
PROGRAMAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS
E FUNDAÇÃO DO LIVRO E LEITURA DE RIBEIRÃO PRETO

APRESENTAM

@fundacaolivrorp
@prefeiturapradopolis

www.fundacaodolivroeleiturarp.com
www.pradopolis.sp.gov.br/portal

(16) 3911-1050
(16) 3981-9900

Locais: Praça Pio XII
Biblioteca Municipal

Câmara Municipal de Vereadores



Entre 24 e 26 de novembro, Pradópolis realiza a 

sua Feira do Livro. A primeira edição - um mar-

co. Durante três dias, a presença de escritores, 

músicos, artistas e pensadores promete transformar 

a cidade. A intenção é que cada palavra propagada 

nesta festa literária mobilize a população à ação da 

leitura. Queremos mais: que os pensamentos com-

partilhados nas diferentes atividades sejam multipli-

cados e reverberem oportunidades e expressão. 

Acreditamos que essa primeira edição do even-

to lançará sementes para que a literatura e a leitura 

sejam ferramentas de evolução nesta cidade e que 

proporcionem viagens e descobertas sem limites. 

Como disse o escritor português José Saramago, que 

se estivesse vivo completaria 100 anos neste mês de 

novembro de 2022, “a leitura é, provavelmente, uma 

outra maneira de estar em um lugar”. Concordamos 

com o autor e constatamos que a leitura traz mais 

significados para a vida. Jorge Luis Borges, escritor 

argentino, trouxe outra visão – para ele a leitura é 

“uma forma de felicidade”. E é esse sentimento que 

buscamos ver brotar por aqui. 

Organizar uma Feira de ideias, oportunizar o 

acesso aos livros e oferecer arte e cultura gratuitas, 

é para nós, uma missão, um patrimônio cultural. 

Ganha a cidade, ganham as pessoas que se asseme-

lham nesta travessia e, principalmente, ganham os 

novos leitores que se formam a partir deste encontro 

literário.  Ganhamos todos! Esperamos por você para 

vivenciarmos juntos cada instante dessa Feira do Li-

vro inaugural e histórica.
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PROGRAMAÇÃO 
PERMANENTE

LOCAIS

PRAÇA PIO XII
Exposição Fotográfica 
Além do Mapa e Retratos
A exposição fotográfica é resultado do trabalho com 
alunos de 10 a 18 anos do CEMA durante o ano, que 
buscou valorizar o olhar e a percepção de cada um 
deles, desenvolvendo o trabalho com celulares e câ-
meras DSLR (profissional), dando ênfase a arte foto-
gráfica e visual (captada, editada e compartilhada) 
com dispositivos móveis e profissionais.

CÂMARA MUNICIPAL 
DE VEREADORES
Projetos das Escolas
Exposição dos projetos escolares realizados nas es-
colas municipais da cidade.

BIBLIOTECA MUNICIPAL E 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Projetos de Literatura
Exposição das escolas municipais sobre os projetos 
de literatura desenvolvidos ao longo do ano.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Exposição de Esculturas Divertidas
A exposição é resultado da Oficina de Escultura em 
Argila realizada durante o ano de 2022 no Cema Do-
rival Rossi, com alunos de oito a 16 anos, que amam 
se divertir modelando a argila.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Exposição de Desenhos
A exposição é resultado da Oficina de Desenho, Pin-
tura e ilustração de imagens, personagens, flores e 
paisagens, realizada em 2022 com alunos do Cema 
Dorival Rossi.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Exposição Lua Negra com Junior de Sá
Exposição de desenhos e pinturas, o título provém 
de um fenômeno astronômico celebrado como mo-
mento propício para rituais mágicos.



19h30 
CERIMONIAL DE ABERTURA 
Local: Palco Principal (Praça Pio XII) 

Apresentação Musical
ORQUESTRA DE CORDAS 
SOM NA CAIXA
Local: Palco Principal (Praça Pio XII) 

A Orquestra de Cordas Som na Caixa foi formada em 
2018 com o intuito de fortalecer e estimular o ensino 
de músicas aos alunos. Hoje, a orquestra conta com 
violões, violas caipiras, vozes, cajon e contrabaixo. O 
repertório  vai desde os clássicos sertanejos mais raí-
zes até as músicas contemporâneas, embaladas com 
os mais diversos ritmos do Brasil e do mundo.

24/11
quinta-feira
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25/11
sexta-feira

8h
Contação de História 
A DANÇA DO ARCO ÍRIS 
COM MIGUEL ALEXANDRE DE ESPÍRITO
Projeto “Viva Pradópolis Literário”  | Tradição SP | 
Juntos pela Cultura | Amigos da Arte 
Local: Biblioteca Municipal
 
Miguel é ator, arte-educador, produtor cultural e 
contador de histórias.

8h15
Apresentação de Danças Urbanas:
Família Adams
COM ALUNOS DE NOVE A 15 ANOS 
(CEMA DORIVAL ROSSI) 
Local: Palco Principal (Praça Pio XII) 

A performance é inspirada no filme “Família Adams”, 
apresentando uma coreografia artística que remete  
a alguns personagens. Expressa a junção de movi-
mentos corporais com a dança, buscando criar uma 
comunicação direta com o público.

8h30 
Apresentação de Danças Urbanas: Toxic
COM JULIA ZEVIANE 
(CEMA DORIVAL ROSSI) 
Local: Palco Principal (Praça Pio XII) 

A apresentação solo da aluna Julia Zeviane represen-
ta um amor tóxico.

8h25 • Contação de História 
BRINCANDO COM FOLCLORE
TEATRO CEMA DORIVAL ROSSI 
Local: Biblioteca Municipal

A Contação de História Brincando Folclore, com 
Miguel Teatro, mostra que é brincando, cantando e 
ouvindo histórias que aprendemos e nos divertimos 
com o nosso folclore. 

8h45 • Apresentação de Danças Urbanas:  
CONTROLE (CEMA DORIVAL ROSSI) 
Local: Palco Principal (Praça Pio XII) 

A coreografia Controle é baseada na vida cotidiana, 
mostrando que tudo o que passamos é controlado 
por algo ou alguém. Apresentação dos alunos de 
16 e 17 anos da Oficina de Danças Urbanas.

8h • Apresentação Musical
COM OTÁVIO RIBEIRO 
Projeto “Viva Pradópolis Literário”  | Tradição SP | 
Juntos pela Cultura | Amigos da Arte 
Local: Palco Principal (Praça Pio XII) 

Otávio Ribeiro iniciou sua carreira muito jovem, for-
mando uma dupla com seu pai por oito anos. Em 
seguida, decidiu se dedicar à carreira solo, compon-
do músicas próprias e se apresentando ao lado de 
artistas renomados.
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10h30
Atividade Teatral: Mamutes 
COM ALUNOS DO CEMA DORIVAL ROSSI
Local: Biblioteca Municipal
 
A peça “Os Mamutes’’, de Jô Bilac, apresenta a trajetória 
de Leon em busca de um emprego na multinacional  
Mamutes Food, que produz hambúrgueres de carne 
humana. Para conseguir a vaga, o jovem precisa aba-
ter um mamute: uma pessoa considerada sem valor. 
Personagens improváveis cruzam seu caminho, provo-
cando questionamentos sobre uma sociedade doen-
te, sem perspectivas e marcada por um consumismo 
exacerbado. Eis o dilema de Leon: se tornar um caçador 
implacável ou resistir em nome de seus princípios?

13h30
Atividade Teatral: Comunidade Arco-Íris
COM TEATRO DO CEMA DORIVAL ROSSI
Local: Biblioteca Municipal
 
A Comunidade Arco-Íris é um pacato recanto da natu-
reza, repleto de harmonia e bem - distante do Reino 
dos Homens, onde as fábricas e indústrias poluem os 
rios, as pessoas são apressadas, brigam e fazem guer-
ras.  Mas a paz na Comunidade Arco-Íris é ameaçada 
quando seus moradores, a Sereia, o Mágico, o músico 
Roque, o Soldadinho e a Bailarina, perdem seus per-
tences mais valiosos. Quem será que roubou?

14h 
Apresentação de Dança
COM DUO MARCELO E VIVIAN 
Projeto “Viva Pradópolis Literário”  | Tradição SP | 
Juntos pela Cultura | Amigos da Arte 
Local: Palco Principal (Praça Pio XII) 
 
A apresentação traz a arte do corpo em movimen-
to, com uma coreografia baseada em execuções 
contemporâneas, relatando o sentimento de dois 
gêneros e estruturas pessoais que precisam ocupar 
um espaço físico.

9h
Oficina: Zine-se 
COM JÚNIOR DE SÁ 
(CEMA DORIVAL ROSSI) 
Local: Biblioteca Municipal

A Oficina de Fanzine “Zine-se” nasceu como um 
desdobramento da Oficina de Desenho de Perso-
nagens do CEMA. O objetivo é produzir revistas 
independentes através de técnicas mistas de dese-
nho, pintura e colagem.

9h30
Palestra e Sarau: Coisas que eu ouvi 
no bar do fim do mundo 
COM MARCELLO GUGU E DJ DZ 
Local: Palco Principal (Praça Pio XII) 

O sarau trata das histórias que existem nos olhos e nos 
suspiros de quem passa pela vida e é a prova de que 
algo incrível está acontecendo em algum lugar. Mar-
cello Gugu é MC, educador social e um dos grandes 
nomes do rap nacional. DJ DZ já foi dançarino, mas 
descobriu o prazer em fazer as pessoas dançarem. 

O Projeto Baobá oferece oficinas de música integra-
das para alunos de 11 a 14 anos. Com clássicos da 
MPB, além de temas de filmes e séries de TV, a apre-
sentação conta com instrumentos tradicionais como 
violão, teclado e flautas. 

14h30
Apresentação Musical
COM PROJETO BAOBÁ  
(CEMA DORIVAL ROSSI) 
Local: Palco Principal (Praça Pio XII)

Apresentação de Ginástica Rítmica 
Local: Palco Principal (Praça Pio XII) 
 
  11h15 • CONSTÂNCIA

  11h30 • SINCRONIA

  11h45 • DOMÍNIO
São três  apresentações resultantes da Oficina de Gi-
nástica Rítmica desenvolvida com estudantes do in-
fantojuvenil e do juvenil do CEMA. O nome de cada 
coreografia diz muito sobre o que será representado 
em cada uma das  performances, utilizando as habi-
lidades pessoais de cada um dos integrantes,  o que 
resulta  em performances coletivas únicas.



Ryane Leão é poeta 
e professora cuia-
bana que vive em 
São Paulo.  Ela é do 
axé, filha de Oyá 
com Ogum e só sabe 
existir sendo venta-
nia por aí. Um dos 
grandes nomes da 
literatura atual, a au-
tora tem dois livros 
lançados: “Tudo nela 
Brilha e Queima” (Ed. 
Planeta), de 2017 e 
“Jamais Peço Des-
culpas por me der-
ramar” (Ed. Planeta), 
de 2019.

I FEIRA DO LIVRO DE PRADÓPOLIS

5

15h30 
Apresentação de Danças Urbanas: Cubo 
COM ALUNOS DE 15 A 17 ANOS 
(CEMA DORIVAL ROSSI) 
Local: Palco Principal (Praça Pio XII) 

A proposta é baseada em um cubo de metal e toda per-
formance é realizada em volta dele. A coreografia mos-
tra, de maneira lúdica,  que todos nós estamos no mes-
mo espaço e precisamos nos ajudar de alguma forma.

16h30 • Apresentação Musical: Toque da MPB
COM ALUNOS DE OITO A 17 ANOS 
(CEMA DORIVAL ROSSI) 
Local: Palco Principal (Praça Pio XII) 

Os alunos da oficina de violão foram convidados a 
conhecerem a história do Brasil através da música bra-
sileira. A ideia surgiu para referenciar e introduzir clássi-
cos do MPB que fazem parte do acervo musical do país.

17h15 
Apresentação Musical: Percussão e Coral
COM BANTUM/BAIANÁ
(CEMA DORIVAL ROSSI)
Local: Palco Principal (Praça Pio XII) 

O projeto Bantum oferece oficinas de percussão aos 
alunos do CEMA Dorival Rossi. A atividade conjunta 
com a turma de Canto do Coral CEMA, composto por 
alunos de oito a 19 anos, apresenta  um pout-pourri 
de músicas que passeiam entre os ritmos afro-brasi-
leiros e canções que marcam as novas gerações.

17h50 • Apresentação Musical: Coral Infantil
COM ALUNOS DE SEIS A 12 ANOS 
(CEMA DORIVAL ROSSI)
Local: Palco Principal (Praça Pio XII) 
 
A Oficina de Canto Coral Infantil Encanto, apresenta o 
projeto “Histórias”, que marca o mergulho dos partici-
pantes em canções que contam e cantam diferentes 
histórias escritas e vividas por seus compositores.

19h
Apresentação Musical 
COM ELEVARAP
Projeto “Viva Pradópolis Literário”  | Tradição SP | 
Juntos pela Cultura | Amigos da Arte 
Local: Palco Principal (Praça Pio XII) 

O ElevaRap é um coletivo independente criado com 
o intuito de conectar artistas da cidade de Pradópo-
lis (SP) com projetos culturais e artísticos, buscando 
por meio da cultura Hip Hop - sobretudo o RAP -, 
fortalecer conexões, debates e criações artísticas, 
valorizando a cultura periférica.

20h40
Apresentação Musical 
COM GRUPO ANNUAR 
Projeto “Viva Pradópolis Literário”  | Tradição SP | 
Juntos pela Cultura | Amigos da Arte 
Local: Palco Principal (Praça Pio XII) 

O grupo Annuar é fruto da movimentação cultural 
do interior paulista e das inquietações artísticas de 
Pradópolis, com referências das músicas afro-bra-
sileira e meditacional, buscando construir uma lin-
guagem própria  para evidenciar a força e a poética 
preta. Possui o álbum “Um olhar para dentro e um 
pouco de nós para fora”, que está disponível nas 
principais plataformas de streaming.

A apresentação é resultado dos laboratórios de criação 
do corpo e movimento ministrados durante o ano, com 
os alunos do CEMA. A performance expressa a junção 
dos movimentos naturais do corpo com a dança.

15h
Apresentação de Danças Urbanas: No Limite 
COM ALUNOS DE SEIS A 12 ANOS 
(CEMA DORIVAL ROSSI)
Local: Palco Principal (Praça Pio XII)

19h30
Palestra Literária: Poesia para Todos
COM RYANE LEÃO 
Local: Palco Principal (Praça Pio XII)
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26/11
sábado

9h • Lançamento do Livro 
ALÉM DO MAPA
COM ALUNOS DO CEMA 
(CEMA DORIVAL ROSSI) 
Local: Palco Principal (Praça Pio XII) 

Projeto realizado nas Oficinas de Férias do CEMA Dori-
val Rossi 2022. Em parceria com a Estante Mágica, par-
ticiparam ao todo 104 alunos, escrevendo e ilustrando 
o próprio livro. E agora, é a hora deste projeto ganhar 
vida e ser lançado na I Feira do Livro de Pradópolis.

10h15 
Apresentação de Capoeira
COM RAÍZES DE IÚNA 
Projeto “Viva Pradópolis Literário”  | Tradição SP | 
Juntos pela Cultura | Amigos da Arte 
Local: Palco Principal (Praça Pio XII) 

A Associação de Capoeira Raízes da Iúna é coorde-
nada por Mestre Borracha e Mestre Rogério Lino. A 
proposta do grupo consiste na promoção da capoei-
ra na cidade de Pradópolis e região. O trabalho está 
ancorado em mais de quatro décadas de tradição e 
tem como princípio a valorização da cultura e das 
raízes afro-brasileiras.

9h • Apresentação Musical 
COM LOKAL AO CUBO 
Local: Palco Principal (Praça Pio XII) 

O Lokal ao Cubo Dub Style é formado pelos artistas 
Original Edcarlos, Samuzão e Coral Beats.
Através de composições que reúnem o Reggae, o  
Rap e o Dub, o projeto busca reverberar o direito e a 
expansão da positividade, fomentando mensagens 
que atrelam a provocação social e a transmissão de 
mensagens de paz, amor e união.

21h40 
Apresentação de Danças Urbanas: Thriller
COM ALUNOS DE 15 A 18 ANOS 
Local: Palco Principal (Praça Pio XII) 

A proposta da atividade foi inspirada no videoclipe 
“Thriller” do rei do pop, Michael Jackson.

21h10 • Apresentação Musical 
COM THIAGO BUGANÇA 
Projeto “Viva Pradópolis Literário”  | Tradição SP | 
Juntos pela Cultura | Amigos da Arte 
Local: Palco Principal (Praça Pio XII) 

Desde cedo, Thiago Bugança  esteve em contato 
com vários instrumentos e estilos musicais. Em 2008, 
começou sua carreira solo tocando em bares da re-
gião, seguindo com a criação da banda autoral “TB 
AO QUADRADO”, onde era o vocalista. Apaixonado 
pela literatura e poesia, também participa de bata-
lhas de rima, sarau de poesia e rodas de freestyle, en-
fatizando o rap e a poesia marginal em seu projeto.

11h45
Apresentação de Dança: Style Girls
COM HIP HOP INFANTIL DO CEMA

11h
Apresentação de Dança: Curada para Curar 
COM ALINE OLIVEIRA 
Dança Livre solo com enfoque Gospel.

11h15
Apresentação de Dança: 
Evolução da Dança Turma Juvenil
COM ALUNOS DE SEIS A 16 ANOS

11h30
Apresentação de Dança: Contemporâneo
COM TURMA ADULTO DO CEMA

Apresentações de Dança - Estilo Livre 
Local: Palco Principal (Praça Pio XII)

As apresentações de Dança Estilo Livre revelam 
vários estilos de dança como o Hip Hop, Contempo-
râneo e Jazz. Na atividade, os alunos irão apresentar 
as evoluções da dança com o passar dos anos e o 
que ela pode transformar na realidade das pessoas.
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14h e 14h30
Apresentação de Dança 
QUINTESSÊNCIA “VIOLINO”
COM ALUNOS DE 15 A 18 ANOS 
(CEMA DORIVAL ROSSI) 
Local: Palco Principal (Praça Pio XII) 

A proposta é baseada em um violinista, tendo como 
objetivo expressar e tocar sua música de diferentes 
formas, conforme seu corpo se movimenta. A ideia é 
passar a mensagem ao público, de que toda arte ou 
aquilo que se movimenta, é fruto de uma partitura e 
de um estilo de dança com o corpo em movimento.

15h • Apresentação Circense 
CIRCO FLORESCER COM CARMEN POTT
COM ALUNOS DE SEIS A 17 ANOS 
Local: Palco Principal (Praça Pio XII) 
 
Apresentação dos alunos da Oficina de Circense do 
CEMA Dorival Rossi 2022. Durante o ano, a turma 
desenvolveu uma forte relação entre as diferentes 
faixas etárias, o que favoreceu ao grupo as boas 
relações interpessoais, agregando fatores impor-
tantes como: respeito, cooperação, socialização, 
iniciativa, entusiasmo, responsabilidade, coragem, 
racionalização e, principalmente, inclusão.

Considerado atualmente um dos maiores violonistas 
do mundo e indicado ao Grammy Awards em 2020, 
Diego Figueiredo já se apresentou em mais de 60 
países. Neste show, o músico convida a intérprete e 
compositora Ana Cañas - revelação musical de 2007, 
mesmo ano em que estreou com o álbum Amor e 
Caos. Até hoje, a artista já lançou seis álbuns e um 
single, produção bem avaliada pela crítica, o que 
consolida sua carreira.

16h
Roda de conversa e sessão de autógrafos
COM GEISE PEREIRA 
Local: Câmara Municipal de Vereadores 

Bacharel em Letras pela Unesp de Araraquara no ano 
de 2018, Geise Pereira é professora de Português 
para estrangeiros e escreve desde criança. Co-autora 
em quatro antologias poéticas, publicou pela Edito-
ra Ipêamarelo seu primeiro trabalho solo, o livro de 
poemas “Vertigem Geral”.

16h • Apresentação Musical
COM AYRAMANA SARDÃO 
Projeto “Viva Pradópolis Literário”  | Tradição SP | 
Juntos pela Cultura | Amigos da Arte 
Local: Palco Principal (Praça Pio XII) 

Com 20 anos de idade, a cantora e compositora 
Ayramana Sardão sempre gostou de cantar, princi-
palmente música sertaneja, tendo como inspiração 
a dupla Edson e Hudson e sua mãe, já falecida. No 
show, irá apresentar um repertório variado com mui-
to carisma e talento.

20h30 
Apresentação Musical
DIEGO FIGUEIREDO 
CONVIDA ANA CAÑAS 
Local: Palco Principal (Praça Pio XII)

15h30
Apresentação de Dança Solo: Dreams
COM LETÍCIA ARAÚJO 
Projeto “Viva Pradópolis Literário”  | Tradição SP | 
Juntos pela Cultura | Amigos da Arte 
Local: Palco Principal (Praça Pio XII)
 
A coreografia foi criada com base na relação de confian-
ça e tem como objetivo mostrar a importância do aco-
lhimento, do afeto e respeito, estabelecendo um vínculo 
de confiança para cada indivíduo conseguir “florescer”.
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