
FESTIVAL LITERÁRIO

Ministério da Cidadania, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria
de Cultura e Economia Criativa e Prefeitura de Votuporanga apresentam

“OUTROS CANTOS”
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FLIV 2019
OUTROS CANTOS(*)

Desde sempre o homem narra. O autor sueco Henning Mankell 
chegou a sugerir trocarmos o nome de nossa espécie de Homo 
Sapiens para Homo Narrans: a pessoa que narra. Para ele o que 
nos diferencia dos animais é podermos escutar os sonhos, medos, 
tristezas, desejos e frustrações de outros. E outros poderem escutar 
os nossos.
 
O maravilhoso romancista Cristóvão Tezza disse uma vez, a uma 
platéia de bibliotecários e educadores, que a literatura não está  a 
serviço de nada a não ser da liberdade. E Kafka dizia que “lemos 
para fazer perguntas”. O fato é que, seja qual for sua função (e há 
quem diga que ela é inútil), a literatura (escrita e oral) está presente 
em todas as sociedades: cantos, fábulas, romances, poemas, lendas, 
mitos e outras narrativas nos embalam e nos envolvem desde 
sempre.
 
A literatura liberta nossa imaginação. Ao ler (ou ouvir) eu me 
descubro; ao ler experimento o outro, o diverso, o diferente. Ampliar 
o imaginário, oferecer-me a experiência do outro, e me ajudar a me 
descobrir... para algo ‘inútil’, que proposta!
 
Uma comunidade que se permite festejar a literatura é um luxo! Mas 
um luxo essencial. Está repetindo um gesto que vem de tempos 
imemoriais: a coletividade se reunindo para pensar, ouvir e contar. 
O Fliv é uma festa deste tipo. Como toda festa, ele se constrói com 
encontros. E o que alimenta a festa são os cantos e as vozes das 
mais diversas pessoas.
 
Trouxemos para este Fliv vozes muito diferentes, expressas de 
modos também muito diversos. Este ano o festival homenageia, 
de um lado, um fenômeno de identificação com o público jovem 
– a autora Paula Pimenta – e, de outro, a essencial escritora Maria 
Valéria Rezende. E traz uma seleção de autores e artistas de grande 
diversidade.
 
É uma felicidade podermos nos apropriar do título «Outros Cantos», 
de Maria Valéria, para servir como mote para este Festival. Afinal, 
é disso que se trata: promover uma festa para ouvirmos os cantos 
vindos de todas as vozes, e de todas as formas. Traga sua voz para 
a festa!

(*) «Outros Cantos» é o título de romance de Maria Valéria Rezende, publicado em 2016 e vencedor do 
Prêmio São Paulo de Literatura de 2017

Curador
Pierre Ruprecht

Administrador pela FGV-SP. Foi 
professor de Metodologia da Pesquisa 
na área de Comunicação. Coordenou 
a área de multimeios e formação na 
Fundap, e ministrou cursos na área 
para o Senac, Fundação Cenafor, etc. 
Foi coordenador geral da assessoria 
da Secretaria Municipal de Cultura de 
São Paulo e Gerente de Planejamento 
e dirigente em empresas, entre elas a 
Editora Brasiliense e, mais recentemente, 
gerente de projetos na área cultural. 
É tradutor e diretor executivo da SP 
Leituras – Associação Paulista de 
Bibliotecas e Leitura.
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PROGRAMAÇÃO 
FLIV 2019 

19 a 27 de  
outubro

ESPAÇOS NO FLIV

Centro de Informações Culturais e Turísticas Marão Abdo Alfagali

1º Piso
Sala de Oficinas 
Cinema Cultural 
Auditório Externo 
Feito à Mão – Artesanato
Mundo Encantado – Primeiríssima Infância 

2º Piso
Biblioteca
Brinquedoteca 
Sala de Oficinas 
Varanda Cultural 

3º Piso
Museu Municipal Edward Coruripe Costa

Parque da Cultura
Rimas e Versos – Pátio CIT
Vasto Mundo – Galpão Principal
Outro Mundo – Galpão Ramal
Outros Cantos – Palco Principal
Mirante Fliv – Deck 
Cantos e Contos – Livrarias e Editoras
Praça de Alimentação

* ProAC  Votuporanga - Todos os projetos são financiados pelo Governo do Estado de São Paulo, 
por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e a Prefeitura de Votuporanga, por meio da 
Secretaria da Cultura e Turismo.



6 | Fliv - Festival Literário de Votuporanga 2019  Fliv - Festival Literário de Votuporanga 2019 | 7

19/OUTUBRO
SÁBADO

20h - Outros cantos - Palco Principal
Cerimonial de abertura 

20h às 22h - 1º Piso do Centro Cultural
Exposição| “Poesia de Ver”
A memória afetiva será despertada durante a exposição que une 
fotografia e literatura. Todos os textos e fotos são produções da 
jornalista Ester Alkimin, que também busca sensibilizar o público 
sobre a poesia. 
Classificação: Livre

20h às 22h – Museu Municipal - 3º Piso 
Exposição| “Litterarum Amor”
Exposição inspirada no movimento artístico do romantismo, 
sintetizando este período da arte e literatura em fotografia.
Classificação: Livre

20h às 22h – Museu Municipal - 3º Piso 
Exposição| “Retrospectiva Natanael Longo”
Na exposição, o público conhecerá trabalhos de Natanael Longo, 
atuais e também os que refletem a maturidade de um artista que 
combina o amplo domínio da técnica ao talento e à sensibilidade. 
Classificação: Livre

21h – Outros cantos - Palco Principal
Show| Abertura com Paula Lima “Soul Lee”
A cantora Paula Lima traz para os palcos os sucessos de Rita Lee em 
versão soul. O projeto inédito é uma reinterpretação das músicas da 
rainha do rock brasileiro, e apresenta canções como Mutante, Caso 
Sério, Pagu, Agora Só Falta Você, Doce Vampiro, Ovelha Negra e 
também Ando Meio Desligado.  
Classificação: Livre

22h – Vasto mundo – Galpão Principal
Sarau Cultural| “Canevettes Rock’n’Roll Band”
A banda votuporanguense “CanevettesRock’n’Roll Band” promete 
contagiar o público com as principais influências nos sucessos 
dos anos 50 e 60, resgatando canções imortalizadas nas vozes de 
artistas precursores como Johnny Cash, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis 
e Elvis Presley.
Classificação: Livre

Show
Paula Lima
Créditos foto: Rogério 
Mesquita

MARIA VALÉRIA REZENDE - ESCRITORA 
HOMENAGEADA

Nasceu em 1942, em Santos, SP, onde viveu até os 18 anos. Formada e Língua 
e Literatura Francesa, Pedagogia e mestre em Sociologia. Dedicou-se desde 
os anos 1960 à Educação Popular, em diferentes regiões do Brasil e no exterior, 
passando a trabalho por todos os continentes. Vive na Paraíba desde 1976. Às 
vésperas dos 60 anos, em 2001, começou a publicar literatura com a primeira 
versão do livro “Vasto Mundo” (Ed.Beca), reeditado em nova versão (2015, 
Alfaguara) traduzida e publicada na França em 2017 (Ed Anacaona). Desde 
2004 participa do Clube do Conto da Paraíba que a estimulou a continuar a 
escrever ficção. Seu romance “O voo da guará vermelha” (Objetiva, 2005) foi 
publicado em Portugal, França e duas edições em Espanha (espanhol e catalão). 
Ganhou um Jabuti em 2009, categoria infantil, com “No risco do caracol” 
(Autêntica, 2008) e em 2013, categoria juvenil, com o romance “Ouro dentro da 
cabeça” (Autêntica 2012). Escreve ficção, poesia e é também tradutora. Ganhou 
o Jabuti de melhor romance e livro do ano de ficção com “Quarenta dias” 
(Alfaguara, 2014). Seu romance “Outros Cantos”, ganhou o Prêmio Casa de Las 
Américas, Cuba, 2017. Acabou de lançar um novo romance intitulado “Carta à 
Rainha Louca” (Alfaguara, 2019). Participa do Movimento Mulherio das Letras.

PAULA PIMENTA – ESCRITORA INFANTOJUVENIL 
HOMENAGEADA

A mineira Paula Pimenta é, de acordo com sua própria definição, “autora de 
livros cor-de-rosa”. É também um fenômeno: escreveu mais de 20 títulos, 
alcançou uma marca superior a 1,6 milhão de exemplares vendidos e teve 
suas obras publicadas em países como Espanha, Itália, Portugal e toda a 
América Latina. Sua trajetória literária teve início em 2001, com o lançamento 
da coletânea de poemas “Confissão”. Mas o sucesso chegou para valer em 
2008, quando a divulgação boca a boca entre os fãs transformou o romance 
adolescente “Fazendo meu filme” num best-seller. Isso fez com que as aventuras 
da jovem Estefânia Castelino Belluz, a Fani, personagem principal do livro, 
virassem uma série composta por quatro títulos, que, mais tarde, ganharia 
também versão em HQ, um diário e uma edição especial de 10 anos. Em 2011, 
o spin-off “Minha vida fora de série” mostrou aos leitores como era a vida 
dos já conhecidos e queridos personagens três anos antes de a história de 
“Fazendo meu filme” começar. Paula Pimenta também lançou dois livros de 
crônicas, seguindo uma linha mais autoral, com histórias com as quais todos se 
identificam, e escreveu releituras modernas para os clássicos “Cinderela”, “A Bela 
Adormecida” e “A Pequena Sereia”, trazendo os famosos contos de fada para os 
dias atuais.

Sarau

“CanevettesRock’n’Roll 
Band”
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10h – Mundo Encantado – Primeiríssima Infância - 1º Piso
Contação de Histórias, com a tia Stella 
A tia Stella está com histórias contagiantes para os pequenos da 
primeira infância. A magia das palavras será trabalhada junto com os 
movimentos das imagens, assim tudo se transforma ao nosso redor. 
Serão utilizados, além de livros escritos e ilustrados pela Contadora, 
vários outros autores. 
Classificação: Livre

10h às 12h – Sala de Oficinas – 2º Piso
Oficinas de Slam Brisas Suaves | Batalha de 
Poesia (ProAC Município Votuporanga*)
Nas oficinas serão passadas noções do gênero literário “poesia” para 
promover o desenvolvimento de habilidades como oralidade, leitura 
e escrita. Ainda serão trabalhados os Conceitos de Poesia e Sarau.
Classificação: Livre 

10h às 11h48 – Cinema Cultural – 1º Piso
Castelo Rá-Tim-Bum, o Filme (Parceria com 
Museu da Imagem e do Som – MIS)
O aprendiz de feiticeiro Nino, que vive há 300 anos com seus tios 
Morgana e Victor, ansiando em ter uma vida normal como todos 
os demais garotos, acaba participando, involuntariamente, de uma 
trama orquestrada por sua tia Losângela, que pretende roubar o livro 
de magias de Morgana.
Classificação: Livre

10h às 12h – Varanda Cultural – 2º Piso
Oficina| Sorrisoterapeutas em: Rato, meu querido 
Rato
De maneira descontraída, o público será levado a participar de 
atividades com música e confeccção de Origami. 
Classificação: Livre

10h às 13h – Sala de Oficinas – 1º Piso
Toca do Tabuleiro, com Andre Teruya Eichemberg
Evento que contará com tutoria e grande variedade de estilos de 
jogos de tabuleiros modernos, como estratégicos, cooperativos, 
destreza e criação. 
Classificação: Livre

10h – Outro Mundo – Galpão Ramal
Relicário de Memórias: ouvindo histórias, com 
Amorela Cria
Relicários são lugares destinados a guardar e proteger coisas 
preciosas. Na oficina os participantes serão conduzidos, por meio 
da leitura de poemas e de algumas perguntas sobre sua história, a 
construir o seu próprio relicário de memórias e do imaginário. 
Vagas: 30 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local
Classificação: Livre

11h – Outro Mundo – Galpão Ramal
Oficina de Tintas de Terra, com Paola Verssuti e 
Mariana Grandizoli
A oficina traz uma alternativa ecológica e de baixo custo para criar 
e pintar com produtos que não sejam tóxicos e que resgatam os 
conhecimentos tradicionais. O público é estimulado a cada instante 
desenvolver a criatividade e explorar texturas utilizando diferentes 
tipos de solo.
Classificação: Livre

20/OUTUBRO
DOMINGO

10h às 22h – Museu Municipal - 3º Piso 
Exposição| “Retrospectiva Natanael Longo”
Na exposição, o público conhecerá trabalhos de Natanael Longo, 
atuais e também os que refletem a maturidade de um artista que 
combina o amplo domínio da técnica ao talento e à sensibilidade. 
Classificação: Livre

10h às 22h - Centro Cultural – 1º Piso
Exposição| “Poesia de Ver”
A memória afetiva será despertada durante a exposição que une 
fotografia e literatura. Todos os textos e fotos são produções da 
jornalista Ester Alkimin, que também busca sensibilizar o público 
sobre a poesia. 
Classificação: Livre

10h às 22h – Museu Municipal – 3º Piso
Exposição| “Litterarum Amor”
Exposição inspirada no movimento artístico do romantismo, 
sintetizando este período da arte e literatura em fotografia.
Classificação: Livre

10h às 11h – Biblioteca – 2º Piso
Aula de Xadrez, com Edenilson Garcia
O público poderá conhecer na prática o jogo de Xadrex como 
“esporte-arte-ciência”. 
Classificação: Livre

10h às 12h – Parque da Cultura
Oficina de Graffiti, com Estúdio Clã
Transformar espaços com arte e criatividade. Materiais como 
madeiras, portas e janelas de descarte do Ecotudo se tornarão 
painéis de Arte Urbana, que darão vida e cor para áreas como 
parede externa, árvores, corrimão da passarela, postes e outras 
regiões do Parque da Cultura. 
Classificação: Livre

10h às 12h – Feito à mão – Artesanato 
Oficina| Cartum, com Jefferson Martinelli 
(Alpendre Ateliê)
A oficina propõe na prática, ao público com ou sem experiência, 
o estudo de estruturas de desenho estilo cartoon, aplicada para 
história em quadrinhos.
Classificação: Livre

10h, 11h e 12h – Vasto Mundo – Galpão Principal
Contação de Histórias| Histórias de Piratas em: O 
Tesouro Perdido (Cia. Entre Aspas)
As clássicas histórias de piratas não são bem as que você verá 
por aqui. Essa história começa com dois atrapalhados piratas, 
SALXA e FLORA e sua tripulação que juntos seguem uma aventura 
pelos mares e, em meio a muita fantasia e muita diversão, vão em 
busca do tesouro perdido. Mas, esse “tesouro” não era bem o que 
eles estavam imaginando que seria e o desfecho dessa aventura 
surpreenderá a todos.
Classificação: Livre

Cinema

Castelo Rá-Tim-Bum, 
o Filme

Oficina

Sorrisoterapeutas

Oficina

Cartum 
(Alpendre Ateliê)

Histórias

Tia Stella

Histórias
Companhia “Entre 

Aspas”

Oficina

Slam Brisas Suaves| 
Batalha de Poesia
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11h – Biblioteca – 2º Piso
Contação de Histórias, com a tia Stella 
A tia Stella está com histórias contagiantes para os pequenos da 
primeira infância. A magia das palavras será trabalhada junto com os 
movimentos das imagens, assim tudo se transforma ao nosso redor. 
Serão utilizados, além de livros escritos e ilustrados pela Contadora, 
vários outros autores. 
Classificação: Livre

13h – Vasto Mundo – Galpão Principal
Contação de Histórias| Histórias de Piratas em: O 
Tesouro Perdido (Cia. Entre Aspas)
As clássicas histórias de piratas não são bem as que você verá 
por aqui. Essa história começa com dois atrapalhados piratas, 
SALXA e FLORA e sua tripulação que juntos seguem uma aventura 
pelos mares e, em meio a muita fantasia e muita diversão, vão em 
busca do tesouro perdido. Mas, esse “tesouro” não era bem o que 
eles estavam imaginando que seria e o desfecho dessa aventura 
surpreenderá a todos.
Classificação: Livre

13h às 14h – Feito à mão – Artesanato 
Oficina| Brinco de Crochê, com Luciana Braga 
(Alpendre Ateliê)
A oficina propõe ao público com ou sem experiência, a confecção 
manual de um brinco a partir de vários pontos de crochê.
Classificação: 12 anos

13h às 20h – Museu Municipal – 3º Piso
Exposição Breu (ProAC Município Votuporanga*)
Breu destina-se a exposição interativa de obras inéditas que revivem 
a memória do artista Artur de Carvalho, que faleceu em 2012, 
deixando trabalhos nunca vistos antes pelo público. Artur produziu 
crônicas para o jornal Diário de Votuporanga desde 1996, escreveu 
vários livros, era ilustrador, quadrinista e publicitário. 
Classificação: Livre

14h e 15h – Vasto Mundo – Galpão Principal
Contação de Histórias| EntreContos, com Dani 
Ribeiro
Idealizado pela contadora de histórias Dani Ribeiro, o projeto 
EntreContos propõe ao público uma viagem interativa para dentro 
de “Nós”. A atração é uma união de histórias que tratam do bem 
viver e ressignificação de nossas próprias histórias e origens. 
Classificação: Livre

14h e 15h – Mundo Encantado – Primeiríssima Infância - 1º Piso
Oficina| Musicalidade brincante e possibilidades 
sonoras, com André Castanheira 
A oficina apresenta possibilidades de ações e brincadeiras, norteadas 
pelo movimento corporal, por jogos musicais e pelo ritmo percussivo 
das colheres, propondo a união entre música, dança, linguagem e 
canto, no sentido de favorecer o desenvolvimento das capacidades 
artísticas, criativas, emocionais das crianças, que interagem entre si e 
com a música de forma lúdica e muito divertida! 
Classificação: Livre

14h às 17h – Outro Mundo – Galpão Ramal
Oficinas de Slam Brisas Suaves | Batalha de 
Poesia (ProAC Município Votuporanga*)
Slam é uma competição em que poetas lêem ou recitam um trabalho 
original. Estas performances são, em seguida, julgadas por membros 
selecionados da plateia ou então por uma comissão de jurados. Os 

três finalistas receberão prêmios.
Classificação: Livre  

14h às 16h – Feito à mão – Artesanato 
Oficina Porta Recado com CD, com Adriana Reis 
(Alpendre Ateliê)
A oficina propõe ao público com ou sem experiência, a confecção 
manual de um porta recado feito com CD, retalhos de tecidos, imã e 
prendedor, usado para deixar na porta da geladeira.
Classificação: 10 anos

14h às 15h – Cinema Cultural – 1º Piso
Lançamento do Livro “Bestiário de bolso”, com 
Marcella Cappelletti
O inktober é um desafio criado para estimular artistas a produzirem 
artes de forma tradicional no mês de outubro. Este livro foi o 
resultado desse desafio, somado a uma paixão por criaturas 
fantásticas e culturas exóticas. Contém 37 aquarelas ilustrando 
essas histórias místicas, acompanhadas da descrição de cada uma 
das criaturas, com seus mitos, lendas e misticismos inseridos em 
nossa realidade na forma de um bestiário catalogado e detalhado. 
Marcella Cappelletti, conhecida como “Fufunha”, é uma ilustradora 
votuporanguense apaixonada por criação e pelo mundo fantástico.
Classificação: Livre

14h às 17h – Sala de Oficinas – 1º Piso
Oficina de Bonecos de Jornal, com Thiago 
Scatolim
Técnicas de modelagem, colagem e dobradura serão utilizadas para 
confeccionar personagens com jornal. A atividade trabalha com 
criatividade e habilidade, gerando a consciência de sustentabilidade.  
Classificação: Livre 

15h às 16h – Biblioteca – 2º Piso
Aula de Xadrez, com Edenilson Garcia
O público poderá conhecer na prática o jogo de Xadrex como 
“esporte-arte-ciência”. 
Classificação: Livre

15h às 18h – Sala de Oficinas – 2º Piso
Oficina de Pintura com Técnicas Tradicionais, 
com Marcella Cappelletti
Aprenda técnicas básicas e acessíveis de pintura tradicional, 
utilizadas nas ilustrações do livro “Bestiário de Bolso”, lançado no 
Fliv.
Classificação: Livre

15h às 16h – Brinquedoteca – 2º Piso
Mediação de leitura e encontro, com Janine 
Rodrigues
Nesta atividade acontece a mediação de leitura de dois de seus livros 
“Histórias do velho Nestor, contando seus contos de horror” e “Onde 
está o Boris?” Após a mediação de leitura, o público é convidado a 
procurar o gato Boris, seguindo pistas escondidas pela Piraporiando. 
Ao final todos e todas poderão fazer perguntas para autora para 
saber um pouco mais sobre suas inspirações para escrever os livros e 
sobre a criação de seus personagens.
Classificação: Livre

15h às 16h – Parque da Cultura
Oficina de Kokedama, com Mariana Grandizoli e 
Paola Verssuti
A técnica japonesa próxima ao bonsai é uma alternativa mais simples 

Oficina

Pintura com Técnicas 
Tradicionais

Exposição

Breu

Lançamento de livro

Bestiário de bolso

Oficina

Janine Rodrigues

Oficina

Bonecos de jornal
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de cultivo e dispensa o uso de vasos para as plantas. Durante a 
oficina de Kokedama, o público aprenderá sobre os diferentes 
aspectos das plantas, tipos de habitat, substratos adequados para 
cada tipo de planta e musgos, além da possibilidade de linhas, 
adubação, exposição a luz e regas.  
Classificação: Livre

15h – Parque da Cultura
Alma - Coexistir - Intervenção de Dança 
Contemporânea (Studio de Dança Mariana 
Maricato)
Uma intervenção refletiva sobre a alma humana e a coexistência. O 
ver-se e o ver o outro. O compreender-se e compreender o outro. 
Perdoar-se para desenvolver-se.
Classificação: 

15h às 18h – Parque da Cultura
Oficina de Graffiti, com Estúdio Clã
Transformar espaços com arte e criatividade. Materiais como 
madeiras, portas e janelas de descarte do Ecotudo se tornarão 
painéis de Arte Urbana, que darão vida e cor para áreas como 
parede externa, árvores, corrimão da passarela, postes e outras 
regiões do Parque da Cultura. 
Classificação: Livre

15h30 às 18h30 – Varanda Cultural – 2º Piso
Toca do Tabuleiro, com Andre Teruya Eichemberg
Toca do Tabuleiro é um evento que apresenta alguns jogos de 
tabuleiro modernos. O evento contará com tutoria e grande 
variedade de estilos de jogos, como estratégicos, cooperativos, 
destreza e criação. 
Classificação: Livre

15h, 16h e 17h – Rimas e versos – Pátio CIT
Oficina de Danças Urbanas, com Ticko Bboy e 
convidados
Aula aberta de danças urbanas, com passos livres, mesclando 
técnicas e coreografias de hip hop, house dance, breaking e estilos 
da dança de rua, com Ticko Bboy e dançarinos convidados.
Classificação: Livre

16h – Biblioteca – 2º Piso
Contação de Histórias| EntreContos, com Dani 
Ribeiro
Idealizado pela contadora de histórias Dani Ribeiro, o projeto 
EntreContos propõe ao público uma viagem interativa para dentro 
de “Nós”. A atração é uma união de histórias que tratam do bem 
viver e ressignificação de nossas próprias histórias e origens. 
Classificação: Livre

16h – Cinema Cultural – 1º Piso
BookInstagram #DuraMemória, com Danielle 
Portugal de Biazi e Paulo Eduardo de Mattos 
Stipp
Num paradoxo ante à crise do mercado editorial, as mídias sociais 
vem movimentando milhares de pessoas ao redor do mundo no 
hábito da leitura.  São incontáveis perfis no Youtube e Instagram 
dedicados exclusivamente a falar sobre livros. O fenômeno mostra 
que a tecnologia pode e deve ser utilizada como ferramenta na 
propagação de cultura/literatura, e democratiza a crítica literária.
Classificação: Livre

16h – Mundo Encantado – Primeiríssima Infância - 1º Piso
Contação de Histórias, com a tia Stella 
A tia Stella está com histórias contagiantes para os pequenos da 
primeira infância. A magia das palavras será trabalhada junto com os 
movimentos das imagens, assim tudo se transforma ao nosso redor. 
Serão utilizados, além de livros escritos e ilustrados pela Contadora, 
vários outros autores. 
Classificação: Livre

16h – Parque da Cultura
FlashMob de Sapateado (Grupo de 
Sapateadores do Studio de Dança Mariana 
Maricato)
O flashmob é usado para se referir a aglomerações de pessoas 
em certo lugar para realizar determinada ação inusitada, de forma 
instantânea. Pode ser organizado por meio de redes sociais, e-mails 
ou outros meios. Ou seja, são intervenções e mobilizações urbanas.
Classificação: Livre

16h às 18h – Feito à mão – Artesanato 
Oficina Bordado Flor em Fita, com Adelina 
Fernandes (Alpendre Ateliê)
A oficina propõe ao público com ou sem experiência, a partir de um 
risco em tecido, a confecção de bordado de flor em fita.
Classificação: 12 anos

16h às 18h – Vasto Mundo – Galpão Principal 
Projeto Gonzaga - Show com Luis Dillah (ProAC 
Município Votuporanga*)
O Projeto Gonzaga apresenta a prática dançante com banda de 
forró ao vivo, homenageando a história de Luiz Gonzaga, onde os 
participantes terão a oportunidade de dançar e cantar vivenciando a 
cultura nordestina e brasileira.
Classificação: Livre

17h às 18h – Parque da Cultura
Ballet Aéreo, com Amanda Cunha
O público é convidado a se envolver com a arte circense, por meio 
da dança e da acrobacia. Uma experiência única e desafiadora. 
Classificação: Livre
Vagas: 30 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local

17h – Biblioteca – 2º Piso
Contação de Histórias, com a tia Stella 
A tia Stella está com histórias contagiantes para os pequenos da 
primeira infância. A magia das palavras será trabalhada junto com os 
movimentos das imagens, assim tudo se transforma ao nosso redor. 
Serão utilizados, além de livros escritos e ilustrados pela Contadora, 
vários outros autores. 
Classificação: Livre

17h – Parque da Cultura
Oficina de Tintas de Terra, com Paola Verssuti e 
Mariana Grandizoli
A oficina traz uma alternativa ecológica e de baixo custo para criar 
e pintar com produtos que não sejam tóxicos e que resgatam os 
conhecimentos tradicionais. O público é estimulado a cada instante 
desenvolver a criatividade e explorar texturas utilizando diferentes 
tipos de solo.
Classificação: Livre
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17h – Parque da Cultura
Oficinas de Slackline, com Sloth Slackline
A prática do Slackline tem como objetivo trabalhar o equilíbrio, a 
consciência corporal e a concentração. O Slack é acessível para 
todas as pessoas, de crianças a idosos.
Classificação: Livre 

17h – Parque da Cultura
Aula de Yoga, com Elisandra Batista Santos
Yoga é uma filosofia de vida originária da Índia, que tem como 
objetivo principal a integração do ser. Através das práticas de 
técnicas de ásanas (posturas e movimentos físicos), pranayamas 
(controle de energia vital, da respiração) e meditação, a yoga 
promove equilíbrio entre corpo e mente, e amplia a consciência do 
indivíduo.
Classificação: Livre

17h às 18h – Parque da Cultura
Aula de Capoeira Kids, com Leonardo Magri
De maneira lúdica e interativa, as crianças são convidadas ao resgate 
da manifestação afrodescendente.
Classificação: 6 a 12 anos
Vagas: 30 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local

17h às 18h – Sala de Oficinas – 1º Piso
Oficina| Ponteira de Lápis: Artesanato Divertido, 
com Cristina Okoti
O público é convidado a aprender a confeccionar lindos e divertidos 
adereços para a decoração de lápis e de canetas.
Classificação: 6 anos
Vagas: 30 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local

17h – Mirante Fliv – Deck
Kung Fu, Arte e Filosofia, do Grupo Punhos 
Unidos (ProAC Município Votuporanga*)
A escola de Kung Fu Punhos Unidos tem por objetivo a formação 
de uma equipe de Dança do Leão em Votuporanga, fomentando 
a cultura chinesa e a arte marcial como elemento transformador, 
emancipatório e de grande beleza estética, valorizando a riqueza 
das tradições do povo chinês, bem como suas contribuições para 
sociedade ocidental.
Classificação: Livre

18h – Cinema Cultural – 1º Piso
Filme| Procurando Nemo (Parceria: ALDA - 
Aliança de Direitos Audiovisuais Ltda.)
O passado reserva triste memórias para Marlin nos recifes de coral, 
onde perdeu sua esposa e toda a ninhada. Agora, ele cria seu 
único filho Nemo com todo o cuidado do mundo, mas o pequeno 
e simpático peixe-palhaço acaba exagerando durante uma simples 
discussão e acaba sendo capturado por um mergulhador. Agora, 
o pai super protetor precisa entrar em ação e parte numa busca 
incansável pelo mar aberto, na esperança de encontrar seu amado 
filhote.
Classificação: Livre

18h às 19h – Sala de Oficinas – 1º Piso
Oficina| Fuxico: Artesanato para Crianças, com 
Cristina Okoti
A sobra de tecidos por ser transformada em pequenas almofadas. A 
atividade artesanal faz parte do universo cultural brasileiro.
Classificação: 6 a 12 anos
Vagas: 20 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local

18h às 19h – Feito à mão – Artesanato 
Oficina| Brinco de Crochê, com Luciana Braga 
(Alpendre Ateliê)
A oficina propõe ao público com ou sem experiência, a confecção 
manual de um brinco a partir de vários pontos de crochê.
Classificação: Livre

18h – Auditório Externo – 1º Piso
Espetáculo| A Pisadeira, com Abayomi Cia. de 
Teatro
A “Pisadeira” é uma narrativa sobre acontecimentos misteriosos ou 
sobrenaturais, misturando fatos reais com fantasiosos que vão se 
modificando através do imaginário popular.
Classificação: Livre

18h30 – Outro Mundo – Galpão Principal
Aula de Dança de Salão (Roma Academia de 
Dança)
Ritmos diferentes, como forró, bolero, samba, soltinho e flashback 
prometem movimentar a aula de iniciação à Dança de Salão. 
Classificação: Livre

19h às 20h – Vasto Mundo – Galpão Principal 
Show| As Valquírias (Banda e Percussão)
Com uma história de superação, as integrantes do grupo “As 
Valquírias”, por meio da música e das palestras, querem mostrar que 
é possível. E que independente das suas condições financeiras, ou da 
comunidade onde você mora, você pode ser o que você quiser e a 
Resiliência é o caminho.
Classificação: Livre

19h30 às 21h30 – Feito à mão – Artesanato 
Oficina Colar Origami, com Regina Mieko 
(Alpendre Ateliê)
A oficina propõe ao público com ou sem experiência, a confecção 
manual de um colar de origami em tecido, feito a partir de retalhos e 
fitas, usando a técnica de dobradura. Moderno e charmoso para ser 
usado em diversas ocasiões.
Classificação: 12 anos

20h às 21h – Auditório Externo – 1º Piso
Recital de Violão, com Amilar Riva (ProAC 
Município Votuporanga*)
O repertório do “Recital de Violão, com Amilar Riva” levará o público 
a uma viagem pelo mundo, com músicas típicas que representam 
12 países da América do Sul, da Europa e da América do Norte e 
Central.
Classificação: Livre

21h – Outros Cantos – Palco Principal
Show| Grupo de Música Raiz do Conservatório 
de Tatuí
Criado no primeiro semestre de 2018, o Grupo de Música Raiz do 
Conservatório de Tatuí reúne viola caipira, acordeão, percussão, 
violão, cordas e canto. Seu principal objetivo é promover a difusão da 
tradição caipira, resgatando canções populares da chamada “Música 
Brasileira de Raiz”. 
Classificação: Livre
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22h – Vasto Mundo – Galpão Principal
Sarau Cultural| Márcio Zarsi
Um show no formato piano e voz em que Zarsi interpreta canções 
consagradas por Tim Maia. Uma apresentação intimista e, ao mesmo 
tempo, cheia de energia, fazendo que palco e plateia se tornem um 
único coro.
Classificação: Livre

21 /OUTUBRO
SEGUNDA-FEIRA

7h30 às 22h – Museu Municipal - 3º Piso 
Exposição| “Retrospectiva Natanael Longo”
Na exposição, o público conhecerá trabalhos de Natanael Longo, 
atuais e também os que refletem a maturidade de um artista que 
combina o amplo domínio da técnica ao talento e à sensibilidade. 
Classificação: Livre

7h30 às 22h - Centro Cultural – 1º Piso
Exposição| “Poesia de Ver”
A memória afetiva será despertada durante a exposição que une 
fotografia e literatura. Todos os textos e fotos são produções da 
jornalista Ester Alkimin, que também busca sensibilizar o público 
sobre a poesia. 
Classificação: Livre

7h30 às 22h – Museu Municipal - 3º Piso 
Exposição| “Litterarum Amor”
Exposição inspirada no movimento artístico do romantismo, 
sintetizando este período da arte e literatura em fotografia.
Classificação: Livre

7h30 – Vasto Mundo – Galpão Principal
Receptivo (Cia. Aliteatro)
Para começar bem o dia, um ambiente imersivo e festivo, utilizando 
de jogos e dinâmicas circenses, mesclado com musicalização e a 
linguagem do palhaço, despertando um sentimento contagiante 
para celebrar este grande encontro, que é o Fliv.
Classificação: Livre

8h, 9h e 10h – Vasto Mundo – Galpão Principal
Contação de Histórias| Contos Populares, com 
Grupo Três Marias e Um João
Três contos prometem encantar e envolver o público na magia da 
literatura. Em “A festa no céu”, conto popular brasileiro, um sapo 
esperto resolve que também quer ir à festa no céu, mesmo não 
tendo asas, para isso se esconde na viola do compadre urubu. Em “O 
veado e a onça”, os animais protagonistas sem perceber, constroem 
juntos uma mesma casa, até que um dia se encontram na porta da 
moradia. Resolvem morar juntos, mas o medo que sentem um do 
outro cresce cada vez mais. Em “A História mais longa do mundo”, 
uma rainha adora ouvir histórias, mas um dia ela se cansa do seu 
contador e lança um desafio no reino: Quem seria capaz de contar 
uma história tão longa que só acabasse quando a rainha dissesse 
“Basta!”?
Classificação: Livre

8h – Cinema Cultural – 1º Piso
Bate-papo | Pesquisa Científica Girinos do Brasil
A coleção Girinos do Brasil é fruto de um grande trabalho de 
pesquisa com a parceira  de mais de 15 pesquisadores de todo 

o Brasil. O objetivo do trabalho foi buscar todas as informações 
possíveis sobre os girinos para entendermos melhor questões 
ambientais, ecológicas e taxonômicas não só para a população 
científica, mas para todos, principalmente crianças e jovens.
Classificação: Livre

9h – Outro Mundo – Galpão Ramal
Contação de Histórias para idosos| Águas 
Nossas, com Cia. Cênica
Histórias que navegam pelas águas do tempo. No quintal da 
memória, a lembrança é visita certa. As canções entoadas pela 
saudade chegam como correnteza do que não se pode esquecer.
Classificação: Livre

9h às 10h – Biblioteca – 2º Piso
Aula de Xadrez, com Edenilson Garcia
O público poderá conhecer na prática o jogo de Xadrex como 
“esporte-arte-ciência”. 
Classificação: Livre

9h às 11h – Sala de Oficinas – 2º Piso
Oficina| Os vilões da alimentação, com o curso 
de Nutrição da Unifev
Bate-papo sobre os vilões da alimentação, como açúcar e gorduras.
Classificação: Livre

9h às 11h – Biblioteca – 2º Piso
Oficina Maker - Internet das Coisas - conceito de 
programação básica
A oficina propõe o oferecimento de uma atividade mão na massa 
focada na construção de protótipos da chamada Internet das Coisas. 
Classificação: 15 anos
Vagas: 20 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local

9h às 10h30 – Sala de Oficinas – 2º Piso
HQ - Quadrinhos: desenho e temática, com Caco 
Galhardo
Desenvolvimento de traço autoral, criação do universo temático, 
estudos de trabalhos de cartunistas e quadrinistas renomados e 
atividades práticas.
Classificação: 12 anos
Vagas: 15 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local

10h – Cinema Cultural – 1º Piso
Bate-papo| Sonhos e lutas – da idealização, à 
publicação do livro Meu amigo, meu irmão, com 
André Cavalini
Em uma conversa descontraída, André Cavalini conta sua trajetória, 
de jovem do interior, cheio de sonhos, até tornar-se um adulto 
focado na conquista de publicar o seu livro, “Meu amigo, meu irmão”, 
com o qual mantém um projeto social. O publicitário também fala 
sobre a história do livro, e tudo que vem conquistando por meio dele.
Classificação: Livre

10h às 11h – Brinquedoteca – 2º Piso
Mediação de leitura e encontro, com Janine 
Rodrigues
Nesta atividade acontece a mediação de leitura de dois de seus livros 
“Histórias do velho Nestor, contando seus contos de horror” e “Onde 
está o Boris?” Após a mediação de leitura, o público é convidado a 
procurar o gato Boris, seguindo pistas escondidas pela Piraporiando. 
Ao final todos e todas poderão fazer perguntas para autora para 
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saber um pouco mais sobre suas inspirações para escrever os livros e 
sobre a criação de seus personagens.
Classificação: Livre

11h e 12h – Vasto Mundo – Galpão Principal
Contação de Histórias, com Ricardo Diaz (ProAC 
Município Votuporanga*)
O público se envolverá com as histórias folclóricas e clássicas, 
que levarão cada um a uma deliciosa viagem entre o real e o 
surreal, tornando o contador apenas um mediador e o ouvinte o 
protagonista. 
Classificação: Livre

13h – Cinema Cultural – 1º Piso
Filme| Tito e os Pássaros (Parceria com Museu da 
Imagem e do Som – MIS)
O filme conta a história de um menino que é responsável, junto com 
seu pai, por achar a cura para uma doença que é contraída após a 
pessoa tomar um susto.
Classificação: Livre

13h, 14h, 15h e 16h – Vasto Mundo – Galpão Principal
Contação de Histórias| Histórias de Piratas em: O 
Tesouro Perdido (Cia. Entre Aspas)
As clássicas histórias de piratas não são bem as que você verá 
por aqui. Essa história começa com dois atrapalhados piratas, 
SALXA e FLORA e sua tripulação que juntos seguem uma aventura 
pelos mares e, em meio a muita fantasia e muita diversão, vão em 
busca do tesouro perdido. Mas, esse “tesouro” não era bem o que 
eles estavam imaginando que seria e o desfecho dessa aventura 
surpreenderá a todos.
Classificação: Livre

14h às 17h – Parque da Cultura
Oficina de Graffiti, com Estúdio Clã
Transformar espaços com arte e criatividade. Materiais como 
madeiras, portas e janelas de descarte do Ecotudo se tornarão 
painéis de Arte Urbana, que darão vida e cor para áreas como 
parede externa, árvores, corrimão da passarela, postes e outras 
regiões do Parque da Cultura. 
Classificação: Livre

14h às 15h – Biblioteca – 2º Piso
Aula de Xadrez, com Edenilson Garcia
O público poderá conhecer na prática o jogo de Xadrex como 
“esporte-arte-ciência”. 
Classificação: Livre

14h às 16h – Feito à mão – Artesanato 
Oficina Macramê, com Lucas Damázio (Alpendre 
Ateliê)
Os participantes da oficina aprenderão as principais técnicas de 
macramê e seus diversos no artesanato. Cada participante produzirá 
um trabalho no formato á sua escolha, seja cortina, pulseira, colar, 
chaveiro, suporte para plantas, entre outros.
Classificação: 12 anos

14h – Outro Mundo – Galpão Ramal
Oficina de Tintas de Terra, com Paola Verssuti e 
Mariana Grandizoli
A oficina traz uma alternativa ecológica e de baixo custo para criar 
e pintar com produtos que não sejam tóxicos e que resgatam os 
conhecimentos tradicionais. O público é estimulado a cada instante 

desenvolver a criatividade e explorar texturas utilizando diferentes 
tipos de solo.
Classificação: Livre

14h às 15h30 – Sala de Oficinas – 2º Piso
HQ - Desenvolvimento de personagens em 
quadrinhos, com Caco Galhardo
Estudo de personagens como Peanuts, Hommer Simpson, Mafalda, 
Bob Esponja, Obelix, Popeye, Harvey Pekar e Sarah Anderssen, entre 
outros. Estilização. Atividades práticas.
Classificação: 12 anos
Vagas: 15 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local

14h às 16h – Biblioteca – 2º Piso
Maker - Luminária Gamer - conceito de circuito 
elétrico
Durante essa atividade, as crianças irão aprender sobre o 
funcionamento de circuitos elétricos e sobre quais materiais 
conduzem ou não a eletricidade. Após isso, será proposto um projeto 
maker que envolver atividades de papercraft para a construção de 
uma luminária com personagens  do mundo dos videogames. 
Classificação: 7 a 12 anos
Vagas: 20 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local

14h às 19h – Varanda Cultural – 2º Piso
Amostra de Boardgames (Guerreiro Offline) 
Amostra de jogos de tabuleiro que ajudam a desenvolver várias 
áreas cognitivas em forma de diversão.
Classificação: Livre

15h às 16h – Brinquedoteca – 2º Piso
Mediação de leitura e encontro, com Janine 
Rodrigues
Nesta atividade acontece a mediação de leitura de dois de seus livros 
“Histórias do velho Nestor, contando seus contos de horror” e “Onde 
está o Boris?” Após a mediação de leitura, o público é convidado a 
procurar o gato Boris, seguindo pistas escondidas pela Piraporiando. 
Ao final todos e todas poderão fazer perguntas para autora para 
saber um pouco mais sobre suas inspirações para escrever os livros e 
sobre a criação de seus personagens.
Classificação: Livre

15h – Cinema Cultural – 1º Piso
Bate-papo| Sonhos e lutas – da idealização, à 
publicação do livro Meu amigo, meu irmão, com 
André Cavalini
Em uma conversa descontraída, André Cavalini conta sua trajetória, 
de jovem do interior, cheio de sonhos, até tornar-se um adulto 
focado na conquista de publicar o seu livro, “Meu amigo, meu irmão”, 
com o qual mantém um projeto social. O publicitário também fala 
sobre a história do livro, e tudo que vem conquistando por meio dele.
Classificação: Livre

15h – Mundo Encantado – Primeiríssima Infância - 1º Piso
Oficina| Musicalidade brincante e possibilidades 
sonoras, com André Castanheira 
A oficina apresenta possibilidades de ações e brincadeiras, norteadas 
pelo movimento corporal, por jogos musicais e pelo ritmo percussivo 
das colheres, propondo a união entre música, dança, linguagem e 
canto, no sentido de favorecer o desenvolvimento das capacidades 
artísticas, criativas, emocionais das crianças, que interagem entre si e 
com a música de forma lúdica e muito divertida! 
Classificação: Livre
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15h – Outro Mundo – Galpão Ramal
Contação de Histórias| A história que a manhã 
ouviu do vento e contou ao tempo, com Cia. 
Cênica
Dia e noite, claro e escuro, frio e calor, fora e dentro, sol e lua. 
Cantaremos essa história de amor, embalados por Caetano Veloso e 
suas canções sobre as pessoas e o espaço.
Classificação: Livre

15h, 16h e 17h – Rimas e Versos – Pátio CIT
Oficina de Danças Urbanas, com Ticko Bboy e 
convidados
Aula aberta de danças urbanas, com passos livres, mesclando 
técnicas e coreografias de hip hop, house dance, breaking e estilos 
da dança de rua, com Ticko Bboy e dançarinos convidados.
Classificação: Livre

16h às 17h – Parque da Cultura 
Sarau| Na Sombra da Árvore, com Gabriela 
Carvalho
A criatividade e a imaginação estarão em destaque no Sarau “Na 
Sombra da Árvore”, que busca resgatar os antigos valores, conhecer 
lendas e mitos, além de estimular a generosidade, a formação de 
opinião, a criação do hábito da leitura e também de ouvir histórias.
Classificação: Livre

16h às 18h – Feito à mão – Artesanato 
Oficina Chaveiro Flor Fofinha, com Regina Mieko 
(Alpendre Ateliê)
A oficina propõe ao público, com ou sem experiência, a confecção 
manual de um chaveiro, feito de retalhos de tecidos, usando a 
técnica do fuxico cheio. Podem ser usados como lembrancinhas ou 
pendurar em bolsas.
Classificação: 12 anos

17h às 18h – Parque da Cultura
Ballet Aéreo, com Amanda Cunha
O público é convidado a se envolver com a arte circense, por meio 
da dança e da acrobacia. Uma experiência única e desafiadora. 
Classificação: Livre
Vagas: 30 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local

17h – Parque da Cultura
Aula de Yoga, com Elisandra Batista Santos
Yoga é uma filosofia de vida originária da Índia, que tem como 
objetivo principal a integração do ser. Através das práticas de 
técnicas de ásanas (posturas e movimentos físicos), pranayamas 
(controle de energia vital, da respiração) e meditação, a yoga 
promove equilíbrio entre corpo e mente, e amplia a consciência do 
indivíduo.
Classificação: Livre

17h – Parque da Cultura
Oficinas de Slackline, com Sloth Slackline
A prática do Slackline tem como objetivo trabalhar o equilíbrio, a 
consciência corporal e a concentração. O Slack é acessível para 
todas as pessoas, de crianças a idosos.
Classificação: Livre 

17h – Vasto Mundo – Galpão Principal
Aula de Dança de Salão (Roma Academia de 
Dança)

Ritmos diferentes, como forró, bolero, samba, soltinho e flashback 
prometem movimentar a aula de iniciação à Dança de Salão. 
Classificação: Livre

17h às 18h – Parque da Cultura
Aula de Capoeira Kids, com Leonardo Magri
De maneira lúdica e interativa, as crianças são convidadas ao resgate 
da manifestação afrodescendente.
Classificação: 6 a 12 anos
Vagas: 30 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local

17h às 18h – Sala de Oficinas – 1º Piso
Oficina| Ponteira de Lápis: Artesanato Divertido, 
com Cristina Okoti
O público é convidado a aprender a confeccionar lindos e divertidos 
adereços para a decoração de lápis e de canetas.
Classificação: 6 anos
Vagas: 30 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local

18h às 19h – Sala de Oficinas – 1º Piso
Oficina| Fuxico: Artesanato para Crianças, com 
Cristina Okoti
Na oficina, a sobra de tecidos pode ser transformada em pequenas 
almofadas. A atividade artesanal faz parte do universo cultural 
brasileiro.
Classificação: 6 a 12 anos
Vagas: 20 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local

18h às 19h – Feito à mão – Artesanato 
Oficina Abayomi, com Adriana Reis (Alpendre 
Ateliê)
A oficina propõe ao público, com ou sem experiência, a confecção 
manual de uma boneca feita de nós em malhas. 
Classificação: 10 anos

18h30 – Auditório Externo – 1º Piso
Espetáculo Infantil| História da Mata, com o 
Grupo Lugar de Ser Qualquer
A peça infantojuvenil faz uma leitura sobre o Brasil, com uma história 
repleta de contos populares sobre o macaco e a onça, lendas 
indígenas, fábulas, os ritmos e rimas, a fauna e a flora de cada bioma 
brasileiro onde vive a onça-pintada, de forma cômica, alegre e 
colorida.
Classificação: Livre

19h às 22h – Varanda Cultural – 2º Piso
Fireside de Hearthstone (Tavernas das Lendas) 
Encontro de jogadores do jogo de cartas para dispositivos móveis. 
Os participantes competem entre si representando um dos heróis 
em uma batalha onde o melhor estrategista vence.
Classificação: Livre

19h às 21h – Parque da Cultura
Fisioterapia e Ginástica Laboral, com o curso de 
Fisioterapia da Unifev
Aplicação de estações de Cinesioterapia Laboral, prática de 
alongamentos, dinâmicas de grupos e atividades lúdicas em 
ambiente de trabalho.
Classificação: Livre
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19h às 23h – Vasto Mundo – Galpão Principal
Oficina de competências socioemocionais para 
crianças, com o curso de Psicologia da Unifev
A oficina inclui três atividades que buscam promover habilidades 
socioemocionais infantis, desenvolvidas pelos alunos do curso de 
Psicologia da Unifev. 
Classificação: Livre

19h30 – Cinema Cultural – 1º Piso
Bate-papo com a Escritora Homenageada do 
Fliv, Maria Valéria Rezende (Mediação: Pierre 
André Ruprecht)
Nasceu em 1942, em Santos, SP, onde viveu até os 18 anos. Formada 
e Língua e Literatura Francesa, Pedagogia e mestre em Sociologia. 
Dedicou-se desde os anos 1960 à Educação Popular, em diferentes 
regiões do Brasil e no exterior, passando a trabalho por todos os 
continentes. Vive na Paraíba desde 1976. Às vésperas dos 60 anos, 
em 2001, começou a publicar literatura com a primeira versão 
do livro “Vasto Mundo” (Ed. Beca), reeditado em nova versão 
(2015, Alfaguara) traduzida e publicada na França em 2017 (Ed 
Anacaona). Desde 2004 participa do Clube do Conto da Paraíba 
que a estimulou a continuar a escrever ficção. Seu romance “O voo 
da guará vermelha” (Objetiva, 2005) foi publicado em Portugal, 
França e duas edições em Espanha (espanhol e catalão). Ganhou 
um Jabuti em 2009, categoria infantil, com “No risco do caracol” 
(Autêntica, 2008) e em 2013, categoria juvenil, com o romance 
“Ouro dentro da cabeça” (Autêntica 2012). Escreve ficção, poesia e 
é também tradutora. Ganhou o Jabuti de melhor romance e livro do 
ano de ficção com Quarenta dias (Alfaguara, 2014). Seu romance 
“Outros Cantos” ganhou o Prêmio Casa de Las Américas (Cuba, 
2017) e Prêmio São Paulo Literatura (2017). Acabou de lançar um 
novo romance intitulado “Carta à Rainha Louca” (Alfaguara, 2019). 
Participa do Movimento Mulherio das Letras. 
Classificação: Livre

19h30 às 21h30 – Feito à mão – Artesanato 
Oficina| Cartum, com Jefferson Martinelli 
(Alpendre Ateliê)
A oficina propõe na prática, ao público com ou sem experiência, 
o estudo de estruturas de desenho estilo cartoon, aplicada para 
história em quadrinhos.
Classificação: Livre

21h – Auditório Externo – 1º Piso
Sarau Cultural| Amilar Riva e Hélida Rapassi
O cancioneiro popular, de várias épocas, promete emocionar e 
animar o público, por meio do sarau.
Classificação: Livre

22h – Vasto Mundo – Galpão Principal
Sarau com Sarah Celi
Pop-rock nacional, Anos 90, MPB e músicas francesas prometem 
animar o público no Fliv. Nascida na cidade de Paris, na França, 
Sarah frequentou curso de canto coral, técnica vocal e é autodidata 
em violão. No Brasil, atua como cantora e interprete e já participou 
do programa Máquina da Fama, em São Paulo, Edith Piaff.
Classificação: Livre

22/OUTUBRO
TERÇA-FEIRA

7h30 às 22h – Museu Municipal - 3º Piso 
Exposição| “Retrospectiva Natanael Longo”
Na exposição, o público conhecerá trabalhos de Natanael Longo, 
atuais e também os que refletem a maturidade de um artista que 
combina o amplo domínio da técnica ao talento e à sensibilidade. 
Classificação: Livre

7h30 às 22h - Centro Cultural – 1º Piso
Exposição| “Poesia de Ver”
A memória afetiva será despertada durante a exposição que une 
fotografia e literatura. Todos os textos e fotos são produções da 
jornalista Ester Alkimin, que também busca sensibilizar o público 
sobre a poesia. 
Classificação: Livre

7h30 às 22h – Museu Municipal - 3º Piso 
Exposição| “Litterarum Amor”
Exposição inspirada no movimento artístico do romantismo, 
sintetizando este período da arte e literatura em fotografia.
Classificação: Livre

7h30 – Vasto Mundo – Galpão Principal
Receptivo (Cia. Aliteatro)
Para começar bem o dia, um ambiente imersivo e festivo, utilizando 
de jogos e dinâmicas circenses, mesclado com musicalização e a 
linguagem do palhaço, despertando um sentimento contagiante 
para celebrar este grande encontro, que é o Fliv.
Classificação: Livre

8h, 9h, 10h e 11h – Vasto Mundo – Galpão Principal
Contação de Histórias| Contos Populares, com 
Grupo Três Marias e Um João
Três contos prometem encantar e envolver o público na magia da 
literatura. Em “A festa no céu”, conto popular brasileiro, um sapo 
esperto resolve que também quer ir à festa no céu, mesmo não 
tendo asas, para isso se esconde na viola do compadre urubu. Em “O 
veado e a onça”, os animais protagonistas sem perceber, constroem 
juntos uma mesma casa, até que um dia se encontram na porta da 
moradia. Resolvem morar juntos, mas o medo que sentem um do 
outro cresce cada vez mais. Em “A História mais longa do mundo”, 
uma rainha adora ouvir histórias, mas um dia ela se cansa do seu 
contador e lança um desafio no reino: Quem seria capaz de contar 
uma história tão longa que só acabasse quando a rainha dissesse 
“Basta!”?
Classificação: Livre

8h às 11h – Mundo Encantado – Primeiríssima Infância - 1º Piso
Atividade de pediatria: afogamento e 
ressuscitação para crianças
O curso de Medicina da Unifev apresentará orientações de primeiros 
socorros e em casos de afogamento.
Classificação: Livre

9h – Outro Mundo – Galpão Ramal
Contação de Histórias para idosos| Águas 
Nossas, com Cia. Cênica
Histórias que navegam pelas águas do tempo. No quintal da 
memória, a lembrança é visita certa. As canções entoadas pela 
saudade chegam como correnteza do que não se pode esquecer.
Classificação: Livre
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9h – Auditório Externo – 1º Piso
Grupo Poder do Crochê
Apresentação de “Linhas e Histórias do Grupo ‘O Poder do Crochê’”, 
apoiado pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família 
(PAIF), da Secretaria de Assistência Social, 
Classificação: Livre

9h às 10h – Varanda Cultural – 2º Piso
Oficina| Alimentação saudável para crianças
Atividade do curso de Nutrição da Unifev com o objetivo de falar 
sobre alimentação saudável para crianças de 5 e 6 anos. 
Classificação: Livre

9h às 10h – Biblioteca – 2º Piso
Aula de Xadrez, com Edenilson Garcia
O público poderá conhecer na prática o jogo de Xadrex como 
“esporte-arte-ciência”. 
Classificação: Livre

9h às 11h – Biblioteca – 2º Piso
Oficina Maker - Internet das Coisas - conceito de 
programação básica
A oficina propõe o oferecimento de uma atividade mão na massa 
focada na construção de protótipos da chamada Internet das Coisas. 
Classificação: 15 anos
Vagas: 20 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local

9h às 10h30 – Sala de Oficinas – 2º Piso
Oficina HQ - Produção de charges e cartuns, 
com Caco Galhardo
Estudos de trabalhos de cartunistas e chargistas renomados como 
Steinberg, Millôr, Angeli, Matt Groening, Roz Chast, Liza Donnely e 
Bruce Eric Kaplan. Estilização e composição. Atividades práticas.
Classificação: 12 anos
Vagas: 15 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local

10h às 11h – Varanda Cultural – 2º Piso
Oficina| De onde vêm os alimentos
Atividade do curso de Nutrição da Unifev com o objetivo de falar 
sobre alimentação saudável para crianças de 6 a 8 anos. 
Classificação: Livre

10h às 11h – Brinquedoteca – 2º Piso
Mediação de leitura e encontro, com Janine 
Rodrigues
Nesta atividade acontece a mediação de leitura de dois de seus livros 
“Histórias do velho Nestor, contando seus contos de horror” e “Onde 
está o Boris?” Após a mediação de leitura, o público é convidado a 
procurar o gato Boris, seguindo pistas escondidas pela Piraporiando. 
Ao final todos e todas poderão fazer perguntas para autora para 
saber um pouco mais sobre suas inspirações para escrever os livros e 
sobre a criação de seus personagens.
Classificação: Livre

12h, 13h e 14h – Vasto Mundo – Galpão Principal
Contação de Histórias| EntreContos, com Dani 
Ribeiro
Idealizado pela contadora de histórias Dani Ribeiro, o projeto 
EntreContos propõe ao público uma viagem interativa para dentro 
de “Nós”. A atração é uma união de histórias que tratam do bem 
viver e ressignificação de nossas próprias histórias e origens. 
Classificação: Livre

13h30 às 15h30 – Cinema Cultural – 1º Piso
Lançamento do livro A história de Votuporanga 
para crianças, da autora Elaine Cristina Ferreira de 
Oliveira (ProAC Município Votuporanga*)
O livro ilustrado conta a história da cidade para o público infantil. 
Classificação: Livre

14h às 15h30 – Sala de Oficinas – 2º Piso
Oficina HQ - Produção de tiras, com Caco 
Galhardo
Um mergulho na produção de 20 anos do autor e estudos de outros 
cartunistas como Laerte, Angeli, Tony Millionaire, Kaz e Liniers. 
Estilização e composição. Atividades práticas.
Classificação: 12 anos
Vagas: 15 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local

14h às 15h – Biblioteca – 2º Piso
Aula de Xadrez, com Edenilson Garcia
O público poderá conhecer na prática o jogo de Xadrex como 
“esporte-arte-ciência”. 
Classificação: Livre

14h às 16h – Feito à mão – Artesanato 
Oficina| Alfineteiro com material reciclável, com 
Regina Mieko (Alpendre Ateliê)
A oficina propõe ao público, com ou sem experiência, a confecção 
manual de um alfineteiro feito com retalhos de tecidos e cds. Últil 
para costura.
Classificação: 12 anos

14h às 16h – Biblioteca – 2º Piso
Oficina Maker - Sabre de Luz de Star Wars - 
conceito de introdução elétrica
Durante essa atividade, as crianças poderão aprender sobre o 
funcionamento de circuitos elétricos e sobre como funcionam 
circuitos simples e em série. Após isso, será proposto um projeto 
maker que envolve atividades para a construção de um projeto que 
maker no formato de um sabre de luz do filme Star Wars.
Classificação: 7 a 12 anos
Vagas: 20 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local

14h às 19h – Varanda Cultural – 2º Piso
Amostra de Boardgames (Guerreiro Offline) 
Amostra de jogos de tabuleiro que ajudam a desenvolver várias 
áreas cognitivas em forma de diversão.
Classificação: Livre

15h – Outro Mundo – Galpão Principal
Contação de Histórias| A história que a manhã 
ouviu do vento e contou ao tempo, com Cia. 
Cênica
Dia e noite, claro e escuro, frio e calor, fora e dentro, sol e lua. 
Cantaremos essa história de amor, embalados por Caetano Veloso e 
suas canções sobre as pessoas e o espaço.
Classificação: Livre

15h – Mundo Encantado – Primeiríssima Infância - 1º Piso
Oficina| Musicalidade brincante e possibilidades 
sonoras, com André Castanheira 
A oficina apresenta possibilidades de ações e brincadeiras, norteadas 
pelo movimento corporal, por jogos musicais e pelo ritmo percussivo 
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das colheres, propondo a união entre música, dança, linguagem e 
canto, no sentido de favorecer o desenvolvimento das capacidades 
artísticas, criativas, emocionais das crianças, que interagem entre si e 
com a música de forma lúdica e muito divertida! 
Classificação: Livre

15h e 16h – Vasto Mundo – Galpão Principal
Contação de Histórias, com Ricardo Diaz (ProAC 
Município Votuporanga*)
O público se envolverá com as estórias folclóricas e clássicas, 
que levarão cada um a uma deliciosa viagem entre o real e o 
surreal, tornando o contador apenas um mediador e o ouvinte o 
protagonista. 
Classificação: Livre

15h, 16h e 17h – Rimas e versos – Pátio CIT
Aula livre de Danças Urbanas, com Ticko Bboy e 
convidados
Aula aberta de danças urbanas, com passos livres, mesclando 
técnicas e coreografias de hip hop, house dance, breaking e estilos 
da dança de rua, com Ticko Bboy e dançarinos convidados.
Classificação: Livre

15h às 16h – Brinquedoteca – 2º Piso
Mediação de leitura e encontro com Janine 
Rodrigues
Nesta atividade acontece a mediação de leitura de dois de seus livros 
– Histórias do velho Nestor, contando seus contos de horror e Onde 
está o Boris? Após a mediação de leitura o público é convidado a 
procurar o gato Boris, seguindo pistas escondidas pela Piraporiando. 
Ao final todos e todas poderão fazer perguntas para autora para 
saber um pouco mais sobre suas inspirações para escrever os livros e 
sobre a criação de seus personagens.
Classificação: Livre

16h às 17h30 – Cinema Cultural e Guarda-Chuva – 1º Piso
Oficina Brincando com as Palavras, com Marilene 
Pacheco Teubner
A vida é repleta de poesia, e podemos percebê-la de formas variadas 
quando observamos, tocamos, ouvimos e somos invadidos pelas 
sensações que emocionam. A oficina busca estimular o hábito da 
leitura e escrita através da poética apresentada de forma lúdica pela 
ativista cultural Marilene Teubner. A construção de textos acontecerá 
de forma rimada pelos próprios alunos, que se inspirarão no meio em 
que vivem.
Classificação: Livre

16h às 17h – Parque da Cultura
Prática de atividade física para idosos, do 
Projeto de Extensão Fisioterapia Unifev/Unimed 
Preventiva
Estimular a prática de exercícios físicos é um dos objetivos do 
grupo, que no Fliv promoverá atividades de alongamento, treino 
proprioceptivo e cinesioterapia preventiva para idosos.
Classificação: Livre

16h às 17h – Parque da Cultura 
Sarau| Na Sombra da Árvore, com Gabriela 
Carvalho
A criatividade e a imaginação estarão em destaque no Sarau “Na 
Sombra da Árvore”, que busca resgatar os antigos valores, conhecer 
lendas e mitos, além de estimular a generosidade, a formação de 
opinião, a criação do hábito da leitura e também de ouvir histórias.

Classificação: Livre

16h às 18h – Feito à mão – Artesanato 
Oficina| Bordado da Vovó, com Adelina 
Fernandes (Alpendre Ateliê)
A oficina propõe ao público, com ou sem experiência, a partir de 
um risco em tecido, a confecção de bordado da vovó em linha 
trabalhando com diversos tipos de pontos.
Classificação: 12 anos

17h às 18h – Parque da Cultura
Ballet Aéreo, com Amanda Cunha
O público é convidado a se envolver com a arte circense, por meio 
da dança e da acrobacia. Uma experiência única e desafiadora. 
Classificação: Livre
Vagas: 30 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local

17h – Parque da Cultura
Aula de Yoga, com Elisandra Batista Santos
Yoga é uma filosofia de vida originária da Índia, que tem como 
objetivo principal a integração do ser. Através das práticas de 
técnicas de ásanas (posturas e movimentos físicos), pranayamas 
(controle de energia vital, da respiração) e meditação, a yoga 
promove equilíbrio entre corpo e mente, e amplia a consciência do 
indivíduo.
Classificação: Livre

17h – Parque da Cultura
Oficinas de Slackline, com Sloth Slackline
A prática do Slackline tem como objetivo trabalhar o equilíbrio, a 
consciência corporal e a concentração. O Slack é acessível para 
todas as pessoas, de crianças a idosos.
Classificação: Livre 

17h – Vasto Mundo – Galpão Principal
Aula de Dança de Salão (Roma Academia de 
Dança)
Ritmos diferentes, como forró, bolero, samba, soltinho e flashback, 
prometem movimentar a aula de iniciação a Dança de Salão. 
Classificação: Livre

17h às 18h – Parque da Cultura
Aula de Capoeira Kids, com Leonardo Magri
De maneira lúdica e interativa, as crianças são convidadas ao resgate 
da manifestação afrodescendente.
Classificação: 6 a 12 anos
Vagas: 30 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local

17h às 18h – Sala de Oficinas – 1º Piso
Oficina| Ponteira de Lápis: Artesanato Divertido, 
com Cristina Okoti
O público é convidado a aprender a confeccionar lindos e divertidos 
adereços para a decoração de lápis e de canetas.
Classificação: 6 anos
Vagas: 30 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local

18h às 19h – Sala de Oficinas – 1º Piso
Oficina| Fuxico: Artesanato para Crianças, com 
Cristina Okoti
A sobra de tecidos por ser transformada em pequenas almofadas. A 
atividade artesanal faz parte do universo cultural brasileiro.
Classificação: 6 a 12 anos
Vagas: 20 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local
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18h às 19h – Mundo Encantado – Primeiríssima Infância - 1º Piso
Oficina de Fantoches, com Maristela Maranho 
Antonieto (Secretaria da Educação de 
Votuporanga)
Trabalhar com fantoches desperta e incentiva nas crianças a 
criatividade, iniciativa, senso ecológico e valores como cooperação 
e amizade através dos personagens, além de contribuir para 
construção de vínculos entre pais e filhos.
Classificação: Livre

18h às 19h – Feito à mão – Artesanato 
Oficina| Marca Página Feltro, com Adriana Reis 
(Alpendre Ateliê)
A oficina propõe ao público, com ou sem experiência, a confecção 
manual de um marca página feito com feltro.
Classificação: 10 anos

18h30 – Auditório Externo – 1º Piso
Espetáculo| Uma Fada Às Avessas, com o Grupo 
Às Avessas
Copo-de-leite é uma fada aprendiz. Para se tornar Fada Madrinha – e 
pagar as contas! -, ela precisa somar pontos no currículo, realizando 
os mais diversos trabalhos. Acontece que ela só entra em furada! É 
encarando um bico como fada do dente que a desajeitada fadinha 
passará por poucas e boas, tudo para garantir o aluguel do mês!
Classificação: Livre

19h às 21h – Parque da Cultura
Fisioterapia e Ginástica Laboral, com o curso de 
Fisioterapia da Unifev
Aplicação de estações de Cinesioterapia Laboral, prática de 
alongamentos, dinâmicas de grupos e atividades lúdicas em 
ambiente de trabalho.
Classificação: Livre

19h às 22h – Varanda Cultural – 2º Piso
Fireside de Hearthstone (Tavernas das Lendas) 
Encontro de jogadores do jogo de cartas para dispositivos móveis. 
Os participantes competem entre si representando um dos heróis 
em uma batalha onde o melhor estrategista vence.
Classificação: Livre

19h30 às 22h – Sala de Oficinas – 1º Piso
Oficina| Etiqueta à mesa, com o curso de 
Nutrição da Unifev
Atividade prática sobre etiqueta à mesa. 
Classificação: Livre

19h30 – Cinema Cultural – 1º Piso
Bate-papo com o escritor Raphael Montes 
(Mediação: Pierre André Ruprecht)
Advogado e escritor, teve contos publicados em diversas antologias 
de mistério, como na prestigiada revista americana Ellery Queen’s 
Mystery Magazine. Aos 20 anos, impressionou a crítica e o público 
com Suicidas (ed. Benvirá), um suspense policial finalista do Prêmio 
Benvirá de Literatura 2010, do Prêmio Machado de Assis 2012 da 
Biblioteca Nacional e do prestigiado Prêmio São Paulo de Literatura 
2013. Todos os seus livros tiveram os direitos de adaptação vendidos 
para o cinema e estão em produção. Rafael também foi colunista 
do jornal O Globo e apresentador do programa sobre literatura 
“Trilha de Letras”, na TV Brasil. Além disso, já escreveu e colaborou 
na construção de roteiros para cinema e TV, como para a novela “A 

regra do jogo” (Rede Globo), série policial “Espinosa” (GNT), série de 
terror “SUPERMAX” (Rede Globo) e “Praça Paris” – Longa-metragem 
dirigido por Lucia Murat (Roteirista). 
Classificação: Livre

19h30 às 21h30 – Feito à mão – Artesanato 
Oficina| Coração em Feltro, com Adriana 
Camargo (Alpendre Ateliê)
A oficina propõe ao público, com ou sem experiência, a confecção 
manual de um coração, feito de feltro e fitas. Perfeito para 
lembrancinhas, pendurar em retrovisor de carro ou maçanetas de 
portas.
Classificação: 12 anos

20h às 22h – Vasto Mundo – Galpão Principal
Projeto| Rindo à Toa - Forró Universitário, com 
Dimas e Fernanda
Esta oficina busca apresentar como a dança pode ser favorável 
para sua qualidade de vida, de forma divertida. A dança também é 
responsável por promover a integração e a socialização. 
Classificação: 14 anos

21h – Auditório Externo – 1º Piso
Show| Os Sorrisos do Choro (ProAC Município 
Votuporanga*)
O Grupo de Choro Tradição, fundado em Votuporanga pelo 
músico Amilar Riva em 1984, encontra-se ativo nos dias atuais com 
bandolim, violão de sete cordas, cavaquinho e pandeiro. 
Classificação: Livre

22h – Vasto Mundo – Galpão Principal
Sarau Cultural com Som A3
O trio “Som A3” é reconhecido por encantar o público com acústico 
(violão, voz e percussão) e repertório eclético como MPB, pop rock, 
e samba. 
Classificação: Livre

23/OUTUBRO
QUARTA-FEIRA

7h30 às 22h – Museu Municipal - 3º Piso 
Exposição| “Retrospectiva Natanael Longo”
Na exposição, o público conhecerá trabalhos de Natanael Longo, 
atuais e também os que refletem a maturidade de um artista que 
combina o amplo domínio da técnica ao talento e à sensibilidade. 
Classificação: Livre

7h30 às 22h - Centro Cultural – 1º Piso
Exposição| “Poesia de Ver”
A memória afetiva será despertada durante a exposição que une 
fotografia e literatura. Todos os textos e fotos são produções da 
jornalista Ester Alkimin, que também busca sensibilizar o público 
sobre a poesia. 
Classificação: Livre

7h30 às 22h – Museu Municipal - 3º Piso 
Exposição| “Litterarum Amor”
Exposição inspirada no movimento artístico do romantismo, 
sintetizando este período da arte e literatura em fotografia.
Classificação: Livre
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7h30 – Vasto Mundo – Galpão Principal
Receptivo (Cia. Aliteatro)
Para começar bem o dia, um ambiente imersivo e festivo, utilizando 
de jogos e dinâmicas circenses, mesclado com musicalização e a 
linguagem do palhaço, despertando um sentimento contagiante 
para celebrar este grande encontro, que é o Fliv.
Classificação: Livre

8h – Outro Mundo – Galpão Ramal
Oficina de Tintas de Terra, com Paola Verssuti e 
Mariana Grandizoli
A oficina traz uma alternativa ecológica e de baixo custo para criar 
e pintar com produtos que não sejam tóxicos e que resgatam os 
conhecimentos tradicionais. O público é estimulado a cada instante 
desenvolver a criatividade e explorar texturas utilizando diferentes 
tipos de solo.
Classificação: Livre

8h, 9h e 10h – Vasto Mundo – Galpão Principal
Contação de Histórias| Contos Populares, com 
Grupo Três Marias e Um João
Três contos prometem encantar e envolver o público na magia da 
literatura. Em “A festa no céu”, conto popular brasileiro, um sapo 
esperto resolve que também quer ir à festa no céu, mesmo não 
tendo asas, para isso se esconde na viola do compadre urubu. Em “O 
veado e a onça”, os animais protagonistas sem perceber, constroem 
juntos uma mesma casa, até que um dia se encontram na porta da 
moradia. Resolvem morar juntos, mas o medo que sentem um do 
outro cresce cada vez mais. Em “A História mais longa do mundo”, 
uma rainha adora ouvir histórias, mas um dia ela se cansa do seu 
contador e lança um desafio no reino: Quem seria capaz de contar 
uma história tão longa que só acabasse quando a rainha dissesse 
“Basta!”?
Classificação: Livre

8h – Cinema Cultural – 1º Piso
Filme| Rio 1 (Parceria com ALDA - Aliança de 
Direitos Audiovisuais Ltda.)
Blu é uma arara azul que nasceu no Rio de Janeiro, mas, capturada 
na floresta, foi parar na fria Minnesota, nos Estados Unidos. Lá é 
criada por Linda, com quem tem um forte laço afetivo. Um dia, Túlio 
entra na vida de ambos. Ornitólogo, ele diz que Blu é o último macho 
da espécie e deseja que ele acasale com a única fêmea viva, que está 
no Rio de Janeiro. Linda e Blu partem para a cidade maravilhosa, 
onde conhecem Jade. Só que ela é um espírito livre e detesta ficar 
engaiolada, batendo de frente com Blu logo que o conhece. Quando 
o casal é capturado por uma quadrilha de venda de aves raras, eles 
ficam presos por uma corrente na pata. É quando precisam unir 
forças para escapar do cativeiro.
Classificação: Livre

9h – Outro Mundo – Galpão Ramal
Relicário de Memórias: ouvindo histórias, com 
Amorela Cria
Relicários são lugares destinados a guardar e proteger coisas 
preciosas. Na oficina os participantes serão conduzidos, por meio 
da leitura de poemas e de algumas perguntas sobre sua história, a 
construir o seu próprio relicário de memórias e do imaginário. 
Vagas: 30 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local
Classificação: Livre

9h às 10h – Biblioteca – 2º Piso
Aula de Xadrez, com Edenilson Garcia
O público poderá conhecer na prática o jogo de Xadrex como 
“esporte-arte-ciência”. 
Classificação: Livre

9h às 10h30 – Sala de Oficinas – 2º Piso
Oficina HQ - Como desenhar HQs e adaptar 
clássicos em HQ, com Caco Galhardo
Desenvolvimento de traço, criação do universo temático, narrativa, 
estudos de trabalhos de cartunistas e quadrinistas renomados. 
Estilização e composição. Atividades práticas.
Classificação: 12 anos
Vagas: 15 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local

9h às 11h – Biblioteca – 2º Piso
Maker - Luminária Gamer - conceito de circuito 
elétrico
Durante essa atividade, as crianças aprenderão sobre o 
funcionamento de circuitos elétricos e sobre quais materiais 
conduzem ou não a eletricidade. Após isso, será proposto um projeto 
maker que envolverá atividades de papercraft para a construção de 
uma luminária com personagens  do mundo dos videogames. 
Classificação: 7 a 12 anos
Vagas: 20 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local

10h às 11h – Brinquedoteca – 2º Piso
Mediação de leitura e encontro, com Janine 
Rodrigues
Nesta atividade acontece a mediação de leitura de dois de seus livros 
“Histórias do velho Nestor, contando seus contos de horror” e “Onde 
está o Boris?” Após a mediação de leitura, o público é convidado a 
procurar o gato Boris, seguindo pistas escondidas pela Piraporiando. 
Ao final todos e todas poderão fazer perguntas para autora para 
saber um pouco mais sobre suas inspirações para escrever os livros e 
sobre a criação de seus personagens.
Classificação: Livre

10h – Outro Mundo – Galpão Ramal
Parada Poética, com Renan Inquérito 
Realizado mensalmente, o sarau será reproduzido no Fliv, 
promovendo um intercâmbio entre os escritores e o público. Existe 
apenas uma regra: ouvidos inclinados à poesia! Por isso, os encontros 
proporcionam microfone aberto para a contação de histórias e 
poemas, celebrando a oralidade. A proposta é apresentar a literatura 
como algo acessível a todos.
Classificação: Livre

10h – Mundo Encantado – Primeiríssima Infância - 1º Piso
Oficina| Musicalidade brincante e possibilidades 
sonoras, com André Castanheira 
A oficina apresenta possibilidades de ações e brincadeiras, norteadas 
pelo movimento corporal, por jogos musicais e pelo ritmo percussivo 
das colheres, propondo a união entre música, dança, linguagem e 
canto, no sentido de favorecer o desenvolvimento das capacidades 
artísticas, criativas, emocionais das crianças, que interagem entre si e 
com a música de forma lúdica e muito divertida! 
Classificação: Livre

10h às 11h30 – Cinema Cultural e Guarda-Chuva – 1º Piso
Oficina Brincando com as Palavras, com Marilene 
Pacheco Teubner
A vida é repleta de poesia, e podemos percebê-la de formas variadas 
quando observamos, tocamos, ouvimos e somos invadidos pelas 
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sensações que emocionam. A oficina “Brincando com as Palavras” 
busca estimular o hábito da leitura e escrita através da poética 
apresentada de forma lúdica pela ativista cultural Marilene Teubner. 
A construção de textos acontecerá de forma rimada pelos próprios 
alunos, que se inspirarão no meio em que vivem.
Classificação: Livre

10h às 12h – Feito à mão – Artesanato 
Oficina| Penduricalho de Fuxico, com Regina 
Mieko (Alpendre Ateliê)
A oficina propõe ao público, com ou sem experiência, a confecção 
manual de um penduricalho feito de retalhos de tecidos, linhas 
e pedras, usando a técnica de fuxico. Podem ser usados como 
cortinas, divisórias e enfeites.
Classificação: 12 anos

11h e 12h – Vasto Mundo – Galpão Principal
Contação de Histórias, com Ricardo Diaz (ProAC 
Município Votuporanga*)
O público se envolverá com as histórias folclóricas e clássicas, 
que levarão cada um a uma deliciosa viagem entre o real e o 
surreal, tornando o contador apenas um mediador e o ouvinte o 
protagonista. 
Classificação: Livre

13h e 14h – Vasto Mundo – Galpão Principal
Contação de Histórias| Contos Populares, com 
Grupo Três Marias e Um João
Três contos prometem encantar e envolver o público na magia da 
literatura. Em “A festa no céu”, conto popular brasileiro, um sapo 
esperto resolve que também quer ir à festa no céu, mesmo não 
tendo asas, para isso se esconde na viola do compadre urubu. Em “O 
veado e a onça”, os animais protagonistas sem perceber, constroem 
juntos uma mesma casa, até que um dia se encontram na porta da 
moradia. Resolvem morar juntos, mas o medo que sentem um do 
outro cresce cada vez mais. Em “A História mais longa do mundo”, 
uma rainha adora ouvir histórias, mas um dia ela se cansa do seu 
contador e lança um desafio no reino: Quem seria capaz de contar 
uma história tão longa que só acabasse quando a rainha dissesse 
“Basta!”?
Classificação: Livre

13h às 14h30 – Mundo Encantado – Primeiríssima Infância – 1º Piso
Mamaço, com Karen Fernanda B. Garcia 
(Secretaria da Saúde de Votuporanga)
Incentivar o aleitamento materno mostrando os benefícios reais da 
nutrição natural.
Classificação: Livre

14h às 15h – Biblioteca – 2º Piso
Aula de Xadrez, com Edenilson Garcia
O público poderá conhecer na prática o jogo de Xadrex como 
“esporte-arte-ciência”. 
Classificação: Livre

14h às 16h – Sala de Oficinas – 2º Piso
Oficina HQ - Oficina de Quadrinhos, com Thiago 
Souto
A criação de suas próprias histórias será estimulada pela oficina, que 
apresentará os conceitos básicos sobre a produção de HQs através 
da apresentação de conteúdo e atividade prática. Durante a oficina, 
o público conhecerá mais sobre os HQs
Classificação: 12 anos
Vagas: 15 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local

14h às 16h – Biblioteca – 2º Piso
Oficina Maker - Internet das Coisas - conceito de 
programação básica
A oficina propõe o oferecimento de uma atividade mão na massa 
focada na construção de protótipos da chamada Internet das Coisas. 
Classificação: 15 anos
Vagas: 20 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local

14h às 16h – Feito à mão – Artesanato 
Oficina| Chaveiro Flor Fofinha, com Regina Mieko 
(Alpendre Ateliê)
A oficina propõe ao público, com ou sem experiência, a confecção 
manual de um chaveiro, feito de retalhos de tecidos, usando a 
técnica do fuxico cheio. Podem ser usados como lembrancinhas ou 
pendurar em bolsas.
Classificação: 12 anos

14h30 às 15h30 – Cinema Cultural – 1º Piso
Lançamento do Livro Trilhas, de Maria Neiva de 
Lima Pedroso
Desde 1961, Maria Neiva de Lima Pedroso mora em Votuporanga, 
onde foi professora primária no CEM Deputado Narciso Pieroni. Foi 
o nascimento dos três bisnetos, em 2017, que motivou a professora 
aposentada a escrever essa história infantil, uma ficção composta 
por encantos e por lembranças ressignificadas de sua própria 
infância.
Classificação: Livre

15h – Outro Mundo – Galpão Ramal
Relicário de Memórias: ouvindo histórias, com 
Amorela Cria
Relicários são lugares destinados a guardar e proteger coisas 
preciosas. Na oficina os participantes serão conduzidos, por meio 
da leitura de poemas e de algumas perguntas sobre sua história, a 
construir o seu próprio relicário de memórias e do imaginário. 
Vagas: 30 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local
Classificação: Livre

15h e 16h – Vasto Mundo – Galpão Principal
Contação de Histórias| Histórias de Piratas em: O 
Tesouro Perdido (Cia. Entre Aspas)
As clássicas histórias de piratas não são bem as que você verá 
por aqui. Essa história começa com dois atrapalhados piratas, 
SALXA e FLORA e sua tripulação que juntos seguem uma aventura 
pelos mares e, em meio a muita fantasia e muita diversão, vão em 
busca do tesouro perdido. Mas, esse “tesouro” não era bem o que 
eles estavam imaginando que seria e o desfecho dessa aventura 
surpreenderá a todos.
Classificação: Livre

15h – Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo
Espetáculo Teatral| Morte e Vida Severina (IFSP 
Votuporanga)
O texto Morte e Vida Severina, do poeta modernista João Cabral de 
Melo Neto, foi escrito entre 1954 e 1955 e tornou-se um clássico da 
literatura brasileira. A trama conta a história de Severino, um retirante 
que sai do sertão em busca de melhores condições de sobrevivência, 
em um espaço onde a seca não comprometa tanto a vida. No Fliv, 
ela será encenada com música ao vivo por 30 alunos do 3º ano do 
curso Técnico Integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal, que 
desdobram-se entre os personagens, retratando os vários severinos 
que compõem o cenário do nordeste brasileiro.
Classificação: Livre
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15h às 17h – Rimas e Versos – Pátio CIT
Bailando - Uma Tarde Dançante para Melhor 
Idade, com Dimas e Fernanda
A dança é uma prática corporal que proporciona ao idoso uma 
experiência física, emocional, lúdica, social e expressiva, melhorando 
a qualidade de vida, através de um espaço de diversão e cultura e de 
integração social. A dança traz leveza, é uma ótima terapia, melhor 
ainda quando praticada em lugares abertos, como parques. Esta 
oficina convida os grupos da melhor idade para uma tarde dançante, 
onde haverá aula de dança de salão com prática ao ar livre e música 
ao vivo.
Classificação: Livre

15h às 16h – Brinquedoteca – 2º Piso
Mediação de leitura e encontro, com Janine 
Rodrigues
Nesta atividade acontece a mediação de leitura de dois de seus livros 
“Histórias do velho Nestor, contando seus contos de horror” e “Onde 
está o Boris?” Após a mediação de leitura, o público é convidado a 
procurar o gato Boris, seguindo pistas escondidas pela Piraporiando. 
Ao final todos e todas poderão fazer perguntas para autora para 
saber um pouco mais sobre suas inspirações para escrever os livros e 
sobre a criação de seus personagens.
Classificação: Livre

16h – Cinema Cultural
Palestra| Economia Criativa
Durante o bate-papo, os integrantes do grupo Conexão Criativa 
explicarão o que é Economia Criativa, como surgiu o grupo em 
Votuporanga e como os profissionais podem, juntos, promover o 
setor artístico e de eventos através da criatividade. 
Classificação: Livre

16h às 17h10 – Varanda Cultural – 2º Piso
Oficina| Vivência em Terapia do Som, com Lucas 
Damázio
A terapia sonora e todo o universo que engloba a relação das 
vibrações sonoras e a nossa natureza interior serão estudadas 
durante a oficina, que busca despertar o relaxamento, melhorar o 
estado de clareza e o autocuidado.
Classificação: Livre

16h às 18h – Feito à mão – Artesanato 
Oficina| Bordado Flor em Sianinha, com Adelina 
Fernandes (Alpendre Ateliê)
A oficina propõe ao público, com ou sem experiência, a confecção 
de bordado de flor em sianinha a partir de um risco em tecido.
Classificação: 12 anos

16h – Outro Mundo – Galpão Ramal
Parada Poética, com Renan Inquérito 
Realizado mensalmente, o sarau será reproduzido no Fliv, 
promovendo um intercâmbio entre os escritores e o público. Existe 
apenas uma regra: ouvidos inclinados à poesia! Por isso, os encontros 
proporcionam microfone aberto para a contação de histórias e 
poemas, celebrando a oralidade. A proposta é apresentar a literatura 
como algo acessível a todos.
Classificação: Livre

16h às 17h – Parque da Cultura 
Sarau| Na Sombra da Árvore, com Gabriela 
Carvalho
A criatividade e a imaginação estarão em destaque no Sarau “Na 

Sombra da Árvore”, que busca resgatar os antigos valores, conhecer 
lendas e mitos, além de estimular a generosidade, a formação de 
opinião, a criação do hábito da leitura e também de ouvir histórias.
Classificação: Livre

17h – Rimas e Versos – Pátio CIT
Aula livre de Danças Urbanas, com Ticko Bboy e 
convidados
Aula aberta de danças urbanas, com passos livres, mesclando 
técnicas e coreografias de hip hop, house dance, breaking e estilos 
da dança de rua, com Ticko Bboy e dançarinos convidados.
Classificação: Livre

17h às 18h – Parque da Cultura
Ballet Aéreo, com Amanda Cunha
O público é convidado a se envolver com a arte circense, por meio 
da dança e da acrobacia. Uma experiência única e desafiadora. 
Classificação: Livre
Vagas: 30 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local

17h – Parque da Cultura
Aula de Yoga, com Elisandra Batista Santos
Yoga é uma filosofia de vida originária da Índia, que tem como 
objetivo principal a integração do ser. Através das práticas de 
técnicas de ásanas (posturas e movimentos físicos), pranayamas 
(controle de energia vital, da respiração) e meditação, a yoga 
promove equilíbrio entre corpo e mente, e amplia a consciência do 
indivíduo.
Classificação: Livre

17h – Parque da Cultura
Oficinas de Slackline, com Sloth Slackline
A prática do Slackline tem como objetivo trabalhar o equilíbrio, a 
consciência corporal e a concentração. O Slack é acessível para 
todas as pessoas, de crianças a idosos.
Classificação: Livre 

17h – Vasto Mundo – Galpão Principal
Aula de Dança de Salão (Roma Academia de 
Dança)
Ritmos diferentes, como forró, bolero, samba, soltinho e flashback 
prometem movimentar a aula de iniciação à Dança de Salão. 
Classificação: Livre

17h às 18h – Parque da Cultura
Aula de Capoeira Kids, com Leonardo Magri
De maneira lúdica e interativa, as crianças são convidadas ao resgate 
da manifestação afrodescendente.
Classificação: 6 a 12 anos
Vagas: 30 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local

17h às 18h – Sala de Oficinas – 1º Piso
Oficina| Ponteira de Lápis: Artesanato Divertido, 
com Cristina Okoti
O público é convidado a aprender a confeccionar lindos e divertidos 
adereços para a decoração de lápis e de canetas.
Classificação: 6 anos
Vagas: 30 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local

18h às 19h – Sala de Oficinas – 1º Piso
Oficina| Fuxico: Artesanato para Crianças, com 
Cristina Okoti
A sobra de tecidos por ser transformada em pequenas almofadas. A 
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atividade artesanal faz parte do universo cultural brasileiro.
Classificação: 6 a 12 anos
Vagas: 20 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local

18h às 19h – Feito à mão – Artesanato 
Oficina| Marca Página Feltro, com Adriana Reis 
(Alpendre Ateliê)
A oficina propõe ao público, com ou sem experiência, a confecção 
manual de um marca página feito com feltro.
Classificação: 10 anos

18h30 – Auditório Externo – 1º Piso
Espetáculo| Viagem das Sensações (Cia. Teatro 
de Maria)
A Brisa, por ser uma menina muito insatisfeita com sua condição 
de ar, resolve procurar uma cor. Nessa aventura, encontra alguns 
personagens que a faz entender o quão especial ela continua a ser 
mesmo do seu modo. A peça incita uma reflexão sobre a condição 
que nos encontramos, como agir para procurar melhorias e a olhar 
o próximo de uma maneira reflexiva entendendo as dificuldades das 
vivências de cada um.
Classificação: Livre

19h às 21h – Parque da Cultura
Fisioterapia e Ginástica Laboral, com o curso de 
Fisioterapia da Unifev
Aplicação de estações de Cinesioterapia Laboral, prática de 
alongamentos, dinâmicas de grupos e atividades lúdicas em 
ambiente de trabalho.
Classificação: Livre

19h às 20h – Mundo Encantado – Primeiríssima Infância
Contação de Histórias, com Wesley Cristina 
Bego Rossini e Palhaço Palmito (Secretaria da 
Educação de Votuporanga)
Contar histórias estimula a criança a sonhar e imaginar, além de 
trabalhar emoções e sentimentos de forma prazerosa e significativa. 
Cria momentos de afeto, incentiva a leitura, estimula a criatividade e 
a melhora da oralidade.
Classificação: Livre

19h30 – Cinema Cultural – 1º Piso
Bate-Papo com o cartunista Caco Galhardo 
(Mediação: Pierre André Ruprecht)
O cartunista e roteirista paulistano Caco Galhardo tem uma tira 
diária na Folha de São Paulo, dez livros publicados e colaborações 
para publicações como Piauí e The Economist. Alguns de seus 
personagens já viraram animações no canal Cartoon Network e sua 
personagem Lili A EX foi adaptada para uma premiada série de 
ficção no canal GNT. Também escreve para cinema (longa-metragem 
Mulheres Alteradas) e teatro, com três peças montadas entre 2010 
e 2017. Sua adaptação de clássico para quadrinhos, Dom Quixote 
Volume 2, foi um dos finalistas do Prêmio Jabuti 2014, na categoria 
ilustração.
Classificação: Livre

19h30 – Mirante Fliv – Deck
Kung Fu, Arte e Filosofia, do Grupo Punhos 
Unidos (ProAC Município Votuporanga*)
A escola de Kung Fu Punhos Unidos tem por objetivo a formação 
de uma equipe de Dança do Leão em Votuporanga, fomentando 
a cultura chinesa e a arte marcial como elemento transformador, 

emancipatório e de grande beleza estética, valorizando a riqueza 
das tradições do povo chinês, bem como suas contribuições para 
sociedade ocidental.
Classificação: Livre

19h30 – Varanda Cultural – 2º Piso
Oficina| Vivência em Terapia do Som, com Lucas 
Damázio
A terapia sonora e todo o universo que engloba a relação das 
vibrações sonoras e a nossa natureza interior serão estudadas 
durante a oficina, que busca desperar o relaxamento, melhorar o 
estado de clareza e o autocuidado.
Classificação: Livre

19h30 às 21h30 – Feito à mão – Artesanato 
Oficina| Cartum, com Jefferson Martinelli 
(Alpendre Ateliê)
A oficina propõe na prática, ao público com ou sem experiência, 
o estudo de estruturas de desenho estilo cartoon, aplicada para 
história em quadrinhos.
Classificação: Livre

19h30 às 21h – Sala de Oficinas – 2º Piso
Oficina| Introdução à Fotografia Digital, com 
Ravel Gimenes
Workshop destinado para aqueles que pretendem conhecer um 
pouco mais sobre a fotografia digital, através dos conceitos e das 
técnicas utilizadas para a elaboração de uma boa imagem com ou 
celular ou com uma câmera profissional. 
Classificação: Livre
Vagas: 15 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local

20h – Parque da Cultura
Alma - Coexistir - Intervenção de Dança 
Contemporânea, com Mariana Maricato (Studio 
de Dança Mariana Maricato)
Uma intervenção refletiva sobre a alma humana e a coexistência. O 
ver-se e o ver o outro. O compreender-se e compreender o outro. 
Perdoar-se para desenvolver-se.
Classificação: 

20h às 22h – Vasto Mundo – Galpão Principal
Projeto| Rindo à Toa - Forró Universitário, com 
Dimas e Fernanda
Esta oficina busca apresentar como a dança pode ser favorável 
para sua qualidade de vida, de forma divertida. A dança também é 
responsável por promover a integração e a socialização. 
Classificação: 14 anos

21h – Outros Cantos – Palco Principal
Show | Banda Musical Zequinha de Abreu
A Banda Musical Zequinha de Abreu, dirigida pelo Maestro 
Horácio dos Santos Júnior (Tuca), tem em seu repertório diversas 
composições consagradas da Música Popular Brasileira e clássicos 
internacionais. A Corporação fundada em 31 de dezembro de 1974, 
conta hoje com 36 integrantes e é constituída por naipes de metais 
(com trompetes, trombones, eufônios e baixo tuba), madeiras (com 
clarinetes, saxofones, flauta transversal, teclado, contrabaixo elétrico, 
bateria e percussão) e vocalistas.
Classificação: Livre
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22h – Vasto Mundo – Galpão Principal
Sarau Cultural com Monahra  - Acústico 2M’s
Acústico 2M’s é um projeto musical criado pelos músicos Monahra 
Negrini e Márcio Lissone. A dupla une as vozes com violão e 
Cajon. O estilo musical é o Pop e Rock, com canções nacionais e 
internacionais que marcaram época e também atuais, além de MPB. 
Classificação: Livre

24/OUTUBRO
QUINTA-FEIRA

7h30 às 22h – Museu Municipal - 3º Piso 
Exposição| “Retrospectiva Natanael Longo”
Na exposição, o público conhecerá trabalhos de Natanael Longo, 
atuais e também os que refletem a maturidade de um artista que 
combina o amplo domínio da técnica ao talento e à sensibilidade. 
Classificação: Livre

7h30 às 22h - Centro Cultural – 1º Piso
Exposição| “Poesia de Ver”
A memória afetiva será despertada durante a exposição que une 
fotografia e literatura. Todos os textos e fotos são produções da 
jornalista Ester Alkimin, que também busca sensibilizar o público 
sobre a poesia. 
Classificação: Livre

7h30 às 22h – Museu Municipal - 3º Piso 
Exposição| “Litterarum Amor”
Exposição inspirada no movimento artístico do romantismo, 
sintetizando este período da arte e literatura em fotografia.
Classificação: Livre

7h30 – Vasto Mundo – Galpão Principal
Receptivo (Cia. Aliteatro)
Para começar bem o dia, um ambiente imersivo e festivo, utilizando 
de jogos e dinâmicas circenses, mesclado com musicalização e a 
linguagem do palhaço, despertando um sentimento contagiante 
para celebrar este grande encontro, que é o Fliv.
Classificação: Livre

8h, 9h e 10h – Vasto Mundo – Galpão Principal
Contação de Histórias| EntreContos, com Dani 
Ribeiro
Idealizado pela contadora de histórias Dani Ribeiro, o projeto 
EntreContos propõe ao público uma viagem interativa para dentro 
de “Nós”. A atração é uma união de histórias que tratam do bem 
viver e ressignificação de nossas próprias histórias e origens. 
Classificação: Livre

8h – Outro Mundo – Galpão Ramal
Oficina de Tintas de Terra, com Paola Verssuti e 
Mariana Grandizoli
A oficina traz uma alternativa ecológica e de baixo custo para criar 
e pintar com produtos que não sejam tóxicos e que resgatam os 
conhecimentos tradicionais. O público é estimulado a cada instante 
desenvolver a criatividade e explorar texturas utilizando diferentes 
tipos de solo.
Classificação: Livre

8h – Cinema Cultural – 1º Piso
Bate-papo | Pesquisa Científica Girinos do Brasil
A coleção Girinos do Brasil é fruto de um grande trabalho de 
pesquisa com a parceira  de mais de 15 pesquisadores de todo 
o Brasil. O objetivo do trabalho foi buscar todas as informações 
possíveis sobre os girinos para entendermos melhor questões 
ambientais, ecológicas e taxonômicas não só para a população 
científica, mas para todos, principalmente crianças e jovens.
Classificação: Livre

9h – Outro Mundo – Galpão Ramal
Relicário de Memórias: ouvindo histórias, com 
Amorela Cria
Relicários são lugares destinados a guardar e proteger coisas 
preciosas. Na oficina os participantes serão conduzidos, por meio 
da leitura de poemas e de algumas perguntas sobre sua história, a 
construir o seu próprio relicário de memórias e do imaginário. 
Vagas: 30 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local
Classificação: Livre

9h às 10h – Biblioteca – 2º Piso
Aula de Xadrez, com Edenilson Garcia
O público poderá conhecer na prática o jogo de Xadrex como 
“esporte-arte-ciência”. 
Classificação: Livre

9h30 às 11h – Sala de Oficinas – 2º Piso
HQ - Oficina de Quadrinho, com Thiago Souto
A criação de suas próprias histórias será estimulada pela oficina, que 
apresentará os conceitos básicos sobre a produção de HQs através 
da apresentação de conteúdo e atividade prática. Durante a oficina, 
o público conhecerá mais sobre os HQs
Classificação: 12 anos
Vagas: 15 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local

9h às 11h – Biblioteca – 2º Piso
Oficina Maker - Sabre de Luz de Star Wars - 
conceito de introdução elétrica
Durante essa atividade, as crianças poderão aprender sobre o 
funcionamento de circuitos elétricos e sobre como funcionam 
circuitos simples e em série. Após isso, será proposto um projeto 
maker que envolve atividades para a construção de um projeto que 
maker no formato de um sabre de luz do filme Star Wars.
Classificação: 7 a 12 anos
Vagas: 20 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local

10h – Outro Mundo – Galpão Ramal
Parada Poética, com Renan Inquérito 
Realizado mensalmente, o sarau será reproduzido no Fliv, 
promovendo um intercâmbio entre os escritores e o público. Existe 
apenas uma regra: ouvidos inclinados à poesia! Por isso, os encontros 
proporcionam microfone aberto para a contação de histórias e 
poemas, celebrando a oralidade. A proposta é apresentar a literatura 
como algo acessível a todos.
Classificação: Livre

10h – Cinema Cultural – 1º Piso 
Oficina de Youtube, com Marcelo Bechara Frange
Hoje em dia ser YouTuber é uma das profissões mais desejadas 
ds jovens. É possível começar a carreira sem computador, só com 
celular. Através do aparelho, gravamos, editamos e, com o aplicativo 
do YouTube, publicamos o conteúdo no canal. 
Classificação: Livre

Bate-papo
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10h às 11h – Brinquedoteca – 2º Piso
Mediação de leitura e encontro, com Janine 
Rodrigues
Nesta atividade acontece a mediação de leitura de dois de seus livros 
“Histórias do velho Nestor, contando seus contos de horror” e “Onde 
está o Boris?” Após a mediação de leitura, o público é convidado a 
procurar o gato Boris, seguindo pistas escondidas pela Piraporiando. 
Ao final todos e todas poderão fazer perguntas para autora para 
saber um pouco mais sobre suas inspirações para escrever os livros e 
sobre a criação de seus personagens.
Classificação: Livre

10h às 12h – Feito à mão – Artesanato 
Oficina| Bordado Flor em Fita, com Adelina 
Fernandes (Alpendre Ateliê)
A oficina propõe ao público com ou sem experiência, a partir de um 
risco em tecido, a confecção de bordado de flor em fita.
Classificação: 12 anos

11h e 12h – Vasto Mundo – Galpão Principal
Contação de Histórias| Histórias de Piratas em: O 
Tesouro Perdido (Cia. Entre Aspas)
As clássicas histórias de piratas não são bem as que você verá 
por aqui. Essa história começa com dois atrapalhados piratas, 
SALXA e FLORA e sua tripulação que juntos seguem uma aventura 
pelos mares e, em meio a muita fantasia e muita diversão, vão em 
busca do tesouro perdido. Mas, esse “tesouro” não era bem o que 
eles estavam imaginando que seria e o desfecho dessa aventura 
surpreenderá a todos.
Classificação: Livre

13h e 14h – Vasto Mundo – Galpão Principal
Contação de Histórias| Histórias de Piratas em: O 
Tesouro Perdido (Cia. Entre Aspas)
As clássicas histórias de piratas não são bem as que você verá 
por aqui. Essa história começa com dois atrapalhados piratas, 
SALXA e FLORA e sua tripulação que juntos seguem uma aventura 
pelos mares e, em meio a muita fantasia e muita diversão, vão em 
busca do tesouro perdido. Mas, esse “tesouro” não era bem o que 
eles estavam imaginando que seria e o desfecho dessa aventura 
surpreenderá a todos.
Classificação: Livre

13h às 14h35 – Cinema Cultural – 1º Piso
Filme| Monstros S.A (Parceria com ALDA - 
Aliança de Direitos Audiovisuais Ltda.)
Monstros S.A. é a maior fábrica de sustos existente. Localizada em 
uma dimensão paralela, a fábrica constrói portais que levam os 
monstros para os quartos das crianças, onde eles poderão lhes dar 
sustos e gerar a fonte de energia necessária para a sobrevivência da 
fábrica. Entre todos os monstros que lá trabalham o mais assustador 
de todos é James P. Sullivan, um grande e intimidador monstro de 
pelo azul e chifres, que é chamado de Sully por seus amigos. Seu 
assistente é Mike Wazowski, um pequeno ser de um olho só com 
quem tem por missão assustar as crianças, que são consideradas 
tóxicas pelos monstros.
Classificação: Livre

14h – Outro Mundo – Galpão Ramal
Oficina de Tintas de Terra, com Paola Verssuti e 
Mariana Grandizoli
A oficina traz uma alternativa ecológica e de baixo custo para criar 
e pintar com produtos que não sejam tóxicos e que resgatam os 
conhecimentos tradicionais. O público é estimulado a cada instante 

desenvolver a criatividade e explorar texturas utilizando diferentes 
tipos de solo.
Classificação: Livre

14h às 15h – Biblioteca – 2º Piso
Aula de Xadrez, com Edenilson Garcia
O público poderá conhecer na prática o jogo de Xadrex como 
“esporte-arte-ciência”. 
Classificação: Livre

14h às 16h – Sala de Oficinas – 2º Piso
Oficina HQ - Oficina de Quadrinhos, com Thiago 
Souto
A criação de suas próprias histórias será estimulada pela oficina, que 
apresentará os conceitos básicos sobre a produção de HQs através 
da apresentação de conteúdo e atividade prática. Durante a oficina, 
o público conhecerá mais sobre os HQs
Classificação: 12 anos
Vagas: 15 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local

14h às 16h – Biblioteca – 2º Piso
Oficina Maker - Robótica e Automação 
- conceito de robótica computacional e 
automação com arduíno
Durante essa atividade, as crianças poderão aprender sobre o 
funcionamento de circuitos elétricos e sobre quais materiais 
conduzem ou não a eletricidade. Após isso, será proposto um projeto 
maker que envolve atividades de papercraft para a construção de 
uma luminária com personagens do mundo dos videogames.
Classificação: 15 anos
Vagas: 20 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local

14h às 16h – Feito à mão – Artesanato 
Oficina| Macramê, com Lucas Damázio (Alpendre 
Ateliê)
Os participantes da oficina aprenderão as principais técnicas de 
macramê e seus diversos no artesanato. Cada participante produzirá 
um trabalho no formato á sua escolha, seja cortina, pulseira, colar, 
chaveiro, suporte para plantas, entre outros.
Classificação: 12 anos

15h – Outro Mundo – Galpão Ramal
Parada Poética, com Renan Inquérito 
Realizado mensalmente, o sarau será reproduzido no Fliv, 
promovendo um intercâmbio entre os escritores e o público. Existe 
apenas uma regra: ouvidos inclinados à poesia! Por isso, os encontros 
proporcionam microfone aberto para a contação de histórias e 
poemas, celebrando a oralidade. A proposta é apresentar a literatura 
como algo acessível a todos.
Classificação: Livre

15h, 16h e 17h – Rimas e Versos – Pátio CIT
Aula livre de Danças Urbanas, com Ticko Bboy e 
convidados
Aula aberta de danças urbanas, com passos livres, mesclando 
técnicas e coreografias de hip hop, house dance, breaking e estilos 
da dança de rua, com Ticko Bboy e dançarinos convidados.
Classificação: Livre

15h – Mundo Encantado – Primeiríssima Infância - 1º Piso
Oficina| Musicalidade brincante e possibilidades 
sonoras, com André Castanheira 
A oficina apresenta possibilidades de ações e brincadeiras, norteadas 
pelo movimento corporal, por jogos musicais e pelo ritmo percussivo 
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das colheres, propondo a união entre música, dança, linguagem e 
canto, no sentido de favorecer o desenvolvimento das capacidades 
artísticas, criativas, emocionais das crianças, que interagem entre si e 
com a música de forma lúdica e muito divertida! 
Classificação: Livre

15h – Cinema Cultural – 1º Piso
Oficina de Podcast, com Marcelo Bechara Frange
Os podcasts estão em alta e está enganado quem achou que precisa 
de muita estrutura para produzir. É possível gravar sem microfone, 
usando só os celulares e um computador, necessário para publicar e 
distribuir nas principais plataformas.
Classificação: Livre

15h às 17h – Varanda Cultural – 2º Piso
Prática de atividade física para idosos, do 
Projeto de Extensão “Fisioterapia Unifev/Unimed 
Preventiva”
Estimular a prática de exercícios físicos é um dos objetivos do 
grupo, que no Fliv promoverá atividades de alongamento, treino 
proprioceptivo e cinesioterapia preventiva para idosos.
Classificação: 60 anos

15h e 16h – Vasto Mundo – Galpão Principal
Contação de Histórias, com Ricardo Diaz (ProAC 
Município Votuporanga*)
O público se envolverá com as histórias folclóricas e clássicas, 
que levarão cada um a uma deliciosa viagem entre o real e o 
surreal, tornando o contador apenas um mediador e o ouvinte o 
protagonista. 
Classificação: Livre

15h às 16h – Brinquedoteca – 2º Piso
Mediação de leitura e encontro, com Janine 
Rodrigues
Nesta atividade acontece a mediação de leitura de dois de seus livros 
“Histórias do velho Nestor, contando seus contos de horror” e “Onde 
está o Boris?” Após a mediação de leitura, o público é convidado a 
procurar o gato Boris, seguindo pistas escondidas pela Piraporiando. 
Ao final todos e todas poderão fazer perguntas para autora para 
saber um pouco mais sobre suas inspirações para escrever os livros e 
sobre a criação de seus personagens.
Classificação: Livre

16h às 17h – Parque da Cultura 
Sarau| Na Sombra da Árvore
A criatividade e a imaginação estarão em destaque no Sarau “Na 
Sombra da Árvore”, que busca resgatar os antigos valores, conhecer 
lendas e mitos, ampliar o vocabulário e os pontos de vista, além de 
estimular a generosidade e a formação de opinião e a criação do 
hábito da leitura e também de ouvir histórias.
Classificação: Livre

16h às 18h – Feito à mão – Artesanato 
Oficina Chaveiro Girassol, com Regina Mieko 
(Alpendre Ateliê)
A oficina propõe ao público, com ou sem experiência, a confecção 
manual de um chaveiro de girassol, feito de retalhos de tecidos, fitas 
e pedras. Perfeitos como lembrancinhas e para pendurar em bolsas.
Classificação: 12 anos

17h às 18h – Parque da Cultura
Ballet Aéreo, com Amanda Cunha
O público é convidado a se envolver com a arte circense, por meio 

da dança e da acrobacia. Uma experiência única e desafiadora. 
Classificação: Livre
Vagas: 30 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local

17h – Parque da Cultura
Aula de Yoga, com Elisandra Batista Santos
Yoga é uma filosofia de vida originária da Índia, que tem como 
objetivo principal a integração do ser. Através das práticas de 
técnicas de ásanas (posturas e movimentos físicos), pranayamas 
(controle de energia vital, da respiração) e meditação, a yoga 
promove equilíbrio entre corpo e mente, e amplia a consciência do 
indivíduo.
Classificação: Livre

17h – Parque da Cultura
Oficinas de Slackline, com Sloth Slackline
A prática do Slackline tem como objetivo trabalhar o equilíbrio, a 
consciência corporal e a concentração. O Slack é acessível para 
todas as pessoas, de crianças a idosos.
Classificação: Livre 

17h – Vasto Mundo – Galpão Principal
Aula de Dança de Salão (Roma Academia de 
Dança)
Ritmos diferentes, como forró, bolero, samba, soltinho e flashback, 
prometem movimentar a aula de iniciação a Dança de Salão. 
Classificação: Livre

17h às 18h – Parque da Cultura
Aula de Capoeira Kids, com Leonardo Magri
De maneira lúdica e interativa, as crianças são convidadas ao resgate 
da manifestação afrodescendente.
Classificação: 6 a 12 anos
Vagas: 30 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local

17h às 18h – Sala de Oficinas – 1º Piso
Oficina| Ponteira de Lápis: Artesanato Divertido, 
com Cristina Okoti
O público é convidado a aprender a confeccionar lindos e divertidos 
adereços para a decoração de lápis e de canetas.
Classificação: 6 anos
Vagas: 30 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local

18h às 19h – Mundo Encantado – Primeiríssima Infância - 1º Piso
Oficina de Fantoches, com Maristela Maranho 
Antonieto
Trabalhar com fantoches desperta e incentiva nas crianças a 
criatividade, iniciativa, senso ecológico e valores como cooperação 
e amizade através dos personagens, além te contribuir para 
construção de vínculos entre pais e filhos.

18h às 19h – Sala de Oficinas – 1º Piso
Oficina| Fuxico: Artesanato para Crianças, com 
Cristina Okoti
A sobra de tecidos por ser transformada em pequenas almofadas. A 
atividade artesanal faz parte do universo cultural brasileiro.
Classificação: Livre
Vagas: 20 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local

18h às 19h – Feito à mão – Artesanato 
Oficina| Alfineteiro Joaninha, com Adriana Reis 
(Alpendre Ateliê)
A oficina propõe ao público, com ou sem experiência, a confecção 
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manual de um alfineteiro de joaninha, feito com feltro e tecido. Ótimo 
para costureiras.
Classificação: 10 anos

18h30 – Auditório Externo – 1º Piso
Show| Grupo de Referência SJ Rio Preto de 
Cordas Friccionadas do Projeto Guri
O conjunto é um dos 13 grupos musicais formados por adolescentes 
e jovens em estágio avançado de aprendizagem do Projeto Guri. 
A camerata é composta por violino, viola, violoncelo e contrabaixo. 
O grupo traz um repertório diversificado com maior destaque em 
peças eruditas de diversos períodos da história da música.
Classificação: Livre

19h às 21h – Parque da Cultura
Fisioterapia e Ginástica Laboral, com o curso de 
Fisioterapia da Unifev
Aplicação de estações de Cinesioterapia Laboral, prática de 
alongamentos, dinâmicas de grupos e atividades lúdicas em 
ambiente de trabalho.
Classificação: Livre

19h às 21h – Vasto Mundo – Galpão Ramal
Parada Poética, com Renan Inquérito 
Realizado mensalmente, o sarau será reproduzido no Fliv, 
promovendo um intercâmbio entre os escritores e o público. Existe 
apenas uma regra: ouvidos inclinados à poesia! Por isso, os encontros 
proporcionam microfone aberto para a contação de histórias e 
poemas, celebrando a oralidade. A proposta é apresentar a literatura 
como algo acessível a todos.
Classificação: Livre

19h30 – Cinema Cultural – 1º Piso
Bate-papo com o Escritor Thiago Souto 
(Mediação: Pierre André Ruprecht)
Thiago Souto é autor de histórias em quadrinhos desde 2013. 
Ilustrador e designer gráfico, teve sua primeira HQ impressa na 
coletânea experimental Supernova (independente). Depois foi a 
vez da ficção científica Mikrokosmos (independente), pela qual 
foi indicado ao prêmio HQMIX 2015 na categoria Novo Talento 
Desenhista. Seu projeto seguinte foi Time Lapse, quinto número da 
série Ugritos, do selo Ugra Press. Em 2017, ele foi aclamado por seu 
trabalho na fantasia Labirinto (Mino), vencedora do prêmio Ângelo 
Agostini na categoria Lançamento do Ano e indicada ao prêmio 
HQMIX 2018 em quatro categorias: Edição Especial, Arte Finalista, 
Colorista e Desenhista. Lançou na CCXP de 2018 a hq Por Muito 
Tempo Tentei me Convencer de que te Amava (Balão Editoria), onde 
narra sua relação de amor e ódio com a cidade de São Paulo durante 
um passeio pela avenida Paulista.
Classificação: Livre

19h30 – Varanda Cultural – 2º Piso
Oficina| Vivência em Terapia do Som, com Lucas 
Damázio
A terapia sonora e todo o universo que engloba a relação das 
vibrações sonoras e a nossa natureza interior serão estudadas 
durante a oficina, que busca desperar o relaxamento, melhorar o 
estado de clareza e o autocuidado.
Classificação: Livre

19h30 às 21h – Vasto Mundo – Galpão Principal
Oficina de competências socioemocionais para 
crianças, com o curso de Psicologia da Unifev

A oficina inclui três atividades que buscam promover habilidades 
socioemocionais infantis, desenvolvidas pelos alunos do curso de 
Psicologia da Unifev. 
Classificação: Livre

19h30 às 21h30 – Feito à mão – Artesanato 
Oficina| Marca Página Feltro, com Adriana 
Camargo (Alpendre Ateliê)
A oficina propõe ao público com ou sem experiência, a confecção 
manual de um marca página feito com feltro.
Classificação: 10 anos

21h – Outros Cantos – Parque Principal
Show | Coral Canto Livre “Daqui só se leva o 
amor”, da Secretaria da Cultura e Turismo de 
Votuporanga
O Projeto Coral “Canto Livre” é uma ação de iniciação musical, 
desenvolvida pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria 
Municipal da Cultura e Turismo, em parceria com a Zarsi Produções 
Artísticas, visando o desenvolvimento de técnicas vocais com aulas 
práticas, teóricas e de história da música para o público jovem e 
adulto. Entre os objetivos do projeto estão incentivar a prática do 
canto coral e o desenvolvimento das potencialidades musicais dos 
participantes. As aulas gratuitas são promovidas na Escola Municipal 
de Artes.
Classificação: Livre

22h – Vasto Mundo – Galpão Principal
Sarau Cultural com Gustavo Sanches
Cantor desde os 10 anos de idade, profissionalmente desde os 16, 
Gustavo Sanches promete agitar o Sarau Cultural do Fliv com pop 
rock.
Classificação: Livre

25/OUTUBRO
SEXTA-FEIRA

7h30 às 22h – Museu Municipal - 3º Piso 
Exposição| “Retrospectiva Natanael Longo”
Na exposição, o público conhecerá trabalhos de Natanael Longo, 
atuais e também os que refletem a maturidade de um artista que 
combina o amplo domínio da técnica ao talento e à sensibilidade. 
Classificação: Livre

7h30 às 22h - Centro Cultural – 1º Piso
Exposição| “Poesia de Ver”
A memória afetiva será despertada durante a exposição que une 
fotografia e literatura. Todos os textos e fotos são produções da 
jornalista Ester Alkimin, que também busca sensibilizar o público 
sobre a poesia. 
Classificação: Livre

7h30 às 22h – Museu Municipal - 3º Piso 
Exposição| “Litterarum Amor”
Exposição inspirada no movimento artístico do romantismo, 
sintetizando este período da arte e literatura em fotografia.
Classificação: Livre

7h30 – Vasto Mundo – Galpão Principal
Receptivo (Cia. Aliteatro)
Para começar bem o dia, um ambiente imersivo e festivo, utilizando 

Show
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de jogos e dinâmicas circenses, mesclado com musicalização e a 
linguagem do palhaço, despertando um sentimento contagiante 
para celebrar este grande encontro, que é o Fliv.
Classificação: Livre

8h, 9h, 10h, 11h e 12h – Vasto Mundo – Galpão Principal
Contação de Histórias, com Faz de Conta 
Produções Artísticas e Grupo De Teatro
Dois Fiscais da Leitura resolvem fiscalizar o Fliv e ficam sabendo 
que haverá uma contação de história. Decidem descobrir 
(individualmente) qual história será contada... Quando se encontram, 
muitas situações engraçadas ocorrem até certificarem que o 
contador de história não compareceu. Para não deixar o público 
decepcionado decidem, então, contar a história “A cigarra, a 
formiga e a abelha” (em contraponto ao Estatuto da Criança e 
do Adolescente - ECA), propondo um questionamento sobre as 
obrigações das crianças (respeito, colaboração, conscientização, 
etc.) e também sobre bullying.
Classificação: Livre

9h – Outro Mundo – Galpão Ramal
Relicário de Memórias: ouvindo histórias, com 
Amorela Cria
Relicários são lugares destinados a guardar e proteger coisas 
preciosas. Na oficina os participantes serão conduzidos, por meio 
da leitura de poemas e de algumas perguntas sobre sua história, a 
construir o seu próprio relicário de memórias e do imaginário. 
Vagas: 30 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local
Classificação: Livre

9h – Biblioteca – 2º Piso
Contação de Histórias, com a tia Stella 
A tia Stella está com histórias contagiantes para os pequenos da 
primeira infância. A magia das palavras será trabalhada junto com os 
movimentos das imagens, assim tudo se transforma ao nosso redor. 
Serão utilizados, além de livros escritos e ilustrados pela Contadora, 
vários outros autores. 
Classificação: Livre

9h às 10h – Biblioteca – 2º Piso
Aula de Xadrez, com Edenilson Garcia
O público poderá conhecer na prática o jogo de Xadrex como 
“esporte-arte-ciência”. 
Classificação: Livre

9h às 11h – Sala de Oficinas – 2º Piso
HQ - Oficina de Quadrinho, com Thiago Souto
A criação de suas próprias histórias será estimulada pela oficina, que 
apresentará os conceitos básicos sobre a produção de HQs através 
da apresentação de conteúdo e atividade prática. Durante a oficina, 
o público conhecerá mais sobre os HQs
Classificação: 12 anos
Vagas: 15 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local

9h às 11h – Biblioteca – 2º Piso
Oficina Maker - Sabre de Luz de Star Wars - 
conceito de introdução elétrica
Durante essa atividade, as crianças poderão aprender sobre o 
funcionamento de circuitos elétricos e sobre como funcionam 
circuitos simples e em série. Após isso, será proposto um projeto 
maker que envolve atividades para a construção de um sabre de luz 
do filme Star Wars.
Classificação: 7 a 12 anos
Vagas: 20 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local.

9h às 11h – Varanda Cultural – 2º Piso
Oficina| Os vilões da alimentação, com o curso 
de Nutrição da Unifev
Bate-papo sobre os vilões da alimentação, como açúcar e gorduras.
Classificação: Livre

10h – Outro Mundo – Galpão Ramal
Parada Poética, com Renan Inquérito 
Realizado mensalmente, o sarau será reproduzido no Fliv, 
promovendo um intercâmbio entre os escritores e o público. Existe 
apenas uma regra: ouvidos inclinados à poesia! Por isso, os encontros 
proporcionam microfone aberto para a contação de histórias e 
poemas, celebrando a oralidade. A proposta é apresentar a literatura 
como algo acessível a todos.
Classificação: Livre

10h às 11h30 – Cinema Cultural e Guarda-Chuva – 1º Piso
Oficina Brincando com as Palavras, com Marilene 
Pacheco Teubner
A vida é repleta de poesia, e podemos percebê-la de formas variadas 
quando observamos, tocamos, ouvimos e somos invadidos pelas 
sensações que emocionam. A oficina “Brincando com as Palavras” 
busca estimular o hábito da leitura e escrita através da poética 
apresentada de forma lúdica pela ativista cultural Marilene Teubner. 
A construção de textos acontecerá de forma rimada pelos próprios 
alunos, que se inspirarão no meio em que vivem.
Classificação: Livre

10h – Mundo Encantado – Primeiríssima Infância - 1º Piso
Contação de Histórias, com a tia Stella 
A tia Stella está com histórias contagiantes para os pequenos da 
primeira infância. A magia das palavras será trabalhada junto com os 
movimentos das imagens, assim tudo se transforma ao nosso redor. 
Serão utilizados, além de livros escritos e ilustrados pela Contadora, 
vários outros autores. 
Classificação: Livre

10h às 11h – Brinquedoteca – 2º Piso
Mediação de leitura e encontro, com Janine 
Rodrigues
Nesta atividade acontece a mediação de leitura de dois de seus livros 
“Histórias do velho Nestor, contando seus contos de horror” e “Onde 
está o Boris?” Após a mediação de leitura, o público é convidado a 
procurar o gato Boris, seguindo pistas escondidas pela Piraporiando. 
Ao final todos e todas poderão fazer perguntas para autora para 
saber um pouco mais sobre suas inspirações para escrever os livros e 
sobre a criação de seus personagens.
Classificação: Livre

10h às 12h – Feito à mão – Artesanato 
Oficina| Marca Página em Tecido, com Regina 
Mieko (Alpendre Ateliê)
A oficina propõe ao público, com ou sem experiência, a confecção 
manual de um Marca Páginas, feito com retalhos de tecidos e fitas. 
Perfeito para lembrancinhas.
Classificação: 12 anos

13h, 14h, 15h e 16h – Vasto Mundo – Galpão Principal
Contação de Histórias, com Aline Botelho
Existem pessoas de cores diferentes, sotaques diferentes, religiões 
diferentes, de lugares diferentes, mas tudo bem sermos diferentes?  
Essa é a questão levantada por Aline Botelho, bibliotecária e 
Contadora de Histórias, durante as contações de histórias
no FLIV. 
Classificação: Livre

Histórias

Aline Botelho

Parada Poética

Renan Inquérito. 
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13h30 às 15h – Cinema Cultural – 1º Piso
Bate-papo com o escritor Rodrigo Ciríaco | 
Vendo PÓ...ESIA – traficando  versos e outras 
linhas (Mediação: Pierre André Ruprecht)
Rodrigo Ciríaco é educador, escritor e produtor cultural. Participa 
há mais de 13 anos do movimento de saraus e slams, na cidade de 
São Paulo. É organizador do Sarau dos Mesquiteiros, Slam Rachão 
Poético e da coleção “Pode Pá Que É Nóis Que Tá”, referência na 
publicação de jovens e adolescentes.
Classificação: 12 a 17 anos

14h – Outro Mundo – Galpão Ramal
Oficina de Tintas de Terra, com Paola Verssuti e 
Mariana Grandizoli
A oficina traz uma alternativa ecológica e de baixo custo para criar 
e pintar com produtos que não sejam tóxicos e que resgatam os 
conhecimentos tradicionais. O público é estimulado a cada instante 
desenvolver a criatividade e explorar texturas utilizando diferentes 
tipos de solo.
Classificação: Livre

14h – Mundo Encantado – Primeiríssima Infância - 1º Piso
Oficina| Musicalidade brincante e possibilidades 
sonoras, com André Castanheira 
A oficina apresenta possibilidades de ações e brincadeiras, norteadas 
pelo movimento corporal, por jogos musicais e pelo ritmo percussivo 
das colheres, propondo a união entre música, dança, linguagem e 
canto, no sentido de favorecer o desenvolvimento das capacidades 
artísticas, criativas, emocionais das crianças, que interagem entre si e 
com a música de forma lúdica e muito divertida! 
Classificação: Livre

14h às 15h – Biblioteca – 2º Piso
Aula de Xadrez, com Edenilson Garcia
O público poderá conhecer na prática o jogo de Xadrex como 
“esporte-arte-ciência”. 
Classificação: Livre

14h às 16h – Biblioteca – 2º Piso
Maker - Luminária Gamer - conceito de circuito 
elétrico
Durante essa atividade, as crianças aprenderão sobre o 
funcionamento de circuitos elétricos e sobre quais materiais 
conduzem ou não a eletricidade. Após isso, será proposto um projeto 
maker que envolverá atividades de papercraft para a construção de 
uma luminária com personagens  do mundo dos videogames. 
Classificação: 7 a 12 anos
Vagas: 20 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local

14h às 16h – Feito à mão – Artesanato 
Oficina| Bordado da Vovó, com Adelina 
Fernandes (Alpendre Ateliê)
A oficina propõe ao público, com ou sem experiência, a partir de 
um risco em tecido, a confecção de bordado da vovó em linha 
trabalhando com diversos tipos de pontos.
Classificação: 12 anos

15h – Mundo Encantado – 1º Piso
Contação de Histórias, com a tia Stella 
A tia Stella está com histórias contagiantes para os pequenos da 
primeira infância. A magia das palavras será trabalhada junto com os 
movimentos das imagens, assim tudo se transforma ao nosso redor. 

Serão utilizados, além de livros escritos e ilustrados pela Contadora, 
vários outros autores. 
Classificação: Livre

15h – Rimas e Versos – Galpão Ramal
Parada Poética, com Renan Inquérito 
Realizado mensalmente, o sarau será reproduzido no Fliv, 
promovendo um intercâmbio entre os escritores e o público. Existe 
apenas uma regra: ouvidos inclinados à poesia! Por isso, os encontros 
proporcionam microfone aberto para a contação de histórias e 
poemas, celebrando a oralidade. A proposta é apresentar a literatura 
como algo acessível a todos.
Classificação: Livre

15h às 16h – Brinquedoteca – 2º Piso
Mediação de leitura e encontro, com Janine 
Rodrigues
Nesta atividade acontece a mediação de leitura de dois de seus livros 
“Histórias do velho Nestor, contando seus contos de horror” e “Onde 
está o Boris?” Após a mediação de leitura, o público é convidado a 
procurar o gato Boris, seguindo pistas escondidas pela Piraporiando. 
Ao final todos e todas poderão fazer perguntas para autora para 
saber um pouco mais sobre suas inspirações para escrever os livros e 
sobre a criação de seus personagens.
Classificação: Livre

15h30 às 16h30 – Cinema Cultural – 1º Piso
Oficina| Ser Mulher: Força, Sutileza, Movimento, 
com Sheila Santos
Inspirada em dança de salão, a oficina levará o público a encontrar 
novas experiências de movimentos, descobrindo possibilidades 
e sensações. Durante a oficina, será possível perceber o corpo 
como ferramenta de autoconhecimento, trazendo à consciência as 
memórias de segurança, autonomia e identidade.
Classificação: 15 anos

16h – Outro Mundo – Galpão Ramal
Relicário de Memórias: ouvindo histórias, com 
Amorela Cria
Relicários são lugares destinados a guardar e proteger coisas 
preciosas. Na oficina os participantes serão conduzidos, por meio 
da leitura de poemas e de algumas perguntas sobre sua história, a 
construir o seu próprio relicário de memórias e do imaginário. 
Vagas: 30 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local
Classificação: Livre

16h – Biblioteca – 2º Piso
Contação de Histórias, com a tia Stella 
A tia Stella está com histórias contagiantes para os pequenos da 
primeira infância. A magia das palavras será trabalhada junto com os 
movimentos das imagens, assim tudo se transforma ao nosso redor. 
Serão utilizados, além de livros escritos e ilustrados pela Contadora, 
vários outros autores. 
Classificação: Livre

16h e 17h – Rimas e Versos – Pátio CIT
Aula livre de Danças Urbanas, com Ticko Bboy e 
convidados
Aula aberta de danças urbanas, com passos livres, mesclando 
técnicas e coreografias de hip hop, house dance, breaking e estilos 
da dança de rua, com Ticko Bboy e dançarinos convidados.
Classificação: Livre
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16h às 17h – Parque da Cultura 
Sarau| Na Sombra da Árvore, com Gabriela 
Carvalho
A criatividade e a imaginação estarão em destaque no Sarau “Na 
Sombra da Árvore”, que busca resgatar os antigos valores, conhecer 
lendas e mitos, ampliar o vocabulário e os pontos de vista, além de 
estimular a generosidade e a formação de opinião e a criação do 
hábito da leitura e também de ouvir histórias.
Classificação: Livre

16h às 18h – Feito à mão – Artesanato 
Oficina| Coração em Feltro, com Adriana 
Camargo (Alpendre Ateliê)
A oficina propõe ao público, com ou sem experiência, a confecção 
manual de um coração, feito de feltro e fitas. Perfeito para 
lembrancinhas, pendurar em retrovisor de carro ou maçanetas de 
portas.
Classificação: 12 anos

17h às 18h30 – Cinema Cultural – 1º Piso
Show| Elas Cantam Elas: Mulheres na Música 
Brasileira
A atividade mergulha no universo feminino da composição e da 
interpretação musical. Pensado a partir da união de Zu Laiê e Elis 
Ribeiro, mulheres compositoras, intérpretes e instrumentistas, 
o projeto sintetiza a trajetória da presença feminina na música 
brasileira, passeando pela vida e pela obra de referências obrigatórias 
para o tema, como Chiquinha Gonzaga, Dolores Duran, Maysa, Dona 
Ivone Lara, Joyce, Fátima Guedes, Marina Lima, Adriana Calcanhoto, 
Rita Lee, chegando até nomes da nova geração. Intercalando prosas 
descontraídas e canções, as artistas destacam a importância do 
tema por meio do diálogo e da aproximação musical com o público.
Classificação: Livre

17h às 18h – Parque da Cultura
Ballet Aéreo, com Amanda Cunha
O público é convidado a se envolver com a arte circense, por meio 
da dança e da acrobacia. Uma experiência única e desafiadora. 
Classificação: Livre
Vagas: 30 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local

17h – Parque da Cultura
Aula de Yoga, com Elisandra Batista Santos
Yoga é uma filosofia de vida originária da Índia, que tem como 
objetivo principal a integração do ser. Através das práticas de 
técnicas de ásanas (posturas e movimentos físicos), pranayamas 
(controle de energia vital, da respiração) e meditação, a yoga 
promove equilíbrio entre corpo e mente, e amplia a consciência do 
indivíduo.
Classificação: Livre

17h – Parque da Cultura
Oficinas de Slackline, com Sloth Slackline
A prática do Slackline tem como objetivo trabalhar o equilíbrio, a 
consciência corporal e a concentração. O Slack é acessível para 
todas as pessoas, de crianças a idosos.
Classificação: Livre 

17h – Vasto Mundo – Galpão Principal 
Aula de Dança de Salão (Roma Academia de 
Dança)
Ritmos diferentes, como forró, bolero, samba, soltinho e flashback, 
prometem movimentar a aula de iniciação a Dança de Salão. 
Classificação: Livre

17h às 18h – Parque da Cultura
Aula de Capoeira Kids, com Leonardo Magri
De maneira lúdica e interativa, as crianças são convidadas ao resgate 
da manifestação afrodescendente.
Classificação: 6 a 12 anos
Vagas: 30 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local

17h às 18h – Sala de Oficinas – 1º Piso
Oficina| Ponteira de Lápis: Artesanato Divertido, 
com Cristina Okoti
O público é convidado a aprender a confeccionar lindos e divertidos 
adereços para a decoração de lápis e de canetas.
Classificação: 6 anos
Vagas: 30 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local

17h30 às 18h30 – Varanda Cultural – 2º Piso
Oficina| O Feminino na Dança, com Sheila Santos
Usando os fundamentos e ritmos das Danças de Salão, vamos 
experimentar movimentos que nos aproximam do nosso feminino... 
cada uma descobrindo o seu jeito de ser mulher. 
Classificação: 15 anos

18h às 19h – Sala de Oficinas – 1º Piso
Oficina| Fuxico: Artesanato para Crianças, com 
Cristina Okoti
A sobra de tecidos por ser transformada em pequenas almofadas. A 
atividade artesanal faz parte do universo cultural brasileiro.
Classificação: Livre
Vagas: 20 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local

18h às 19h – Feito à mão – Artesanato 
Oficina| Abayomi, com Adriana Reis (Alpendre 
Ateliê)
A oficina propõe ao público, com ou sem experiência, a confecção 
manual de uma boneca feita de nós em malhas. 
Classificação: 10 anos

18h às 22h – Parque da Cultura
Pense Rosa - Intervenção educativa acerca do 
empoderamento feminino e do câncer de mama 
(IFMSA BRASIL UNIFEV)
Orientações para a população sobre a importância autoexame da 
mama, sinais e sintomas.
Classificação: Livre

18h30 – Auditório Externo – 1º Piso
Contação de Histórias, com Faz de Conta 
Produções Artísticas e Grupo De Teatro
Dois Fiscais da Leitura resolvem fiscalizar o Fliv e ficam sabendo 
que haverá uma contação de história. Decidem descobrir 
(individualmente) qual história será contada... Quando se encontram, 
muitas situações engraçadas ocorrem até certificarem que o 
contador de história não compareceu. Para não deixar o público 
decepcionado decidem, então, contar a história “A cigarra, a 
formiga e a abelha” (em contraponto ao Estatuto da Criança e 
do Adolescente - ECA), propondo um questionamento sobre as 
obrigações das crianças (respeito, colaboração, conscientização, 
etc.) e também sobre bullying.
Classificação: Livre
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19h às 21h – Parque da Cultura
Fisioterapia e Ginástica Laboral, com o curso de 
Fisioterapia da Unifev
Aplicação de estações de Cinesioterapia Laboral, prática de 
alongamentos, dinâmicas de grupos e atividades lúdicas em 
ambiente de trabalho.
Classificação: Livre

19h às 21h – Vasto Mundo – Galpão Principal
Parada Poética, com Renan Inquérito 
Realizado mensalmente, o sarau será reproduzido no Fliv, 
promovendo um intercâmbio entre os escritores e o público. Existe 
apenas uma regra: ouvidos inclinados à poesia! Por isso, os encontros 
proporcionam microfone aberto para a contação de histórias e 
poemas, celebrando a oralidade. A proposta é apresentar a literatura 
como algo acessível a todos.
Classificação: Livre

19h30 – Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”
Bate-papo com a escritora Homenageada 
Infantojuvenil, Paula Pimenta (Mediação: Pierre 
André Ruprecht)
A mineira Paula Pimenta é, de acordo com sua própria definição, 
“autora de livros cor-de-rosa”. É também um fenômeno: escreveu 
mais de 20 títulos, alcançou uma marca superior a 1,6 milhão de 
exemplares vendidos e teve suas obras publicadas em países como 
Espanha, Itália, Portugal e toda a América Latina. Sua trajetória 
literária teve início em 2001, com o lançamento da coletânea de 
poemas “Confissão”. Mas o sucesso chegou para valer em 2008, 
quando a divulgação boca a boca entre os fãs transformou o 
romance adolescente “Fazendo meu filme” num best-seller. 
Classificação: Livre

19h30 às 20h30 – Varanda Cultural – 2º Piso
Oficina| Que música é essa? Como dançar 
diferentes músicas com um par, com Sheila 
Santos
Sempre ouvimos diversas músicas e sentimos vontade de dançar 
com alguém. Mas como dançar, usando passos básicos, diferentes 
músicas que tocam nas festas e baladas? 
Classificação: 15 anos

19h30 às 21h30 – Feito à mão – Artesanato 
Oficina| Cartum, com Jefferson Martinelli 
(Alpendre Ateliê)
A oficina propõe na prática, ao público com ou sem experiência, 
o estudo de estruturas de desenho estilo cartoon, aplicada para 
história em quadrinhos.
Classificação: Livre

19h30 – Mirante Fliv – Deck
Kung Fu, Arte e Filosofia (ProAC Município 
Votuporanga*)
A escola de Kung Fu Punhos Unidos tem por objetivo a formação 
de uma equipe de Dança do Leão em Votuporanga, fomentando 
a cultura chinesa e a arte marcial como elemento transformador, 
emancipatório e de grande beleza estética, valorizando a riqueza 
das tradições do povo chinês, bem como suas contribuições para 
sociedade ocidental.
Classificação: Livre

19h30 às 23h – Vasto Mundo – Galpão Principal
Oficina de competências socioemocionais para 
crianças, com o curso de Psicologia da Unifev
A oficina inclui três atividades que buscam promover habilidades 
socioemocionais infantis, desenvolvidas pelos alunos do curso de 
Psicologia da Unifev. 
Classificação: Livre

21h – Outros Cantos – Palco Principal
Show | Rubel
No repertório, as novas canções “Partilhar”, “Mantra” e “Colégio”, 
além dos sucessos “O velho e o mar” e “Quando bate aquela 
saudade”. Rubel é um dos principais nomes da nova Música Popular 
Brasileira. Em 2018, foi indicado ao Grammy Latino na categoria 
melhor disco de rock ou música latina em Português, pelo disco 
“Casas” (Dorileo/Natura Musical). Hoje com dois álbuns no currículo, 
o músico já ultrapassou a marca de 30 milhões de visualizações com 
o clipe da canção “Quando Bate Aquela Saudade”.
Classificação: Livre

22h – Vasto Mundo – Galpão Principal
Sarau Cultural com a Banda SP 520
SP 520 é uma banda de rock de Votuporanga formada em 
2008 por cinco integrantes, com influências em Linkin Park, 30 
SecondsToMars, U2, CPM22 e outras. No  repertório, várias músicas 
autorais e interpretações não autorais diversificadas.
Classificação: Livre

26/OUTUBRO
SÁBADO

10h às 22h – Museu Méunicipal - 3º Piso 
Exposição| “Retrospectiva Natanael Longo”
Na exposição, o público conhecerá trabalhos de Natanael Longo, 
atuais e também os que refletem a maturidade de um artista que 
combina o amplo domínio da técnica ao talento e à sensibilidade. 
Classificação: Livre

10h às 22h - Centro Cultural – 1º Piso
Exposição| “Poesia de Ver”
A memória afetiva será despertada durante a exposição que une 
fotografia e literatura. Todos os textos e fotos são produções da 
jornalista Ester Alkimin, que também busca sensibilizar o público 
sobre a poesia. 
Classificação: Livre

10h às 22h – Museu Municipal - 3º Piso 
Exposição| “Litterarum Amor”
Exposição inspirada no movimento artístico do romantismo, 
sintetizando este período da arte e literatura em fotografia.
Classificação: Livre

10h, 11h e 12h – Vasto Mundo – Galpão Principal
Contação de Histórias, com Ricardo Diaz (ProAC 
Município Votuporanga*)
O público se envolverá com as histórias folclóricas e clássicas, 
que levarão cada um a uma deliciosa viagem entre o real e o 
surreal, tornando o contador apenas um mediador e o ouvinte o 
protagonista. 
Classificação: Livre
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10h – Mundo Encantado – Primeiríssima Infância - 1º Piso
Contação de Histórias, com a tia Stella 
A tia Stella está com histórias contagiantes para os pequenos da 
primeira infância. A magia das palavras será trabalhada junto com os 
movimentos das imagens, assim tudo se transforma ao nosso redor. 
Serão utilizados, além de livros escritos e ilustrados pela Contadora, 
vários outros autores. 
Classificação: Livre

10h às 13h – Biblioteca – 2º Piso
Toca do Tabuleiro, com Andre Teruya Eichemberg
Evento que contará com tutoria e grande variedade de estilos de 
jogos de tabuleiros modernos, como estratégicos, cooperativos, 
destreza e criação. 
Classificação: Livre

10h às 11h – Varanda Cultural – 2º Piso
Oficina| Samba: Nossa Dança para dançar 
sozinho ou a Dois, com Sheila Santos
O Samba faz parte da nossa cultura, mas todo brasileiro sabe 
sambar? Também confundimos samba no pé e samba de gafieira 
(dançado à dois). Com dicas rápidas e fáceis, vamos sair desta aula 
sambando.
Classificação: 15 anos

10h às 11h – Parque da Cultura
Slackline, com o curso de Fisioterapia da Unifev
Treinamento de equilíbrio corporal e práticas lúdicas para adultos e 
crianças. 
Classificação: Livre

10h às 18h – Av. Ângelo Bimbato 
Circuito Unifev
Atendimento à comunidade, por alunos da Unifev. 
Classificação: Livre

10h às 12h – Sala de Oficinas – 1º Piso
Oficina| Sorrisoterapeutas em: Rato, meu querido 
Rato
De maneira descontraída, o público será levado a participar de 
atividades com música e confeccção de Origami. 
Classificação: Livre

10h às 12h – Feito à mão – Artesanato 
Oficina| Marca Página Feltro, com Adriana Reis 
(Alpendre Ateliê)
A oficina propõe ao público, com ou sem experiência, a confecção 
manual de um marca página feito com feltro.
Classificação: 10 anos

10h às 12h – Cinema Cultural – 1º Piso
Oficina| Pedagogia dos Saraus, com Rodrigo 
Ciríaco
A oficina propõe uma reflexão sobre a prática de saraus em 
espaços educativos, incentivo à leitura, produção escrita autoral, 
apresentação de espetáculo artístico/literário. Indicado para 
professores, educadores, poetas, escritores, bibliotecários, 
mediadores de leitura, interessados em geral.
Classificação: 16 anos

10h às 12h – Parque da Cultura
Oficina de Graffiti, com Estúdio Clã
Transformar espaços com arte e criatividade. Materiais como 
madeiras, portas e janelas de descarte do Ecotudo se tornarão 
painéis de Arte Urbana, que darão vida e cor para áreas como 
parede externa, árvores, corrimão da passarela, postes e outras 
regiões do Parque da Cultura. 
Classificação: Livre

10h – Outro Mundo – Galpão Ramal
Oficina de Tintas de Terra, com Paola Verssuti e 
Mariana Grandizoli
A oficina traz uma alternativa ecológica e de baixo custo para criar 
e pintar com produtos que não sejam tóxicos e que resgatam os 
conhecimentos tradicionais. O público é estimulado a cada instante 
desenvolver a criatividade e explorar texturas utilizando diferentes 
tipos de solo.
Classificação: Livre

11h às 11h45 – Mundo Encantado – Primeiríssima Infância - 1º Piso
Oficina| Lê no Ninho, com Letícia Fagiani e 
Aletéia Fagiani
O programa tem como objetivo fomentar o gosto pela leitura 
entre crianças de seis meses a 4 anos. Para isso, conta com um 
ingrediente-chave: o lúdico e o vínculo afetivo entre os pequenos 
e seus cuidadores. Assim, ao longo dos 45 minutos de duração de 
cada sessão, as crianças ouvem histórias, brincam e cantam em um 
ambiente aconchegante, tendo seus cuidadores como parceiros.
Classificação: crianças de 6 meses a 4 anos, acompanhadas de pais 
ou responsáveis

11h – Biblioteca – 2º Piso
Contação de Histórias, com a tia Stella 
A tia Stella está com histórias contagiantes para os pequenos da 
primeira infância. A magia das palavras será trabalhada junto com os 
movimentos das imagens, assim tudo se transforma ao nosso redor. 
Serão utilizados, além de livros escritos e ilustrados pela Contadora, 
vários outros autores. 
Classificação: Livre

12h – Mundo Encantado – Primeiríssima Infância - 1º Piso
Oficina| Musicalidade brincante e possibilidades 
sonoras, com André Castanheira 
A oficina apresenta possibilidades de ações e brincadeiras, norteadas 
pelo movimento corporal, por jogos musicais e pelo ritmo percussivo 
das colheres, propondo a união entre música, dança, linguagem e 
canto, no sentido de favorecer o desenvolvimento das capacidades 
artísticas, criativas, emocionais das crianças, que interagem entre si e 
com a música de forma lúdica e muito divertida! 
Classificação: Livre

13h às 13h45 – Mundo Encantado – Primeiríssima Infância – 1º Piso
Oficina| Lê no Ninho, com Letícia Fagiani e 
Aletéia Fagiani
O programa tem como objetivo fomentar o gosto pela leitura 
entre crianças de seis meses a 4 anos. Para isso, conta com um 
ingrediente-chave: o lúdico e o vínculo afetivo entre os pequenos 
e seus cuidadores. Assim, ao longo dos 45 minutos de duração de 
cada sessão, as crianças ouvem histórias, brincam e cantam em um 
ambiente aconchegante, tendo seus cuidadores como parceiros.
Classificação: crianças de 6 meses a 4 anos, acompanhadas de pais 
ou responsáveis
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13h – Vasto Mundo – Galpão Principal
Contação de Histórias, com Ricardo Diaz (ProAC 
Município Votuporanga*)
O público se envolverá com as histórias folclóricas e clássicas, 
que levarão cada um a uma deliciosa viagem entre o real e o 
surreal, tornando o contador apenas um mediador e o ouvinte o 
protagonista. 
Classificação: Livre

13h às 16h – Outro Mundo – Galpão Ramal
Oficina| A Presença de Estado do Palhaço, com a 
Cia. Aliteatro
O encontro da Cia Aliteatro permitirá o compartilhamento de 
técnicas e vivências, além da valorização e a vivência do “estar 
presente do palhaço”, possibilitando, assim, que seus participantes, 
individualmente, entendam seu estado de palhaço, transformando 
em “belas, magníficas e estupendas” características do próprio 
palhaço. A oficina promete um verdadeiro despertar do corpo, 
emoções, sentimentos e fortalecimento do acreditar em si, fazendo 
ressignificar seu modo de interação com mundo, ao despertar corpo, 
emoções e sentimentos, afetando e sendo afetado de um modo 
único e especial, o “eu palhaço”.
Classificação: Livre

13h às 14h – Feito à mão – Artesanato 
Oficina| Brinco de Crochê, com Luciana Braga 
(Alpendre Ateliê)
A oficina propõe ao público com ou sem experiência, a confecção 
manual de um brinco a partir de vários pontos de crochê.
Classificação: 12 anos

14h às 15h – Cinema Cultural – 1º Piso
Oficina| Sarau Resistência Periférica, com 
Rodrigo Ciríaco
O Sarau Resistência Periférica é uma apresentação artística 
comandada pelo poeta e escritor Rodrigo Ciríaco e, complemen-
tando a oficina, como atividade prática após o encontro / reflexão. 
Classificação: Livre

14h às 15h – Mundo Encantado – Primeiríssima Infância 
Oficina de Bexigas: Programa Criança Feliz, da 
Secretaria da Assistência Social de Votuporanga
Construção de vínculos entre pais e filhos e desenvolver valores 
como cooperação, amizade, respeito, trabalhando as emoções e 
sentimentos de forma lúdica.
Classificação: Livre

14h, 15h e 16h – Vasto Mundo – Galpão Principal
Contação de Histórias, com Aline Botelho
Existem pessoas de cores diferentes, sotaques diferentes, religiões 
diferentes, de lugares diferentes, mas tudo bem sermos diferentes?  
Essa é a questão levantada por Aline Botelho, bibliotecária e 
Contadora de Histórias, durante as contações de histórias
no Fliv. 
Classificação: Livre

14h às 16h – Feito à mão – Artesanato 
Oficina| Chaveiro Cactos, com Adriana Reis 
(Alpendre Ateliê)
A oficina propõe ao público, com ou sem experiência, a confecção 
manual de um chaveiro no formato de cactos, feito com feltro. Pode 
ser usado como lembrancinha.
Classificação: 10 anos

14h às 17h – Sala de Oficinas – 1º Piso
Oficina de Móbile de Tsuru, com Thiago Scatolim
A criatividade e a habilidade serão exploradas na oficina, por meio 
da criação artística a partir de técnicas de dobradura. A atividade 
artesanal faz que o participante crie o seu móbile de tsuru, 
considerada uma ave sagrada do Japão e que simboliza saúde, sorte, 
felicidade, longevidade e fortuna.
Classificação: 16 anos

15h – Parque da Cultura
Alma - Coexistir - Intervenção de Dança 
Contemporânea (Studio de Dança Mariana 
Maricato)
Uma intervenção refletiva sobre a alma humana e a coexistência. O 
ver-se e o ver o outro. O compreender-se e compreender o outro. 
Perdoar-se para desenvolver-se.
Classificação: Livre

15h e 16h – Rimas e versos – Pátio CIT
Aula livre de Danças Urbanas, com Ticko Bboy e 
convidados
Aula aberta de danças urbanas, com passos livres, mesclando 
técnicas e coreografias de hip hop, house dance, breaking e estilos 
da dança de rua, com Ticko Bboy e dançarinos convidados.
Classificação: Livre

15h às 15h45 – Mundo Encantado - Primeiríssima Infância – 1º Piso
Oficina| Lê no Ninho, com Letícia Fagiani e 
Aletéia Fagiani
O programa tem como objetivo fomentar o gosto pela leitura 
entre crianças de seis meses a 4 anos. Para isso, conta com um 
ingrediente-chave: o lúdico e o vínculo afetivo entre os pequenos 
e seus cuidadores. Assim, ao longo dos 45 minutos de duração de 
cada sessão, as crianças ouvem histórias, brincam e cantam em um 
ambiente aconchegante, tendo seus cuidadores como parceiros.
Classificação: crianças de 6 meses a 4 anos, acompanhadas de pais 
ou responsáveis

15h às 16h – Brinquedoteca – 2º Piso
Mediação de leitura e encontro, com Janine 
Rodrigues
Nesta atividade acontece a mediação de leitura de dois de seus livros 
“Histórias do velho Nestor, contando seus contos de horror” e “Onde 
está o Boris?” Após a mediação de leitura, o público é convidado a 
procurar o gato Boris, seguindo pistas escondidas pela Piraporiando. 
Ao final todos e todas poderão fazer perguntas para autora para 
saber um pouco mais sobre suas inspirações para escrever os livros e 
sobre a criação de seus personagens.
Classificação: Livre

15h às 16h30 – Sala de Oficinas – 2º Piso
Oficina| Introdução à Fotografia Digital, com 
Ravel Gimenes
Workshop destinado para aqueles que pretendem conhecer um 
pouco mais sobre a fotografia digital, através dos conceitos e das 
técnicas utilizadas para a elaboração de uma boa imagem com ou 
celular ou com uma câmera profissional. 
Classificação: Livre
Vagas: 15 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local

15h30 às 18h30 – Varanda Cultural – 2º Piso
Toca do Tabuleiro, com Andre Teruya Eichemberg
Evento que contará com tutoria e grande variedade de estilos de 
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jogos de tabuleiros modernos, como estratégicos, cooperativos, 
destreza e criação. 
Classificação: Livre

16h – Parque da Cultura
FlashMob de Sapateado (Grupo de 
Sapateadores do Studio de Dança Mariana 
Maricato)
O flashmob é usado para se referir a aglomerações de pessoas 
em certo lugar para realizar determinada ação inusitada, de forma 
instantânea. Pode ser organizado por meio de redes sociais, e-mails 
ou outros meios. Ou seja, são intervenções e mobilizações urbanas.
Classificação: Livre

16h – Mundo Encantado – Primeiríssima Infância 
Contação de Histórias, com a tia Stella 
A tia Stella está com histórias contagiantes para os pequenos da 
primeira infância. A magia das palavras será trabalhada junto com os 
movimentos das imagens, assim tudo se transforma ao nosso redor. 
Serão utilizados, além de livros escritos e ilustrados pela Contadora, 
vários outros autores. 
Classificação: Livre

16h às 17h – Parque da Cultura
Oficina de Kokedama, com Mariana Grandizoli e 
Paola Verssuti
A técnica japonesa próxima ao bonsai é uma alternativa mais simples 
de cultivo e dispensa o uso de vasos para as plantas. Durante a 
oficina de Kokedama, o público aprenderá sobre os diferentes 
aspectos das plantas, tipos de habitat, substratos adequados para 
cada tipo de planta e musgos, além da possibilidade de linhas, 
adubação, exposição a luz e regas.  
Classificação: Livre

16h – Cinema Cultural – 1º Piso
Lançamento do Aplicativo Museu Virtual, com 
Leandro Ferreira de Oliveira (ProAC Município 
Votuporanga*)
O aplicativo “Museu Virtual” é gratuito e permite obter informações 
sobre as obras (através da leitura de QR Code) e informações do 
Museu Municipal (localização, atividades especiais e telefone). 
Classificação: Livre

16h às 17h – Outro Mundo – Galpão Ramal
Oficina de Contação de Histórias, com Ricardo 
Diaz (ProAC Município Votuporanga*)
O encontro permitirá a pais, professores e interessados trocar ideias 
e aprender mais sobre a arte de contar histórias e atuar. 
Classificação: Livre

16h às 18h – Feito à mão – Artesanato 
Oficina| Cartum, com Jefferson Martinelli 
(Alpendre Ateliê)
A oficina propõe na prática, ao público com ou sem experiência, 
o estudo de estruturas de desenho estilo cartoon, aplicada para 
história em quadrinhos.
Classificação: Livre

17h – Outro Mundo – Galpão Ramal
Relicário de Memórias: ouvindo histórias, com 
Amorela Cria

Relicários são lugares destinados a guardar e proteger coisas 
preciosas. Na oficina os participantes serão conduzidos, por meio 
da leitura de poemas e de algumas perguntas sobre sua história, a 
construir o seu próprio relicário de memórias e do imaginário. 
Vagas: 30 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local
Classificação: Livre

17h – Biblioteca – 2º Piso
Contação de Histórias, com a tia Stella 
A tia Stella está com histórias contagiantes para os pequenos da 
primeira infância. A magia das palavras será trabalhada junto com os 
movimentos das imagens, assim tudo se transforma ao nosso redor. 
Serão utilizados, além de livros escritos e ilustrados pela Contadora, 
vários outros autores. 
Classificação: Livre

17h às 20h – Museu Municipal – 3º Piso
Exposição “Breu”, com Telma de Carvalho (ProAC 
Município Votuporanga*)
Breu destina-se a exposição interativa de obras inéditas que revivem 
a memória do artista Artur de Carvalho, que faleceu em 2012, 
deixando trabalhos nunca vistos antes pelo público. Artur produziu 
crônicas para o jornal Diário de Votuporanga desde 1996, escreveu 
vários livros, era ilustrador, quadrinista e publicitário. 
Classificação: Livre

17h às 18h – Parque da Cultura
Ballet Aéreo, com Amanda Cunha
O público é convidado a se envolver com a arte circense, por meio 
da dança e da acrobacia. Uma experiência única e desafiadora. 
Classificação: Livre
Vagas: 30 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local

17h – Parque da Cultura
Aula de Yoga, com Elisandra Batista Santos
Yoga é uma filosofia de vida originária da Índia, que tem como 
objetivo principal a integração do ser. Através das práticas de 
técnicas de ásanas (posturas e movimentos físicos), pranayamas 
(controle de energia vital, da respiração) e meditação, a yoga 
promove equilíbrio entre corpo e mente, e amplia a consciência do 
indivíduo.
Classificação: Livre

17h – Parque da Cultura
Oficinas de Slackline, com Sloth Slackline
A prática do Slackline tem como objetivo trabalhar o equilíbrio, a 
consciência corporal e a concentração. O Slack é acessível para 
todas as pessoas, de crianças a idosos.
Classificação: Livre 

17h – Vasto Mundo – Galpão Principal
Aula de Dança de Salão (Roma Academia de 
Dança)
Ritmos diferentes, como forró, bolero, samba, soltinho e flashback 
prometem movimentar a aula de iniciação à Dança de Salão. 
Classificação: Livre

17h às 18h – Parque da Cultura
Aula de Capoeira Kids, com Leonardo Magri
De maneira lúdica e interativa, as crianças são convidadas ao resgate 
da manifestação afrodescendente.
Classificação: 6 a 12 anos
Vagas: 30 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local
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17h às 18h – Sala de Oficinas – 1º Piso
Oficina| Ponteira de Lápis: Artesanato Divertido, 
com Cristina Okoti
O público é convidado a aprender a confeccionar lindos e divertidos 
adereços para a decoração de lápis e de canetas.
Classificação: 6 anos
Vagas: 30 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local

17h30 – Auditório Externo – 1º Piso
Espetáculo Infantil| Loucas Mulheres, com Zilda 
Arali
“Loucas Mulheres” diz respeito a possibilidades de diálogo da dança 
com outro objeto artístico: a Literatura. Fundamenta-se na tradução 
da linguagem escrita para a linguagem da dança, suas singularidades 
e expressa movimento dramático expressivo e poético. Baseia-se nas 
obras de Gabriela Mistral, na investigação de elementos que possam 
tornar ou traduzir a escrita poética e suas imagens em movimento: 
ação realizada pela óptica gestual da dança. 
Classificação: Livre

18h às 19h – Parque da Cultura
Slackline, com o curso de Fisioterapia da Unifev
Treinamento de equilíbrio corporal e práticas lúdicas para adultos e 
crianças. 
Classificação: Livre

18h às 19h – Sala de Oficinas – 1º Piso
Oficina| Fuxico: Artesanato para Crianças, com 
Cristina Okoti
A sobra de tecidos por ser transformada em pequenas almofadas. A 
atividade artesanal faz parte do universo cultural brasileiro.
Classificação: Livre
Vagas: 20 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local

18h às 19h – Feito à mão – Artesanato 
Oficina| Brinco de Crochê, com Luciana Braga 
(Alpendre Ateliê)
A oficina propõe ao público com ou sem experiência, a confecção 
manual de um brinco a partir de vários pontos de crochê.
Classificação: 12 anos

18h – Parque da Cultura
Pense Rosa – Yoga, com Elisandra Batista Santos 
A ação é promovida pelos alunos do Centro Acadêmico da Medicina 
Unifev Votuporanga (Camev), com o objetivo de alertar as mulheres 
sobre a importância de prevenir doenças como câncer de mama e 
de colo de útero. 
Classificação: Livre

18h30 – Cinema Cultural – 1º Piso
Estreia do Espetáculo “Dos Confins do Beleléu”, 
com Abayomi Cia. de Teatro
Saci-Pererê é arrastado das matas pela lama dos rejeitos do 
rompimento da barragem. Sozinho, na cidade, encontra o Velho do 
Saco que vai tentar capturá-lo.
Classificação: Livre

18h30 às 20h30 – Parque da Cultura
Jongo: resgatando raízes (ProAC Município 
Votuporanga*)
O Grupo Folclórico Mungunzá surgiu da vontade de estudar 
e valorizar a cultura popular brasileira nas suas diferentes 
manifestações. O Jongo é uma manifestação da cultura popular 

brasileira, que tem como elementos canto, dança, instrumentos, 
tradições e toques, além de explorar o contexto histórico cultural do 
jongo, que tem como berço o sudeste brasileiro.
Classificação: Livre

19h – Outro Mundo – Galpão Ramal
Pense Rosa - Zumba, com o curso de Educação 
Física da Unifev
A ação é promovida pelos alunos do Centro Acadêmico da Medicina 
Unifev Votuporanga (Camev), com o objetivo de alertar as mulheres 
sobre a importância de prevenir doenças como câncer de mama e de 
colo de útero. 
Classificação: Livre

19h30 às 21h30 – Feito à mão – Artesanato 
Oficina| Colar Origami, com Regina Mieko
A oficina propõe ao público com ou sem experiência, a confecção 
manual de um colar de origami em tecido, feito a partir de retalhos e 
fitas, usando a técnica de dobradura. Moderno e charmoso para ser 
usado em diversas ocasiões.
Classificação: 12 anos

19h30 às 21h – Vasto Mundo – Galpão Principal 
Apresentação do Grupo de Capoeira da Secretaria 
de Esportes e Lazer de Votuporanga
Aulas gratuitas de Capoeira são oferecidas em Votuporanga, por meio 
da Prefeitura, através da escolinha de base mantida pela Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer. Sob a supervisão do Mestre Lousado, as 
aulas são oferecidas em seis dias da semana, em três locais da cidade, 
em diversos horários, para atender as demandas da população. O 
projeto é voltado para pessoas com idade acima de sete anos.
Classificação: Livre

20h – Outro Mundo – Galpão Ramal
Pense Rosa – Autodefesa, com Samuel Brito
A ação é promovida pelos alunos do Centro Acadêmico da Medicina 
Unifev Votuporanga (Camev), com o objetivo de alertar as mulheres 
sobre a importância de prevenir doenças como câncer de mama e de 
colo de útero. 
Classificação: Livre

20h30 – Outros Cantos – Palco Principal
Espetáculo| Oi Lá, Inezita, com Cia. Cênica
Além da Inezita Barroso recriada por três atrizes, o espetáculo “Oi Lá, 
Inezita” traz à cena alguns dos personagens que ela apresenta nas 
músicas que interpretou e outros, os quais poderia ter conhecido em 
seus encontros e viagens de pesquisa sobre nossas manifestações 
populares. Não se trata, portanto, de uma produção biográfica, mas de 
uma fábula que carrega consigo o amor de Inezita pela cultura de raiz 
brasileira, pelo ser caipira, e a sua luta pessoal para romper paradigmas 
machistas de nossa sociedade.
Classificação: Livre

22h – Vasto Mundo – Galpão Principal
Sarau Cultural com Amadeu Álamo e Banda
Proporcionar um ambiente alternativo e agradável com o melhor do 
rock, fazendo com que as pessoas interajam nos seus momentos de 
descontração completando sua visita cultural.
Classificação: Livre
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Créditos foto: Jorge Etecheber
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27/OUTUBRO
DOMINGO

10h às 22h – Museu Municipal - 3º Piso 
Exposição| “Retrospectiva Natanael Longo”
Na exposição, o público conhecerá trabalhos de Natanael Longo, 
atuais e também os que refletem a maturidade de um artista que 
combina o amplo domínio da técnica ao talento e à sensibilidade. 
Classificação: Livre

10h às 22h - Centro Cultural – 1º Piso
Exposição| “Poesia de Ver”
A memória afetiva será despertada durante a exposição que une 
fotografia e literatura. Todos os textos e fotos são produções da 
jornalista Ester Alkimin, que também busca sensibilizar o público 
sobre a poesia. 
Classificação: Livre

10h às 22h – Museu Municipal - 3º Piso 
Exposição| “Litterarum Amor”
Exposição inspirada no movimento artístico do romantismo, 
sintetizando este período da arte e literatura em fotografia.
Classificação: Livre

10h, 11h e 12h – Vasto Mundo – Galpão Principal
Contação de Histórias| Histórias de Piratas em: O 
Tesouro Perdido (Cia. Entre Aspas)
As clássicas histórias de piratas não são bem as que você verá 
por aqui. Essa história começa com dois atrapalhados piratas, 
SALXA e FLORA e sua tripulação que juntos seguem uma aventura 
pelos mares e, em meio a muita fantasia e muita diversão, vão em 
busca do tesouro perdido. Mas, esse “tesouro” não era bem o que 
eles estavam imaginando que seria e o desfecho dessa aventura 
surpreenderá a todos.
Classificação: Livre

10h às 11h – Parque da Cultura
Slackline, com o curso de Fisioterapia da Unifev
Treinamento de equilíbrio corporal e práticas lúdicas para adultos e 
crianças. 
Classificação: Livre

10h às 11h48 – Cinema Cultural – 1º Piso
Castelo Rá-Tim-Bum, o Filme (Parceria com 
Museu da Imagem e do Som - MIS)
O aprendiz de feiticeiro Nino, que vive há 300 anos com seus tios 
Morgana e Victor, ansiando em ter uma vida normal como todos 
os demais garotos, acaba participando, involuntariamente, de uma 
trama orquestrada por sua tia Losângela, que pretende roubar o livro 
de magias de Morgana.
Classificação: Livre

10h às 11h – Biblioteca – 2º Piso
Aula de Xadrez, com Edenilson Garcia
O público poderá conhecer na prática o jogo de Xadrex como 
“esporte-arte-ciência”. 
Classificação: Livre

10h às 13h – Varanda Cultural – 2º Piso
Toca do Tabuleiro, com Andre Teruya Eichemberg
Evento que contará com tutoria e grande variedade de estilos de 
jogos de tabuleiros modernos, como estratégicos, cooperativos, 

destreza e criação. 
Classificação: Livre

10h às 12h – Parque da Cultura
Oficina de Graffiti, com Estúdio Clã
Transformar espaços com arte e criatividade. Espaços alternativos 
como madeiras, portas e janelas de descarte do Ecotudo se tornarão 
painéis de Arte Urbana que darão vida e cor para espaços como 
parede externa, árvores, corrimão da passarela, postes e outras áreas 
do Parque da Cultura. 
Classificação: Livre

10h – Mundo Encantado – Primeiríssima Infância - 1º Piso
Contação de Histórias, com a tia Stella 
A tia Stella está com Histórias contagiantes para os pequenos da 
primeira infância. A magia das palavras será trabalhada junto com os 
movimentos das imagens, assim tudo se transforma ao nosso redor. 
Serão utilizados, além de livros escritos e ilustrados pela Contadora, 
autores como Vanessa Fernandes, M. Chencinski e Helena Cortez; 
Walter Lara; Kasuya e Nozomi; Fernando Vilela; Cecília Meireles; 
Susanna Moore’s; André Neves; Eva Furnari e Karin Wahle.
Classificação: Livre

10h às 12h – Outro Mundo – Galpão Ramal
Oficina| Palhaço para Pais e Filhos, com Cia 
Aliteatro 
É por meio de um encontro divertido e brincante que o público 
estreitará e fortalecerá o vínculo afetivo entre pais e filhos. A oficina 
promoverá um encontro mais profundo e intenso, diferente da 
atualidade, onde tudo é tecnológico, superficial e que exige um 
retorno imediatista. Por meio da oficina, a Cia compartilha seu modo 
de pensar, criar e dialogar, para propiciar momentos lúdicos, de 
maior contato físico e emocional. 
Classificação: Livre

10h às 12h – Feito à mão – Artesanato 
Oficina| Macramê, com Lucas Damázio (Alpendre 
Ateliê)
Os participantes da oficina aprenderão as principais técnicas de 
macramê e seus diversos no artesanato. Cada participante produzirá 
um trabalho no formato á sua escolha, seja cortina, pulseira, colar, 
chaveiro, suporte para plantas, entre outros.
Classificação: 12 anos

11h às 11h45 – Mundo Encantado – Primeiríssima Infância - 1º Piso
Oficina| Lê no Ninho, com Letícia Fagiani e 
Aletéia Fagiani
O programa tem como objetivo fomentar o gosto pela leitura 
entre crianças de seis meses a 4 anos. Para isso, conta com um 
ingrediente-chave: o lúdico e o vínculo afetivo entre os pequenos 
e seus cuidadores. Assim, ao longo dos 45 minutos de duração de 
cada sessão, as crianças ouvem histórias, brincam e cantam em um 
ambiente aconchegante, tendo seus cuidadores como parceiros.
Classificação: crianças de 6 meses a 4 anos, acompanhadas de pais 
ou responsáveis

11h – Biblioteca – 2º Piso
Contação de Histórias, com a tia Stella 
A tia Stella está com histórias contagiantes para os pequenos da 
primeira infância. A magia das palavras será trabalhada junto com os 
movimentos das imagens, assim tudo se transforma ao nosso redor. 
Serão utilizados, além de livros escritos e ilustrados pela Contadora, 
vários outros autores. 
Classificação: Livre
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13h às 13h45 – Mundo Encantado – Primeiríssima Infância - 1º Piso
Oficina| Lê no Ninho, com Letícia Fagiani e 
Aletéia Fagiani
O programa tem como objetivo fomentar o gosto pela leitura 
entre crianças de seis meses a 4 anos. Para isso, conta com um 
ingrediente-chave: o lúdico e o vínculo afetivo entre os pequenos 
e seus cuidadores. Assim, ao longo dos 45 minutos de duração de 
cada sessão, as crianças ouvem histórias, brincam e cantam em um 
ambiente aconchegante, tendo seus cuidadores como parceiros.
Classificação: crianças de 6 meses a 4 anos, acompanhadas de pais 
ou responsáveis

13h, 14h, 15h e 16h – Vasto Mundo – Galpão Principal
Contação de Histórias, com Aline Botelho
Existem pessoas de cores diferentes, sotaques diferentes, religiões 
diferentes, de lugares diferentes, mas tudo bem sermos diferentes?  
Essa é a questão levantada por Aline Botelho, bibliotecária e 
Contadora de Histórias, durante as contações de histórias
no Fliv. 
Classificação: Livre

13h às 14h – Feito à mão – Artesanato 
Oficina| Brinco de Crochê, com Luciana Braga 
(Alpendre Ateliê)
A oficina propõe ao público com ou sem experiência, a confecção 
manual de um brinco a partir de vários pontos de crochê.
Classificação: 12 anos

14h às 17h – Sala de Oficinas – 2º Piso
Oficina de Noções Básicas para Desenhos de 
Livros Infantins, com Marcela Cappelletti (ProAC 
Município Votuporanga*)
Aprenda sobre noções básicas de ilustrações voltadas ao público 
infantil, narrativa visual e a interação contextualizada.
Classificação: Livre

14h e 16h – Mundo Encantado – Primeiríssima Infância - 1º Piso
Oficina| Musicalidade brincante e possibilidades 
sonoras, com André Castanheira 
A oficina apresenta possibilidades de ações e brincadeiras, norteadas 
pelo movimento corporal, por jogos musicais e pelo ritmo percussivo 
das colheres, propondo a união entre música, dança, linguagem e 
canto, no sentido de favorecer o desenvolvimento das capacidades 
artísticas, criativas, emocionais das crianças, que interagem entre si e 
com a música de forma lúdica e muito divertida! 
Classificação: Livre

14h e 15h – Outro Mundo – Galpão Ramal
Oficina de Tintas de Terra, com Paola Verssuti e 
Mariana Grandizoli
A oficina traz uma alternativa ecológica e de baixo custo para criar 
e pintar com produtos que não sejam tóxicos e que resgatam os 
conhecimentos tradicionais. O público é estimulado a cada instante 
desenvolver a criatividade e explorar texturas utilizando diferentes 
tipos de solo.
Classificação: Livre

14h às 16h – Feito a mão – Artesanato 
Oficina| Porta-Óculos/Celular, com Adriana Reis 
(Alpendre Ateliê)
A oficina propõe ao público, com ou sem experiência, a confecção 
manual de um porta-óculos ou porta-celular, feito de feltro.
Classificação: 10 anos

14h às 17h - Sala de Oficinas – 1º Piso
Oficina de Urban Sketchers, com Thiago Scatolim
Criatividade, habilidade e perspectiva serão exploradas na oficina 
Urban Sketchers, para a criação de espaços e personagens. A oficina 
é uma atividade de desenho, pintura e observação, permitindo que o 
participante crie de acordo com as suas perspectivas.
Classificação: Livre 

14h às 15h10 – Varanda Cultural – 2º Piso
Oficina| Vivência em Terapia do Som, com Lucas 
Damázio
A terapia sonora e todo o universo que engloba a relação das 
vibrações sonoras e a nossa natureza interior serão estudadas 
durante a oficina, que busca desperar o relaxamento, melhorar o 
estado de clareza e o autocuidado.
Classificação: Livre

15h – Parque da Cultura
Alma - Coexistir - Intervenção de Dança 
Contemporânea (Studio de Dança Mariana 
Maricato)
Uma intervenção refletiva sobre a alma humana e a coexistência. O 
ver-se e o ver o outro. O compreender-se e compreender o outro. 
Perdoar-se para desenvolver-se.
Classificação: Livre

15h e 17h – Rimas e versos – Pátio CIT
Oficina de Danças Urbanas, com Ticko Bboy e 
convidados
Aula aberta de danças urbanas, com passos livres, mesclando 
técnicas e coreografias de hip hop, house dance, breaking e estilos 
da dança de rua, com Ticko Bboy e dançarinos convidados.
Classificação: Livre

15h – Cinema Cultural – 1º Piso
Bate-papo com Escritores Regionais (Mediação: 
Reynaldo Damazio – Coordenador do Centro de 
Apoio ao Escritor – CAE – do Museu Casa das 
Rosas)
Conversa com escritores da região, que vão falar sobre suas obras, 
desafios e paixões que envolvem a literatura.
Classificação: Livre

15h – Mundo Encantado – Primeiríssima Infância - 1º Piso
Contação de Histórias, com a tia Stella 
A tia Stella está com histórias contagiantes para os pequenos da 
primeira infância. A magia das palavras será trabalhada junto com os 
movimentos das imagens, assim tudo se transforma ao nosso redor. 
Serão utilizados, além de livros escritos e ilustrados pela Contadora, 
vários outros autores. 
Classificação: Livre

15h às 16h – Biblioteca – 2º Piso
Aula de Xadrez, com Edenilson Garcia
O público poderá conhecer na prática o jogo de Xadrex como 
“esporte-arte-ciência”. 
Classificação: Livre
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15h30 às 18h30 – Varanda Cultural – 2º Piso
Toca do Tabuleiro, com Andre Teruya Eichemberg
Evento que contará com tutoria e grande variedade de estilos de 
jogos de tabuleiros modernos, como estratégicos, cooperativos, 
destreza e criação. 
Classificação: Livre

16h – Parque da Cultura
FlashMob de Sapateado (Grupo de 
Sapateadores do Studio de Dança Mariana 
Maricato)
O flashmob é usado para se referir a aglomerações de pessoas 
em certo lugar para realizar determinada ação inusitada, de forma 
instantânea. Pode ser organizado por meio de redes sociais, e-mails 
ou outros meios. Ou seja, são intervenções e mobilizações urbanas.
Classificação: Livre

16h – Outro Mundo – Galpão Ramal
Relicário de Memórias: ouvindo histórias, com 
Amorela Cria
Relicários são lugares destinados a guardar e proteger coisas 
preciosas. Na oficina os participantes serão conduzidos, por meio 
da leitura de poemas e de algumas perguntas sobre sua história, a 
construir o seu próprio relicário de memórias e do imaginário. 
Vagas: 30 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local
Classificação: Livre

16h às 18h – Feito à mão – Artesanato 
Oficina| Bordado Flor em Sianinha, com Adelina 
Fernandes (Alpendre Ateliê)
A oficina propõe ao público, com ou sem experiência, a confecção 
de bordado de flor em sianinha a partir de um risco em tecido.
Classificação: 12 anos

17h às 18h – Parque da Cultura
Ballet Aéreo, com Amanda Cunha
O público é convidado a se envolver com a arte circense, por meio 
da dança e da acrobacia. Uma experiência única e desafiadora. 
Classificação: Livre
Vagas: 30 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local

17h – Biblioteca – 2º Piso
Contação de Histórias, com a tia Stella 
A tia Stella está com histórias contagiantes para os pequenos da 
primeira infância. A magia das palavras será trabalhada junto com os 
movimentos das imagens, assim tudo se transforma ao nosso redor. 
Serão utilizados, além de livros escritos e ilustrados pela Contadora, 
vários outros autores. 
Classificação: Livre

17h – Parque da Cultura
Aula de Yoga, com Elisandra Batista Santos
Yoga é uma filosofia de vida originária da Índia, que tem como 
objetivo principal a integração do ser. Através das práticas de 
técnicas de ásanas (posturas e movimentos físicos), pranayamas 
(controle de energia vital, da respiração) e meditação, a yoga 
promove equilíbrio entre corpo e mente, e amplia a consciência do 
indivíduo.
Classificação: Livre

17h – Mirante Fliv – Deck
Kung Fu, Arte e Filosofia, do Grupo Punhos 
Unidos (ProAC Município Votuporanga*)
A escola de Kung Fu Punhos Unidos tem por objetivo a formação 
de uma equipe de Dança do Leão em Votuporanga, fomentando 
a cultura chinesa e a arte marcial como elemento transformador, 
emancipatório e de grande beleza estética, valorizando a riqueza 
das tradições do povo chinês, bem como suas contribuições para 
sociedade ocidental.
Classificação: Livre

17h – Parque da Cultura
Oficinas de Slackline, com Sloth Slackline
A prática do Slackline tem como objetivo trabalhar o equilíbrio, a 
consciência corporal e a concentração. O Slack é acessível para 
todas as pessoas, de crianças a idosos.
Classificação: Livre 

17h – Vasto Mundo – Galpão Principal
Aula de Dança de Salão (Roma Academia de 
Dança)
Ritmos diferentes, como forró, bolero, samba, soltinho e flashback 
prometem movimentar a aula de iniciação à Dança de Salão. 
Classificação: Livre

17h – Auditório Externo – 1º Piso
Espetáculo de Teatro| “O Poderoso Palhaço” (Cia 
Aliteatro)
Após o “Mafioso Pápa” passar desta para melhor, seus três “figlios” 
descobrem, pelo testamento, que um deles será o novo líder, para 
continuar o legado da “Famigli”. Assim, depois de uma incrível e 
divertida competição, onde a plateia será o Júri, Giuseppe, Luigi 
e Roberto, mostrarão todas suas qualidades ‘mafiosisticas” para 
conquistar o tão sonhado “Paletó”.
Classificação: Livre

17h às 18h – Parque da Cultura
Aula de Capoeira Kids, com Leonardo Magri
De maneira lúdica e interativa, as crianças são convidadas ao resgate 
da manifestação afrodescendente.
Classificação: 6 a 12 anos
Vagas: 30 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local

17h às 18h – Sala de Oficinas – 1º Piso
Oficina| Ponteira de Lápis: Artesanato Divertido 
O público é convidado a aprender a confeccionar lindos e divertidos 
adereços para a decoração e lápis e canetas.
Classificação: 6 anos
Vagas: 30 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local

17h às 17h45 – Mundo Encantado - Primeiríssima Infância – 1º Piso
Oficina| Lê no Ninho, com Letícia Fagiani e 
Aletéia Fagiani
O programa tem como objetivo fomentar o gosto pela leitura 
entre crianças de seis meses a 4 anos. Para isso, conta com um 
ingrediente-chave: o lúdico e o vínculo afetivo entre os pequenos 
e seus cuidadores. Assim, ao longo dos 45 minutos de duração de 
cada sessão, as crianças ouvem histórias, brincam e cantam em um 
ambiente aconchegante, tendo seus cuidadores como parceiros.
Classificação: crianças de 6 meses a 4 anos, acompanhadas de pais 
ou responsáveis
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18h às 19h – Parque da Cultura
Slackline, com o curso de Fisioterapia da Unifev
Treinamento de equilíbrio corporal e práticas lúdicas para adultos e 
crianças. 
Classificação: Livre

18h às 19h – Feito à mão – Artesanato 
Oficina| Brinco de Crochê, com Luciana Braga 
(Alpendre Ateliê)
A oficina propõe ao público com ou sem experiência, a confecção 
manual de um brinco a partir de vários pontos de crochê.
Classificação: 12 anos

18h às 19h30 – Auditório Externo – 1º Piso
Show| Elas Cantam Elas: Mulheres na Música 
Brasileira
A atividade mergulha no universo feminino da composição e da 
interpretação musical. Pensado a partir da união de Zu Laiê e Elis 
Ribeiro, mulheres compositoras, intérpretes e instrumentistas, 
o projeto sintetiza a trajetória da presença feminina na música 
brasileira, passeando pela vida e pela obra de referências obrigatórias 
para o tema, como Chiquinha Gonzaga, Dolores Duran, Maysa, Dona 
Ivone Lara, Joyce, Fátima Guedes, Marina Lima, Adriana Calcanhoto, 
Rita Lee, chegando até nomes da nova geração. Intercalando prosas 
descontraídas e canções, as artistas destacam a importância do 
tema por meio do diálogo e da aproximação musical com o público.
Classificação: Livre

18h às 19h – Sala de Oficinas – 1º Piso
Oficina| Fuxico: Artesanato para Crianças, com 
Cristina Okoti
A sobra de tecidos por ser transformada em pequenas almofadas. A 
atividade artesanal faz parte do universo cultural brasileiro.
Classificação: Livre
Vagas: 20 | Inscrições com 1 hora de antecedência, no local

18h às 19h30 – Parque da Cultura
Movimento é de Angola - Vivenciando a 
Capoeira Angola 
O público vai conhecer e vivenciar parte da cultura afro-brasileira por 
meio da Capoeira Angola. 
Classificação: Livre

19h30 às 21h30 – Feito à mão – Artesanato 
Oficina| Chaveiro Girassol, com Regina Mieko 
(Alpendre Ateliê)
A oficina propõe ao público, com ou sem experiência, a confecção 
manual de um chaveiro de girassol, feito de retalhos de tecidos, fitas 
e pedras. Perfeitos como lembrancinhas e para pendurar em bolsas.
Classificação: 12 anos

20h – Auditório Externo – 1º Piso
Show| Orquestra Projeto Sinfônico, da Secretaria 
da Cultura e Turismo de Votuporanga
A Orquestra de Câmara da Escola Municipal de Artes é um grupo 
voltado à prática de conjunto, como atividade curricular dos cursos 
oferecidos pela municipalidade através do “Projeto Sinfônico”, por 
meio da Secretaria da Cultura e Turismo. A finalidade é oferecer 
aos músicos aprendizes um ambiente propício às experimentações 
de todo o conteúdo abordado em aulas teóricas e de técnicas 
instrumentais. Sob regência do Prof.º Alex Massuia e coordenação 
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do Maestro Mazinho Sartori, a Orquestra executa obras do repertório 
erudito, clássicos populares e trilhas de cinema.
Classificação: Livre

21h – Vasto Mundo – Galpão Principal 
Sarau Cultural com a Banda Pano Pra Manga
Pensado em passagens culturais históricas, o sarau cultural com a 
“Banda Pano Pra Manga” não fará somente um show, mas também 
contará uma história de forma musicada, a partir da influência que a 
literatura tem na vida cotidiana. A banda se apresentará como uma 
linha do tempo que começa nos anos 60 e termina nos auges da 
contemporaneidade da música brasileira.
Classificação: Livre
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FESTIVAL LITERÁRIO

COLABORAÇÃO

PATROCINADOR CO-PATROCINIO

APOIO

PROMOÇÃO EXECUÇÃO

REALIZAÇÃO

SECRETARIA DA
CULTURA E TURISMO

Ministério da Cidadania, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria
de Cultura e Economia Criativa e Prefeitura de Votuporanga apresentam


