
 

 

                                 PROGRAMAÇÃO detalhada FEIRA DO LIVRO                             .                                                           

De 1º a 10 de outubro 

Programações com transmissão online em: 

Facebook da Feira do Livro de Santa Maria 

YouTube da Feira do Livro de Santa Maria 

Lançamentos: virtuais e presenciais, por critério de cada autor 

Comercialização de livros: nas livrarias locais participantes, presencial ou via delivery (tele-

entrega) 

1º DE OUTUBRO.                                                                                                                                      .  

Espetáculo Infantil 

15h – Vídeo-livro Hora da Leitura 

 Livro AMIGOS, de Silvana Rando, na leitura de Patrícia Garcia 

15h - O Circo do Mundinho Feliz – Teatro Por Que Não? 

Sinopse: Mundinho era o palhaço mais dedicado que surgiu no Circo Mofado. Mas a Dona 

Mofada, sua chefe, logo avisa que a vida no circo não é moleza e para alcançar o sucesso é 

preciso muito trabalho. O problema é que, em busca do sucesso, um palhaço pode até ficar 

sem enxergar o mundo ao seu redor. Ainda bem que todo mundo sempre tem a chance de ser 

feliz novamente. 

19h – Abertura oficial com Vídeo-livro e Sarau Poético em homenagem ao Patrono Guido Isaia, 

com leitura de Ricardo Paim  

19h30min – LIVRO LIVRE 

 Bate-papo com Djamila Ribeiro 

A filósofa e jornalista que se tornou uma das principais vozes no combate ao racismo, em pouco 
mais de cinco anos, Djamila Ribeiro tornou-se o nome mais conhecido quando se fala em 
ativismo negro no Brasil. E tudo isso com um contorno pop: presença ativa nas timelines, 
acumula mais de 1 milhão de  seguidores no Instagram. Mas sua voz ecoa para muito além das 
redes sociais.  

https://www.facebook.com/feiradolivrosm
https://www.youtube.com/channel/UCTDRJs2KI3ielcBw3tPb1cA


 

Em 2018, Djamila integrou a lista das 100 pessoas negras mais influentes do mundo com menos 

de 40 anos, distinção apoiada pela ONU. Em 2019, recebeu do governo francês o título de 

personalidade do amanhã e ganhou o prêmio holandês Prince Claus, por suas ações em defesa 

dos direitos humanos e da justiça social. 

 Autora dos livros ‘ Pequeno Manual Antirracista’ e ‘O Que é Lugar de Fala’. 
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15h – Vídeo-livro Hora da Leitura  

15h – Espetáculo Infantil 

Terra à Vista II – Companhia Armazém 

Sinopse: 

Terra à Vista, a aventura continua - conta a história dos irmãos, Mateus, Miguel e Manuela, 

que após receberem a casa dos avós de herança, resolvem transformá-la em um Parque Pirata 

para crianças. Porém, ao chegarem no quintal, deparam-se com grandes desafios: diferentes 

tipos de lixo e uma visita inesperada 

19h – Vídeo-livro Hora da Leitura 

19h – LIVRO LIVRE com Rossandro Klinjey 

Apresentação de Andrei Cerentini e Vanessa Backes 

Rossandro Klinjey é palestrante, escritor e Psicólogo Clínico. Fenômeno nas redes sociais, seus 
vídeos já alcançaram a marca de mais de cem milhões de visualizações. Autor vários de livros, 
sendo os mais recentes, As cinco faces do Perdão, Help: me eduque! e Eu escolho ser feliz.  
 
É consultor da Rede Globo em temas relacionado a comportamento, educação e família, no 
programa Fátima Bernardes, além de colunista da Rádios CBN. Foi professor universitário por 
mais de dez anos, quando passou a se dedicar à atividade de palestrante, no Brasil, na Europa e 
nos Estados Unidos. 
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ESPETÁCULO INFANTIL 

15h – Aventuras da Terra Gaúcha 

Érlon Péricles e Maninho Pinheiro, ao lado do poeta Binho Pires, são os idealizadores do 

projeto que aborda costumes gaúchos como o chimarrão e o churrasco, as datas 

comemorativas como a Semana Farroupilha, a Páscoa, o Natal, o Dia das Crianças e também 

lendas como a Boitatá e lenda do Negrinho do Pastoreio. As músicas foram compostas 

utilizando os ritmos gaúchos e/ou aculturados no Rio Grande do Sul, como vaneira, xote, 

milonga, bugio, valsa, chamamé, entre outros. 

O projeto já percorreu várias cidades do Rio Grande do Sul, passando por várias escolas, feiras 

de livros, teatros e outros espaços culturais. 



Link de vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=uJ0Rhoj5OaU 

18h – Noite do Patrono - Mostra de Curtas da Fundação Eny  

19h – Vídeo-Livro Hora da Leitura 

 

LIVRO LIVRE 

19h- Os Sons da Boca do Monte –  Tertúlia em Música e Poesia – Apresentação de . Angelo 

Franco 

Participação dos vencedores da 27ª Tertúlia Musical: Renato Mirahil - Márcio Correia - Igor 
Tadielo - Raineri Spohr. Na Banda conta ainda com Elias Rezende e Jair Medeiros. 
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16H – Vídeo-livro Hora da Leitura 

ESPETÁCULO INFANTIL 

16h – Polly Divertida 

Estimular a musicalidade dos pequenos através do canto, de brincadeiras, jogos, estórias, 

movimentos e improvisação sonora, são a essência da “Live da Polly Divertida”. 

Entretenimento aliado a práticas musicais auxiliam as crianças no desenvolvimento de 

habilidades perceptivas, sensoriais, motoras, cognitivas e sociais, além de fortalecer a relação 

afetiva entre os envolvidos.  

Com composições autorais de Daniel Triaca e Rebecca De Rossi, propõe-se uma apresentação 

musical infantil coreografada e muita animada, conduzida de forma lúdica por músicos e 

professores de Santa Maria. 

LIVRO LIVRE 

18h – Exibição do documentário ‘Quando te Avisto’ – TV OVO 
O que acontece quando dois olhares se cruzam? E se esses olhares compartilham de um mesmo 
espaço, mas se constituem em mundos próprios? O que afasta e aproxima indígenas e não 
indígenas? Direção: Denise Copetti e Neli Mombelli. Curta-metragem selecionado para a mostra 
de curtas do Festival de Cinema de Gramado 2020 Realização: TV OVO. Financiamento: LIC/SM 
 
19h – BATE-PAPO COM LAURENTINO GOMES  
‘ESCRAVIDÃO’ 
Apresentação de Andrei Cerentini e Vanessa Backes 
 
Autor das premiadas obras "1808", "1822" e "1889", que resgatam detalhes da história 

brasileira, o jornalista e escritor paranaense Laurentino Gomes se deu conta de que o assunto 

mais importante do passado nacional não eram os ciclos econômicos, as revoluções, o império 

ou a monarquia.  

Era a escravidão. “Tudo o que nós já fomos no passado, o que somos hoje e o que seremos no 

futuro tem a ver com nossas raízes africanas e o modo como nos relacionamos com elas”, 

afirma. E foi pensando nisso que ele escreveu "Escravidão: Do Primeiro Leilão de Cativos em 

Portugal até a Morte de Zumbi dos Palmares", livro lançado em setembro de 2019 pela Globo 

https://www.youtube.com/watch?v=uJ0Rhoj5OaU


Livros e que é o primeiro volume da trilogia que resgata o processo econômico, político e 

social que envolveu os séculos de escravidão no Brasil 
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15H – Vídeo-livro Hora da Leitura 

ESPETÁCULO INFANTIL 

15H – Barquinho de Papel 

Show com músicas infantis baseadas na obra homônima. A bordo de um Barquinho de Papel 

Nina e seu cão Timão, partem numa aventura que inicia no Chuí e vai até o Oiapoque. Durante 

a viagem, eles buscam uma fonte de água pura que lhes permita purificar toda a água suja e 

poluída no mundo. Com Marcelo Schmidt e Camila Borges 

LIVRO LIVRE 

19h – Allan Dias Castro 

Voz ao Verbo: como encontrei a minha voz 

Poeta e tem a escrita como base para todos os seus projetos, de letras de música a programas 

de tv. Formado em Comunicação Social pela ESPM-RS, cursou Escrita Criativa na Escola de 

Escritores de Barcelona, na Espanha. Gaúcho radicado no Rio de Janeiro, Allan lançou seu 

primeiro livro, O ZéNinguém, em 2014.  

 

Suas letras já foram musicadas por grandes nomes, como Roberto Menescal, e ele já declamou 

seus poemas ao lado de artistas como Oswaldo Montenegro e Marcos Suzano. Desde 2016, 

integra o Reverb Poesia (@reverbpoesia), banda que viaja por todo o Brasil apresentando sua 

mistura de música e poesia falada. Com o ‘Voz ao Verbo’, projeto de vídeos com poemas 

autorais que deram origem a este livro, busca facilitar o acesso do público à poesia. 

 

06 DE OUTUBRO                                                                                                                                    .                                                                                                                                       

15h – Vídeo-livro Hora da Leitura 
 
ESPETÁCULO INFANTIL 
15h 

A Tartaruguinha que perdeu o casco – Companhia Armazém 

A peça é uma adaptação de um livro infantil que conta a jornada de uma tartaruga que perdeu 

seu casco e encontra vários amigos durante a busca. A Tartaruguinha que perdeu o casco fala 

sobre doação de órgãos! Um tabu para muitas pessoas, a partir da peça é possível entender a 

temática de forma leve e descontraída, com o toque de magia que é a cara da Armazém. Uma 

linda história sobre amizade e solidariedade! 

 
18h – Tenda de Histórias 



 
Cia Teatro de Bolso 
Com Daniela Varotto e Luise Scherer 
 

LIVRO LIVRE 

19H – Bate-papo com Eliana Yunes 

Criando leitores na escola e na sociedade: por um mundo melhor para todos 

ELIANA YUNES Possui graduação em Filosofia e Letras pela Faculdade de Filosofia Nossa 

Senhora Medianeira (1971), mestrado em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio 

de Janeiro (1974) e doutorado em Linguística pela Universidade de Málaga (1976), em 

Literatura pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1986), com pósdoutorado 

em Leitura pela Universidade de Colônia (1991). Atualmente é professor associado da 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e professora visitante em diversas 

universidades brasileiras e do exterior. Tem experiência na área de educação, políticas 

públicas, administração cultural e teologia, atuando principalmente na linha de formação de 

leitores em perspectiva interdisciplinar. Criou pra a Biblioteca Nacional, o Programa Nacional 

de leitura (Proler) é assessora do Cerlalc/Unesco e comparte a direção da Cátedra Unesco de 

Leitura no Brasil. 

07 DE OUTUBRO                                                                                                                                    .                                                                                                                                       

 

15h – Vídeo-livro Hora da Leitura 

Espetáculo infantil 

15h – Saca-Rolhas em Histórias para Contar e Cantar 

A trupe do Saca-Rolhas vai contar e cantar muitas histórias que fazem parte do grupo 

18h – “Internas Lembranças” 

Com Denise Copetti e Camila Borges 

“Internas lembranças” apresenta histórias retiradas do livro “Amigas colorindo a vida” de 

Marilene B. Coelho, Norma Isaia e Dina Maria. O  livro narra as lembranças das autoras do 

tempo de internato, nos anos 50 no Colégio Sant’Anna, suas aventuras e desventuras de 

jovens estudantes. São lembranças que permitem conhecer também alguns costumes e 

curiosidades da Cidade de Santa Maria da época. O projeto faz parte do edital VIVA CULTURA 

2020. 

LIVRO LIVRE 

19h – Os Sons da Boca do Monte – FLUIDEZ com Gabriel Opitz 
 
O projeto Fluidez nasceu do desejo pessoal do músico de levar ao público suas composições. 
Para isso, buscou parcerias e construiu vínculos profissionais e afetivos que permitiram a 
realização do trabalho. 
Gabriel faz da música sua linguagem com o mundo. É nela que encontra espaço, fluidez e 
intensidade para dizer tudo aquilo que as palavras não alcançam. 



Dentre as impressões que absorve para sua musicalidade, saltam aos ouvidos a influência 
africana, a música latina, trazida pelos ritmos como a chacarera e o chamamé, a brasilidade do 
samba e baião e a vertente indígena, negra e europeia encontrada no choro. 
 
No espetáculo, GABRIEL OPITZ com Pedro Monti, Pedro Issler, Nina Nunes, Hudson Garcia, Elias 
Rezende no acordeon e Carla Vieira na pintura/cenário ao vivo. 
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15h – Vídeo-livro Hora da Leitura 

Espetáculo infantil 

15h – A Caligrafia da Dona Sofia 

No alto de uma grande colina afastada, em um casebre simples, mora uma velha senhora, 

professora aposentada que vive sua vida com suas duas paixões: a poesia e seu jardim. Essa é 

Sofia, uma jovem em corpo de idosa e que passa dias e noites imersa em sua imaginação, 

lendo os poemas dos seus autores preferidos. O carteiro e as irmãs Lia, Lea e Cléa também 

fazem parte dessa história e são os moradores do pé da colina. Enquanto seu Ananias, o 

carteiro, tem um grande apreço por dona Sofia, as irmãs acham ela um tanto resmungona. 

Sofia, que costuma copiar e colar por toda sua morada os poemas que mais lhe agradam, bate 

de frente com um acontecimento que pode mudar sua vida. Não existe espaço em seu casebre 

para mais nenhum poema. E agora? Em um espetáculo repleto de músicas, sonhos e poesias 

descobriremos juntos o que irá acontecer com Caligrafia de Dona Sofia. 

LIVRO LIVRE 

19h – Bate-papo com Lázaro Ramos 

A Leitura e a Literatura na vida da gente: o caderno de rimas de Lázaro Ramos 

Lázaro Ramos é um ator, apresentador, cineasta e escritor de literatura infantil brasileiro, que 

iniciou a carreira artística no Bando de Teatro Olodum. Durante os anos de 1998 a 2002, foi 

âncora do Fantástico. Ganhou notoriedade ao interpretar João Francisco dos Santos no filme 

Madame Satã (2002). Lázaro foi indicado ao Emmy (2007) de melhor ator por sua 

interpretação na novela Cobras & Lagartos, como Foguinho. 

A primeira aposta de Lazaro Ramos na literatura infantil foi aos 21 anos, com o título 

“Paparutas”, uma referência a Ilha do Pati, em São Francisco do Conde, cidade de origem de 

grande parte da sua família. Segundo Lazaro, este livro é muito mais sobre a criança que ele foi 

e sobre autoestima. Seu segundo livro, “A Velha Sentada”, lançado em 2010, versa sobre as 

relações das crianças com a internet e o poder da imaginação. 

Na literatura, ainda escreveu 4 livros infantis ( entre eles ‘O Caderno de Rimas do João’) e ‘ Na 

Minha Pele’, um dos livros mais lidos sobre a questão racial na atualidade 

 

*Programação mediante inscrição prévia*: 

OFICINA DE RIMAS e BATE PAPO COM CHIQUINHO DIVILAS 



08/10 - 14h - BATE-PAPO COM CHIQUINHO DIVILAS (RAPensando a Educação - Método 
educativo baseado nas práticas do Hip-Hop)  

08/10 - 15h - OFICINA DE RIMA* - A literatura através da letra de rap. 

Chiquinho Divilas - rapper, educador social, pesquisador e palestrante. Doutorando e Mestre 
em Diversidade Cultural e Inclusão Social pela Feevale-RS. Também sou formado em Relações 
Públicas e Pós-graduado (MBA) em Gestão Estratégica de Pessoas (UCS-RS). 

*Com inscrições por meio do email da Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer 
culturaesportesm@gmail.com .  
Incluir no ASSUNTO: CHIQUINHO DIVILAS – FEIRA DO LIVRO 
Incluir nome, profissão e telefone para contato com whatsapp, para receber o link de acesso 
via meet. 
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15h – Vídeo-livro Hora da Leitura 

Espetáculo infantil 

15h – Jardim de Cataventos 

Idealizado pelo músico Marcelo Schmidt, o espetáculo é baseado na obra literária homônima. 

Apesar do público-alvo, Jardim de Cataventos consiste em um teatro musical que atrai público 

de todas as idades por retratar sonhos infantis e aspectos do cotidiano em linguagem fácil e 

inteligente. 

LIVRO LIVRE 

19h – Bate-papo com Débora Noal – O Humano do Mundo 

Natural de Santa Maria, Débora percebeu, ainda muito cedo, que a vida pode ser muitas 

coisas, entre elas, incoerente. Há pessoas que têm muito. E há pessoas que não têm quase 

nada... ou nada. Como os haitianos, após os terremotos. Como os congoleses, que vivem na 

miséria e sobrevivem a uma guerra civil sem prazo de validade. Como as milhares de pessoas 

“presas” nos campos de refugiados da Líbia. Ou como as mulheres: violentadas em qualquer 

região do planeta, em qualquer época e em qualquer idade.  

Débora Noal é psicóloga e decidiu dedicar sua vida, sua escuta e seu afeto àqueles que 

necessitam. Ela trabalha na organização Médicos Sem Fronteiras e, desde então, já participou 

de 15 missões. Com o livro ‘O Humano do Mundo’ ela compartilha seu diário – um 

companheiro de todas as viagens e um amigo nos momentos de dor, conquistas e alegrias.   

Psicóloga sanitarista, pós-doutoranda em saúde mental e desastres (FIOCRUZ-RJ), Doutora e 

Mestre em Processos do Desenvolvimento Humano e Saúde (UnB, 2018), com Doutorado 

Sanduíche na Division of Social and Transcultural Psychiatry (McGill University, Canadá). Desde 

2008 desenvolve trabalhos relativos ao cuidado em saúde à populações e trabalhadores que 

vivenciam desastres naturais (terremotos, furacões, deslizamentos de terra, inundações, etc.) 

e humanos (guerras, conflitos armados, conflitos étnicos, desnutrição severa, migrações e 

deslocamentos forçados). 

 



20h – Rapajador com Chiquinho Divilas 

RAPAJADOR nasce com o objetivo de representar a tradição do Sul por meio de sua essência 

musical e da rima. Com um discurso mergulhado na história da cultura afro-brasileira do 

estado do Rio Grande do Sul, através do rap, e dessa história na américa Latina, o espetáculo 

reverbera as vozes e a sagacidade de um povo aguerrido ao mesmo tempo em que une duas 

manifestações artísticas semelhantes, mas com "sotaques” diferentes: o rap e a pajada 

(payada - Payador em castelhano, quer dizer repentista ou poeta do improviso). 
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16h – Vídeo-livro Hora da Leitura 

Espetáculo Infantil 

16h – A Fubica da Vovó 

Um espetáculo musical que homenageia o compositor Humberto Gabbi Zanatta. 

 Dentre as dezenas de heranças poéticas do compositor e escritor, , está uma coleção de 

versos para crianças. Esses poemas ganharam ritmo nas mãos do músico e compositor Tuny 

Brum, e assim nasceu A Fubica da Vovó. Espetáculo com o músico Tuny Brum e o ator Luciano 

Gabbi. 

17h  

Concertos Didáticos Virtual com Orquestra Sinfônica de Santa Maria 

LIVRO LIVRE 

18h – Sons da Boca do Monte com RICARDO BORGES 

Com sete trabalhos lançados, incluindo discos e álbuns “Ao Vivo”, além de turnês pelo Brasil e 

Argentina, Ricardo Borges prepara novamente um espetáculo inédito em Santa Maria. Nesta 

ocasião, irá apresentar um show que contempla partes distintas de todo seu repertório 

autoral, acompanhado pelo violonista Rafael Veiga.  

O show já foi apresentado em 2019 no Theatro São Pedro e no Teatro Carlos Carvalho, em 

Porto Alegre.  

O músico, que sempre contemplou diversos outros artistas locais no seu trabalho, não fará 

diferente desta vez. O show terá participação de Paola Matos (cantora) e Venâncio Guedes da 

Luz (flautista). O repertório foi construído a partir das composições de Borges com arranjos 

para dois violões, sendo um prato cheio para os amantes do instrumento. Além das canções, 

também há peças instrumentais tocadas pelo duo Borges e Veiga, que ganhou o nome de 

“Com Cord’ando”, em 2019. 

 

 
 
Dúvidas, contato para entrevistas ou outras informações sobre a programação da 47ª 
Feira do Livro de Santa Maria: 

 



Liciane Brun – Jornalista (MTB 16.246) 

(55) 9 9971-7123 
Veleiro Conteúdo Criativo 
 

 


