da Esplanada

O ex-Titãs apresenta 
seu novo álbum “Ao 

Vivo no Estúdio”, com 
sucessos que marcaram 

sua carreira. Músico, 
poeta e artista, Antunes 

impressiona com seu 
tom grave, marca de 

suas canções, além da 
personalidade forte. 
O público vai ouvir 

composições feitas com 
grandes parcerias, como 

“Não vou me adaptar”, 
“Sem você”, “Fim do 

Dia” entre outras.

20h | Show
Gabriel Grossi

Local: Palco da Esplanada
O novo projeto do gaitista mostra 
que é possível aliar a tradição da 
música instrumental com o gosto 

popular pelo ritmo dançante e 
vibrante da música nordestina. 

Gabriel excursiona agora com seu 
novo CD de Forró, “Arapuca”.

ARNALDO ANTUNES

19h20 | 
Atração 

Japonesa
Bon Odori

Local: Palco da 
Esplanada
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19h | Salão de Idéias
Local: Auditório Meira Júnior
Ocupante da cadeira 31 
da Academia Brasileira de 
Letras, o escritor e médico 
gaúcho é considerado um 
dos maiores intelectuais 
brasileiros. Colabora com 
os principais meios de 
comunicação da mídia 
impressa (Folha de São 
Paulo e Zero Hora). Alguns 
de seus textos foram 
adaptados para o cinema, 
teatro e tevê.

MOACyR SCLIAR



12/0612/06
QUINTA-FEIRA
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9h e 14h30 | Teatro
A Igreja do Diabo. (Machado de 
Assis). Companhia Teatral Boccac-
cione
Local: Arena Cultural

17h | Salão de Idéias
Mary Del Priore
Local: Auditório Meira Júnior
Mary Del Priore, autora de 21 livros sobre História do 
Brasil, entre eles “História das Mulheres no Brasil” e 
“História da Vida Privada”, foi duas vezes vencedora 
do prêmio Casa Grande & Senzala e do Prêmio Jabuti. 
Recentemente lançou “O Príncipe Maldito”, onde 
revisita seu tema predileto: a Família Real.

15h | Café Filosófico
Escola Otoniel Mota
Lançamento do livro 
“Combinando palavras com 
Cecília Meirelles”. Mediador: 
Ricardo
Travesso Franzin.
Local: Auditório Meira Júnior

15h | Salão de Idéias
Pasquale Cipro Neto
Local: Theatro Pedro II
O célebre mestre de Língua Portuguesa comenta os er-
ros gramaticais mais comuns praticados todos os dias. 
Consultor dos principais veículos de comunicação do 
país, professor Pasquale é autor de diversos livros que 
tratam do tema e apresenta o programa Nossa Língua 
Portuguesa (TV Cultura).

14h | Café Filosófico
Francisco Sato com “Banzai”: 

História da Imigração Japonesa
Local: Café do Theatro Pedro II

12h | Longa-metragem
Dança Comigo?
Local: Cinema Cultural
Romance. Shohei Sugiyama 
(Kôji yakusho) é um típico 
homem de negócios japonês, 
que durante o trajeto do seu 
trabalho para casa vê Mai 
Kishikawa (Tamiyo Kusakari), 
uma bela jovem mulher, 
através da janela de uma 
escola de dança. Atraído por 
ela, Shohei se matricula na 
escola e conhece Mai, uma 
professora de dança. Assim 
Mai começa a treiná-lo para 
uma competição. Como 
dançar é visto no Japão como 
uma atividade fútil para um 
homem de negócios sério, 
Shohei mantém segredo disto 
para a esposa. Ela, por sua 
vez, ao notar a mudança de 
comportamento dele passa a 
acreditar que ele está sendo 
infiel e contrata um detetive 
particular para segui-lo.

11h | Café Filosófico
Local: Café do Theatro Pedro II

Dois jovens escritores falam sobre 
a aventura de produzir literatura 
no Brasil. Galera é autor de dois 

romances, tradutor, editor e músico. 
Participou da criação do fanzine 

eletrônico Cardosonline (COL), um 
fenômeno da Internet brasileira, 

do qual foi colunista fixo. Nazarian 
tem quatro romances e diversos 

contos publicados no Brasil, Europa 
e América Latina. Em 2002, recebeu 
o Prêmio Fundação Conrado Wessel 

de Literatura, por seu romance de 
estréia. Em 2007, foi eleito um dos 

jovens autores mais importantes da 
América Latina, em juri organizado 

pelo Hay Festival nas comemorações 
de Bogotá, capital mundial do livro. 
Em 2008, lança seu quinto romance, 

"O Prédio, o Tédio e o Menino 
Cego".

10h30
Coral Infantil da Adevirp
Local: Marquise do Theatro Pedro II
As crianças da Associação dos 
Deficientes Visuais de Ribeirão 
Preto apresentam um repertório 
com músicas infantis, folclóricas, 
cânones e canções populares. A 
regência é de Alexandre Mazzer 
Perticarrari.

10h e 14h | Coral
Projeto Brincanto
Local: Marquise do Theatro Pedro II

15h | Café Filosófico
Luis Henrique Milan Novaes

Local: Auditório Estado de
São Paulo

DANIEL GALERA 
E SANTIAGO 

NAZARIAN
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19h | Longa-metragem
Piratas do Caribe – A 

Maldição do Pérola Negra
Local: Cinema Cultural

Aventura. Em pleno século 
xVII, o pirata Jack Sparrow 

(Johnny Depp) tem seu navio 
saqueado e roubado pelo 

capitão Barbossa (Geoffrey 
Rush) e sua tripulação. 

Com o navio de Sparrow, 
Barbossa invade e saqueia a 

cidade de Port Royal, levando 
consigo Elizabeth Swann 

(Keira Knightley), a filha do 
governador (Jonathan Pryce). 

Decidido a recuperar sua 
embarcação, Sparrow recebe a 
ajuda de Will Turner (Orlando 

Bloom), um grande amigo de 
Elizabeth que parte em seu 

encalço. Porém, o que ambos 
não sabem é que o Pérola 
Negra, navio de Barbossa, 

foi atingido por uma terrível 
maldição que faz com que eles 
naveguem eternamente pelos 
oceanos e se transformem em 

esqueletos à noite.

21h | Show
Carlinhos Machado e o Cho-
ro Brasileiro
Local: Palco da Esplanada

19h | Atração Japonesa
Odori - Folk Dance (Dança Japo-
nesa)
Local: Palco da Esplanada

19h | Salão de Idéias
Cristiane Sato com “Japop: O po-
der da Cultura Pop”
Local: Auditório Meira Júnior

18h30 | Palavra Cantada
Márcio Bahia, Osmar Tolstoi e a Cantoria Brasileira
Local: Arena Cultural
O grupo de Ribeirão Preto, Palavra Cantada, apresenta um 
show que mistura ritmos e estilos brasileiros, passando pelos 
clássicos da MPB, Bossa Nova, Chorinho e Jazz. A atração 
já percorreu o país e surpreende o público que aprecia boa 
música.

20h | Show
Local: Theatro Pedro II
Cantor, ator, escritor, 

apresentador e “contador de 
causos”, Rolando Boldrin 
emociona com um show 

recheado de música popular 
brasileira, em especial a música 

de raiz. Um mito brasileiro, 
considerado difusor da cultura 

popular no país, ele apresenta o 
programa Sr. Brasil (TV Cultura). 

Após o show, o escritor lança o 
livro “História de Amar o Brasil – 

50 Anos de Carreira Artística”

19h | Lançamento
Paulo Sá Elias
Local: Theatro Pedro II
O escritor lança “Contratos eletrônicos 
e a formação do vínculo”.

18h30 | Teatro
Antonio. Clarice 

Abujamra
Local: Theatro Pedro II

O espetáculo é um 
verdadeiro show de 
poesia. Clarice traz 

até a platéia versos de 
Fernando Pessoa, Luíz 

Vaz de Camões, Florbela 
Espanca, Bertold Brecht, 

Elisa Lucinda, Arnaldo 
Antunes, João Abujamra 

entre outros.

ROLANDO 
BOLDRIN
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SExTA-FEIRA

11h | Café Filosófico
Orlando Duarte

Local: Auditório Estado de São Paulo

9h | Teatro Infantil
Saltimbancos (Núcleo de Teatro 
do Cemart)
Local: Teatro Auxiliadora

10h | Coral
Projeto Brincanto
Local: Marquise do Theatro Pedro II

10h30 | Coral
Regência: Rafael Andrade.  Coordenação: yeda Ginatto Suzigan
Local: Marquise do Theatro Pedro II
Mantido pela Escola de Música Heitor Villa-Lobos, é formado por 
coralistas, com idade acima de 50 anos, sendo o repertório bem 
variado, com músicas clássicas, folclóricas e populares.

11h | Café Filosófico
Roberto Tardelli
Local: Auditório Meira Júnior
O promotor Tardelli atuou 
em diversos casos de destaque 
nacional. Entre eles, o de 
Suzane Von Richthofen. 
Atualmente, percorre o país 
debatendo sua visão particular 
sobre a aplicação da Legislação 
Penal. Seu trabalho pretende 
levar um pouco de cidadania às 
pessoas, aos jovens estudantes e 
aos profissionais que lidam com 
o tema. Lança o livro “Histórias 
(In)justas”.

12h | Longa-metragem
yamato  |  Local: Cinema Cultural
Guerra. Em abril de 1945, yamato, 
o maior e mais poderoso navio 
de guerra do mundo, parte em 
uma missão suicida, deixando 
para trás sua cidade natal onde 
as cerejeiras estavam no ápice 
da florada. O único desejo dos 
aproximadamente 3000 tripulantes 
a bordo era proteger seus entes 
queridos, suas famílias, amigos 
e seu país. Um elenco de astros 
japoneses sob a direção de Junya 
Sato dá vida à história original 
de Jun Henmi (Otokotachino 
yamato).

14h | Salão de Idéias
Local: Arena Cultural
Consagrado na literatura 
infantil, Aguiar tem mais 
de 70 títulos publicados. O 
escritor publica resenhas em 
cadernos literários, além de 
animar oficinas de leitura 
e redação e dedicar tempo 
como roteirista de histórias 
em quadrinhos.

14h30 | Teatro Infantil
Saltimbancos
(Núcleo de Teatro do Cemart)
Local: Teatro Auxiliadora

14h30 | Coral
Projeto Brincanto
Local: Marquise do Theatro Pedro II

11h | Show
Local: Palco da Esplanada

SOBRADO 112

CORAL VILLA-LOBOS
DE RIBEIRAO PRETO

S
LUIS 
ANTONIO 
AGUIAR

15h
Um piano no café
Evandro Navarro,
voz e violão
Local: Café do
Theatro Pedro II
O compositor e 
músico Navarro tem 
três CDs gravados e 
canções espalhadas 
por muitos outros. No 
violão encontrou seu 
instrumento de trabalho 
e na MPB um norte pro 
seu caminho artístico.
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O encontro de excelentes 
músicos cariocas resultou 
no lançamento de um CD 
ousado, que promete ser 
um das grandes revelações 
da música. O álbum 
"Desmanche" foi gravado 
entre abril e novembro do ano 
passado e o público ribeirão-
pretano vai conferir em 
primeira mão. Os integrantes 
Victor Gottardi, Leandro 
Joaquim e Cláudio Fantinato 
cantam e tocam trompete, 
flugelhorn, violão, guitarra, 
bateria, baixo  e percussão.
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19h | Atração Japonesa
Odori - Centenário da Imigração. 

Dantai. Mães Obako Dinko (Dança 
Japonesa)

Local: Palco da Esplanada

16h | Salão de Idéias
Pedro Bandeira
Local: Auditório Meira Júnior
Os números surpreendem: 20 
milhões de exemplares vendidos. 
Esta é a marca que o escritor Pedro 
Bandeira, fenômeno indiscutível 
da literatura infanto-juvenil, 
atingiu após publicar uma vasta 
bibliografia. Ministra conferências 
para professores de todo país, 
compartilhando sua experiência 
com o universo dos pequenos 
leitores.

17h | Café Filosófico
Local: Auditório Meira Júnior
Aos 78 anos, Zuenir escreve com 
lucidez invejável. Anos depois 
das barricadas de Paris, das 
manifestações contra a Guerra 
do Vietnã, da Passeata dos 
Cem Mil e do AI-5, o escritor 
e jornalista retorna a 1968 
para, a partir daí, investigar 
o que restou da herança do 
mais polêmico ano do século 
xx. Tudo está descrito no seu 
trabalho mais recente, “1968: 
O que fizemos de nós”. Mesmo 
abordando temas críticos para 
o país, Zuenir – bacharel em 
Letras Neolatinas - sempre 
traz um olhar generoso que 
dá ao leitor a oportunidade de 
construir sua própria avaliação.

18h30 | Palavra Cantada
Mariana Mestrinér

Local: Arena Cultural
Comentários: Professor Fábio Geraldo 

Romano
A cantora acompanhada pelo 

violonista Rodrigo Oficiati,
apresenta no Projeto

Palavra Cantada, o trabalho
de Vanessa da Mata.

ZUENIR 
VENTURA

19h | Salão de Idéias
Marina Colasanti
Local: Auditório Meira Júnior
Com uma escrita elaborada 
e singular, Colasanti é 
uma das autoras mais 
prestigiadas no Brasil. 
Sua carreira, no entanto, 
é plural: já atuou como 
jornalista, publicitária, 
artista
plástica e publicou livros de 
comportamento, crônicas e 
contos.
Sua mais recente obra é 
“Minha Ilha Maravilha”, que 
reúne 35 poemas.

19h | Longa-metragem
Dança Comigo?
Romance
Local: Cinema Cultural

19h20
Atração Japonesa

Bon Odori
Local: Palco da Esplanada

20h | Show
Mário Féres e Vânia Lucas em “O avesso do avesso” 

Local: Palco da Esplanada

21h | Show
Local: Palco da Esplanada

Guilherme Arantes está de volta 
com ‘Lótus’, seu primeiro disco em 

quatro anos. A coleção tem 12 belas 
e inéditas canções. Paralelamente, o 

compositor apresenta também um 
especial da série ‘Intimidade’, CD 
e DVD. De forma descontraída, a 

apresentação é um desfile de grandes 
sucessos dos seus mais de 25 anos 

de carreira, como “Planeta Água” e 
“Cheia de Charme”.
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SABADO

|

10h | Coral Contraponto
Local: Marquise do Theatro Pedro II 
Regência: Érico 
Pianista: Luci Pedrazzi

10h | Palestra
Elsa Rodrigues Martesi e 
Maraísa Gonçalves de Lima 
em: Logosofia. Qual é o maior 
patrimônio do ser humano?
Local: Pingüim Cultural

10h30 | Meninos Cantores da 
Cia Minaz
Local: Marquise do Theatro Pedro II 
Regência: Gisele Ganade
O coral introduz crianças ao uni-
verso da música erudita, levando 
ao seu conhecimento um repertó-
rio diversificado, além de peças de 
diversos compositores nacionais.

11h | Café Filosófico
Local: Café do Theatro Pedro II 

O jornalista Igor Ramos trabalhou 
em diversos veículos de comunica-
ção da região. Desde 1999 é corres-
pondente regional do Diário Lance 

e atualmente é editor de Esportes 
do Jornal A Cidade.

12h | Show
Banda Maracutaia
Local: Palco da Esplanada 
Além das composições próprias, a banda propõe releituras que permitem um 
universo que abrange do samba-rock de Jorge Ben Jor ao samba de Adoniran 
Barbosa, passando pelo swing de Seu Jorge, pelo funk 
de Tim Maia, pelas poesias de Chico Buarque, Gilber-
to Gil, Tião Carvalho, entre outros grandes nomes da 
música nacional.

12h | Longa-metragem
Piratas do Caribe – A Maldição do 
Pérola Negra 
Local: Cinema Cultural 
Aventura

14h | Salão de Idéias
Zé Hamilton Ribeiro e Grupo de 

Catira
Local: Arena Cultural 

Repórter por vocação, Zé 
Hamilton levou até as últimas 
conseqüências sua paixão pela 
profissão. Durante a cobertura 

da Guerra do Vietnã, o jornalista 
pisou numa mina terrestre e 

perdeu uma perna. O episódio 
está narrado no seu livro “O 

gosto da guerra”. Paralelo a este 
trabalho, ele apresenta um grupo 
de Catira que conquista cada vez 

mais o gosto popular.

14h | Café Filosófico
Júlio José Chiavenato

Local: Café do Theatro Pedro II

IGOR  
RAMOS

15h | Um Piano no Café
O Três

Local: Café do Theatro Pedro II 
Formado por Alê Bragheto (violão e vocal), Rodrigo Souza (baixo) e 

Paulinho Grespan (bateria), o trio começou a tocar em 2006. O reper-
tório do grupo enfatiza a música brasileira, com destaque para samba 
e bossa nova, num trabalho de pesquisa musical que tenta fazer uma 
seleção menos óbvia de canções. No espetáculo a platéia vai apreciar 
a apresentação “O balanço das ondas, 50 anos de bossa nova e outras 

ondas”.

15h | Café Filosófico
Ivone Cardozo de Souza

Local: Auditório Estado de São Paulo 
Autora da ficção “O monstro ronda 

a cidade”, publicada pela Câmara 
Brasileira do Jovem Escritor, 
Ivone é baiana, formada em 

Biblioteconomia e Documentação 
pela Fundação Escola de Sociologia 

e Política de São Paulo. Estudou 
Antropofosia durante três anos, e 

atualmente estuda Metafísica.
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18h | Salão de Idéias
Marçal Aquino
Local: Auditório Meira Júnior 
O escritor e roteirista é autor de 
diversos livros juvenis e de ficção. 
Em “Eu receberia as piores notícias 
de seus lindos lábios”, Marçal 
cativa os leitores com narrativa 
envolvente. Em 2000 foi agraciado 
com o Prêmio Jabuti. Foi roteirista 
dos filmes “Os matadores”, “Ação 
entre amigos”, “O invasor”, “Nina” e 
“Crime delicado”.

18h30 | Palavra Cantada
Caio Marco, voz e violão
Local: Arena Cultural 
Formado em Violão MPB e Téc-
nica Vocal, vem se aperfeiçoando 
em Violão Clássico e Canto. Seu 
talento é destaque nos concursos 
regionais, onde conquista prêmios 
pela sua apresentação.

19h | Salão de Idéias
Nélida Piñon
Local: Auditório Meira Júnior
Primeira mulher a presidir a Academia 
Brasileira de Letras, a escritora e 
jornalista carioca Piñon coleciona 
prêmios de Literatura. O mais recente 
foi o Prêmio Príncipe de Asturias das 
Letras, concedido em 2005, na Espanha. 
Sua obra é patrimônio cultural do Brasil, 
e inclui romances, contos e ensaios que 
já foram traduzidos para vários países. 
Seus contos são publicados em centenas 
de revistas e fazem parte de antologias 
brasileiras e estrangeiras. 

19h | Atração Japonesa
Odori - yossakoi Soran
Local: Palco da Esplanada 

Dança Centenário da Imigração

16h | Show
Banda Caium

Local: Palco da Esplanada

19h20 | Atração Japonesa
Bon Odori

Local: Palco da Esplanada

20h | Show
Maurício e Marcelo
Local: Palco da Esplanada 
A revelação sertaneja do 
interior paulista canta os 
principais sucessos de sua 
carreira.

21h | Show
Local: Palco da Esplanada

Há 40 anos na estrada, Renato 
Teixeira faz parte de um grupo de 

músicos conhecidos por todos. Em 
sua história estão composições que 

se eternizam não apenas em sua voz, 
mas em grandes vozes do cenário 

musical brasileiro. O reconheci-
do músico e compositor do folk 

nacional traz um novo CD ao vivo e 
o lançamento de seu primeiro DVD 

com uma retrospectiva de sua car-
reira que evidencia sua vocação para 

contar histórias.

RENATO TEIxEIRA

16h | Salão de Idéias
Local:  Auditório Meira Júnior 

A filósofa, professora, escritora e 
conferencista do programa Saia Justa 

(GNT) debate literatura e filosofia. 
Conhecida por apresentar o tema 

de forma acessível e dinâmica para 
diversos públicos, Márcia Tiburi 

lançou em 2006 “A Mulher de 
Costas”. É professora da FAAP, do 

curso de formação de escritores da 
Academia Internacional de Cinema.

MARCIA TIBURI
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19h | Longa-metragem
yamato
Local: Cinema Cultural 
Guerra



15/06 10h | Prêmio Literário 
Cecília Meireles
Local: Café do Theatro Pedro II

10h | Coral
Escola de Música Tom 7
Local: Marquise do
Theatro Pedro II
A escola de música Tom 
7 possui dois corais: um 
infanto-juvenil e outro adul-
to. Em quatro anos de vida o 
coral conta com a maestrina 
Fernanda Dias e o pianista 
Gustavo Carluccio.

DOMINGO

10h30 | Coral Unaerp
Regência: Cristina Modé
Local: Marquise do Theatro Pedro II
Formado por funcionários, alunos e cantores da comunidade em geral, que 
tem como característica principal, sob orientação da regente Cristina Modé, 
valorizar o trabalho de saúde vocal, através da técnica do canto.

11h | Coral
Regente: Regina Lúcia

M. M. Castro
Local: Marquise do

Theatro Pedro II 
Composto por 45 vozes, 

tendo três vozes distintas 
(sopranos, contraltos e 

tenores), seu repertório 
é de músicas populares e 

folclóricas.

CORAL 

SINCOVARP

12h | Longa-metragem
Os Três Mosqueteiros
Aventura
Local: Cinema Cultural

12h | Atração Japonesa
Taiko de Ribeirao Preto
Local: Palco da Esplanada

14h | Café Filosófico
Colégio Metodista
Mediadores: Maria Rita 
Mourão e Mara Jorge
Local: Auditório Meira Júnior
Lançamento do livro 
"xI Antologia Poética - 
coletânea de poesias" dos 
alunos de 3ª e 4ª séries.

15h | Um Piano no Café
Camilo Calandreli
e Joanice Correa
Local: Café do Theatro II
Canto, Piano e a música 
contemporânea brasileira.

16h | Salão de Idéias
Local: Auditório Meira Júnior

O professor e escritor é 
mestre em Letras e doutor em 

Lingüística. Sua atuação tem 
ênfase no ensino de línguas 

e análise de discurso. Atu-
almente é professor adjunto 
da Universidade Federal do 

Amazonas.

19h | Longa-metragem
Tudo Sobre Minha Mãe
Comédia
Local: Cinema Cultural

19h | Show
Local: Esplanada Theatro Pedro II

A atual campeã do Carnaval paulistano, a Escola de Samba Vai 
Vai, traz o enredo  Educação no Brasil e  fará a apresentação de 
encerramento da 8ª Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto. 

Com 13 títulos conquistados, o Grêmio Recreativo Cultural Social 
Escola de Samba Vai-Vai é considerado a Escola mais antiga do 

Estado, com uma das maiores agremiações.

SERGIO 
AUGUSTO 

FREIRE

BATERIA DA ESCOLA DE 
SAMBA VAI-VAI
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18h | Show
Escola de Samba Embaixadores dos 
Campos Elíseos
Local: Esplanada Theatro Pedro II

Entrega da premiação aos 
participantes do concurso. 
O Prêmio envolveu os 
estudantes de todas as escolas 
e estimulou a leitura. As 
modalidades premiadas são: 
Desenho (Infantil), Poema 
(Infanto-juvenil), Conto 
(Juvenil), Universitário 
(Ensaio) e Crônica.



Dia 9 | Segunda-feira | 19h30
PAINEL DE ABERTURA
Democracia: um Conceito em 
Disputa
Expositores: Augusto Caccia-
Bava: Professor assistente doutor 
e coordenador do Programa de 
Pós-Graduação em Sociologia 
da UNESP Araraquara, doutor 
em Sociologia pela UNICAMP, 
editor dos Cadernos de Formação 
Cultural do Centro Brasileiro da 
Infância e Juventude, membro 
do Seminário Gramsci. Luciana 
Rodrigues: Graduada em 
Psicologia pela FFCLRP-USP, 
ex-diretora do Centro Acadêmico 
da FFCLRP-USP e do DCE Livre 
da USP, membro do Seminário 
Gramsci. Marcelo Pedroso 
Goulart: Promotor de Justiça no 
Estado de São Paulo, membro 
fundador e ex-coordenador geral 
do Movimento do Ministério 
Público Democrático, membro do 
Seminário Gramsci. Coordenação: 
Paulo Henrique de Oliveira 
Arantes.
Local: Memorial da Classe
Operária-UGT

Dia 10 | Terça-feira | 19h30
DOCUMENTÁRIO
Memória del Saqueo
Diretor: Fernando Pino Solanas. 
Debatedores: Anita Simis: Profes-
sora assistente doutora da UNESP 
Araraquara, doutora em Ciência 
Política pela USP, autora do livro 

IV SEMANA GRA-
MSCIANA

9 A 13 DE JUNHO

“Estado e Cinema no Brasil”, 
Secretária da União Latina de Eco-
nomia Política da Informação, da 
Comunicação e da Cultura. Sérgio 
Muniz: Cineasta, membro funda-
dor e primeiro diretor docente da 
Escuela Internacional de Cine y 
TV da Fundación del Nuevo Cine 
Latinoamericano de Cuba, coor-
denador-geral do Núcleo de Apoio 
ao Cinema Latino-americano. 
Coordenação: Maria Aparecida dos 
Santos.
Local: Memorial da Classe
Operária-UGT

Dia 11 | Quarta-feira | 19h30
PAINEL
Fronteiras da Legalidade/Ilegalida-
de perante os Movimentos Juvenis
Expositores: Augusto Caccia-
-Bava. Frederico Daia Firmiano: 
Diretor de comunicação do Centro 
Brasileiro da Infância e Juventude, 
graduado em Comunicação Social 
pelo Centro Universitário Moura 
Lacerda, mestrando em Sociologia 
pela UNESP Araraquara. Coorde-
nação: Ana Paula Soares da Silva: 
Professora doutora da FFCLRP-
-USP.
Local: Memorial da Classe
Operária-UGT

Dia 12 | Quinta-feira | 19h30
PAINEL DE ABERTURA
Lutas por afirmação e transfor-
mação: GLBTT, Mulheres, Povos 
Indígenas e Quilombolas
Expositores: Célia Maria Foster 
Silvestre: Professora assistente da 
Universidade do Grande Doura-
dos-MS, mestre em Sociologia pela 

Promoção: Seminário Gramsci. Apoio: Associação dos Amigos do Memorial da Classe Operária-UGT, Associação Cultural e Edocló-
gica Pau-Brasil, Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UNESP-Araraquara

Memorial da Classe Operária-UGT: Rua José Bonifácio nº 59 Centro

UNESP Araraquara, doutoranda 
em Sociologia pela UNESP Arara-
quara. María Dolores Aybar Ramí-
rez: Professora assistente doutora 
em Língua e Literatura Espanhola 
da UNESP Araraquara, mestre em 
Letras Modernas Espanhol pela 
Universitè de Paris III- Sourbonne-
-Nouvelle, doutora em Estudos 
Literários pela UNESP Araraquara. 
Oriel Rodrigues: Integrante da Co-
ordenação Nacional de Articulação 
das Comunidades Negras Rurais 
Quilombolas-CONAQ e do Movi-
mento dos Atingidos por Barra-
gens. Coordenação: Lucila Scavone. 
Vice-Coordenadora do Programa 
de Pós-Graduação em Sociologia 
da UNESP Araraquara
Local: Campus da UNESP — Rod. 
Araraquara-Jaú – KM 1

Dia 13 | Sexta-feira | 19h30
CONFERÊNCIA DE ENCERRA-
MENTO
Ação Política Transformadora: 
Governos e Movimentos Sociais 
Latino-americanos
Conferencista: Marcos Tadeu 
Del Roio. Professor livre-docente 
em Ciências Políticas da UNESP 
Marília, mestre em Ciência Política 
pela UNICAMP, doutor em Ciência 
Política pela USP, pós-doutor 
pelas Universidades de Milão e de 
Roma Ter. Coordenação: Paulo Piu 
Merli Franco. Memorial da Classe 
Operária-UGT.
Local: Memorial da Classe
Operária-UGT.
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“Contando boas histórias”
com Ronaldo e Cassiana

“No mundo dos Contos de 
Fada” com Cassiana Damiana

“O segredo do Rei”
com Carolina Veloni

“Era uma vez... Histórias
para encantar”
com Adriana Paim

“Tom Tim Tó/ Ivan e o pássaro 
de fogo” com Dênia

 “A semente da verdade”,
com Ana Isabel e Sandra

“A Lagartixa que virou Jacaré”, 
com Claudia

O projeto “Contadores de Histórias”, da Secretaria Municipal da 
Educação, faz apresentações de segunda a sexta-feira, de meia em 
meia hora. Aos sábados e domingos, de hora em hora. As atividades 
acontecem na Arena Cultural.
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PROGRAMACAO PERMANENTE

S

O tempo do Livro
Local: No relógio da Praça xV
O jornalista Lucas Arantes receberá 
poetas e escritores que declamarão 
poesias e textos.

Exposição “O Passado Manda 
Lembrança”
Local: Palace
Grupo Amigos da Fotografia.

VII Mostra de Artes Plásticas, 
Fotografia e Literatura
Local: Palace
Proyecto Cultural Sur
Núcleo Ribeirão Preto.

Exposição Art em Miniatura
Local: Palace
“O momento histórico sendo crista-
lizado através do olhar mágico e de-
talhista do miniaturista, encantando 

e proporcionando uma nova ótica 
de observar o cotidiano” (Jussara 
Marcelino).

Exposição fotográfica de dança 
butô. Leonardo Rodrigues
Local: MARP - Museu de Arte de Ri-
beirão Preto Pedro Manuel-Gismondi

Projeto Parede MARP - Luciana 
Ohira e Sérgio Bonilha (São Paulo/
SP) + Taygoara Schiavinoto (São 
Paulo/SP). Artistas renomados.
Curadoria: Nilton Campos
Local: MARP - Museu de Arte de Ri-
beirão Preto Pedro Manuel-Gismondi

Instalação composta de escultu-
ras em fita adesiva e projeção de 
imagens. Alunos do Curso de Artes 
do Centro Universitário Barão de 
Mauá.
Coordenação: Lufe Lopes
Local: Esplanada e fachada do
Theatro Pedro II.

Aventuras do Livro
Seminário de Leitura para
professores.
Local: Auditório Estado de São Paulo
Público Alvo: Professores
Inscrições: 1h antes, no Balcão de 
Informações
Turma única: 30 pessoas
“O que é o livro, o que é ler”. 
Significados e alcance da leitura 
no mundo contemporâneo. 
Perspectivas de futuro para o livro 
no Brasil.
“A utilização dos livros na sala 
de aula: uma questão de gênero”. 
Estratégias de leitura utilizáveis 
em diversos níveis escolares, 
inclusive no universitário. 
Fundação Biblioteca Nacional 
e PROLER Regional Ribeirão 
Preto.

De 6 a 15/6
de 9h até 21h

11/6
de 9h até 15h



Ficção. Durante um final de se-
mana, um garoto se vê obrigado a 
acompanhar os pais numa visita a 
um cemitério japonês, onde está o 
túmulo de sua avó. Lá ele terá que 
lidar com seus medos, e contará 
com a ajuda de uma misteriosa ga-
rota. 

18h30 | Saliva
Ficção. Uma viagem na mente de 

uma menina de 12 anos prestes a 
dar seu primeiro beijo. Dúvidas e 
medos mergulhados em saliva.

14/06 | SÁBADO
18h | Hibakusha: herdeiros atômi-
cos no Brasil
Documentário. 

18h30 | 100 Anos da imigração ja-
ponesa
1908 – 2008
Documentário. 

15/06 | DOMINGO
18h | Primavera
Ficção. 

18h30 | Saliva
Ficção. 

06/06 | SExTA-FEIRA
18h | Passo
Animação. Um pássaro e sua 
gaiola.

18h30 | Primeiro Movimento
Animação. A busca do equilíbrio em 
um delicado encontro amoroso.

07/06 | SÁBADO

18h | Hibakusha: herdeiros atômi-
cos no Brasil
Documentário. A história daqueles 
que sobrevivem a uma das maiores 
atrocidades cometidas pelo homem 
contra a própria humanidade: as 
bombas atômicas de Hiroshima e 
Nagasaki, e que hoje vivem no Bra-
sil.

18h30 | 100 Anos da imigração ja-
ponesa
1908 – 2008
Documentário. Imigrante conta a 
vinda para o Brasil no navio Kasato 
Maru e sua vida no país.

08/06 | DOMINGO
18h | Sushi-Man
Animação. Fechadas num apar-
tamento, três pessoas tentam so-
lucionar seu triângulo amoroso 
munidas de lógica, sushi, raciona-
lidade e uma garrafa de saquê. 
18h30 | Vida Maria

Animação. Acompanhamos Maria 
durante o seu trabalho no sitio onde 
vive. Vai dos 5 aos 45 anos e passa 
todo seu estilo de viver para sua fi-
lha Lurdes. O filme mostra ciclos de 
vida que muitas vezes ficamos. 

09/06 | SEGUNDA-FEIRA
18h | Passo
Animação.
18h30 | Primeiro Movimento
Animação. 

10/06 | TERÇA-FEIRA
18h | Trópico das Cabras
Ficção. A bordo do seu Chevette 79, 
um homem de 50 anos e uma mu-
lher de 25 partem de Santos para o 
interior de São Paulo para salvar ou 
perder de vez seu relacionamento 
desgastado.
18h30 | O Homem-Livro
Documentário. Evando juntou 42 

mil livros em sua casa. Os livros, 
no entanto, serão transferidos para 
uma biblioteca desenhada por Os-
car Niemeyer. Às vésperas da trans-
ferência, Evando sente a angústia da 
perda iminente. 

11/06 | QUARTA-FEIRA
18h | Trópico das Cabras
Ficção. 

18h30 | O Homem-Livro
Documentário. 

12/06 | QUINTA-FEIRA
18h | Sushi-Man
Animação. 

18h30 | Vida Maria
Animação. 
13/06 | SExTA-FEIRA
18h | Primavera

HORÁRIOS
Manhã: 8h30, 9h, 9h30, 10h, 10h30, 11h (Programas 01, 02 e 03)
Tarde: 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30 (Programas 01, 02 e 03)

CURTA METRAGEM

Leonel Pé-de-Vento
Animação. Leonel nasceu pé-de-
-vento e, por causa dessa condição, 
vive isolado, lá em cima do mor-
ro, tendo como companhia apenas 
seu pai e sua mãe. Mas um dia, ele 
é descoberto pelos guris da esco-
la, que espalham a notícia de sua 
existência. Tudo pode mudar então 
na vida de Leonel. Principalmente 
quando Mariana se interessa em 
descobrir a história do menino.

Será que ela vem?
Animação. Quem nunca ficou espe-
rando por alguém? Então, se divirta 
com o personagem desta animação 
que faz de tudo para passar o tem-
po.

Público Juvenil3

[12 a 16 anos]
Saliva
Ficção. Uma viagem na mente de 
uma menina de 12 anos prestes a 
dar seu primeiro beijo. Dúvidas e 
medos mergulhados em saliva.

DIURNOS

Seu Dente e Meu Bico
Animação. Como dentes podem 
ajudar um bico e como um bico 
pode ajudar uns dentes.

Minhocas
Animação. Quando a criança está 
pronta para perguntar, os adultos 
podem não estar preparados para 
responder. O dilema do questio-
namento, enfrentado por pais e 
filhos, é o assunto dessa família de 
minhocas, na qual o Júnior está 
crescendo e ainda não conseguiu 
do pai, da mãe e do avô nenhuma 
resposta convincente para uma 
questão que não pára de intrigá-
-lo: por que é proibido cavar para 
cima?

Público infantil1

[4 a 8 anos]
Infanto-Juvenil2

[09 a 12 anos]

NOTURNOS
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Colégio Metodista lança o livro 
"xI Antologia Poética - coletânea 
de poesias" dos alunos de 3ª e 4ª 
séries.

Renata Canales em “Vidas 
Crônicas” mostra lembranças 
de uma infância passada na 
roça, assim como os medos, a 
coragem, a essência de ser mulher, 
e outros textos onde a autora 
brinca com personagens fictícios 
em um cenário real do dia-a-dia 
estressante. São crônicas sobre a 
vida, uma espécie de provocação 
para  
que cada leitor relembre sua 
própria história.

Paulo Ramos, o pediatra lança 
o livro “Ser querido ou Ser 
feliz: Revelações e Segredos”. 
Coordenador do Programa 
Ribeirão Criança recebeu o prêmio 
“Criança e Paz”, concedido pelo 
Unicef.

Lançamento de “O passado 
manda lembrança II”. Amigos da 
Fotografia.

Escola Estadual Otoniel Mota lança 
“Combinando palavras com Cecília 
Meireles”.

LANCAMENTOS

Rolando Boldrin lança seu livro 
“História de Amar o Brasil – 50 
Anos de Carreira Artística”. A 
edição é uma história contada 
através de fotos, opiniões de 
críticos, textos de jornalistas, 
depoimentos de artistas e figuras 
importantes na sua trajetória, e 
claro, como um grande contador 
de “causos”, muitas histórias da 
sua vida escritas pelo próprio 
artista.

Japão: 100 anos de paixão.  
200 personalidades da comunidade 
brasileira, representada por imigran-
tes japoneses e seus descendentes, 
manifestam através de depoimentos 
e reconhecimento a contribuição dos 
japoneses na construção da nação brasileira. Autoria de Milton Mira 
Assumpção Filho e Ernesto yoshida.

Roberto Tardelli revela em 
“Histórias (In)justas” sua 
trajetória e experiências como 
Promotor de Justiça. Ao rever 
o filme de sua vida, ele constata 
que não há mocinhos e bandidos, 
mas um absoluto caos urbano e 
que o certo ou errado, o lícito ou 
ilícito são muitas vezes escolhas 
arbitrárias.

Igor Ramos narra em “Botafogo: 
Uma história de amor e glórias” 
a trajetória do time, desde a sua 
fundação até os dias atuais. Em 
detalhes, o leitor vai ter aces-
so ao perfil e depoimentos dos 
principais jogadores, técnicos e 
dirigentes, além de estatísticas da 
participação botafoguense em 50 
anos de Campeonato Paulista.

Jorge Saquy apresenta um 
estudo detalhado sobre os 
fatos históricos dos últimos 
100 anos de sua terra natal. 
“Jardinópolis: das origens 
ao centenário” relata o 
período da imigração de 
italianos, árabes e mineiros. 
Um passeio no tempo 
para resgatar a história do 
município vizinho.

Célia Sakurai revela no livro “Os 
Japoneses” as particularidades 
da cultura oriental. O leitor vai 
entender a origem de alguns 
hábitos como: andar em grupos, 
a tranqüilidade e o reconhecido 
respeito aos mais velhos. A 
autora descreve a importância 
dos xoguns e samurais que 
foram fundamentais na 
construção desta nação.

Karim Khoury, administrador e 
consultor de empresas ministra 
palestras e lança seu novo livro "Com 
a corda toda". Autor de diversas 
obras, ele também é ator, Coach 
Executivo e Pessoal.

Paulo Sá Elias
O advogado e professor universitário lança "Contratos Eletrônicos 
e a formação do vínculo". Mestre em Direito pela UNESP. Atua 
na área de educação e na de consultoria jurídica especializada em 
Direito da Informática e Tecnologia da Informação há onze anos. 

Nádia Gotlib lança 
“Clarice Fotobiografia”, 

uma edição de 
656 páginas onde 

estão reunidas 800 
fotos que contam 

cronologicamente a 
história da escritora 

ucraniana Clarice 
Lispector.

Lucília Junqueira 
de Almeida Prado, 
patrona da 5ª Feira 
do Livro, lança 
“Sob as asas da 
aurora”. É uma 
justa homenagem 
aos imigrantes 
japoneses que 
contribuiram para 
o desenvolvimento 
de nosso país. 



BANCO DO BRASIL
l Coral
l Embaixadores do Esporte (Medalhistas Olímpicos do Vôlei)

PROGRAMACAO PERMANENTE DO SEBRAE
De 6 à 15 de junho | 10 às 18h
Túnel do Empreendedorismo: O público infantil e adolescente terá à disposição brinquedos infláveis, palhaços e 
atividades com ênfase na gestão do empreendedorismo. 
Estação do Empreendedor: Com jogos de lógica e atividades multidisciplinares o espaço atende a todo o público 
interessado.
Empreendedorismo no Ensino Informal
No final da atividade, os participantes receberão certificados emitidos pelo Sebrae.

S

ATENCAO

S

Retirada de senhas
Haverá distribuição para os seguintes eventos: Café Filosófico, Salão Idéias e Teatro.
Retire sua senha com uma hora de antecedência.

ESTANDES
l Escritores de Ribeirão Preto
O público vai conhecer um pouco mais sobre as obras lançadas recentemente pelos escritores ribeirão-pretanos. É uma 
ótima oportunidade para conhecer a produção literária e prestigiá-los durante os 10 dias da Feira.

l Educação Fiscal
Receita Federal, Fazenda Estadual e Fazenda Municipal

l Café com Letras por Renato Aguiar
Palestras e oficinas literárias.

l Espaço Japão
Ambiente decorado com peças tradicionais da cultura japonesa.

l Inclusão Digital
O público da Feira do Livro terá acesso à internet e a cursos de informática dentro de um ônibus. 
A iniciativa inusitada faz parte do “Projeto Informática: inclusão digital para todos”, parceria 
firmada com a Prefeitura de Cravinhos. O veículo foi adaptado e se transformou em escola sobre 
rodas. São 14 computadores de última geração com programas voltados exclusivamente para o 
ensino de crianças e adultos, com televisão de 29 polegadas, impressora e ar condicionado.

Expediente
A revista “Programação da 8ª Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto” é uma produção da São Francisco Gráfica e Editora Ltda. 
Jornalista responsável: Geórgia Rodrigues | Mtb: 48.951. Fundação Feira do Livro de Ribeirão Preto Av. Senador César
Vergueiro, 1205 - Sala 14 - Ribeirão Preto-SP | Tel. (16) 3621.6338




