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17OUTUBRO 
SEGUNDA-FEIRAAPrefeitura Municipal da Estância 

Turística de Batatais e a Fundação 
do Livro e Leitura de Ribeirão Preto 

se unem, mais uma vez, para realizar a 9ª 
edição da Feira do Livro de Batatais. Serão 
seis dias, de 17 a 22 de outubro, para que 
todos possam sonhar, aprender, reencon-
trar as pessoas e viver o valor da cultura 
por meio da difusão dos livros e da força 
da leitura. 
Nesta 9ª edição, o autor homenageado é 
Monteiro Lobato, escritor, editor e tradu-
tor brasileiro que viveu entre 1882 e 1948 
- mas que por sua obra imortal - continua 
sendo ícone no imaginário infantil emba-
lado por personagens marcantes das fá-
bulas e histórias brasileiras. O autor local 
homenageado é Dimas Covas, médico, 
pesquisador e professor que teve atuação 
fundamental e honrosa durante a pande-
mia de Covid-19. E, o patrono José Olym-
pio, importante editor e livreiro brasileiro, 
in memoriam. Nomes que engrandecem a 
nossa literatura e produção literária. 
Esperamos por toda a comunidade. Vamos 
fazer deste evento, uma festa da cultura. 
Um espaço para voltarmos a sorrir e acre-
ditar no futuro. Monteiro Lobato acredita-
va que “Quem mal lê, mal ouve, mal fala, 
mal vê” e concordamos com ele: “Um país 
se faz com homens e livros”. Nos encontra-
mos na Feira do Livro! 

PREFEITURA MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS 
 
FUNDAÇÃO DO LIVRO E
LEITURA DE RIBEIRÃO PRETO

CINEMA
Dias: de segunda a sexta
Horários: às 9h e às 14h30
Local: Cine Batatais
 

ASTRONOMIA PARA TODOS
Dias: de segunda a sexta
Horários: das 19h às 21h
Local: Terminal Rodoviário de Batatais
 

CAMPANHA DE DOAÇÃO DE LIVROS
Dias: de segunda a sábado
Horários: das 8h às 21h
Local: Terminal Rodoviário de Batatais
 

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA
NARIZINHO CONTA: A VIDA DE
JOSÉ OLYMPIO • COM ALINE VANIN
Apoio: Grupo Teatral Athos
(exclusiva para alunos do Colégio Claretiano)
Dias: de segunda a quinta
Horários: das 8h às 8h30
Local: Claretiano Memorial
 

VISITAÇÃO ESPAÇO JOSÉ OLYMPIO
Dias: de segunda a sexta
Horários: das 16h às 18h
Local: Claretiano Memorial
 

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA
NARIZINHO CONTA: A VIDA DE
JOSÉ OLYMPIO • COM ALINE VANIN
Apoio: Grupo Teatral Athos e visitação
Espaço José Olympio
Dias: de segunda a sexta
Horários: das 10h às 11h e das 15h às 16h
Local: Claretiano Memorial

8h30 e 14h30 • Espetáculo Teatral
“O PEQUENO PRÍNCIPE” 
COM GRUPO: AÇÃO! 
PRODUÇÕES ARTÍSTICAS 
Local: Teatro Municipal

O grupo teatral recria o clássico do escritor francês 
Antoine de Saint-Exupéry, contando a história de 
amizade entre um homem frustrado por ninguém 
compreender seus desenhos e um principezinho 
que habita um asteroide no espaço. Criada em Ba-
tatais em 2019, a Ação! Produções Artísticas foca seu 
trabalho na troca de experiências e vivências entre o 
grupo e com o público.  Atividade agendada.

9h • Intervenção Artística – Graffiti ao vivo
RODRIGO CHOV 
COM PARTICIPAÇÃO DE 
CON SILVA E DENIS ANHESINI 
Local: Palco principal

Performance com o artista plástico e grafiteiro Ro-
drigo Chov e os convidados Con Silva, pesquisadora 
da cultura popular brasileira e instrutora de artes, e 
Denis Anhesini.

14h e 15h30 
Contação de Histórias
“SABINO, O VIAJANTE DO TEMPO 
E SUAS HISTÓRIAS” 
COM EVARISTO MOURA
Local: Palco principal

O ator e contador de histórias, Evaristo Moura, atuan-
te na cena teatral de Ribeirão Preto e com experiência 
também em cenografia e direção de palco, interpreta 
“Sabino, o viajante do tempo e suas histórias”.
Atividade agendada.
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18OUTUBRO 
TERÇA-FEIRA

19 OUTUBRO 
QUARTA-FEIRA
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19h 
ABERTURA OFICIAL E 
SHOW DE SANDRA FRASCÁ
Local: Palco principal

Cerimônia de abertura com a presença de autoridades 
locais e do autor homenageado local, Dimas Covas. 
E show de Sandra Frascá. Voz bastante conhe-
cida em Batatais, a cantora e professora sem-
pre esteve presente em apresentações no Car-
naval da cidade e na tradicional Festa di San 
Gennaro. Ela também participou do programa 
The Voice+, da Rede Globo.

8h30 e 14h • Palestra literária 
“LITERATURA PARA TODOS” 
COM FERRÉZ
Local: Teatro Municipal

Romancista, contista, poeta e empreendedor, o au-
tor começou a carreira literária publicando fanzines 
e acumula mais de 20 anos de presença destacada 
na literatura brasileira. O cotidiano urbano, especial-
mente das regiões periféricas, baliza a maior parte 
de seus livros. 
Atividade agendada.

8h e 14h • Espetáculo teatral
“A CIGARRA E A FORMIGA”
COM GRUPO TEATRAL PLENITUDE
Local: Palco principal

A montagem do Grupo Teatral Plenitude (GTP) revi-
sita a clássica fábula de Esopo sobre a importância 
e o valor do trabalho. Com 25 anos de atividade, o 
GTP tem trabalhos premiados em diversos eventos 
culturais regionais, além de manter projetos artísti-
cos paralelos.
Atividade agendada.

8h e 14h • Espetáculo Teatral Circence 
“DE LUCCA CIRCUS SHOW”
COM DE LUCCA
Local: Palco principal

Trazendo diferentes técnicas circenses, como equi-
librismo, monociclo, escada acrobática e malaba-
rismo, a apresentação tem suporte nas técnicas da 
palhaçaria e dos espetáculos de rua, com muita co-
micidade. A proposta do artista De Lucca é a da in-
teratividade direta com o público, que tem diversão 
garantida e muitas surpresas. 
Atividade agendada.

19h • Palestra Literária
“PALAVRA SEM MEDO”
COM ELISA LUCINDA 
ABERTURA COM PROJETO GURI 
Local: Palco principal

Poetisa, jornalista, escritora, cantora e atriz, Elisa 
Lucinda é uma das autoras que mais vendem no 
Brasil. Seus livros, em sucessivas edições, percor-
rem o país sendo lidos, interpretados, encenados, 
enquanto seu nome figura dando títulos a biblio-
tecas e outros espaços de leitura. Possui 18 livros 
publicados, entre eles, a Coleção Amigo Oculto, 
de livros infantojuvenis, que lhe rendeu, em 2002, 
o prêmio Altamente Recomendável [FNLIJ] por “A 
Menina Transparente”.

19h • Exibição audiovisual e bate-papo
“DO FUNDO DO BAÚ: 
A HISTÓRIA DE JOSÉ OLYMPIO”
Local: Cine Batatais

Atividade com Grupo Athos, responsável pela pro-
dução do vídeo que conta a história de um dos mais 
importantes editores de livros do Brasil. Participam 
do bate-papo Aline Vanin, Francine Prachedes, Bian-
ca Guelere, João Paulo Carvalho, Luís Fernando Car-
valho e Gabriela Bonjolo.

19h • Palestra “Escritores Batataenses”
ABERTURA COM O CORAL PINGOS 
DE LUZ: PROJETO DE EDUCAÇÃO 
MUSICAL E VALORES HUMANOS
Local: Palco principal

O Coral Pingos de Luz é um coro independente e 
voluntariado que nasceu em fevereiro de 2015 com 
o objetivo de trabalhar a educação musical e os va-
lores humanos junto às crianças e jovens da cidade. 
Na sequência, os professores Antônio Carlos Gar-
cia e Didier David Pozza, junto com a filósofa Cléo 
do Carmo e a autora Maria Maximiana Santos se 
reunirão em uma palestra com mediação da pro-
fessora e linguista Maria Angélica Martins.

Antônio Carlos Garcia Didier David Pozza

Cléo do Carmo
Maria Angélica 
Martins

Maria Maximiana 
Santos
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20 OUTUBRO 
QUINTA-FEIRA

21 OUTUBRO 
SEXTA-FEIRA

22 OUTUBRO 
SÁBADO

8h e 14h • Espetáculo teatral circense 
“AGORA É O MOMENTO”
COM CIA ZERO
Local: Palco principal

Os palhaços Pirombeta e Tirafina preparam o espa-
ço para o show de dança acrobática e precisam ligar 
um luminoso que está no topo do picadeiro. A tare-
fa, no entanto, se transforma no próprio espetáculo. 
As habilidades dos artistas encantam e divertem o 
público de todas as idades. Especializada na arte da 
palhaçaria, a Cia Zero é formada pelos artistas Ga-
briel Galhardo e Fernanda Soto. 
Atividade agendada.

10h • Musicalização Recreativa
COM S3 LÚDICO
Local: Palco principal

Atividade inspirada na obra infantil de Monteiro 
Lobato - um dos autores homenageados pela Feira 
que promete muita diversão e alegria para público 
de todas as idades, com proposta de interativida-
de total entre os participantes. Da lúdica recepção 
ao público, com alguns personagens do Sítio do 
Pica-Pau Amarelo, ao desenvolvimento da recrea-
ção, o convite é para a vivência de experiências lú-
dicas e inesquecíveis por meio do encantamento, 
conhecimento e diversão. E ainda há a possibilidade 
de uma boneca falante aparecer para brincar junto.

11h • Cortejo Caravana Circense
COM CIA STACA 
Local: Palco principal

A trupe, especializada em espetáculos, performan-
ces e eventos diversos, traz um cortejo, que encerra 
a Feira do Livro de Batatais. Aberto à participação 
do público em geral, com duração prevista de uma 
hora. A caravana será conduzida por dois músicos e 
quatro artistas circenses, interagindo com os partici-
pantes ao longo do trajeto. Malabarismo, perna de 
pau, acrobacias e monociclista integram o elenco.

20h • Show 
BEATLES CORDEL
Local: Palco principal

A banda que nasceu da paixão do vocalista pelo 
forró e pelos Beatles se transformou num dos 
principais grupos covers dos ingleses no Brasil. De 
maneira livre, criativa e bem humorada, o velho e 
bom rock’n’roll dos garotos de Liverpool ganham 
versões com zabumba, sanfona, viola, surdo, bum-
bo e outros instrumentos mais próximos da cultura 
forrozeira. De quebra, um pouco de poesia e liris-
mo com o personagem seu Quité, um nordestino 
matuto que vive sozinho no meio do sertão e um 
dia sintoniza uma rádio que toca um forró doido 
cantado em estrangeiro.

19h • Show
“REFAZENDO GIL”,
COM BANDA REFAZENDA
Local: Palco Principal

O espetáculo faz uma homenagem a Gilberto Gil, um 
dos maiores artistas da música brasileira e mundial, 
com releituras de alguns de seus principais sucessos, 
como “Realce”, “Aquele Abraço” e “Toda Menina Baia-
na”, entre outras composições. Pulsante, o show tem 
momentos de muito lirismo e informações sobre a 
vida e a obra de Gil.

8h30 e 14h30 • Espetáculo teatral 
“RAPUNZEFA”
COM ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL 
SILVIO DE ALMEIDA 
Local: Teatro Municipal

Adaptação do livro homônimo, de Luciano Dami, a 
montagem retrata a versão brasileira de Rapunzel, 
que tem dreads no lugar de longos cabelos loiros. A 
narrativa também migra para o universo nacional, 
onde o conto de fadas se mistura a temáticas po-
pulares e folclóricas e a linguagem combina teatro 
e cordel.
Atividade agendada.

9h e 14h30 
Apresentação de dança
PULSAÇÃO TEMPORÃ 
COM ESPAÇO DE DANÇA 
DIEGO PRADELLA
Local: Teatro Municipal

Através de uma nova experiência, corpos apresen-
tam memórias e imagens de um repertório pessoal 
já vivenciado, porém adormecido em seu conscien-
te. Um espetáculo que apresenta uma postura des-
construída em uma fusão de gestos e movimentos 
no qual os corpos relatam esta poesia. 

8h e 14h • Contação de Histórias 
“O PESCADOR E A MÃE D’ÁGUA”
COM RENDA DE LENDA
Local: Palco Principal

Atividade aborda as temáticas da solidão, valoriza-
ção das origens, da liberdade e do amor incondicio-
nal a partir da história de um pescador que, cansado 
da pobreza e da zombaria dos amigos, decide apos-
tar com eles que, se quisesse, pescaria até uma se-
reia. No entanto, seu encontro é com a Mãe d’Água, 
que o ensina a forma certa de pescar. Como recom-
pensa, o pescador se casa com a moça, mas com o 
passar do tempo, ela percebe que não pode ser feliz 
longe de suas raízes.
Atividade agendada.
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FUNDAÇÃO DO LIVRO E LEITURA DE RIBEIRÃO PRETO 
 
Presidente: Dulce Neves
Vice-presidentes: Adriana Silva e Edgard de Castro
Superintendente e Coordenação geral: Viviane Mendonça
Produção executiva: Priscila Prado
Núcleo de programação: Vanessa Cicilini e Juliana Judice 
Núcleo de produção: Bruna Veiga, Priscila Prado, Jonas Bressianine, 
Rogério Ceneviva, Henrique Assis, Carolina Freitas e Elis Vilela
Núcleo de projetos: Leticia Gomes, Bettina Pedroso e Mariane Leonel
Núcleo administrativo-financeiro: André Castro e Gisele Zordão 
Jurídico: Nathiele Dantas 
Apoio operacional: Bianca Kriegel
Imprensa: Verbo Nostro Comunicação Planejada
Designer gráfico: Adriano Chereguini
Comunicação Visual: Mariana Império

PREFEITURA MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS 
 
Prefeito Municipal 
Luís Fernando Benedini Gaspar Júnior 

Vice-Prefeito Municipal 
Ricardo Mele Filho 

Secretário Municipal de Educação 
Victor Hugo Junqueira 

Secretária Municipal de Cultura e Turismo 
Paula Simões Machado 

Diretor Municipal de Turismo 
José Paulo Fernandes 

Diretor Municipal de Cultura 
Adilson Donizete da Silva


