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quarta-feira

“Feliz aquele que transfere o que sabe e 
aprende o que ensina”. A frase é de Cora Co-
ralina, poeta e contista brasileira (1889-1985), 
que tanto nos orgulha. 

A ela, nossa reverência e homenagem nes-
ta 13ª Feira do Livro de São Joaquim da Barra. 
Temos cada vez mais a certeza que o aprendi-
zado é o que move cada um de nós. Uma luz. 
Uma esperança. Um caminho a seguir. 

Mais uma vez, durante quatro dias, São 
Joaquim da Barra estará em festa, com a 
presença de artistas, músicos, compositores, 
escritores, poetas, educadores e autoridades. 
Juntos, escreveremos mais um capítulo da 
nossa história. Nossa intenção é propiciar à 
população momentos de lazer, diversão, en-
tretenimento, cultura e educação, com uma 
programação especial, preparada com muito 
carinho e com o objetivo de despertar o pra-
zer pela leitura e o acesso a diferentes lingua-
gens culturais. 

Após um tempo distante, estamos de 
volta e com a certeza de que novas semen-
tes serão espalhadas. Acreditamos que todo 
movimento em direção a um novo aprendi-
zado nos faz mirar para o futuro – com nossas 
forças e fragilidades - e no potencial que cada 
ser humano carrega. Acreditamos na raciona-
lidade, no senso crítico, no poder da palavra. 
Acreditamos no amor e na poesia. E, temos 
a certeza, que sairemos desta Feira com a 
proposição que nos trouxe a grande poeta: 
“Não podemos acrescentar dias à nossa 
vida, mas podemos acrescentar vida aos 
nossos dias” -  (Cora Coralina).

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOAQUIM DA BARRA
 
FUNDAÇÃO DO LIVRO E
LEITURA DE RIBEIRÃO PRETO

19h
Cerimonial de Abertura
Palestra Literária 
COM CRISTOVÃO TEZZA
Local: Palco Cora 
(Parque de Exposições Tancredo Neves)

Solenidade oficial com a presença de 
autoridades e convidados, marcando 
o início oficial da 13ª da Feira do Livro 
de São Joaquim da Barra. Na sequên-
cia, o escritor catarinense Cristovão 
Tezza conversa com o público sobre 
sua trajetória pela literatura, teatro e 
pela universidade. Romancista, contis-
ta, cronista e ensaísta, Cristovão Tezza 
- que vive em Curitiba desde a infância, 
é autor de mais de 20 livros e ganhador 
de três prêmios Jabuti, Prêmio SP de 
Literatura e Prêmio Portugal-Telecom, 
entre outros.

CARTA AO LEITOR

PROGRAMAÇÃO PERMANENTE 
• EXPOSIÇÃO “MUITAS EM UMA”, 
DE CORA CORALINA  

• TROCA E DOAÇÃO DE LIVROS  

• VENDA DE LIVROS  
 
Horário: 8h às 21h



8h30 e 
14h30
Combinando 
Palavras
COM REGINA 
RENNÓ
Local: 
Palco Cora 
(Parque de 
Exposições 
Tancredo Neves)

A artista plástica e 
escritora mineira 
participa do Com-
binando Palavras, 

projeto da Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão 
Preto que fomenta o acesso à literatura e a prática 
da leitura. Autora de 62 livros para crianças, Regina 
Rennó possui diversos prêmios e menções honro-
sas em Salões de Arte, prêmio Octogones, de ilus-
tração; e selo Altamente Recomendável em vários 
de seus títulos.
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quinta-feira

21h
Show Musical
COM RENATO TEIXEIRA 
Local: Palco Cora 
(Parque de Exposições Tancredo Neves)

A música raiz é a homenageada desta apresen-
tação com o cantor e compositor Renato Teixei-
ra, consagrado como um dos mais importantes 
compositores da música nacional, autor de su-
cessos como “Romaria” e “Tocando em Frente”.

8h e 14h
Contação de História
“O CHAMADO DAS PEDRAS - 
A HISTÓRIA DE CORA CORALINA”
COM RENDA DE LENDA
Local: Palco Aninha 
(Parque de Exposições Tancredo Neves)

Conduzida pelos artistas Carol Capacle e Allê Tra-
jan, a atividade remonta a história da poeta goiana 
Cora Coralina - uma das mais importantes escrito-
ras brasileiras e homenageada pela 13ª da Feira do 
Livro de São Joaquim da Barra, com linguagem para 
o público infantil, utilizando narrativas textuais 
e música ao vivo.

Atividade exclusiva para 
alunos agendados.



8h30 e 14h30
Combinando Palavras
COM HELOISA PRIETO
Local: Auditório Arthur Parada

O Combinando Palavras é um projeto da Fundação 
do Livro e Leitura de Ribeirão Preto que estimula a 
formação de novos leitores através do contato direto 
entre o leitor e o escritor. Quem recebe os alunos para 
uma conversa descontraída, é Heloisa Prieto, autora 
de 92 obras de ficção e fantasia, ganhadora de vários 
prêmios literários, tem obra adaptada para cinema, 
teatro e televisão e no momento trabalha no lança-
mento do livro “The Musician” nos Estados Unidos. 
Atividade exclusiva para alunos agendados.
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19h
Palestra Literária 
COM RYANE LEÃO
Local: Palco Cora 
(Parque de Exposições Tancredo Neves)

Neste encontro com o público, a professora e poeta 
cuiabana fala sobre sua carreira desde a descoberta 
da literatura em sua vida até o sucesso na cena dos 
jovens escritores brasileiros, a produção literária da 
nova geração, entre outros temas. Ryane Leão tem 
dois livros publicados: “Tudo nela Brilha e Queima” e 
“Jamais peço desculpas por me derramar”.

11h e 15h30
Oficina de Livro Desmontável
COM MONALISA MACHADO 
E HUMBERTO CALIGARI
Local: Espaço Coralina 
(Parque de Exposições Tancredo Neves)

Atividade utiliza materiais como papel, papelão, 
caixas de fósforo, retalhos de tecido, barbantes e o 
que mais estiver ao alcance, para instigar os partici-
pantes a soltarem a imaginação e construírem seus 
próprios livros desmontáveis.

9h30
Apresentação Teatral Circense
CIRCO RODADO
Local: Palco Aninha  
(Parque de Exposições Tancredo Neves)

Espetáculo apresenta uma trupe de palhaços erran-
tes que precisam se virar para dar conta de todas as 
atrações do circo. A relação com o público dá o tom 
da apresentação, alinhavada pelas trapalhadas cêni-
cas dos personagens.

20h30
Show Musical
COM SAMBAÊ
Local: Palco Cora (Parque de Exposições Tancredo Neves)

Muito samba, pagode e brasilidades é o que promete o grupo 
Sambaê para este show, num convite à alegria e diversão. Cria-
do em 2021 por seis amigos que adoram fazer música e alegrar 
o público, o Sambaê, mesmo com pouco tempo de estrada, 
coleciona grandes apresentações em Ribeirão Preto e região.
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8h e 14h
Contação de História
BRINCANDO COM SABINO
E SUAS HISTÓRIAS
COM EVARISTO MOURA
Local: Palco Aninha 
(Parque de Exposições Tancredo Neves)

Com muita ludicidade, esta atividade interativa 
acontece com a participação direta do público. O 
viajante do tempo, Sabino, convida o público a co-
nhecer mais sobre a poesia e vida de Cora Coralina.

8h30 e 14h30
Combinando Palavras
COM REGINA RENNÓ
Local: Palco Cora 
(Parque de Exposições Tancredo Neves)

A artista plástica e escritora mineira participa do 
Combinando Palavras, projeto da Fundação do Livro 
e Leitura de Ribeirão Preto que fomenta o acesso à 
literatura e a prática da leitura para estudantes de 
diferentes faixas etárias. Autora de 62 livros para 
crianças, Regina Rennó possui diversos prêmios 
e menções honrosas em Salões de Arte, Prêmio 
Octogones, de ilustração; e selo Altamente Reco-
mendável em vários de seus títulos. Atividade ex-
clusiva para alunos agendados.

8h30 e 14h30
Combinando 
Palavras
COM HELOISA 
PRIETO
Local: Auditório 
Arthur Parada

Projeto socioeducativo 
que fomenta o acesso 

à literatura e a prática da leitura para estudantes de 
diferentes faixas etárias. Autora de 92 obras de fic-
ção e fantasia, Heloisa Prieto é ganhadora de vários 
prêmios literários, tem obra adaptada para cinema, 
teatro e televisão e no momento trabalha no lança-
mento do livro “The Musician” nos Estados Unidos. 
Atividade exclusiva para alunos agendados.

9h30
Apresentação 
Teatral Circense
COM DE LUCCA 
CIRCUS SHOW
Local: Palco Aninha 
(Parque de Exposições 
Tancredo Neves)

Trazendo diferentes téc-
nicas circenses, como 
equilibrismo, monoci-
clo, escada acrobática e 
malabarismo, a apresen-
tação, repleta de comici-
dade, tem suporte nas 
técnicas da palhaçaria e 
dos espetáculos de rua. 
A proposta do artista De 
Lucca é a da interativida-
de direta com o público, 
que tem diversão garan-
tida e muitas surpresas.

11h
OFICINA ZINES DE PASSAGEM
COM MÁRCIO SNO
Local: Espaço Coralina 
(Parque de Exposições Tancredo Neves)

Zineiro, escritor, editor, ilustrador e educador, Már-
cio SNO é criador do personagem Encostinho e 
coordenador de oficinas de zines, de brinquedos de 
papel e histórias em quadrinhos para crianças, ado-
lescentes, jovens, educadores e público em geral. A 
sua série “Fanzineiros do Século Passado” 
foi exibida no Brasil, Canadá, 
Inglaterra, Turquia, Argentina 
e Bielorrússia. É autor do livro 
‘O Universo Paralelo dos Zines’.
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19h
Palestra 
Literária
COM MEL 
DUARTE 
Local: Palco Cora 
(Parque de Exposições 
Tancredo Neves) 

Abertura musical com 
Israel Fernandes Bo-
telho, Antonio Mauri-
cio Paulino de Souza 
e Rodrigo Reinaldo. 

Na sequência, a escritora, poeta, slammer e produtora 
cultural, Mel Duarte, conversa com o público sobre 
sua poesia e sobre sua produção literária de forma 
geral. Mel Duarte é a primeira poeta negra brasileira 
a lançar um disco de poesia falada (“Mormaço - Entre 
outras formas de calor”).

9h e 14h
APRESENTAÇÃO DAS ESCOLAS
Local: Palco Cora 
(Parque de Exposições Tancredo Neves)

Apresentação dos alunos de escolas 
de São Joaquim da Barra.
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21h
Sarau Matuto
COM BRASIL MATUTO
Local: Palco Cora 
(Parque de Exposições Tancredo Neves)

Com a proposta de promover encontros estilísticos 
entre J.S. Bach, o folclore universal e Guimarães Rosa; 
Pablo Neruda e a viola caipira; Manoel de Barros e o 
fanho de aço da rabeca mineira, o grupo de Câmara 
da USP de Ribeirão Preto, Brasil Matuto, privilegia a 
pluralidade da música de concerto com a música po-
pular, numa relação de troca direta com o público.

15h30
Apresentação Teatral
“OS 3 PORQUINHOS
E A VOLTA DO LOBO MAU”
COM CIA TEATRAL VIAJANTES
Local: Palco Aninha 
(Parque de Exposições Tancredo Neves)

Terceiro trabalho infantil da Cia Viajantes, o espetá-
culo, cheio de aventuras, une dois clássicos da lite-
ratura infantil mundial numa montagem permeada 
por muita música, dança e risos. Depois de darem 
uma boa lição no Lobo Mau, os três porquinhos se-
guem a vida em sua casa no alto da colina sem saber 
que o lobo estava por perto.
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15h 
Contação de História
“MISTÉRIOS DA CASA 
DE CRAVO E CANELA” 
COM GRACYELA GITIRANA
Local: Palco Aninha 
(Parque de Exposições Tancredo Neves)
 
A atriz Gracyela Gitirana conta a história “Mistérios 
da casa de cravo e canela” do livro de Miriam Gue-
des e convida o público a mergulhar na imaginação, 
com as aventuras do personagem Tóti em uma ex-
periência mágica rumo às descobertas e conquistas 
da adolescência.

9h30
Lançamento de Livro
“MISTÉRIOS
DA CASA DE
CRAVO E CANELA”,
DE MIRIAM
GUEDES
Local: Palco Aninha
(Parque de Exposições 
Tancredo Neves)

A escritora 
Miriam Gue-

des lança seu novo livro “Mistérios 
da casa de cravo e canela”. Para abrir 
a conversa, a atriz Gracyela Gitirana 
convida o público para mergulhar 
na imaginação da escritora presen-
te, através da Contação de História 
sobre o livro, conduzindo o perso-
nagem Tóti em uma experiência 
mágica rumo às descobertas e 
conquistas da adolescência.



19h
Palestra 
Literária
COM JOÃO 
ANZANELLO 
CARRASCOZA
Local: Palco Cora 
(Parque de 
Exposições 
Tancredo Neves)

Considerado uma das 
grandes revelações da 
ficção brasileira e um 

dos principais contistas nacionais contemporâneos, 
o escritor conversa com o público sobre seus livros e 
sua atuação como redator publicitário e professor da 
Escola de Comunicações e Artes da Universidade de 
São Paulo (ECA-USP). Ganhador de prêmios nacionais 
como o Jabuti, Candango, Biblioteca Nacional, APCA 
e Cátedra Unesco; e dos internacionais Radio France 
e White Ravens, João Anzanello tem suas histórias 
traduzidas para o bengali, croata, espanhol, francês, 
inglês, italiano, sueco e tâmil.
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20h30
Show Musical - “Especial Elis”
COM NATACHA SILVA 
Local: Palco Cora 
(Parque de Exposições Tancredo Neves)
 
Abrindo o show de Pedro Mariano, a cantora Na-
tacha Silva apresenta o espetáculo “Especial Elis”, ao 
lado do violonista Gabriel Andrade e da baterista Ra-
faelle Terrabuio, em uma homenagem à Elis Regina, 
uma das maiores intérpretes da música brasileira.

21h30 • Show Musical 
PEDRO MARIANO 
SHOW RECAPITULANDO, 
COM PARTICIPAÇÃO DE 
DANIEL CARLOMAGNO
Local: Palco Cora (Parque de Exposições Tancredo Neves)
 
O cantor, compositor e instrumentista brasileiro (filho da cantora 
Elis Regina e do pianista César Camargo Mariano), Pedro Maria-
no, com 26 anos de carreira e no auge de sua forma vocal, retorna 
aos palcos com a turnê de seu show “Pedro Mariano Recapitulan-
do”, com canções que fizeram sucesso em toda sua carreira. Par-
ticipação do compositor e produtor musical, Daniel Carlomagno.
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Presidente: Dulce Neves
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Superintendente e Coordenação Geral: Viviane Mendonça
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Núcleo de projetos: Leticia Gomes, Bettina Pedroso 
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Departamento jurídico: Nathiele Dantas 
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