
RELATÓRIO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES REALIZADAS,RELATÓRIO DE ATIVIDADES REALIZADAS,RELATÓRIO DE ATIVIDADES REALIZADAS,
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PROJETADAS E EXECUTADASPROJETADAS E EXECUTADASPROJETADAS E EXECUTADAS



Clique aqui para assistir o vídeo de como foi o evento.Clique aqui para assistir o vídeo de como foi o evento.

https://youtu.be/uRuXNaagWoo
https://youtu.be/uRuXNaagWoo


De 9 a 12 de novembro, São Joaquim da Barra realizouDe 9 a 12 de novembro, São Joaquim da Barra realizou
mais uma edição da Feira do Livro, no Parque demais uma edição da Feira do Livro, no Parque de
Exposições Tancredo Neves e no auditório Arthur Parada.Exposições Tancredo Neves e no auditório Arthur Parada.
Muitas atividades para todos os públicos foram realizadasMuitas atividades para todos os públicos foram realizadas
e a literatura e educação foram celebradas, com diversose a literatura e educação foram celebradas, com diversos
encontros, música, debates e alegrias.encontros, música, debates e alegrias.

A edição foi realizada graças ao PROAC - Programa deA edição foi realizada graças ao PROAC - Programa de
Ação Cultural, do Governo do Estado de São Paulo, porAção Cultural, do Governo do Estado de São Paulo, por
meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, ameio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a
Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra, a FundaçãoPrefeitura Municipal de São Joaquim da Barra, a Fundação
do Livro e Leitura de Ribeirão Preto, com patrocínio dado Livro e Leitura de Ribeirão Preto, com patrocínio da
Usina Alta Mogiana. Mais uma vez, durante quatro dias,Usina Alta Mogiana. Mais uma vez, durante quatro dias,
São Joaquim da Barra esteve em festa, com a presença deSão Joaquim da Barra esteve em festa, com a presença de
artistas, músicos, compositores, escritores, poetas,artistas, músicos, compositores, escritores, poetas,
educadores e autoridades.educadores e autoridades.  

sOBRE A EDIÇÃO

Juntos, escrevemos mais um capítulo da nossa história.Juntos, escrevemos mais um capítulo da nossa história.
Nossa intenção foi propiciar à população momentos deNossa intenção foi propiciar à população momentos de
lazer, diversão, entretenimento, cultura e educação,lazer, diversão, entretenimento, cultura e educação,
com uma programação especial, preparada com muitocom uma programação especial, preparada com muito
carinho e com o objetivo de despertar o prazer pelacarinho e com o objetivo de despertar o prazer pela
leitura e o acesso a diferentes linguagens culturais.leitura e o acesso a diferentes linguagens culturais.
Acreditamos que todo movimento em direção a umAcreditamos que todo movimento em direção a um
novo aprendizado nos faz mirar para o futuro – comnovo aprendizado nos faz mirar para o futuro – com
nossas forças e fragilidades - e no potencial que cadanossas forças e fragilidades - e no potencial que cada
ser humano carrega. Acreditamos na racionalidade, noser humano carrega. Acreditamos na racionalidade, no
senso crítico, no poder da palavra. Acreditamos nosenso crítico, no poder da palavra. Acreditamos no
amor e na poesia. E, concluímos, que saímos destaamor e na poesia. E, concluímos, que saímos desta
Feira com a certeza de que: “Feira com a certeza de que: “Não podemos acrescentarNão podemos acrescentar
dias à nossa vida, mas podemos acrescentar vida aosdias à nossa vida, mas podemos acrescentar vida aos
nossos diasnossos dias” - (Cora Coralina).” - (Cora Coralina).



Incentivar Incentivar a formação de público leitor crítico e atuante, em especial ema formação de público leitor crítico e atuante, em especial em
crianças e jovens no período de formação escolar, através da realização decrianças e jovens no período de formação escolar, através da realização de
um evento literário, o qual promoveu a aproximação e o acesso às obrasum evento literário, o qual promoveu a aproximação e o acesso às obras
literárias reunindo, em um grande projeto de difusão, os agentes do livro eliterárias reunindo, em um grande projeto de difusão, os agentes do livro e
da leitura, sendo eles: escritores, professores, leitores, livreiros e outros.da leitura, sendo eles: escritores, professores, leitores, livreiros e outros.
Este incentivo ampliou o repertório literário do público estudantil,Este incentivo ampliou o repertório literário do público estudantil,
envolvendo-os diretamente com a obra de autores durante a 13ª Feira doenvolvendo-os diretamente com a obra de autores durante a 13ª Feira do
Livro de São Joaquim da Barra.Livro de São Joaquim da Barra.  

Para avaliação dos resultados, todas as atividades foram documentadasPara avaliação dos resultados, todas as atividades foram documentadas
por meio de fotos e vídeos. Apresentamos aqui um relatório geral,por meio de fotos e vídeos. Apresentamos aqui um relatório geral,
contendo o público atingido, fotos e links das atividades realizadas. Alémcontendo o público atingido, fotos e links das atividades realizadas. Além
de um documento com de um documento com clippingclipping e relatório de mídias, a fim de qualificar o e relatório de mídias, a fim de qualificar o
que foi entregue.que foi entregue.

Objetivos



Criar um ambiente democrático e acessível é um dos objetivos da FeiraCriar um ambiente democrático e acessível é um dos objetivos da Feira
do Livro. do Livro. O projeto contou com uma programação composta deO projeto contou com uma programação composta de
diferentes temas e linguagens, para poder contemplar a maiordiferentes temas e linguagens, para poder contemplar a maior
diversidade de público possível, sem discriminação de idade, classediversidade de público possível, sem discriminação de idade, classe
social ou escolaridade - todas as atividades foram gratuitas e algumassocial ou escolaridade - todas as atividades foram gratuitas e algumas
tiveram a interpretação em Libras. tiveram a interpretação em Libras. O espaço também foi escolhido paraO espaço também foi escolhido para
ser acessível para pessoas com dificuldades motoras - todos osser acessível para pessoas com dificuldades motoras - todos os
acessos tinham rampas.acessos tinham rampas.

Por se tratar de um evento de retomada pós-pandemia, cartazes comPor se tratar de um evento de retomada pós-pandemia, cartazes com
orientações sanitárias foram divulgados e álcool 70% foi disponibilizadoorientações sanitárias foram divulgados e álcool 70% foi disponibilizado
ao público. Uma ambulância de suporte e remoção ficou disponível,ao público. Uma ambulância de suporte e remoção ficou disponível,
assim como todos os espaços contaram com a supervisão deassim como todos os espaços contaram com a supervisão de
bombeiros civis.bombeiros civis.

Democraticamente acessível

Clique e confira todas as fotosClique e confira todas as fotos  aquiaqui::

https://drive.google.com/drive/folders/1prdHxRs9PPYHs7akBIP9Jc_lbAAGsFEq?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1prdHxRs9PPYHs7akBIP9Jc_lbAAGsFEq?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1prdHxRs9PPYHs7akBIP9Jc_lbAAGsFEq?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1prdHxRs9PPYHs7akBIP9Jc_lbAAGsFEq?usp=share_link


3.109 alunos participaram do evento
Clique e confira todas as fotos Clique e confira todas as fotos aquiaqui::

https://drive.google.com/drive/folders/1ye4UQ6gDy8dVQUYIHVPkoU545_SyG3ZI?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1-h2BiX3LamqT27W5KhmMax5dmPgRi0jv
https://drive.google.com/drive/folders/1ye4UQ6gDy8dVQUYIHVPkoU545_SyG3ZI?usp=share_link


9 de novembro, às  19h

A diretoria da Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto e aA diretoria da Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto e a
Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra dividiram o palco,Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra dividiram o palco,
junto aos representantes da Usina Alta Mogiana, principaljunto aos representantes da Usina Alta Mogiana, principal
patrocinadora do evento, para compartilhar com o público sobrepatrocinadora do evento, para compartilhar com o público sobre
o poder da literatura e da educação, celebrando a abertura dao poder da literatura e da educação, celebrando a abertura da
13ª Feira do Livro da cidade.13ª Feira do Livro da cidade.

Confira todas as fotos Confira todas as fotos aquiaqui::

 CERIMONIAL   DE
ABERTURA   COM
AUTORIDADES   E
PATROCINADORES
PALCO  CORA
(PARQUE  DE  EXPOSIÇÕES  TANCREDO  NEVES)

https://drive.google.com/drive/folders/1jjz0gvQBOTbRUw2KaBDyY4tiM_U8wjFw?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1-h2BiX3LamqT27W5KhmMax5dmPgRi0jv
https://drive.google.com/drive/folders/1jjz0gvQBOTbRUw2KaBDyY4tiM_U8wjFw?usp=share_link


O escritor catarinense Cristovão Tezza conversouO escritor catarinense Cristovão Tezza conversou
com o público sobre sua trajetória pela literatura,com o público sobre sua trajetória pela literatura,
teatro e pela universidade. Romancista, contista,teatro e pela universidade. Romancista, contista,
cronista e ensaísta, Cristovão Tezza - que vive emcronista e ensaísta, Cristovão Tezza - que vive em
Curitiba desde a infância - é autor de mais de 20Curitiba desde a infância - é autor de mais de 20
livros e ganhador de três prêmios Jabuti, Prêmiolivros e ganhador de três prêmios Jabuti, Prêmio
SP de Literatura e Prêmio Portugal-Telecom, entreSP de Literatura e Prêmio Portugal-Telecom, entre
outros.outros.

Confira todas as fotos Confira todas as fotos aquiaqui::

PALESTRAPALESTRAPALESTRA       LITERÁRIALITERÁRIALITERÁRIA       COMCOMCOM
CRISTOVÃOCRISTOVÃOCRISTOVÃO       TEZZATEZZATEZZA

PALCO  CORA
(PARQUE  DE  EXPOSIÇÕES  TANCREDO  NEVES)

9 de novembro, às  19h30

https://drive.google.com/drive/folders/1bp2Aai-Tq6E9z9eMaD8IwKQH37BHKQiE?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1-h2BiX3LamqT27W5KhmMax5dmPgRi0jv
https://drive.google.com/drive/folders/1bp2Aai-Tq6E9z9eMaD8IwKQH37BHKQiE?usp=share_link


Renato Teixeira fez um show em homenagem àRenato Teixeira fez um show em homenagem à
música raiz. O artista é considerado um dos maioresmúsica raiz. O artista é considerado um dos maiores
compositores, cantores e músicos brasileiros, sendocompositores, cantores e músicos brasileiros, sendo

autor de conhecidas canções como “Romaria” eautor de conhecidas canções como “Romaria” e
“Tocando em Frente”.“Tocando em Frente”.

  
Confira todas as fotos Confira todas as fotos aquiaqui::

SHOWSHOWSHOW       MUSICALMUSICALMUSICAL
COMCOMCOM       RENATORENATORENATO       TEIXEIRATEIXEIRATEIXEIRA

9 de novembro, às  21h

PALCO  CORA
(PARQUE  DE  EXPOSIÇÕES  TANCREDO  NEVES)

https://drive.google.com/drive/folders/1h7EO5JCz29pVkr-7HUIWIZMeHwvL4tD8?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1-h2BiX3LamqT27W5KhmMax5dmPgRi0jv
https://drive.google.com/drive/folders/1h7EO5JCz29pVkr-7HUIWIZMeHwvL4tD8?usp=share_link


10 de novembro, às 8h00 e 14h00

Conduzida pelos artistas Carol Capacle e AllêConduzida pelos artistas Carol Capacle e Allê
Trajan, a atividade remontou a história da poetaTrajan, a atividade remontou a história da poeta
goiana Cora Coralina - uma das mais importantesgoiana Cora Coralina - uma das mais importantes
escritoras brasileiras e homenageada pela 13ª daescritoras brasileiras e homenageada pela 13ª da
Feira do Livro de São Joaquim da Barra, comFeira do Livro de São Joaquim da Barra, com
linguagem para o público infantil, utilizandolinguagem para o público infantil, utilizando
narrativas textuais e música ao vivo.narrativas textuais e música ao vivo.

Confira todas as fotos Confira todas as fotos aquaquii::

CONTAÇÃOCONTAÇÃOCONTAÇÃO       DEDEDE       HISTÓRIA:HISTÓRIA:HISTÓRIA:    
“O“O“O       CHAMADOCHAMADOCHAMADO       DASDASDAS       PEDRAS -PEDRAS -PEDRAS -
   A HISTÓRIAA HISTÓRIAA HISTÓRIA       DEDEDE       CORACORACORA       CORALINA”CORALINA”CORALINA”
COM RENDACOM RENDACOM RENDA       DEDEDE       LENDALENDALENDA

PALCO  ANINHA
(PARQUE  DE  EXPOSIÇÕES  TANCREDO  NEVES)

https://drive.google.com/drive/folders/1hMitwirmgARe650_K4bNX02JOXO7SYQ3?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1vms3MjEGErBKMUD-agwHhCKNRSElESmU?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1-h2BiX3LamqT27W5KhmMax5dmPgRi0jv
https://drive.google.com/drive/folders/1hMitwirmgARe650_K4bNX02JOXO7SYQ3?usp=share_link


10 e 11  de novembro, às 8h30 e 14h30

A artista plástica e escritora mineira participou doA artista plástica e escritora mineira participou do
Combinando Palavras, projeto da Fundação do Livro eCombinando Palavras, projeto da Fundação do Livro e

Leitura de Ribeirão Preto que fomenta o acesso àLeitura de Ribeirão Preto que fomenta o acesso à
literatura e a prática da leitura. Autora de 62 livros paraliteratura e a prática da leitura. Autora de 62 livros para

crianças, Regina Rennó possui diversos prêmios ecrianças, Regina Rennó possui diversos prêmios e
menções honrosas em Salões de Arte, prêmiomenções honrosas em Salões de Arte, prêmio

Octogones, de ilustração; e selo AltamenteOctogones, de ilustração; e selo Altamente
Recomendável em vários de seus títulos.Recomendável em vários de seus títulos.

  
Confira todas as fotos Confira todas as fotos aquiaqui::

COMBINANDOCOMBINANDOCOMBINANDO       PALAVRASPALAVRASPALAVRAS
COMCOMCOM       REGINAREGINAREGINA       RENNÓRENNÓRENNÓ

PALCO  CORA
(PARQUE  DE  EXPOSIÇÕES  TANCREDO  NEVES)

https://drive.google.com/drive/folders/1Q4t550bO03_PFQm489kb5lVGrUGAvG49?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1-h2BiX3LamqT27W5KhmMax5dmPgRi0jv
https://drive.google.com/drive/folders/1Q4t550bO03_PFQm489kb5lVGrUGAvG49?usp=share_link


O Combinando Palavras é um projeto da FundaçãoO Combinando Palavras é um projeto da Fundação
do Livro e Leitura de Ribeirão Preto que estimula ado Livro e Leitura de Ribeirão Preto que estimula a
formação de novos leitores através do contatoformação de novos leitores através do contato
direto entre o leitor e o escritor. Heloisa Prieto,direto entre o leitor e o escritor. Heloisa Prieto,
autora de 92 obras de ficção e fantasia eautora de 92 obras de ficção e fantasia e
ganhadora de vários prêmios literários, recebeu osganhadora de vários prêmios literários, recebeu os
alunos para uma conversa descontraída. Aalunos para uma conversa descontraída. A  
  escritora tem obra adaptada para o cinema,escritora tem obra adaptada para o cinema,
teatro e televisão e, no momento, trabalha noteatro e televisão e, no momento, trabalha no
lançamento do livro “The Musician”, nos Estadoslançamento do livro “The Musician”, nos Estados
Unidos.Unidos.  

Confira todas as fotos Confira todas as fotos aquiaqui::

COMBINANDOCOMBINANDOCOMBINANDO       PALAVRASPALAVRASPALAVRAS
COMCOMCOM       HELOISAHELOISAHELOISA       PRIETOPRIETOPRIETO
AUDITÓRIOAUDITÓRIOAUDITÓRIO       ARTHURARTHURARTHUR       PARADAPARADAPARADA

10 e 11 de novembro, às 8h30 e 14h30

https://drive.google.com/drive/folders/1m_WAWeEI3TZ57qAZ2yZcjF529ZrNSqmQ?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1-h2BiX3LamqT27W5KhmMax5dmPgRi0jv
https://drive.google.com/drive/folders/1m_WAWeEI3TZ57qAZ2yZcjF529ZrNSqmQ?usp=share_link


10 de novembro, às 9h30

No espetáculo apresentou uma dupla de palhaçosNo espetáculo apresentou uma dupla de palhaços
errantes que precisam se virar para dar conta deerrantes que precisam se virar para dar conta de

todas as atrações do circo. O público de encantoutodas as atrações do circo. O público de encantou
com as trapalhadas cênicas dos personagens..com as trapalhadas cênicas dos personagens..

  
  

Confira todas as fotos Confira todas as fotos aquiaqui::

APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO       
TEATRALTEATRALTEATRAL       CIRCENSECIRCENSECIRCENSE

COM CIRCOCOM CIRCOCOM CIRCO       RODADORODADORODADO
PALCO  ANINHA

(PARQUE  DE  EXPOSIÇÕES  TANCREDO  NEVES)

https://drive.google.com/drive/folders/1gkfZmZ-JZR7uzpHl8vwdFh-3jCKb5Lic?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1-h2BiX3LamqT27W5KhmMax5dmPgRi0jv
https://drive.google.com/drive/folders/1gkfZmZ-JZR7uzpHl8vwdFh-3jCKb5Lic?usp=share_link


Utilizando materiais como papel, papelão, caixasUtilizando materiais como papel, papelão, caixas
de fósforo, retalhos de tecido, barbantes e o quede fósforo, retalhos de tecido, barbantes e o que
mais estivesse ao alcance, os participantesmais estivesse ao alcance, os participantes
soltaram a imaginação e construíram seussoltaram a imaginação e construíram seus
próprios livros desmontáveis.próprios livros desmontáveis.

Confira todas as fotos Confira todas as fotos aquiaqui::

OFICINAOFICINAOFICINA       DEDEDE       LIVROLIVROLIVRO       DESMONTÁVELDESMONTÁVELDESMONTÁVEL
COMCOMCOM       MONALISAMONALISAMONALISA       MACHADOMACHADOMACHADO       EEE    
HUMBERTOHUMBERTOHUMBERTO       CALIGARICALIGARICALIGARI

10 de novembro, às 11h e 15h30

ESPAÇO  CORALINA
(PARQUE  DE  EXPOSIÇÕES  TANCREDO  NEVES)

https://drive.google.com/drive/folders/1_3_qkeaM2GRmnG4Uezw9lJmoXuMyQZvr?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1-h2BiX3LamqT27W5KhmMax5dmPgRi0jv
https://drive.google.com/drive/folders/1_3_qkeaM2GRmnG4Uezw9lJmoXuMyQZvr?usp=share_link


10 de novembro, às 19h

Neste encontro com o público, a professora e poetaNeste encontro com o público, a professora e poeta
cuiabana falou sobre sua carreira desde a descobertacuiabana falou sobre sua carreira desde a descoberta

da literatura em sua vida até o sucesso na cena dosda literatura em sua vida até o sucesso na cena dos
jovens escritores brasileiros, a produção literária dajovens escritores brasileiros, a produção literária da
nova geração, entre outros temas. Ryane Leão temnova geração, entre outros temas. Ryane Leão tem

dois livros publicados: “Tudo nela Brilha e Queima” edois livros publicados: “Tudo nela Brilha e Queima” e
“Jamais peço desculpas por me derramar”.“Jamais peço desculpas por me derramar”.

  
Confira todas as fotos Confira todas as fotos aquaquii::

PALESTRAPALESTRAPALESTRA       LITERÁRIALITERÁRIALITERÁRIA
COMCOMCOM       RYANERYANERYANE       LEÃOLEÃOLEÃO

PALCO  CORA
(PARQUE  DE  EXPOSIÇÕES  TANCREDO  NEVES)

https://drive.google.com/drive/folders/1vDHlr7jVEDE_Qwh4uKDmagj28OKpsKEM?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1TCnARKSdH3vmwvVhNv3qvKd-H-tqTOoS?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1-h2BiX3LamqT27W5KhmMax5dmPgRi0jv
https://drive.google.com/drive/folders/1vDHlr7jVEDE_Qwh4uKDmagj28OKpsKEM?usp=share_link


10 de novembro, às 20h30

Com muito samba e pagode, a apresentaçãoCom muito samba e pagode, a apresentação
do grupo Sambaêdo grupo Sambaê    agitou a noite em Sãoagitou a noite em São
Joaquim da Barra. Criado em 2021, por seisJoaquim da Barra. Criado em 2021, por seis
amigos que adoram fazer música e alegrar oamigos que adoram fazer música e alegrar o
público, o Sambaê, mesmo com pouco tempopúblico, o Sambaê, mesmo com pouco tempo
de estrada, coleciona grandes apresentaçõesde estrada, coleciona grandes apresentações
em Ribeirão Preto e região.em Ribeirão Preto e região.

Confira todas as fotos Confira todas as fotos aquiaqui::

SHOWSHOWSHOW       MUSICALMUSICALMUSICAL
COM SAMBAÊCOM SAMBAÊCOM SAMBAÊ

PALCO  CORA
(PARQUE  DE  EXPOSIÇÕES  TANCREDO  NEVES)

https://drive.google.com/drive/folders/14Ixf0SQxu832DgECW8gfWouu-SBksH-W?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1-h2BiX3LamqT27W5KhmMax5dmPgRi0jv
https://drive.google.com/drive/folders/14Ixf0SQxu832DgECW8gfWouu-SBksH-W?usp=share_link


11 de novembro, às 08h e 14h

Com muita ludicidade, esta atividadeCom muita ludicidade, esta atividade
interativa aconteceu com a participaçãointerativa aconteceu com a participação

direta dos participantes. O viajante do tempo,direta dos participantes. O viajante do tempo,
Sabino, convidou o público a conhecer maisSabino, convidou o público a conhecer mais

sobre a poesia e vida de Cora Coralina.sobre a poesia e vida de Cora Coralina.
  

Confira todas as fotos Confira todas as fotos aquiaqui..

CONTAÇÃOCONTAÇÃOCONTAÇÃO       DEDEDE       HISTÓRIA:HISTÓRIA:HISTÓRIA:
BRINCANDOBRINCANDOBRINCANDO       COMCOMCOM       SABINOSABINOSABINO       EEE

SUASSUASSUAS       HISTÓRIASHISTÓRIASHISTÓRIAS       
COMCOMCOM       EVARISTOEVARISTOEVARISTO       MOURAMOURAMOURA

PALCO  ANINHA
(PARQUE  DE  EXPOSIÇÕES  TANCREDO  NEVES)

https://drive.google.com/drive/folders/1B86UpCcFEd7GxH8ghG6zUShSVj2ipB38?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1B86UpCcFEd7GxH8ghG6zUShSVj2ipB38?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1B86UpCcFEd7GxH8ghG6zUShSVj2ipB38?usp=share_link


11 de novembro, às 9h30

Neste espetáculo, De Lucca Circus Show trouxe paraNeste espetáculo, De Lucca Circus Show trouxe para
o público técnicas circenses, como equilibrismo,o público técnicas circenses, como equilibrismo,
monociclo, escada acrobática e malabarismo. Amonociclo, escada acrobática e malabarismo. A
apresentação, que foi cheia de comicidade, teveapresentação, que foi cheia de comicidade, teve
suporte nas técnicas de palhaçaria e dassuporte nas técnicas de palhaçaria e das
apresentações de rua. A proposta do artista De Luccaapresentações de rua. A proposta do artista De Lucca
foi a criar uma interatividade direta com o público,foi a criar uma interatividade direta com o público,
que teve diversão garantida e muitas surpresas.que teve diversão garantida e muitas surpresas.

Confira todas as fotos Confira todas as fotos aquiaqui::

APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO       TEATRALTEATRALTEATRAL       CIRCENSECIRCENSECIRCENSE
DEDEDE       LUCCALUCCALUCCA       CIRCUSCIRCUSCIRCUS       SHOWSHOWSHOW
COMCOMCOM       DEDEDE       LUCCALUCCALUCCA

PALCO  ANINHA
(PARQUE  DE  EXPOSIÇÕES  TANCREDO  NEVES)

https://drive.google.com/drive/folders/1wguczZHcqXfluR87FsYclUgK01M4Nn7h?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1wguczZHcqXfluR87FsYclUgK01M4Nn7h?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1wguczZHcqXfluR87FsYclUgK01M4Nn7h?usp=share_link


11 de novembro, às 11h

Zineiro, escritor, editor, ilustrador e educador,Zineiro, escritor, editor, ilustrador e educador,
Márcio SNO é criador do personagem Encostinho eMárcio SNO é criador do personagem Encostinho e

coordenador de oficinas de zines, de brinquedos decoordenador de oficinas de zines, de brinquedos de
papel e histórias em quadrinhos para crianças,papel e histórias em quadrinhos para crianças,

adolescentes, jovens, educadores e público emadolescentes, jovens, educadores e público em
geral. A sua série “Fanzineiros do Século Passado”geral. A sua série “Fanzineiros do Século Passado”

foi exibida no Brasil, Canadá, Inglaterra, Turquia,foi exibida no Brasil, Canadá, Inglaterra, Turquia,
Argentina e Bielorrússia. É autor do livro ‘O UniversoArgentina e Bielorrússia. É autor do livro ‘O Universo

Paralelo dos Zines’.Paralelo dos Zines’.
  

Confira todas as fotos Confira todas as fotos aquiaqui::

OFICINAOFICINAOFICINA       
ZINEZINEZINE       DEDEDE       PASSAGENSPASSAGENSPASSAGENS

COMCOMCOM       MÁRCIOMÁRCIOMÁRCIO       SNOSNOSNO
ESPAÇO  CORALINA

(PARQUE  DE  EXPOSIÇÕES  TANCREDO  NEVES)

https://drive.google.com/drive/folders/1mZdkaoYww_TCzxM04IC44u9020vHhJif?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1-h2BiX3LamqT27W5KhmMax5dmPgRi0jv
https://drive.google.com/drive/folders/1mZdkaoYww_TCzxM04IC44u9020vHhJif?usp=share_link


1 1 de novembro, às 15h30

Terceiro trabalho infantil da Cia Viajantes, oTerceiro trabalho infantil da Cia Viajantes, o
espetáculo, cheio de aventuras, une dois clássicosespetáculo, cheio de aventuras, une dois clássicos
da literatura infantil mundial em uma montagemda literatura infantil mundial em uma montagem
permeada por muita música, dança e risos. Depoispermeada por muita música, dança e risos. Depois
de darem uma boa lição no lobo mau, os trêsde darem uma boa lição no lobo mau, os três
porquinhos seguem a vida em sua casa no alto daporquinhos seguem a vida em sua casa no alto da
colina sem saber que o lobo estava por perto.colina sem saber que o lobo estava por perto.

Confira todas as fotos Confira todas as fotos aquiaqui..

APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO       TEATRALTEATRALTEATRAL    
“OS“OS“OS       333       PORQUINHOSPORQUINHOSPORQUINHOS       EEE       AAA
VOLTAVOLTAVOLTA       DODODO       LOBOLOBOLOBO       MAU”,MAU”,MAU”,
COM CIACOM CIACOM CIA       TEATRALTEATRALTEATRAL       VIAJANTESVIAJANTESVIAJANTES

PALCO  ANINHA
(PARQUE  DE  EXPOSIÇÕES  TANCREDO  NEVES)

https://drive.google.com/drive/folders/1c_EM6quTwUJllkHf5zlK0f5qDHf8aF-D?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1c_EM6quTwUJllkHf5zlK0f5qDHf8aF-D?usp=share_link


11 de novembro, às 19h

A apresentação musical de Israel FernandesA apresentação musical de Israel Fernandes
Botelho, Antonio Mauricio Paulino de Souza eBotelho, Antonio Mauricio Paulino de Souza e

Rodrigo Reinaldo abriu a palestra da escritora,Rodrigo Reinaldo abriu a palestra da escritora,
poeta, poeta, slammer slammer e produtora cultural, Mel Duarte.e produtora cultural, Mel Duarte.    AA
autora conversou com o público sobre sua poesia eautora conversou com o público sobre sua poesia e

sobre sua produção literária de forma geral. Melsobre sua produção literária de forma geral. Mel
Duarte é a primeira poeta negra brasileira a lançarDuarte é a primeira poeta negra brasileira a lançar

um disco de poesia falada (“Mormaço - Entre outrasum disco de poesia falada (“Mormaço - Entre outras
formas de calor”).formas de calor”).

  
Confira todas as fotos Confira todas as fotos aquiaqui::

PALESTRAPALESTRAPALESTRA       LITERÁRIALITERÁRIALITERÁRIA
COMCOMCOM       MELMELMEL       DUARTEDUARTEDUARTE          EEE       

ABERTURAABERTURAABERTURA       COMCOMCOM       APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO
MUSICALMUSICALMUSICAL

PALCO  CORA
(PARQUE  DE  EXPOSIÇÕES  TANCREDO  NEVES)

https://drive.google.com/drive/folders/1BnuFng1SgeDf2u9oQPo8nQAWSK9hT17f?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1-h2BiX3LamqT27W5KhmMax5dmPgRi0jv
https://drive.google.com/drive/folders/1BnuFng1SgeDf2u9oQPo8nQAWSK9hT17f?usp=share_link


1 1 de novembro, às 21h00

Com a proposta de promover encontros estilísticosCom a proposta de promover encontros estilísticos
entre J.S. Bach, o folclore universal e Guimarãesentre J.S. Bach, o folclore universal e Guimarães
Rosa; Pablo Neruda e a viola caipira; Manoel deRosa; Pablo Neruda e a viola caipira; Manoel de
Barros e o fanho de aço da rabeca mineira, o grupoBarros e o fanho de aço da rabeca mineira, o grupo
de Câmara da USP de Ribeirão Preto, Brasil Matuto,de Câmara da USP de Ribeirão Preto, Brasil Matuto,
privilegiou a pluralidade da música de concerto comprivilegiou a pluralidade da música de concerto com
a música popular, em uma relação de troca diretaa música popular, em uma relação de troca direta
com o público, que ficou encantando com acom o público, que ficou encantando com a
apresentação.apresentação.

Confira todas as fotos Confira todas as fotos aquiaqui..

SHOWSHOWSHOW       MUSICALMUSICALMUSICAL
SARAUSARAUSARAU       MATUTOMATUTOMATUTO
COMCOMCOM       BRASILBRASILBRASIL       MATUTOMATUTOMATUTO

PALCO  CORA
(PARQUE  DE  EXPOSIÇÕES  TANCREDO  NEVES)

https://drive.google.com/drive/folders/1b0tGGh8RIbtcQv1sKkyU0A-Kdm5IdPPR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1b0tGGh8RIbtcQv1sKkyU0A-Kdm5IdPPR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1xpuCh5fxE5B4jyW_4I4Q30KlV74g8ARz?usp=share_link


12 de novembro, das 9h às  13h

Alunos de várias escolas de SãoAlunos de várias escolas de São
Joaquim da Barra subiram ao palco daJoaquim da Barra subiram ao palco da
Feira do Livro e apresentaramFeira do Livro e apresentaram
diferentes modalidades culturais, comodiferentes modalidades culturais, como
dança, poesia e música.dança, poesia e música.
  
Confira todas as fotos Confira todas as fotos aquiaqui::

APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO    
DASDASDAS       ESCOLASESCOLASESCOLAS

PALCO  CORA
(PARQUE  DE  EXPOSIÇÕES  TANCREDO  NEVES)

https://drive.google.com/drive/folders/1Y6hAaCyg7QjScpDOxKKgVbHJwk4zgbl9?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1-h2BiX3LamqT27W5KhmMax5dmPgRi0jv
https://drive.google.com/drive/folders/1Y6hAaCyg7QjScpDOxKKgVbHJwk4zgbl9?usp=share_link


12 de novembro, às 09h30

A escritora Miriam Guedes lançou seu livroA escritora Miriam Guedes lançou seu livro
“Mistérios da casa de cravo e canela”. Para“Mistérios da casa de cravo e canela”. Para
abrir a conversa, a atriz Gracyela Gitiranaabrir a conversa, a atriz Gracyela Gitirana
convidou o público para mergulhar naconvidou o público para mergulhar na
imaginação da escritora presente, através deimaginação da escritora presente, através de
uma divertida contação de história sobre ouma divertida contação de história sobre o
livro, conduzindo o personagem Tóti em umalivro, conduzindo o personagem Tóti em uma
experiência mágica rumo às descobertas eexperiência mágica rumo às descobertas e
conquistas da adolescência.conquistas da adolescência.

Confira todas as fotos Confira todas as fotos aquiaqui::

LANÇAMENTOLANÇAMENTOLANÇAMENTO       DODODO       LIVROLIVROLIVRO
MISTÉRIOSMISTÉRIOSMISTÉRIOS       DADADA       CASACASACASA       DEDEDE    
CRAVOCRAVOCRAVO       EEE       CANELACANELACANELA

PALCO  ANINHA
(PARQUE  DE  EXPOSIÇÕES  TANCREDO  NEVES)

https://drive.google.com/drive/folders/1itmp_DYjwKllk3gWVwqOHtQL-mA3V-jq?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1itmp_DYjwKllk3gWVwqOHtQL-mA3V-jq?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1itmp_DYjwKllk3gWVwqOHtQL-mA3V-jq?usp=share_link


12 de novembro, às 9h30 e 15h

A atriz Gracyela Gitirana contou aA atriz Gracyela Gitirana contou a
história “Mistérios da casa de cravo ehistória “Mistérios da casa de cravo e
canela”, do livro de Miriam Guedes, ecanela”, do livro de Miriam Guedes, e

fez o público mergulhar na imaginação,fez o público mergulhar na imaginação,
com as aventuras do personagem Tóticom as aventuras do personagem Tóti

em uma experiência mágica rumo àsem uma experiência mágica rumo às
descobertas e conquistas dadescobertas e conquistas da

adolescência.adolescência.
  

Confira todas as fotos Confira todas as fotos aquiaqui::

CONTAÇÃOCONTAÇÃOCONTAÇÃO       DEDEDE       HISTÓRIA:HISTÓRIA:HISTÓRIA:
MISTÉRIOSMISTÉRIOSMISTÉRIOS       DADADA       CASACASACASA          DE CRAVODE CRAVODE CRAVO       EEE    

   CANELA,CANELA,CANELA,       COM GRACYELACOM GRACYELACOM GRACYELA    
   GITIRANAGITIRANAGITIRANA       EEE       LUIZINHOLUIZINHOLUIZINHO

PALCO ANINHA
(PARQUE DE EXPOSIÇÕES TANCREDO NEVES)

https://drive.google.com/drive/folders/1WS4r9iS4bso2MaSHGLO--vP6srpF1D1_?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1-h2BiX3LamqT27W5KhmMax5dmPgRi0jv
https://drive.google.com/drive/folders/1WS4r9iS4bso2MaSHGLO--vP6srpF1D1_?usp=share_link


12 de novembro, às 19h00

Considerado uma das grandes revelações da ficçãoConsiderado uma das grandes revelações da ficção
brasileira e um dos principais contistas nacionaisbrasileira e um dos principais contistas nacionais
contemporâneos, o escritor conversou com ocontemporâneos, o escritor conversou com o
público sobre seus livros e sua atuação comopúblico sobre seus livros e sua atuação como
redator publicitário e professor da Escola deredator publicitário e professor da Escola de
Comunicações e Artes da Universidade de SãoComunicações e Artes da Universidade de São
Paulo (ECA-USP). Ganhador de prêmios nacionaisPaulo (ECA-USP). Ganhador de prêmios nacionais
como o Jabuti, Candango, Biblioteca Nacional, APCAcomo o Jabuti, Candango, Biblioteca Nacional, APCA
e Cátedra Unesco; e dos internacionais Radioe Cátedra Unesco; e dos internacionais Radio
France e White Ravens, João Anzanello tem suasFrance e White Ravens, João Anzanello tem suas
histórias traduzidas para o bengali, croata,histórias traduzidas para o bengali, croata,
espanhol, francês, inglês, italiano, sueco e tâmil.espanhol, francês, inglês, italiano, sueco e tâmil.

Confira todas as fotos Confira todas as fotos aquiaqui::

PALESTRAPALESTRAPALESTRA       LITERÁRIALITERÁRIALITERÁRIA
COMCOMCOM       JOÃOJOÃOJOÃO       ANZANELLOANZANELLOANZANELLO
CARRASCOZACARRASCOZACARRASCOZA

PALCO  CORA
(PARQUE  DE  EXPOSIÇÕES  TANCREDO  NEVES)

https://drive.google.com/drive/folders/1vSoR3X02c67ZCqHNDL4MU-JYdaIwf1s2?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1vSoR3X02c67ZCqHNDL4MU-JYdaIwf1s2?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1vSoR3X02c67ZCqHNDL4MU-JYdaIwf1s2?usp=share_link


12 de novembro, às 20h30

Abrindo o show de Pedro Mariano, aAbrindo o show de Pedro Mariano, a
cantora Natacha Silva apresentou ocantora Natacha Silva apresentou o

espetáculo “Especial Elis”, ao lado doespetáculo “Especial Elis”, ao lado do
violonista Gabriel Andrade e da bateristaviolonista Gabriel Andrade e da baterista
Rafaelle Terrabuio, em uma homenagemRafaelle Terrabuio, em uma homenagem

à Elis Regina, uma das maioresà Elis Regina, uma das maiores
intérpretes da música brasileira.intérpretes da música brasileira.

  
Confira todas as fotos Confira todas as fotos aquiaqui::

SHOWSHOWSHOW       MUSICALMUSICALMUSICAL
"ESPECIAL"ESPECIAL"ESPECIAL       ELIS"ELIS"ELIS"

   COM NATACHACOM NATACHACOM NATACHA       SILVASILVASILVA

PALCO  CORA
(PARQUE  DE  EXPOSIÇÕES  TANCREDO  NEVES)

https://drive.google.com/drive/folders/1kVeBYwE0R_QlF5CeYi3IpLXgbDpy2ia0?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1-h2BiX3LamqT27W5KhmMax5dmPgRi0jv
https://drive.google.com/drive/folders/1kVeBYwE0R_QlF5CeYi3IpLXgbDpy2ia0?usp=share_link


12 de novembro, às 21h30

O cantor, compositor e instrumentista brasileiroO cantor, compositor e instrumentista brasileiro
(filho da cantora Elis Regina e do pianista César(filho da cantora Elis Regina e do pianista César
Camargo Mariano), Pedro Mariano, com 26 anosCamargo Mariano), Pedro Mariano, com 26 anos
de carreira e no auge de sua forma vocal,de carreira e no auge de sua forma vocal,
retornou aos palcos com a turnê de seu showretornou aos palcos com a turnê de seu show
“Pedro Mariano Recapitulando”, com canções“Pedro Mariano Recapitulando”, com canções
que fizeram sucesso em toda sua carreira. Oque fizeram sucesso em toda sua carreira. O
show teve a participação do compositor eshow teve a participação do compositor e
produtor musical, Daniel Carlomagno.produtor musical, Daniel Carlomagno.

Confira todas as fotos Confira todas as fotos aquiaqui::

SHOWSHOWSHOW       MUSICALMUSICALMUSICAL    
"PEDRO MARIANO"PEDRO MARIANO"PEDRO MARIANO
RECAPITULANDO”RECAPITULANDO”RECAPITULANDO”

PALCO  CORA
(PARQUE  DE  EXPOSIÇÕES  TANCREDO  NEVES)

https://drive.google.com/drive/folders/1vyrIkpHQDdajjwqU41A-t9S8NIjfzeEN?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1vyrIkpHQDdajjwqU41A-t9S8NIjfzeEN?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1vyrIkpHQDdajjwqU41A-t9S8NIjfzeEN?usp=share_link


PROGRAMAÇÃO PERMANENTE
“MUITAS EM UMA”
DE CORA CORALINA

Exposição presente na programaçãoExposição presente na programação
permanente do evento com a pretensão depermanente do evento com a pretensão de
apresentar a história da escritora Coraapresentar a história da escritora Cora
Coralina, homenageada do evento.Coralina, homenageada do evento.  

““Feliz aquele que transfere o que sabe eFeliz aquele que transfere o que sabe e
aprende o que ensinaaprende o que ensina”. A frase é de Cora”. A frase é de Cora
Coralina, poeta e contista brasileira (1889-Coralina, poeta e contista brasileira (1889-
1985), que tanto nos orgulha. A ela, nossa1985), que tanto nos orgulha. A ela, nossa
reverência e homenagem prestada na 13ªreverência e homenagem prestada na 13ª
Feira do Livro de São Joaquim da Barra.Feira do Livro de São Joaquim da Barra.  

Confira todas as fotos Confira todas as fotos aquiaqui::

https://drive.google.com/drive/folders/1RZLQk-XCKbNSQ3HreTrThqQC5yUFD-IZ?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1-h2BiX3LamqT27W5KhmMax5dmPgRi0jv
https://drive.google.com/drive/folders/1RZLQk-XCKbNSQ3HreTrThqQC5yUFD-IZ?usp=share_link


PROGRAMAÇÃO PERMANENTE
TROCA E DOAÇÃO DE LIVROS

A campanha de doação de livros é umaA campanha de doação de livros é uma
ação permanente da Fundação do Livro eação permanente da Fundação do Livro e

Leitura de Ribeirão Preto. Durante o ano, aLeitura de Ribeirão Preto. Durante o ano, a
entidade recebe livros novos e usados deentidade recebe livros novos e usados de
diversos estilos literários (não didáticos),diversos estilos literários (não didáticos),
que podem ser entregues ou retirados naque podem ser entregues ou retirados na
sede da Fundação, de forma gratuita. Ossede da Fundação, de forma gratuita. Os

livros arrecadados são utilizados em açõeslivros arrecadados são utilizados em ações
e atividades culturais. O objetivo da ação ée atividades culturais. O objetivo da ação é

lançar a visão sobre um consumolançar a visão sobre um consumo
sustentável, proveniente da troca e doaçãosustentável, proveniente da troca e doação
dos livros, além de democratizar e facilitardos livros, além de democratizar e facilitar

o acesso do público em geral.o acesso do público em geral.
  

Confira todas as fotos Confira todas as fotos aquiaqui::

https://drive.google.com/drive/folders/1xGizAJgTFnfIeRX7duU-01zy0HjGvpWv?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1-h2BiX3LamqT27W5KhmMax5dmPgRi0jv
https://drive.google.com/drive/folders/1xGizAJgTFnfIeRX7duU-01zy0HjGvpWv?usp=share_link


PROGRAMAÇÃO PERMANENTE
ESTANDES DE VENDA DE LIVROS

Com uma grande diversidade de gênerosCom uma grande diversidade de gêneros
literários e obras dos mais diversosliterários e obras dos mais diversos
valores, os estandes de venda de livros,valores, os estandes de venda de livros,
presentes na 13ª Feira do Livro de Sãopresentes na 13ª Feira do Livro de São
Joaquim, atenderam todos os públicos.Joaquim, atenderam todos os públicos.
Foram nove estandes de livros montados.Foram nove estandes de livros montados.

Um vale-livro foi distribuído aosUm vale-livro foi distribuído aos
estudantes no valor de R$ 30,00, por meioestudantes no valor de R$ 30,00, por meio
da Secretaria de Educação, com o objetivoda Secretaria de Educação, com o objetivo
de garantir o acesso ao livro parade garantir o acesso ao livro para
estudantes da rede pública de ensino.estudantes da rede pública de ensino.

Confira todas as fotos Confira todas as fotos aquiaqui::

https://drive.google.com/drive/folders/1dCrsumkoIRKQy21QKk8kTnqJ-cel4-Ya?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1-h2BiX3LamqT27W5KhmMax5dmPgRi0jv
https://drive.google.com/drive/folders/1dCrsumkoIRKQy21QKk8kTnqJ-cel4-Ya?usp=share_link


Clique aqui para baixar a revista de programaçãoClique aqui para baixar a revista de programação

https://www.fundacaodolivroeleiturarp.com/_files/ugd/bf56d6_7070a0bab64d46b0b569cb75919f7893.pdf
https://www.fundacaodolivroeleiturarp.com/_files/ugd/bf56d6_7070a0bab64d46b0b569cb75919f7893.pdf




CONFIRA AS FOTOS DE ESTRUTURAS AQUI.

INFRAESTRUTURA
A infraestrutura foi realizada em parceria com aA infraestrutura foi realizada em parceria com a

Prefeitura de São Joaquim da Barra. Pela PrimeiraPrefeitura de São Joaquim da Barra. Pela Primeira
vez, a feira foi realizado no Parque Permanente devez, a feira foi realizado no Parque Permanente de
Exposições Tancredo Neves, que comprovouExposições Tancredo Neves, que comprovou    serser
um bom espaço para a realiação de eventos.um bom espaço para a realiação de eventos.    NoNo

local, foi possível montar a área dos expositores elocal, foi possível montar a área dos expositores e
dois palcos com programação diversas..dois palcos com programação diversas..

https://drive.google.com/drive/folders/1iu4CFpHNUh3xT3Lj9HmG_pzgzyfnaQLI?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1wMLo6JrHfvnutZWoygkOqxK3F4aMMilf?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1iu4CFpHNUh3xT3Lj9HmG_pzgzyfnaQLI?usp=share_link


CONFIRA AS FOTOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL AQUI.

COMUNICAÇÃO VISUAL
Os itens de comunicação visual garantiram que oOs itens de comunicação visual garantiram que o
público pudesse se localizar no evento e adquirirpúblico pudesse se localizar no evento e adquirir

todas as informações sobre as atividades. Atodas as informações sobre as atividades. A
comunicação visual para esta Feira do Livro foicomunicação visual para esta Feira do Livro foi

composta por: lona impressa para outdoor; lonacomposta por: lona impressa para outdoor; lona
impressa para pórtico de 3 pernas; lona impressaimpressa para pórtico de 3 pernas; lona impressa

para totem de 4 faces; lona impressa para doispara totem de 4 faces; lona impressa para dois
backdrops; lona impressa para quadro de metalonbackdrops; lona impressa para quadro de metalon

(testeira de tenda); lona impressa para quatro(testeira de tenda); lona impressa para quatro
estruturas autoportantes (cavaletes); lona impressaestruturas autoportantes (cavaletes); lona impressa

para quatro banners; adesivos e painel de led.para quatro banners; adesivos e painel de led.
  

https://drive.google.com/drive/folders/14BGgad3MYCAykaZiLoS6qQG4JkhUfuRI?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1D5XVBTqFLnMVW0AZnz-RmAFC7WVWAYLW?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/14BGgad3MYCAykaZiLoS6qQG4JkhUfuRI?usp=share_link


CLIQUE AQUI PARA FOTOS

AS ATIVIDADES DA FEIRA,
SOMADAS AO PÚBLICO VOLANTE
QUE PASSOU PELO EVENTO,
TOTALIZARAM UM NÚMERO DE: 

PÚBLICO

 7.719 PESSOAS
 

https://drive.google.com/drive/folders/1Zrc10ZEooB7Ox-muxyFDb6uKBb0V38ZS?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Zrc10ZEooB7Ox-muxyFDb6uKBb0V38ZS?usp=share_link


EQUIPEEQUIPEEQUIPE
A equipe do evento foi composta por um

Coordenador Geral, Coordenador de
Comunicação, Coordenador de Programação,

Coordenador Técnico Operacional, Produtor
Executivo, Assistente de Produção,

Coordenador Financeiro, Produtor Executivo,
Monitores, Profissionais de Limpeza,

Bombeiros, Seguranças, Carregadores,
Advogado, Contador, Assessooria de

Imprensa e Equipe Técnica.



CLIQUE PARA VER O RELATÓRIO
COMPLETO DAS REDES

REDESREDESREDES          SOCIAISSOCIAISSOCIAIS

AS REDES SOCIAIS DA FUNDAÇÃO DO LIVRO E LEITURA
DE RIBEIRÃO PRETO SOMAM, JUNTAS,QUASE 45 MIL

SEGUIDORES. E, ATRAVÉS DELAS, FOI DIVULGADA
TODA A PROGRAMAÇÃO DA 13ª  FEIRA DO LIVRO DE

SÃO JOAQUIM DA BARRA.
A INTERAÇÃO COM O PÚBLICO FOI MUITO BOA E

CONSTANTE, ALÉM DA EQUIPE CONTRATADA, TER
FEITO A COBERTURA GERAL DO EVENTO, DE FORMA

INSTANTÂNEA, NO MOMENTO DAS ATIVIDADES.

https://drive.google.com/file/d/1U0aGT_krgJhd4QWZm7ZWNwj3cGbZyJNJ/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1U0aGT_krgJhd4QWZm7ZWNwj3cGbZyJNJ/view?usp=share_link










CLIQUE AQUI PARA
RELATÓRIO COMPLETO

O PRINCIPAL OBJETIVO PRETENDIDO
E ALCANÇADO COM A ASSESSORIA
DE IMPRENSA FOI A DE  DISSEMINAR A
PROGRAMAÇÃO DO EVENTO,
EXPLORANDO NOMES E ÍCONES JÁ
CONSAGRADOS EM OUTRAS FEIRAS
DO PAÍS . OUTRO FOCO FOI ATRAIR O
INTERESSE DAS MÍDIAS LOCAIS,
REGIONAIS, COM POSSIBILIDADE DE
INSERÇÃO NACIONAL.

CLIPPING

https://drive.google.com/drive/folders/1Hidi_01SC8ZQ-vAUn8RChJK7ykDbxovt?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Hidi_01SC8ZQ-vAUn8RChJK7ykDbxovt?usp=share_link


Uma grande celebração da cultura e da educação



   

   

   

   

   

   

   

   

METAS PACTUADAS (CONFORME PLANO DE TRABALHO) RESULTADOS ESPERADOS RESULTADOS ALCANÇADOS

PALESTRAS LITERÁRIAS

SHOWS MUSICAIS NACIONAIS

SHOWS MUSICAIS LOCAIS

CONTAÇÕES DE HISTÓRIAS

APRESENTAÇÕES TEATRAIS/CIRCENSES
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METAS PACTUADAS (CONFORME PLANO DE TRABALHO) RESULTADOS ESPERADOS RESULTADOS ALCANÇADOS

LANÇAMENTO DE LIVRO

AÇÃO DE TROCA E DOAÇÃO DE LIVROS

CERIMONIAL DE ABERTURA

ESPAÇO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE

ESTANDES DE VENDA DE LIVROS 
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RESULTADOS JÁ
ALCANÇADOS

E SEUS BENEFÍCIOS

1 - REALIZAÇÃO DA 13ª EDIÇÃO DA FEIRA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

2 -  REALIZAÇÃO DE AÇÕES GRATUITAS, EDUCATIVAS, ARTÍSTICAS E CULTURAIS NA CIDADE;

3 - VALORIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DA CIDADE;

4 - MOVIMENTAÇÃO DA ECONOMIA E GERAÇÃO DE EMPREGOS; 

5 - ATENDIMENTO A ESCOLAS COM ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E GRATUITAS.

6 - HOMENAGEAR E VALORIZAR PERSONALIDADES LITERÁRIAS (AUTORA HOMENAGEADA);

 

PÚBLICO ALCANÇADO: CERCA DE 7.719 PARTICIPANTES

TOTAL DE ATIVIDADES: 43

INFORMAÇÕES MONITÓRIASINFORMAÇÕES MONITÓRIASINFORMAÇÕES MONITÓRIAS



  

IMPACTOS
ECONÔMICOS

OU SOCIAIS

1 - GERAÇÃO DE EMPREGO

2 - MOVIMENTAÇÃO DA ECONOMIA DA CIDADE (HOTEL E ALIMENTAÇÃO)

3 - ACESSO A AÇÕES COM ARTISTAS E AUTORES RENOMADOS

4 - ACESSO A LIVREIROS E EDITORAS

5 - VENDA DE LIVROS;

6 - ACESSO E DEMOCRATIZAÇÃO DA ARTE, CULTURA E EDUCAÇÃO POR MEIO DE AÇÕES

GRATUITAS

INFORMAÇÕES MONITÓRIASINFORMAÇÕES MONITÓRIASINFORMAÇÕES MONITÓRIAS



  
GRAU DE SATISFAÇÃO

DO PÚBLICO-ALVO

TODAS AS AÇÕES REALIZADAS FORAM GRATUITAS E CONTARAM COM PARTICIPAÇÃO DO
PÚBLICO EM TODOS OS DIAS DO EVENTO. OS PARTICIPANTES DEMONSTRARAM INTERESSE 
 COM ADESÃO ATIVA NAS ATIVIDADES PROPOSTAS PELOS ARTISTAS E AUTORES PRESENTES
NA FEIRA DO LIVRO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA. 
OBSERVOU-SE, AINDA, A PARTICIPAÇÃO DE UM PÚBLICO ESPONTÂNEO DE TODAS AS IDADES
(CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS) E TAMBÉM DE ESTUDANTES DE TODAS AS IDADES
(EF I E II, EM, EJA E PROFESSORES).
ALÉM DISSO, A FEIRA CONTRIBUIU PARA O FOMENTO DA LEITURA A PARTIR DA DIVERSIDADE
DOS LIVREIROS QUE PROPORCIONARAM AOS LEITORES UMA VASTA SELEÇÃO DE OBRAS PARA
AQUISIÇÃO. EVIDENCIANDO O INTERESSE DO PÚBLICO NOS LIVROS, OS ESTANDES
CONTARAM  COM MOVIMENTAÇÃO CONTÍNUA.

INFORMAÇÕES MONITÓRIASINFORMAÇÕES MONITÓRIASINFORMAÇÕES MONITÓRIAS



  

INFORMAÇÕES MONITÓRIASINFORMAÇÕES MONITÓRIASINFORMAÇÕES MONITÓRIAS

POSSIBILIDADE
DE SUSTENTABILIDADE

DAS AÇÕES APÓS
A CONCLUSÃO DO

OBJETO PACTUADO

CONCLUI-SE QUE, PELO RESULTADO POSITIVO ALCANÇADO, É DE GRANDE IMPORTÂNCIA A
REALIZAÇÃO DE PRÓXIMAS EDIÇÕES DA FEIRA DO LIVRO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, DANDO
CONTINUIDADE AO TRABALHO INSTAURADO. O EVENTO TAMBÉM FOMENTA A VIDA CULTURAL
DA POPULAÇÃO EM GERAL E DOS ESTUDANTES A LONGO PRAZO, ATRAVÉS DE ATIVIDADES
ANUAIS COM ACESSO GRATUITO À CULTURA E EDUCAÇÃO, GERANDO ASSIM, FRUTOS PARA A
ECONOMIA CULTURAL E SOCIOEDUCATIVA DA CIDADE.



www.fundacaodolivroeleiturarp.com
 
 

@fundacaolivrorp
 

https://www.youtube.com/user/FeiraDoLivroRibeirao
https://www.facebook.com/fundacaolivrorp
https://www.linkedin.com/company/fundacaolivrorp
https://www.instagram.com/fundacaolivrorp/

