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exposição_
eu não ando só
edgard andreatta

cerimônia de abertura
e inauguração do palco
palco das artes

centro cultural piso 1

sábado / 20h30 / cerimonial

sábado / 20h às 22h / exposição
classificação livre

classificação livre

exposição_
votuporanga
em foco: 85 anos
ravel gimenes

Uma série composta por 18 desenhos intitulada
“Eu não ando só”, que relata um universo onírico
em uma atmosfera de um universo da nossa
fauna e flora brasileira com personagens femininos
e masculinos que constituem esses cenários. A
ideia é chegar ao público e levar as artes visuais
as pessoas para uma reflexão sobre como
estamos tratando nosso Planeta e levantando
questões sobre a preservação da fauna e flora,
criando um diálogo entre artista e espectador.

museu
sábado / 20h às 22h / exposição
classificação livre

exposição_
pontos mis:
bambas
hudson rodrigues
museu
sábado / 20h às 22h / exposição
classificação livre
Hudson Rodrigues nasceu em Americanópolis,
um bairro pobre da capital paulista. Nas 17
imagens que compõem a série o fotógrafo
expõe de forma direta as situações de alguns
negros que vivem em nosso País: o olhar da
criança simples, mas de personalidade forte;
o semblante da mulher negra cansada de
uma vida de luta; os jovens cheios de garra
mostrando suas posses com orgulho. As fotos
foram feitas de forma direta, já que Hudson
sempre esteve inserido em todas as cenas,
afinal é um deles.

“Votuporanga em Foco - 85 anos” é uma
exposição fotográfica composta por imagens
antigas e atuais de lugares e ambientes, frisando
a importância regional de Votuporanga no
Noroeste Paulista, destacando o crescimento
e desenvolvimento através do tempo, com o
enfoque em despertar a memória efetivados
moradores mais antigos, bem como oportunizar
jovens a conhecerem mais profundamente a
história do município, dessa forma, divulgando
evolução da cidade de Votuporanga ao passar
dos anos. Projeto realizado com o apoio da
Prefeitura de Votuporanga através do Programa
Bolsa Cultura 2022, por meio da Secretaria da
Cultura e Turismo.

universos editora
galpão literário
sábado / 20h às 22h / literatura
classificação livre
A Universos editora foi fundada no ano
de 2014 em Jales, SP. Tem por filosofia a
difusão da cultura brasileira, do acesso ao
conhecimento como direito universal e da
cultura de paz, este último presente na Carta da
Terra, emitida pela ONU. Desde sua fundação,
acumula a publicação de diversos livros de
gêneros e subgêneros literários (literatura
infantil, infantojuvenil, poesia, crônica, autoajuda,
dramaturgia e outros).
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tecnologia e inovação
flash net brasil
galpão literário
sábado / 20h às 21h30 / oficina
classificação livre
A oficina de tecnologia e inovação vai oferecer
experiências em jogos online e realidade virtual,
com objetivo de aproximar a comunidade e
principalmente as crianças da tecnologia.

livraria espaços
galpão literário

show de abertura
maria rita

sábado / 20h às 22h / literatura

palco das artes

classificação livre
Em seus 40 anos de funcionamento,
A Livraria Espaços sempre prezou pela
qualidade no atendimento ao publico. Nesses
anos de existência, sempre participou de
eventos culturais e educativos, tendo sempre
participado do Festival Literario de Votuporanga.
Atualmente é distribuidora e divulgadora das
maiores editoras brasileiras coma Companhia
das Letras, Record, Global, Ciranda Cultural,
Brinque-Book, Elementar e entre outras.

sábado / 21h / música

troca de livros
senac
galpão literário
sábado / 20h às 22h / literatura
classificação livre
Sabe aquele livro que você já leu várias
vezes? Você poderá trocá-lo por outro que
ainda não leu. Assim conseguirá ampliar o seu
conhecimento e de outras pessoas que também
lerão o seu! Lembrando que deverá ser livros
em bom estado.

classificação livre
Uma das maiores e mais premiadas vozes da
música brasileira, Maria Rita começou a cantar
profissionalmente aos 24 anos. Filha da cantora
Elis Regina e do músico César Camargo
Mariano, ela entrou no mercado fonográfico
de forma arrebatadora, vendendo um milhão
de cópias de seu disco de estreia, “Maria
Rita” (2003), que rendeu a ela três Grammy
Latino, nas categorias Melhor Álbum de MPB,
Melhor Canção em Português (“A festa”) e de
Revelação do Ano - a única artista do país até
hoje a vencer um troféu nesta categoria. De lá
para cá, depois de oito trabalhos de estúdio
e cinco DVDs – vários deles, de platina –
recebeu outros quatro gramofones da prestigiosa
premiação, o mais recente em 2018, o de Melhor
Álbum de Samba, com “Amor e Música”, além
de acumular uma vasta coleção de prêmios
em outras cerimônias, como o Multishow, TIM,
APCA, entre outros.
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na pista tour: fases
viktor huggo
rolezim
sábado / 21h30 às 22h / música
classificação + 16 anos
Viktor Huggo artista votuporanguense do
cenário Pop e Funk, traz para o evento um
repertório eclético que transita entre M&B, POP,
acústico e músicas populares.

banda pano pra manga
território livre
sábado / 22h30 às 0h / música
classificação livre
A banda Pano pra Manga é pura Brasilidade!
Com um repertório cheio de nomes como:
Chico, Gal, Caetano, Gil, e mais uma porção de
gente que fez e faz muita música boa!

sarau: o desejo
de hilda hilst
lu vespa e josé cássio jaber
rolezim
sábado / 22h às 23h30 / literatura
e música música
classificação + 16 anos
A atriz Lu Vespa traz de forma dramatizada
poemas retirados da obra de Hilda Hilst, ao som
do violão de José Cássio Jaber. Nos intervalos
entre um poema e outro, o público presente será
convidado a ler poemas de livros da autora, e
também declamar poemas autorais, em uma
celebração à Eros - o deus do amor e erotismo,
dentro da mitologia grega.
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exposição_
pontos mis:
bambas
hudson rodrigues

universos editora

museu

galpão literário

domingo / 9h às 22h / exposição

domingo / 9h às 22h / literatura

classificação livre
Hudson Rodrigues nasceu em Americanópolis,
um bairro pobre da capital paulista. Nas 17
imagens que compõem a série o fotógrafo
expõe de forma direta as situações de alguns
negros que vivem em nosso País: o olhar da
criança simples, mas de personalidade forte;
o semblante da mulher negra cansada de
uma vida de luta; os jovens cheios de garra
mostrando suas posses com orgulho. As fotos
foram feitas de forma direta, já que Hudson
sempre esteve inserido em todas as cenas,
afinal é um deles.

classificação livre

exposição_
votuporanga
em foco: 85 anos
ravel gimenes
museu

A Universos editora foi fundada no ano
de 2014 em Jales, SP. Tem por filosofia a
difusão da cultura brasileira, do acesso ao
conhecimento como direito universal e da
cultura de paz, este último presente na Carta da
Terra, emitida pela ONU. Desde sua fundação,
acumula a publicação de diversos livros de
gêneros e subgêneros literários (literatura
infantil, infantojuvenil, poesia, crônica, autoajuda,
dramaturgia e outros).

domingo / 9h às 22h / exposição
classificação livre

exposição_
eu não ando só
edgard andreatta
centro cultural piso 1
domingo / 9h às 22h / exposição
classificação livre
Uma série composta por 18 desenhos intitulada
“Eu não ando só”, que relata um universo onírico
em uma atmosfera de um universo da nossa
fauna e flora brasileira com personagens femininos
e masculinos que constituem esses cenários. A
ideia é chegar ao público e levar as artes visuais
as pessoas para uma reflexão sobre como
estamos tratando nosso Planeta e levantando
questões sobre a preservação da fauna e flora,
criando um diálogo entre artista e espectador.

“Votuporanga em Foco - 85 anos” é uma
exposição fotográfica composta por imagens
antigas e atuais de lugares e ambientes, frisando
a importância regional de Votuporanga no
Noroeste Paulista, destacando o crescimento
e desenvolvimento através do tempo, com o
enfoque em despertar a memória efetivados
moradores mais antigos, bem como oportunizar
jovens a conhecerem mais profundamente a
história do município, dessa forma, divulgando
evolução da cidade de Votuporanga ao passar
dos anos. Projeto realizado com o apoio da
Prefeitura de Votuporanga através do Programa
Bolsa Cultura 2022, por meio da Secretaria da
Cultura e Turismo.

livraria espaços
galpão literário
domingo / 9h às 22h / literatura
classificação livre
Em seus 40 anos de funcionamento,
A Livraria Espaços sempre prezou pela
qualidade no atendimento ao publico. Nesses
anos de existência, sempre participou de
eventos culturais e educativos, tendo sempre
participado do Festival Literario de Votuporanga.
Atualmente é distribuidora e divulgadora das
maiores editoras brasileiras coma Companhia
das Letras, Record, Global, Ciranda Cultural,
Brinque-Book, Elementar e entre outras.

8

realidade virtual
senac
viagem virtual
domingo / 9h às 22h / oficina
_5 minutos por pessoa
classificação livre
Oficina de Realidade Virtual - será feita com
utilização de óculos VR que apresentam uma
simulação de experiência sensorial em
situação real.

troca de livros
senac
galpão literário
domingo / 9h às 22h / literatura
classificação livre
Sabe aquele livro que você já leu várias
vezes? Você poderá trocá-lo por outro que
ainda não leu. Assim conseguirá ampliar o seu
conhecimento e de outras pessoas que também
lerão o seu! Lembrando que deverá ser livros
em bom estado.

tecnologia e inovação
flash net brasil
galpão literário
domingo / 9h às 22h / oficina
classificação livre
A oficina de tecnologia e inovação vai oferecer
experiências em jogos online e realidade virtual,
com objetivo de aproximar a comunidade e
principalmente as crianças da tecnologia.

histórias de brincar
fernanda munhão
território livre
domingo / 9h às 9h45 /
contação de história
classificação livre
O espetáculo “Histórias de brincar” é um mix de
histórias cantadas, músicas contadas, jogos e
brincadeiras da cultura popular capaz de atrair o
público de diferentes idades. A palavra como o
objeto do brincar.

a música do
corpo e as colheres
brincantes
andré castanheira
parquinho
domingo / 9h às 9h50 / oficina
classificação primeira infância
A oficina apresenta possibilidades de ações e
brincadeiras, norteadas pelo movimento corporal,
por jogos musicais, pelo ritmo percussivo das
colheres e pela exploração de objetos comuns
ao cotidiano, propondo a união entre música,
dança, teatro, linguagem e canto, no sentido de
favorecer o desenvolvimento das capacidades
artísticas, criativas e emocionais das crianças,
que interagem entre si e com a música de
forma lúdica e muito divertida! Durante as
oficinas as crianças serão estimuladas a ouvir, a
executar, a criar, a jogar, a brincar e a moverse de forma cênica e lúdica. Serão exploradas
diferentes fontes sonoras e timbres variados,
com materiais simples do nosso cotidiano, além
do próprio corpo. A oficina tem por objetivo,
oferecer a experiência da beleza musical em
sua forma final, desenvolvendo brincadeiras
que desencadeiam em manifestações sonoras,
corporais e lúdicas, que despertam o universo
infantil e se organizam em sonoridades e ritmos,
criando histórias e proporcionando experiências
estéticas musicais.
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criando personagens
de nosso folclore
bell motta
feito à mão

musicalização infantil
thais pestana

domingo / 9h às 10h30 /
oficina de fantoche

parquinho

classificação + 6 anos
Oficina de fantoches de meia, elaborando
personagens do folclore brasileiro e personagens
livres. Nas oficinas serão utilizados meias de tecido
diversos, lās, bolinhas e isopor, cola quente, papel
colorido, Eva, feltro e tintas de tecido.

eu não ando só
edgard andreatta
feito à mão
domingo / 10h às 11h / 16h às 17h
oficina de desenhos
classificação + 7 anos

domingo / 10h às 10h30 / 16 às 16h30 /
oficina
classificação 6 a 8 anos
A música é muito importante para crianças
principalmente na primeira infância e nessa oficina
será promovido a convivência entre as crianças
além de estimular a criatividade, o movimento,
a percepção musical, o ritmo e a coordenação
motora física através da vivência por meio
das músicas.

Inspirada na natureza na fauna e flora brasileira e
também em alguns animais da nossa região.
A oficina é de técnicas a lápis de cor sobre
papel, com técnicas de desenho e pintura
para iniciantes.

palavras que formam
fernanda munhão
território livre
domingo / 10h às 11h / oficina
classificação livre
A oficina permite mergulhar na cultura popular
através da confecção de brinquedos e
instrumentos com material reciclado. Durante
o processo, será destacado a importância
do brincar no universo infantil, as diferentes
brincadeiras em várias partes do mundo, além
da ampliação do repertório de brincadeiras
cantadas, histórias, parlendas e trava-línguas.
Em toda a atividade prática, haverá um
embasamento teórico de cada ação, a fim de
compreender a sua finalidade e os benefícios
para o ser humano.

telapapo

você conhece
a pisadeira?
abayomi cia de teatro

domingo / 9h às 11h28 / cinema

parque da cultura

filme_zootopia

classificação livre (sessão azul)
Em Zootopia: Essa Cidade é o Bicho,
acompanhamos a história de Judy Hopps, uma
pequena fazendeira que é filha de agricultores.
Insatisfeita com a vida no interior, ela tem sonhos
maiores: se mudar para a cidade grande,
Zootopia, e se tornar a primeira coelha policial.
Quando Judy consegue alcançar o seu objetivo,
ela é designada para a sua primeira e grande
missão, que é encontrar um animal perdido.
Contando com a ajuda inesperada de Nick, uma
raposa conhecida por sua malícia e infrações,
ela descobre que existe uma conspiração que
afetará toda a cidade

domingo / 10h /
teatro de animação lambe-lambe
_3min. e 10seg. por pessoa
classificação livre
A lenda folclórica é a inspiração para o teatro
de animação, que contará a história da bruxa,
através da manipulação de bonecos em
miniatura cujo espaço cênico é uma caixa preta.
O espetáculo é apresentado para uma única
pessoa por vez. Diz a lenda que a Pisadeira
é uma figura sinistra que fica escondida nos
telhados. Sempre que alguém vai dormir com o
estômago cheio de tanta comida e de barriga
para cima, ela sai do esconderijo e ataca a
pessoa pulando, pisoteando sobre ela e soltando
gargalhadas apavorantes.
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ritbox fitness
naomi ribeiro
território livre

rosa de jornal
thiago scatolim
feito à mão
domingo / 11h às 12h /
oficina de artesanato

domingo / 12h às 13h / oficina
classificação livre
Naomi Ribeiro é coreógrafa, dançarina, professora
de dança e Coach ritbox. Durante a oficina
será apresentada a dança para socialização de
adultos e crianças e o ritbox fitness.

classificação livre
Reaproveitamento de jornais velhos para a
confeição de rosas ou flores. Trabalhando
recorte de jornal e técnica de colagem com
cola quente. Projeto realizado com o apoio da
Prefeitura de Votuporanga através do Programa
Bolsa Cultura 2021, por meio da Secretaria da
Cultura e Turismo.

metamorfose:
do lixo à arte
cristina okoti
território livre
domingo / 13h às 14h / oficina

a cidade alegria
e os três palhaços
cia teatral entre aspas
território livre
domingo / 11h às 12h / 13h às 14h /
14h às 15h / teatro
classificação livre
Em um dia como qualquer outro, três palhaços,
cada um com seu mundo particular resolveram
fugir dos seus respectivos circos, foi aí que em
uma cidadezinha chamada Alegria que tudo
mudou, e as cortinas do circo se abriram...
O início de uma grande amizade e de muitas
palhaçadas.

classificação livre
Metamorfose: do lixo à arte” tem no artesanato
sua contribuição cultural e social, a partir de
materiais encontrados em casa, considerados
inúteis e descartáveis que podem transformase em arte. Projeto realizado com o apoio da
Prefeitura de Votuporanga através do Programa
Bolsa Cultura 2020, por meio da Secretaria da
Cultura e Turismo.

projeto contar e cantar
karen rodrigues
território livre
domingo / 15h às 15h50 /
contação de história
classificação livre
Um projeto dinâmico e inovador de contação
de histórias e canções infantis que já encantou
mais de 7 mil pequenos leitores por todo o país!
São histórias que convidam para grandes
viagens, com cores, objetos e sons que
permitem ir além. O projeto também é coroado
por deliciosas canções infantis, doces e
suaves que convidam as crianças - de todas
as idades - a viajarem pelo universo da poesia,
da canção e da literatura.

oficina de dança
contemporânea
mariana maricato
varanda
domingo / 15 às 16h / 17 às 18h /
oficina
classificação livre
Aulas de dança contemporânea voltada
para o público em geral, a partir de 12 anos.
Faremos experimentos e vivências em dança
contemporânea buscando um contato com o
nosso eu interior, explorando o que o nosso
corpo tem a oferecer quando se fala em
movimento. Projeto realizado com o apoio da
Prefeitura de Votuporanga através do Programa
Bolsa Cultura 2022, por meio da Secretaria da
Cultura e Turismo.
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oficina de kokedama
mariana grandizoli
parque da cultura
domingo / 15h às 16h / oficina

circo rolando acrobacia ao solo
gabriela maranho

classificação livre

parque da cultura
domingo / 15h às 17 / oficina
classificação livre
É uma oficina que proporciona às crianças
desafios, diversão de forma lúdica, com
desenvolvimento de diferentes técnicas
corporais de acrobacias de solo. Acrobacias
como cambalhotas, estrelas, saltos grupados
e carpados, salto leão, portagens de equilíbrio,
pirâmides. Projeto realizado com o apoio da
Prefeitura de Votuporanga através do Programa
Bolsa Cultura 2021, por meio da Secretaria da
Cultura e Turismo.

literatura
infanto juvenil de
criança para criança
clara dunand (autora mirim)
mediação
janine rodrigues
telapapo

Kokedama é uma técnica japonesa próxima ao
bonsai, porém, um pouco mais simples. É uma
alternativa de cultivo onde as plantas estarão
sem nenhum tipo de vaso. Traduzindo do
japonês, koke (musgo) dama (bola). Além de
promover o contato direto das mãos com a terra/
barro, trabalha a concentração, observação,
e proximidade com a natureza e com o
belo. Durante essa oficina serão abordados
os diferentes aspectos das plantas e seus
diferentes tipos de habitat, substratos adequados
para cada tipo de planta, tipos de musgos,
possibilidades de linhas, adubação, exposição
a luz e regas.

domingo / 15h às 16h / bate-papo
classificação livre

origami tsuru
thiago scatolim
feito à mão
domingo / 15h às 16h / oficina
classificação livre
Técnica de dobradura. Origami tradicional da
cultura japonesa. Decoração com miçangas
e penas. Projeto realizado com o apoio da
Prefeitura de Votuporanga através do Programa
Bolsa Cultura 2021, por meio da Secretaria da
Cultura e Turismo.

Clara Dunand tem 12 anos, nasceu em São
José dos Campos (SP) e apresentou amor pela
escrita desde cedo. O primeiro livro foi ilustrado
e escrito aos 8 anos (2018). “Animais Incríveis”
é um livro com o desenho e a descrição
detalhada de cada um dos 20 animais incríveis.
O segundo livro, “A Bússola Filosofal”, ela
escreveu aos 9 anos (2019) e passou sete
meses escrevendo. Este foi o primeiro livro com
uma história completa, trama e muita ação, para
o público infanto-juvenil. Em 2020, aos 10 anos,
ela finalizou “Uma viagem pela Amazônia”. O
livro que narra a história de três amigos que
viajam para conhecer a beleza da Amazônia é a
tradução da viagem com a qual ela sonhava. No
fim de novembro de 2020, a Clara terminou de
escrever seu quarto livro “Dizem que dentes-deleão realizam desejos”. Em 2021 Clara terminou
seu quinto livro “As Três Espadas”, um livro de
ficção, que se passa num reino muito distante,
chamado YAREN.

a arte dos contos populares
tati mucci
varanda
domingo / 16h às 17h /
oficina de iniciação teatral
classificação livre
Todo ser humano tem a capacidade de se
expressar através da arte, sendo o teatro
umas das melhores formas, pois proporciona o
desenvolvimento da imaginação, criatividade e
integração do ser humano no meio social em
que vive. A descoberta e conhecimento da
expressão teatral exercitam as possibilidades
sensoriais e intelectuais. Desta forma, a oficina
tem por objetivo introduzir a linguagem dos contos
populares, através de técnicas teatrais com jogos
de integração, voz e corpo, compreensão do
espaço cênico e exercícios de improvisação,
permitindo a interação em grupo.
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aula de funcional
teen/kids
academia teen kids
parque da cultura

nós
dani ribeiro

domingo / 16h às 18h / oficina

território livre

classificação + 3 anos

domingo / 16h às 17h /
contação de história

Aula funcional com atividades adaptadas para
crianças, que trabalha coordenação motora,
concentração e atividade física de forma
criativa e lúdica.

classificação livre
Daniela Ribeiro, arte educadora formada em
Artes- Habilitação em Artes Cênicas pela
Universidade Federal de Uberlândia (UFU), onde
atuou em diversas ações de desenvolvimento
cultural no decorrer de sua formação.
Foi presidente do Diretório Acadêmico,
coordenando encontros e promovendo a
ampliação do repertório cultural dentro da
comunidade acadêmica. Hoje desenvolve
projetos de formação dentro do universo das
quatro linguagens artísticas (dança, música, teatro
e artes visuais) para educadores e profissionais
afins, assim como realiza contações de histórias,
ateliês e oficinas arte educativas para todas as
idades. Suas raízes também são fincadas dentro
da cultura popular, onde buscou saberes e
desenvolveu suas competências e habilidades
através do grupo de pesquisa Baiadô,
coordenado pela professora mestra Renata Meira,
enaltecendo os reais valores das comunidades
que mantêm viva a tradição das cirandas, côco,
jongo, cacuriá, tambor de crioula, umbigada,
tambor do divino, maracatu e congada. Dani
Ribeiro também é mãe de duas lindas pérolas
negras! Dani Ribeiro traz neste ano seu Projeto
“Nós” com histórias que relembram como
é bom sermos felizes! Histórias que foram
contadas por seu avô num terreiro que reuniam
diversas crianças sempre muito atentas e
ansiosas pelo desfecho de seus enredos
mágicos, encantadores e que foram registradas
pelo autor João Ribeiro. Uma viagem incrível
para todos os públicos!

ilustração, cartum
e palavras
junião
mediação
janine rodrigues
telapapo
domingo / 16h às 17h30 /
roda de conversa
classificação livre
Roda de conversa: literatura, ilustração, cartum
e palavras, como o próprio nome sugere, é
uma roda de conversa direcionada às pessoas
interessadas em discutir como funcionam o
diálogo entre palavra e imagem. Como são os
processos de trabalho e de criação de um
cartunista, ilustrador e artista visual na ilustração
de livros. O que as artes visuais, o cartum, o
jornalismo e a literatura têm em comum?

1ºfliv e-sport de
votuporanga
território livre
domingo / 17h às 19h / jogos
classificação livre
O 1º campeonato e-Sport Fliv de Votuporanga
busca trazer a interação lúdica entre os
participantes através do jogo Free Fire na
plataforma mobile (celular) com etapa online e
semifinal e final presenciais.
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trupe trupé
palavras ao vento
domingo / 18h às 18h50 / música

percussão de maracatu
de baque virado
grupo mucambo
parque da cultura
domingo / 17h às 18h / oficina
classificação livre
A oficina percussiva de maracatu de baque
virado consiste em uma aula prática em que os
participantes poderão conhecer ou aprofundar
seus conhecimentos nos aspectos musicais
e históricos do maracatu de baque virado. Na
oficina, os participantes aprenderão os “baques”
e toques básicos de cada instrumento que
compõe o maracatu, ganzá, agbê, alfaia, caixa
e gonguê. Ao final da oficina será realizado
uma breve apresentação musical com os
participantes da oficina.

classificação livre
Um espetáculo de música infantil, genuinamente
brasileiro, para toda família! A Trupe Trupé
apresenta um repertório regado de brincadeiras,
interação, diversão e poesia. Nesse show o
grupo apresenta canções inéditas e sucessos
dos trabalhos anteriores. Além dos personagens
já conhecidos como a Rosinha (cabeçona) e
o Boi, nesse espetáculo também conta com
novos personagens! Oferecer arte e cultura com
inteligência e respeito à infância, tendo a música
como fio condutor de um espetáculo repleto
de música, dança, bonecos e brincadeiras, ao
som de ritmos como Frevo, Forró, Maracatu,
Marchinha, Boi e muito mais.

fitdance: dosedupla
naty e paulin
parque da cultura

o brincar livre: brinquedos
não estruturados e
as brincadeiras
roberta elise da silva resler
parquinho
domingo / 17h às 18h / oficina
classificação livre
A importância da interação entre cuidador e a
criança na primeira infância para fortalecimento do
vínculo afetivo , no desenvolvimento infantil.
Projeto realizado com o apoio da Prefeitura de
Votuporanga através do Programa Bolsa Cultura
2022, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo.

domingo / 18h às 19h /
oficina de dança
classificação livre
O casal Dupla Dose, Paulinho e Natália, vem com
a oficina de dança Fitdance, proporcionando
o bem-estar social, autoestima, prática de
movimentos, equilíbrio do copo e mente e
principalmente experiências e os benefícios
de dança com uma boa mistura de ritmos.

coral de violas a voz do sertão
território livre
domingo / 19h às 19h50 / música
classificação livre
Abertura com o poeta votuporanguense,
Agenor Ribeiro das Neves. O grupo é um dos
núcleos de atividades promovidas pelo Centro
de Folclore de Votuporanga, reúne a prática
do canto, acompanhado por violas caipiras e
violões, com repertório que abrange o vasto
cancioneiro popular, mantendo o compromisso
de resgatar músicas caipiras e sertanejas raiz.

popping (hip hop)
paulin
parque da cultura
domingo / 19h às 20h /
oficina de dança
classificação livre
Tendo como objetivo geral, proporcionar o
conhecimento, vivências na prática dá cultura Hip
Hop, através da oficina de Popping, estilo que
surgiu na Califórnia EUA, na década de 70,leva
o corpo a experimentar o movimento marcado
na batida dá música, causando o efeito dê
ilusionismo no corpo, na performance da dança.
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baladinha literária
emerson alcalde e dj elvis
dos confins
do beleléu
abayomi cia de teatro
palavras ao vento
domingo / 19h30 às 20h10 / teatro
classificação livre
Narra o Encontro entre duas personagens do
folclore brasileiro. O Saci e o Velho de Saco,
que foram arrastados pelos rejeitos de minério,
vítimas da tragédia do rompimento da barragem.
Projeto realizado com o apoio da Prefeitura de
Votuporanga através do Programa Bolsa
Cultura 2022, por meio da Secretaria da
Cultura e Turismo.

filme_doug: o filme
cinepraia
domingo / 19h às 20h23 / cinema
classificação livre
Doug, um garoto de doze anos com uma grande
imaginação, se vê diante de um dilema quando
deve decidir entre salvar o monstro do Lago
Pato Afortunado e levar Patti Maionese, a garota
que gosta, ao baile de Dia dos Namorados.

rolezim
domingo / 20h30 às 23h30 / música
classificação +16 anos
Uma sessão de músicas que vão do Hip-Hop
a música eletrônica, sendo cada dia um ritmo
diferente comandados pelo DJ Elvis e em todas
terão intervenção poética com o mc, poeta e
slammer Emerson Alcalde.

show pop rock
luckas & thiago
território livre
domingo / 22h30 às 23h30 / música
classificação livre

sophia ardessore
palco das artes
domingo / 21h às 22h15 / música
classificação livre
Sophia Ardessore é cantora de Samba-Jazz
e atua profissionalmente desde os 16 anos. Já
cantou ao lado de grandes nomes da música
atual como Pretinho da Serrinha, Vanessa
Moreno, Webster Santos, Fí Maróstica e outros.
O último é também baixista, arranjador e produtor
musical do primeiro álbum de Sophia, Porto
de Paz, onde foram gravadas músicas de Filó
Machado, Joyce Moreno, Vidal Assis e outros.
Em 2022, a artista trás seu primeiro trabalho
como intérprete e compositora em Porto de Paz.
O álbum tem arranjos e produção musical por Fi
Maróstica e é composto por oito faixas inéditas
e uma regravação.

Neste projeto, LUKCAS & THIAGO apresentam
uma seleção de sucessos do rock e do
pop-rock anos 80, 90 e 2000 de bandas
consagradas no cenário nacional como:
(Paralamas do Sucesso, J. Quest, RPM, Legião
Urbana, Titãs, Barão Vermelho, Capital Inicial,
Los Hermanos e Skank). O Show “CULTURA
POP-ROCK” é uma viagem musical através
de músicas e bandas clássicas que marcaram
uma geração. O Show faz um retrospecto aos
grandes compositores e intérpretes com lindas
canções que marcaram época, tornando-as
imortais. O Show “CULTURA POP-ROCK”, será
ao vivo e livre para todos aqueles que apreciam
uma boa música.
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exposição_
pontos mis bambas
hudson rodrigues
museu
segunda / 8h às 22h / exposição
classificação livre
Hudson Rodrigues nasceu em Americanópolis,
um bairro pobre da capital paulista. Nas 17
imagens que compõem a série o fotógrafo
expõe de forma direta as situações de alguns
negros que vivem em nosso País: o olhar da
criança simples, mas de personalidade forte;
o semblante da mulher negra cansada de
uma vida de luta; os jovens cheios de garra
mostrando suas posses com orgulho. As fotos
foram feitas de forma direta, já que Hudson
sempre esteve inserido em todas as cenas,
afinal é um deles.

exposição_
votuporanga
em foco: 85 anos
ravel gimenes
museu

livraria espaços

segunda / 8h às 22h / exposição

galpão literário

classificação livre

segunda / 8h às 22h / literatura

“Votuporanga em Foco - 85 anos” é uma
exposição fotográfica composta por imagens
antigas e atuais de lugares e ambientes, frisando
a importância regional de Votuporanga no
Noroeste Paulista, destacando o crescimento
e desenvolvimento através do tempo, com o
enfoque em despertar a memória efetivados
moradores mais antigos, bem como oportunizar
jovens a conhecerem mais profundamente a
história do município, dessa forma, divulgando
evolução da cidade de Votuporanga ao passar
dos anos. Projeto realizado com o apoio da
Prefeitura de Votuporanga através do Programa
Bolsa Cultura 2022, por meio da Secretaria da
Cultura e Turismo.

Em seus 40 anos de funcionamento,
A Livraria Espaços sempre prezou pela
qualidade no atendimento ao publico. Nesses
anos de existência, sempre participou de
eventos culturais e educativos, tendo sempre
participado do Festival Literario de Votuporanga.
Atualmente é distribuidora e divulgadora das
maiores editoras brasileiras coma Companhia
das Letras, Record, Global, Ciranda Cultural,
Brinque-Book, Elementar e entre outras.

universos editora

a cidade alegria e
os três palhaços
cia teatral entre aspas

exposição_
eu não ando só
edgard andreatta
centro cultural piso 1
segunda / 8h às 22h / exposição
classificação livre
Uma série composta por 18 desenhos intitulada
“Eu não ando só”, que relata um universo onírico
em uma atmosfera de um universo da nossa
fauna e flora brasileira com personagens femininos
e masculinos que constituem esses cenários. A
ideia é chegar ao público e levar as artes visuais
as pessoas para uma reflexão sobre como
estamos tratando nosso Planeta e levantando
questões sobre a preservação da fauna e flora,
criando um diálogo entre artista e espectador.

galpão literário
segunda / 8h às 22h / literatura
classificação livre
A Universos editora foi fundada no ano
de 2014 em Jales, SP. Tem por filosofia a
difusão da cultura brasileira, do acesso ao
conhecimento como direito universal e da
cultura de paz, este último presente na Carta da
Terra, emitida pela ONU. Desde sua fundação,
acumula a publicação de diversos livros de
gêneros e subgêneros literários (literatura
infantil, infantojuvenil, poesia, crônica, autoajuda,
dramaturgia e outros).

classificação livre

estação flivinho
segunda / 8h às 9h / teatro
classificação livre
Em um dia como qualquer outro, três palhaços,
cada um com seu mundo particular resolveram
fugir dos seus respectivos circos, foi aí que em
uma cidadezinha chamada Alegria que tudo
mudou, e as cortinas do circo se abriram...
O início de uma grande amizade e de muitas
palhaçadas.
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a jornada do riso
cia aliteatro
estação flivinho
segunda / 8h às 16h / teatro
classificação livre
A Cia Aliteatro orgulhosamente vem através
desta ação, acolher e sensibilizar através do riso,
recepcionando as unidades da rede de ensino,
como também os transeuntes do Festival Literário
de Votuporanga, revelando que é o início de uma
grande jornada por todo o Festival, brincando e
se divertindo com o imaginário e o onírico através
do olhar do palhaço. Com o receptivo que a
Cia Aliteatro propõe para o público com sua
linguagem palhacesca, vem brincar e se divertir
com todos no FLIV, mostrando através do olhar
do palhaço, o começo da jornada fantástica que
o Festival dará a todos!

maruja: nem tão
bela nem tão bruxa
solano antunez
producciones
estação flivinho
segunda / 8h às 16h / teatro
classificação livre
Maruja é uma palhaça elegante, provocadora e
de rua. Cansada dos barulhos incessantes de
carros e pessoas falando, resolve se tornar a nota
de silencio do cotidiano. Ela capta a atenção do
público simplesmente com gestos e situações
que vão desde uma simples luta de espadas feitas
de bexiga, até uma brincadeira de mimicando
com quadros renomeados, técnicas circenses de
malabares e muita cumplicidade com o público.
Durante o espetáculo ela vive cenas donde uma
gargalhada assustadora faz ela sentir muito medo
e não deixa ela continuar, mas com ajuda do
público e muita coragem conseguira superá-lo. E
um espetáculo inclusivo e para toda a família que
além de surpreender e entreter leva a reflexão já
que o objetivo da Maruja e deixar bem claro que
a gente pode mudar o mundo, mas que para isso
faz falta MAIS AMOR POR FAVOR.

trenzinho da alegria
mundo mágico
estação flivinho

nós
dani ribeiro
estação flivinho
segunda / 9h às 10h / oficina
classificação livre
Dani Ribeiro traz neste ano seu Projeto “Nós” com
histórias que relembram como é bom sermos
felizes! Histórias que foram contadas por seu
avô num terreiro que reuniam diversas crianças
sempre muito atentas e ansiosas pelo desfecho
de seus enredos mágicos, encantadores e que
foram registradas pelo autor João Ribeiro. Uma
viagem incrível para todos os públicos!

eu não ando só
edgard andreatta
filme_trolls

feito à mão

segunda / 8h às 16h / passeio

telapapo

classificação livre

segunda / 9h às 10h / 14h às 15h
oficina de desenhos

segunda / 8h30 às 10h / cinema

Um passeio divertido para as crianças em um
trenzinho que vai percorrer o Parque da Cultura
em uma viagem pelo mundo divertido do Fliv.

classificação livre (sessão azul)
Tronco (Justin Timberlake) parte para uma jornada
de descobertas e aventuras ao lado de Poppy
(Anna Kendrick), líder dos Trolls. Inicialmente
inimigos, conforme os desafios são superados
eles descobrem que no fundo combinam mais do
que imaginam.

classificação + 7 anos
Inspirada na natureza na fauna e flora brasileira e
também em alguns animais da nossa região.
A oficina é de técnicas a lápis de cor sobre
papel, com técnicas de desenho e pintura
para iniciantes.
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você conhece
a pisadeira?
abayomi cia de teatro
esmeraldina reis
parque da cultura
segunda / 9h /
teatro de animação lambe-lambe
_3min. e 10seg. por pessoa
classificação livre
A lenda folclórica é a inspiração para o teatro
de animação, que contará a história da bruxa,
através da manipulação de bonecos em
miniatura cujo espaço cênico é uma caixa preta.
O espetáculo é apresentado para uma única
pessoa por vez. Diz a lenda que a Pisadeira
é uma figura sinistra que fica escondida nos
telhados. Sempre que alguém vai dormir com o
estômago cheio de tanta comida e de barriga
para cima, ela sai do esconderijo e ataca a
pessoa pulando, pisoteando sobre ela e soltando
gargalhadas apavorantes.

musicalização infantil
secretaria da
educação
parquinho
segunda / 9h às 10h / 10h às 11h /
/ 16h às 17h / oficina
classificação livre
A música pode ser uma grande aliada no
desenvolvimento infantil. As crianças têm a
música, naturalmente, inserida em suas vidas
desde muito cedo, sejam nas canções de ninar,
brincadeiras, desenhos animados ou filmes.
Todos estes estímulos são facilitadores para
que elas tenham maior apreço pela música.
Projeto realizado com o apoio da Prefeitura de
Votuporanga através do Programa Bolsa
Cultura 2022, por meio da Secretaria da
Cultura e Turismo.

tecnologia e inovação
flash net brasil
galpão literário
segunda / 9h às 21h30 / oficina
classificação livre
A oficina de tecnologia e inovação vai oferecer
experiências em jogos online e realidade virtual,
com objetivo de aproximar a comunidade e
principalmente as crianças da tecnologia.

troca de livros
senac
galpão literário
segunda / 9h às 22h / literatura

realidade virtual
senac
hip hop
ticko bboy
território livre
segunda / 9h às 10h / 10h às 11h /
oficina
classificação 15 a 24 anos
A oficina consiste na utilização de passos da
Dança de Rua como ferramenta de interação
entre participantes. A Oficina de Dança Hip
Hop pretende seduzir o público a partir das
performances entre a música a dança para
inseri-los na vibração da aula.

viagem virtual
segunda / 9h às 22h / oficina
_5 minutos por pessoa
classificação livre
Jogos com utilização de óculos VR que
apresentam uma simulação de experiência
sensorial em situação real.

classificação livre
Sabe aquele livro que você já leu várias
vezes? Você poderá trocá-lo por outro que
ainda não leu. Assim conseguirá ampliar o seu
conhecimento e de outras pessoas que também
lerão o seu! Lembrando que deverá ser livros
em bom estado.
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ensinando sinais com
contação de histórias
roselaine rodrigues
biblioteca

filme_um herói de brinquedo

segunda / 9h30 às 10h10 / oficina

telapapo

classificação livre

segunda / 10h30 às 12h03 / cinema

A oficina “ENSINANDO SINAIS COM CONTAÇÃO
DE HISTÓRIA”, tem a proposta de um conto
popular e uma brincadeira gestual musical,
introduzindo em cada palavra chave um sinal em
Libras, com as suas sinalizações e expressões,
de uma forma divertida e dinâmica, sinais do
nosso dia a dia, uma forma lúdica e divertida de
conhecerem ‘libras’ e ouvirem uma boa história!

classificação livre

encontro de
gerações
daniel munduruku
clara dunand
estação flivinho
segunda / 10h às 11h30 /
mesa com autores
classificação livre

a importância do brincar:
cultura lúdica e
desenvolvimento infantil
profa esp. enaly bárbara
ferreira bençal indalécio
em ação
segunda / 10h às 11h / palestra
classificação livre
A palestra tem como objetivo dialogar e
sensibilizar famílias sobre como por meio do
jogo, a criança compreende o mundo à sua
volta, aprende regras, testa habilidades físicas,
como correr, pular, aprende a ganhar e perder.
O brincar desenvolve também a aprendizagem
da linguagem e a habilidade motora.
A brincadeira em grupo favorece alguns
princípios como o compartilhar, a cooperação,
a liderança, a competição, a obediência às
regras. O jogo é uma forma da criança se
expressar, já que é uma circunstância favorável
para manifestar seus sentimentos e desprazeres.
Assim, o brinquedo passa a ser a linguagem
da criança.

Um homem de negócios (Arnold Schwarzenegger)
chega atrasado na aula de caratê do seu filho, que
recebeu a faixa azul. Para tentar compensar, ele
promete ao menino que lhe dará qualquer coisa
que ele peça no Natal. O garoto então pede o
“Turbo Man”, o brinquedo sensação do momento
e sonho de todas as crianças. Acontece que já
véspera de Natal e o brinquedo não existe em
lugar nenhum assim, com todos os estoques já
estando esgotados. Ele então se propõe a cumprir
a promessa, não importando o quanto isto lhe
custe, mas, além de se meter em uma série de
complicações, ainda tem de ser mais esperto
que um carteiro, que tem o mesmo objetivo dele e
igualmente obstinado no seu intento.

Daniel Munduruku
O homenageado do FLIV de 2022 é o escritor
indígena Daniel Munduruku, formado em filosofia,
história e psicologia, e importante ativista da
cultura dos povos originários. Sua trajetória é
marcada por uma obra literária formada por
mais de 50 livros, muitos deles premiados no
Brasil e no exterior. Daniel Munduruku expressa
e representa a criatividade e a diversidade da
nossa formação histórica e cultural, como um
agente fundamental de transformação.
Clara Dunand
Clara Dunand tem 12 anos, nasceu em São
José dos Campos (SP) e apresentou amor pela
escrita desde cedo. O primeiro livro foi ilustrado
e escrito aos 8 anos (2018). “Animais Incríveis” é
um livro com o desenho e a descrição detalhada
de cada um dos 20 animais incríveis. O segundo
livro, “A Bússola Filosofal”, ela escreveu aos 9
anos (2019) e passou sete meses escrevendo.
Este foi o primeiro livro com uma história completa,
trama e muita ação, para o público infanto-juvenil.
Em 2020, aos 10 anos, ela finalizou “Uma viagem
pela Amazônia”. O livro que narra a história de
três amigos que viajam para conhecer a beleza
da Amazônia é a tradução da viagem com a
qual ela sonhava. No fim de novembro de 2020,
a Clara terminou de escrever seu quarto livro
“Dizem que dentes-de-leão realizam desejos”.
Em 2021 Clara terminou seu quinto livro “As Três
Espadas”, um livro de ficção, que se passa num
reino muito distante, chamado YAREN.

quebrado na batida
bboy danilo germano
território livre
segunda / 11h às 12h / oficina
classificação livre
A oficina terá como foco a apresentação ao
público do que é o breaking e mostrará a porta de
entrada para está cultura urbana. Com o Top-Rock
(Top-Rock é uma combinação de passos feita
em pé. Esta é a dança de entrada para Bboys e
Bgirls usada para iniciar o seu set. Estes passos
são feitos antes de você fazer um conjunto de
fundamentos, ou antes de ir para o chão) com o
Footwork ( Footwork, refere-se a aspectos da
técnica de dança relacionados aos pés, um trabalho
de pés adequado pode ser vital para a postura e o
movimento de um dançarino).
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filme_um natal muito louco
telapapo
segunda / 13h30 às 15h10 / cinema
classificação livre (sessão azul)

ritbox fitness
naomi ribeiro
território livre
segunda / 12h às 13h / oficina
classificação livre
Naomi Ribeiro é coreógrafa, dançarina, professora
de dança e Coach ritbox. Durante a oficina
será apresentada a dança para socialização de
adultos e crianças e o ritbox fitness.

histórias de brincar
fernanda munhão
estação flivinho
segunda / 13h às 13h45 /
contação de história
classificação livre
O espetáculo “Histórias de brincar” é um mix de
histórias cantadas, músicas contadas, jogos e
brincadeiras da cultura popular capaz de atrair o
público de diferentes idades. A palavra como o
objeto do brincar.

Os Kranks sempre passaram o Natal juntos, mas
este ano será diferente. Com Blair (Julie Gonzalo)
trabalhando como voluntária no Corpo de Paz no
Peru, Luther (Tim Allen) e Nora (Jamie Lee Curtis)
já estão se conformando em ter que passar um
Natal solitário. Até que Luther vê um cartaz exposto
em uma agência de viagens, anunciando uma
excursão ao Caribe. Porém ela não agrada os
vizinhos do casal, principalmente após Luther decidir
não colocar no telhado seu tradicional boneco de
neve iluminado, o que pode fazer com que a rua
em que mora não ganhe o tradicional concurso de
decoração natalina. Após várias desavenças com
os vizinhos, os Kranks são obrigados a mudar de
planos quando Blair liga e avisa que poderá passar
o Natal em casa com eles, dando-lhes apenas 24
horas para organizar tudo.

palavras que formam
fernanda munhão
estação flivinho
segunda / 14h às 15h / oficina
classificação livre
A oficina permite mergulhar na cultura popular
através da confecção de brinquedos e
instrumentos com material reciclado. Durante
o processo, será destacado a importância
do brincar no universo infantil, as diferentes
brincadeiras em várias partes do mundo, além
da ampliação do repertório de brincadeiras
cantadas, histórias, parlendas e trava-línguas.
Em toda a atividade prática, haverá um
embasamento teórico de cada ação, a fim de
compreender a sua finalidade e os benefícios
para o ser humano.

a música do
corpo e as colheres
brincantes
andré castanheira
parquinho
segunda / 14h às 14h50 / oficina
classificação primeira infância
A oficina apresenta possibilidades de ações e
brincadeiras, norteadas pelo movimento corporal,
por jogos musicais, pelo ritmo percussivo das
colheres e pela exploração de objetos comuns
ao cotidiano, propondo a união entre música,
dança, teatro, linguagem e canto, no sentido de
favorecer o desenvolvimento das capacidades
artísticas, criativas e emocionais das crianças,
que interagem entre si e com a música de
forma lúdica e muito divertida! Durante as
oficinas as crianças serão estimuladas a ouvir, a
executar, a criar, a jogar, a brincar e a moverse de forma cênica e lúdica. Serão exploradas
diferentes fontes sonoras e timbres variados,
com materiais simples do nosso cotidiano, além
do próprio corpo. A oficina tem por objetivo,
oferecer a experiência da beleza musical em
sua forma final, desenvolvendo brincadeiras
que desencadeiam em manifestações sonoras,
corporais e lúdicas, que despertam o universo
infantil e se organizam em sonoridades e ritmos,
criando histórias e proporcionando experiências
estéticas musicais.
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divã da vick - a nova
terceira idade
entre aspas cia teatral
território livre
segunda / 15h às 15h50 /
teatro para idosos

uma história
puxa outra
maria ribeiro

oficina infantil de
massinha caseira
bruna gomes

classificação livre

biblioteca

feito à mão

O Espetáculo Divã da Vick fala sobre a nova
terceira idade, mulheres a partir dos 60 anos de
idade que trabalham, que namoram, cuidam da
pele, aceitam a idade, e muitas vezes valorizam
o cabelo branco. Vick é apresentadora de um
programa de TV cujo nome é ‘Divã da Vick’. Em
cena o artista se transforma nessa personagem
que é irreverente e vive na era da conectividade
e das redes sociais. Com o programa no ar,
entre uma atualização de status e outra, Vick
convida o público a pisar no palco e refletir
no seu Divã sobre a terceira idade. Mas não é
só isso, Vick acaba de completar 60 anos e
pretende desmistificar muito do que se pensa
sobre a tal terceira idade.

segunda / 15h às 16h /
contação de história

segunda / 16h às 17h / oficina

classificação livre

Brincar com massinha é uma atividade que
traz vários benefícios para as crianças, tanto
em termos de aprendizado, quanto da diversão
que ela lhes oferece. Sem dúvida, é uma
das brincadeiras favoritas, agrada a grande
maioria, e é ideal para aqueles pais que estão
procurando ideias criativas para entreter seus
filhos. O manuseio desse material contribui para
o desenvolvimento da coordenação motora fina,
atenção, concentração, diferenciação de cores,
tamanhos, texturas, aromas, força, e agilidade
com as mãos. A possibilidade de criação que
ela oferece são infinitas, e permite que a criança
passe horas usando a criatividade e imaginação,
permite que elas inventem histórias, crie
personagens, animais, formas geométricas, etc.
Além do mais é uma atividade plástica e manual
que relaxa e tranquiliza as crianças.

Para a Contação de Histórias é preciso um
espaço, uma contadora-encantadora, as histórias
pra serem contadas e também de crianças para
encantar. Mexe, mexe, remexe e pronto. A Roda
de Contação está garantida com as histórias:
“O desafio” e “Tamanho não é documento”,
ambas baseadas nas fábulas de Esopo.
Lembrando as crianças que usavam o imaginário
para brincar com gravetos, ossos, dentes e
pedras, a contadora também se apropria de
material considerado lixo para contar e encantar
com suas histórias.

classificação 6 a 12 anos

trupe trupé
estação flivinho
segunda / 15h às 15h50 /
música infantil
classificação livre
Um espetáculo de música infantil, genuinamente
brasileiro, para toda família! A Trupe Trupé
apresenta um repertório regado de brincadeiras,
interação, diversão e poesia. Nesse show o
grupo apresenta canções inéditas e sucessos
dos trabalhos anteriores. Além dos personagens
já conhecidos como a Rosinha (cabeçona) e
o Boi, nesse espetáculo também conta com
novos personagens! Oferecer arte e cultura com
inteligência e respeito à infância, tendo a música
como fio condutor de um espetáculo repleto
de música, dança, bonecos e brincadeiras, ao
som de ritmos como Frevo, Forró, Maracatu,
Marchinha, Boi e muito mais.

filme_uma noite no museu
telapapo
segunda / 15h30 às 17h15 / cinema
classificação livre
Larry Daley (Ben Stiller) é um homem de
bom coração, que arranja um emprego
como segurança noturno em um museu de
história natural. Logo em seu 1º turno coisas
estranhas começam a acontecer: esqueletos
de dinossauros e estátuas de cera começam
a ganhar vida. Em meio ao caos instalado no
museu, a única pessoa que pode ajudá-lo é a
estátua de cera de Theodore Roosevelt (Robin
Williams), que, assim como os demais, também
ganhou vida.

oficina de spoken word
emerson alcalde
território livre
segunda / 16h às 17h30 / oficina
classificação livre
Nesta oficina os participantes conhecerão um
pouco da história da poesia falada tanto nos
EUA quanto no Brasil, será mostrado imagens,
vídeos e poemas e ainda passarão por uma
experiência prática do slam de poesia, que é o
campeonato de spoken Word.
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o circo
entre aspas cia teatral
palavras ao vento

tecidos acrobáticos
mariana maricato

segunda / 18h às 19h / teatro

parque da cultura

Quem de nós, adultos, crianças ou jovens, não
tem uma boa lembrança das horas mágicas
passadas sob a lona do circo? Esse espetáculo
traz um misto de diversão e encantamento.
Três palhaços, figuras centrais do espetáculo,
resolvem fazer um show de variedades.
Apresentam o mágico, o equilibrista, os acrobatas
e o homem mais forte do mundo. O espetáculo
promove o resgate da cultura tradicional circense.
É uma homenagem aos palhaços, à tradição e
valorização do mesmo.

segunda / 16h às 17h / aula
classificação livre
O Tecido Acrobático é uma modalidade
de acrobacia aérea oriunda do Circo. Uma
atividade que mistura força e beleza, que está
conquistando o mundo. Não há restrições quanto
à faixa etária, sexo ou biotipo. Será realizada ao
ar livre, em espaço alternativo durante o FLIV.

oficina de fotografia
com celular
suellen de souza lopes
parque da cultura
segunda / 16h às 18h / oficina
classificação livre
Fotografia com Celular, realizada pela fotógrafa
Suellen Sousa Lopes, com duração de 2
horas, 25 vagas, público com idade acima de
12 anos e com inscrições e lista de presença
que serão realizadas no local da oficina,
conforme disponibilidade de vagas. A oficina
é voltada para iniciantes e traz o celular para o
universo da fotografia autoral e independente,
explorando conceitos estéticos, técnicos e
práticos na construção de imagens artísticas.
Projeto realizado com o apoio da Prefeitura de
Votuporanga através do Programa Bolsa
Cultura 2022, por meio da Secretaria da
Cultura e Turismo.

classificação livre

fitdance: dosedupla
naty e paulin
parque da cultura
segunda / 18h às 19h /
oficina de dança
classificação livre
O casal Dupla Dose, Paulinho e Natália, vem com
a oficina de dança Fitdance, proporcionando
o bem-estar social, autoestima, prática de
movimentos, equilíbrio do copo e mente e
principalmente experiências e os benefícios
de dança com uma boa mistura de ritmos.

filme_as aventuras de timtim
cinepraia
segunda / 18h às 19h50 / cinema
classificação livre
A aventura começa assim que Tintim compra a
miniatura de um barco. Sem saber o segredo do
objeto, ele e seu cachorro são sequestrados.
Presos em um barco, conseguem escapar junto
com o capitão e, aos poucos, vão decifrando
todos os mistérios.

por trás do
meu eu
mariana maricato
parque da cultura
segunda / 19h às 20h / dança
classificação livre
Levaremos até o público o resultado final do
processo criativo de dança contemporânea
intitulado ‘Por trás do meu eu’. Acontecerá em
espaços abertos e alternativos dentro do FliV.
Projeto realizado com o apoio da Prefeitura
de Votuporanga através do Programa Bolsa
Cultura 2020, por meio da Secretaria da
Cultura e Turismo.
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bro! cultural
andrey
em ação
segunda / 19h30 às 22h / podcast
classificação livre

popping (hip hop)
paulin
parque da cultura

interpretação
simultânea
em libras

segunda / 19h às 20h /
oficina de dança

Gravação de um programa com alguns
convidados da área da educação e também
entrevistas com as atrações do FLIV.
Projeto realizado com o apoio da Prefeitura
de Votuporanga através do Programa Bolsa
Cultura 2022, por meio da Secretaria da
Cultura e Turismo.

classificação livre
Tendo como objetivo geral, proporcionar o
conhecimento, vivências na prática dá cultura Hip
Hop, através da oficina de Popping, estilo que
surgiu na Califórnia EUA, na década de 70,leva
o corpo a experimentar o movimento marcado
na batida dá música, causando o efeito dê
ilusionismo no corpo, na performance da dança.

bate-papo com o
homenageado
daniel munduruku
mediação
reynaldo damazio
telapapo

contação de história
faculdade futura

segunda / 19h30 às 20h30 /
bate-papo

segunda / 20h às 20h50 / oficina

classificação livre

Alinhada aos objetivos do Festival Literário de
Votuporanga, cujo tema em 2022 é “Palavra que
forma, transforma” e ao Curso de Pedagogia
da Faculdade Futura, esta oficina tem como
objetivo estabelecer um espaço de interação
com o público, sobretudo as crianças,
envolvendo-as no mundo das palavras, da
emoção e da imaginação, de forma a estimular
sua expressividade, criatividade, seu gosto pela
leitura, para contribuir na aquisição das suas
habilidades de leitura/escuta e escrita.

O homenageado do FLIV de 2022 é o escritor
indígena Daniel Munduruku, formado em filosofia,
história e psicologia, e importante ativista da
cultura dos povos originários. Sua trajetória é
marcada por uma obra literária formada por
mais de 50 livros, muitos deles premiados no
Brasil e no exterior. Daniel Munduruku expressa
e representa a criatividade e a diversidade da
nossa formação histórica e cultural, como um
agente fundamental de transformação.

biblioteca
classificação livre
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o fim da matéria
projeto teatral do ifsp
palavras ao vento

rafael anoni acústico

segunda / 20h às 20h35 / teatro

território livre

classificação livre

segunda / 22h30 às 23h30 / música

O espetáculo é composto por 20 poemas
de Augusto dos Anjos, poeta singular da
literatura brasileira, encenados pelos alunos do
3º ano Técnico em Mecatrônica Integrado ao
Ensino Médio do IFSP – Instituto Federal São
Paulo – Câmpus Votuporanga. A encenação
busca resgatar, por meio da expressividade da
linguagem teatral, o pessimismo, a melancolia
e o ceticismo com relação ao amor presentes
na obra de Augusto dos Anjos. A sintaxe
dos versos e o vocabulário – muitas vezes
emprestado da ciência e da medicina – vão
tecendo uma poesia violenta e visceral,
atravessada por uma angústia cósmica e por
uma eterna lembrança sepulcral em que o verme
aguarda a matéria, universo do qual bebem o
desenho das cenas e a interpretação dos atoresalunos do ensino médio do IFSP.

classificação livre
A apresentação contará com vários covers de
CPM22, Linkin Park, Charlie Brown Jr, entre
outros, e também com as músicas próprias tanto
da carreira solo, como da banda SP520, banda
Votuporanguense com mais de 12 anos de
carreira.

música de bolso
andré gandolfo
palavras ao vento
segunda / 21h às 22h / música
classificação livre
Em 2022 o multi artista André Gandolfo
completa 10 anos de carreira. E, para celebrar,
o lançamento do EP Música de Bolso é um
dos marcos na trajetória do artista. O álbum
contempla canções compostas por André,
arranjadas e gravadas em Curitiba, PR.
O show Música de Bolso tem formato intimista:
piano e voz ao vivo e traz também alguns
clássicos da MPB. No show acontecerá o
lançamento oficial do álbum Música de Bolso na
versão disco de vinil.

baladinha literária
emerson alcalde e dj elvis
rolezim
segunda / 20h30 às 23h30 / música
classificação +16 anos
Uma sessão de músicas que vão do Hip-Hop
a música eletrônica, sendo cada dia um ritmo
diferente comandados pelo DJ Elvis e em todas
terão intervenção poética com o mc, poeta e
slammer Emerson Alcalde.
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exposição_
pontos mis:
bambas
hudson rodrigues

exposição_
votuporanga
em foco: 85 anos
ravel gimenes
museu

livraria espaços

museu

terça / 8h às 22h / exposição

galpão literário

terça / 8h às 22h / exposição

classificação livre

terça / 8h às 22h / literatura

classificação livre
Hudson Rodrigues nasceu em Americanópolis,
um bairro pobre da capital paulista. Nas 17
imagens que compõem a série o fotógrafo
expõe de forma direta as situações de alguns
negros que vivem em nosso País: o olhar da
criança simples, mas de personalidade forte;
o semblante da mulher negra cansada de
uma vida de luta; os jovens cheios de garra
mostrando suas posses com orgulho. As fotos
foram feitas de forma direta, já que Hudson
sempre esteve inserido em todas as cenas,
afinal é um deles.

“Votuporanga em Foco - 85 anos” é uma
exposição fotográfica composta por imagens
antigas e atuais de lugares e ambientes, frisando
a importância regional de Votuporanga no
Noroeste Paulista, destacando o crescimento
e desenvolvimento através do tempo, com o
enfoque em despertar a memória efetivados
moradores mais antigos, bem como oportunizar
jovens a conhecerem mais profundamente a
história do município, dessa forma, divulgando
evolução da cidade de Votuporanga ao passar
dos anos. Projeto realizado com o apoio da
Prefeitura de Votuporanga através do Programa
Bolsa Cultura 2022, por meio da Secretaria da
Cultura e Turismo.

classificação livre
Em seus 40 anos de funcionamento,
A Livraria Espaços sempre prezou pela
qualidade no atendimento ao publico. Nesses
anos de existência, sempre participou de
eventos culturais e educativos, tendo sempre
participado do Festival Literario de Votuporanga.
Atualmente é distribuidora e divulgadora das
maiores editoras brasileiras coma Companhia
das Letras, Record, Global, Ciranda Cultural,
Brinque-Book, Elementar e entre outras.

a jornada do riso
cia aliteatro
exposição_
eu não ando só
edgard andreatta
centro cultural piso 1
terça / 8h às 22h / exposição
classificação livre
Uma série composta por 18 desenhos intitulada
“Eu não ando só”, que relata um universo onírico
em uma atmosfera de um universo da nossa
fauna e flora brasileira com personagens femininos
e masculinos que constituem esses cenários. A
ideia é chegar ao público e levar as artes visuais
as pessoas para uma reflexão sobre como
estamos tratando nosso Planeta e levantando
questões sobre a preservação da fauna e flora,
criando um diálogo entre artista e espectador.

estação flivinho
terça / 8h às 16h / teatro

universos editora
galpão literário
terça / 8h às 22h / literatura
classificação livre
A Universos editora foi fundada no ano
de 2014 em Jales, SP. Tem por filosofia a
difusão da cultura brasileira, do acesso ao
conhecimento como direito universal e da
cultura de paz, este último presente na Carta da
Terra, emitida pela ONU. Desde sua fundação,
acumula a publicação de diversos livros de
gêneros e subgêneros literários (literatura
infantil, infantojuvenil, poesia, crônica, autoajuda,
dramaturgia e outros).

classificação livre
A Cia Aliteatro orgulhosamente vem através
desta ação, acolher e sensibilizar através do riso,
recepcionando as unidades da rede de ensino,
como também os transeuntes do Festival Literário
de Votuporanga, revelando que é o início de uma
grande jornada por todo o Festival, brincando e
se divertindo com o imaginário e o onírico através
do olhar do palhaço. Com o receptivo que a
Cia Aliteatro propõe para o público com sua
linguagem palhacesca, vem brincar e se divertir
com todos no FLIV, mostrando através do olhar
do palhaço, o começo da jornada fantástica que
o Festival dará a todos!
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maruja: nem tão
bela nem tão bruxa
solano antunez
producciones
estação flivinho
terça / 8h às 16h / teatro
classificação livre
Maruja é uma palhaça elegante, provocadora
e de rua. Cansada dos barulhos incessantes
de carros e pessoas falando, resolve se tornar
a nota de silencio do cotidiano. Ela capta a
atenção do público simplesmente com gestos
e situações que vão desde uma simples luta de
espadas feitas de bexiga, até uma brincadeira de
mimicando com quadros renomeados, técnicas
circenses de malabares e muita cumplicidade
com o público. Durante o espetáculo ela vive
cenas donde uma gargalhada assustadora faz
ela sentir muito medo e não deixa ela continuar,
mas com ajuda do público e muita coragem
conseguira superá-lo. E um espetáculo inclusivo
e para toda a família que além de surpreender e
entreter leva a reflexão já que o objetivo da Maruja
e deixar bem claro que a gente pode mudar o
mundo, mas que para isso faz falta MAIS AMOR
POR FAVOR.

histórias de brincar
fernanda munhão
estação flivinho
terça / 8h às 8h45 /
contação de história
classificação livre
O espetáculo “Histórias de brincar” é um mix de
histórias cantadas, músicas contadas, jogos e
brincadeiras da cultura popular capaz de atrair o
público de diferentes idades. A palavra como o
objeto do brincar.

quebrando na batida
bboy danilo germano
território livre
terça / 9h às 10h / 11h às 12h / oficina
classificação livre
A oficina terá como foco a apresentação ao
público do que é o breaking e mostrará a porta de
entrada para está cultura urbana. Com o Top-Rock
(Top-Rock é uma combinação de passos feita
em pé. Esta é a dança de entrada para Bboys e
Bgirls usada para iniciar o seu set. Estes passos
são feitos antes de você fazer um conjunto de
fundamentos, ou antes de ir para o chão) com o
Footwork ( Footwork, refere-se a aspectos da
técnica de dança relacionados aos pés, um trabalho
de pés adequado pode ser vital para a postura e o
movimento de um dançarino).

as duas bonecas
azuis
cine teatro piraporeando
telapapo
terça / 8h às 8h40 / cinema e teatro
classificação livre

trenzinho da alegria
mundo mágico
estação flivinho
terça / 8h às 16h / passeio
classificação livre
Um passeio divertido para as crianças em um
trenzinho que vai percorrer o Parque da Cultura
em uma viagem pelo mundo divertido do Fliv.

Uma casa de palha misteriosa e duas bonecas
que parecem não ter bocas!! Uma menina
corajosa decide desvendar este mistério e vai
descobrir que a imaginação, a criatividade e o
brincar são elementos incríveis para a felicidade!!
A peça é baseada no livro homônimo de Janine
Rodrigues. A literatura é um elemento que
alimenta a infância e que enriquece nossas vidas
até a fase adulta. Pensando nisso o espetáculo
“As Duas Bonecas Azuis’’ faz um mergulho no
mundo da imaginação e dos sonhos. No Cine
Teatro, uma proposta de cinema de teatro, a
Piraporiando une conceito cenográfico e artístico
para que a criança se sinta ludicamente dentro
da história. Essa montagem traz vida para a
grande cidade acinzentada, apresentada no
livro, e utiliza músicas e outros elementos para
conduzir o público pelas aventuras de Labele
e conhecer As Duas Bonecas Azuis. Com um
cenário colorido e cantigas, uma passarinha
como narradora e dramaturgia dinâmica, crianças
e adultos poderão experimentar a literatura dentro
do espaço cênico.

nós
dani ribeiro
estação flivinho
terça / 9h às 10h / 10h às 11h / oficina
classificação livre
Dani Ribeiro traz neste ano seu Projeto “Nós” com
histórias que relembram como é bom sermos
felizes! Histórias que foram contadas por seu
avô num terreiro que reuniam diversas crianças
sempre muito atentas e ansiosas pelo desfecho
de seus enredos mágicos, encantadores e que
foram registradas pelo autor João Ribeiro. Uma
viagem incrível para todos os públicos!
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eu não ando só
edgard andreatta

musicalização infantil
secretaria da
educação
parquinho

feito à mão

terça / 9h às 10h / oficina

terça / 9h às 10h / 13h às 14h
oficina de desenhos

biblioteca

classificação + 7 anos
Inspirada na natureza na fauna e flora brasileira e
também em alguns animais da nossa região.
A oficina é de técnicas a lápis de cor sobre
papel, com técnicas de desenho e pintura
para iniciantes.

/ 19h às 20h / oficina
classificação livre
A música pode ser uma grande aliada no
desenvolvimento infantil. As crianças têm a
música, naturalmente, inserida em suas vidas
desde muito cedo, sejam nas canções de ninar,
brincadeiras, desenhos animados ou filmes.
Todos estes estímulos são facilitadores para
que elas tenham maior apreço pela música.
Projeto realizado com o apoio da Prefeitura de
Votuporanga através do Programa Bolsa
Cultura 2022, por meio da Secretaria da
Cultura e Turismo.

curso de bordado
à mão
ctmo
varanda
terça / 9h às 13h / oficina
classificação livre
Aula realizada pelo CTMO - Centro de
Treinamento de Mão de Obra da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico, que ensina
técnicas de bordado à mão.

você conhece
a pisadeira?
abayomi cia de teatro
parque da cultura
terça / 9h /
teatro de animação lambe-lambe
_3min. e 10seg. por pessoa

manhã dançante:
sempre jovem pra ser feliz
rodrigo garcia

classificação livre

território livre

A lenda folclórica é a inspiração para o teatro
de animação, que contará a história da bruxa,
através da manipulação de bonecos em
miniatura cujo espaço cênico é uma caixa preta.
O espetáculo é apresentado para uma única
pessoa por vez. Diz a lenda que a Pisadeira
é uma figura sinistra que fica escondida nos
telhados. Sempre que alguém vai dormir com o
estômago cheio de tanta comida e de barriga
para cima, ela sai do esconderijo e ataca a
pessoa pulando, pisoteando sobre ela e soltando
gargalhadas apavorantes.

terça / 9h às 10h / dança
classificação idosos
Será realizada uma manhã Dançante, com uma
hora de pura energia e alegria, aberta ao público
acima de 60 anos, com ou sem experiência em
dança, esta oficina se dará sem a necessidade de
trabalhar pares exclusivos Homem e Mulher. A ideia
é promover uma manhã dançante, extremamente
divertida, ao som de diversos estilos musicais como
o Forró Popular (Arrasta-pé, Vanerão, Rancheira,
Xote, Valsa Sertaneja), além de atividades de
Dança terapia e Danças Aeróbicas.

realidade virtual
senac
viagem virtual
terça / 9h às 22h / oficina
_5 minutos por pessoa
classificação livre
Oficina de Realidade Virtual - será feita com
utilização de óculos VR que apresentam uma
simulação de experiência sensorial em
situação real.
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a música do
corpo e as colheres
brincantes
andré castanheira

tecnologia e inovação
flash net brasil
galpão literário
terça / 9h às 21h30 / oficina
classificação livre
A oficina de tecnologia e inovação vai oferecer
experiências em jogos online e realidade virtual,
com objetivo de aproximar a comunidade e
principalmente as crianças da tecnologia.

troca de livros
senac
galpão literário
terça / 9h às 22h / literatura
classificação livre
Sabe aquele livro que você já leu várias
vezes? Você poderá trocá-lo por outro que
ainda não leu. Assim conseguirá ampliar o seu
conhecimento e de outras pessoas que também
lerão o seu! Lembrando que deverá ser livros
em bom estado.

educação antirracista
com histórias
giselda perê

parquinho

telapapo

classificação primeira infância

terça / 9h às 11h30 /
leitura e contação de história
classificação livre
Os cursos e oficinas são frutos das descobertas
metodológicas que a pesquisa e criação com
as histórias nos orientaram. Além de ser reflexo
das experiências como professora/educadora
em instituições de educação formal e não-formal,
e também das experiências com a literatura, a
oralidade e a maternidade, vividas no contexto
familiar da Giselda Perê.

terça / 10h às 10h50 / oficina

A oficina apresenta possibilidades de ações e
brincadeiras, norteadas pelo movimento corporal,
por jogos musicais, pelo ritmo percussivo das
colheres e pela exploração de objetos comuns
ao cotidiano, propondo a união entre música,
dança, teatro, linguagem e canto, no sentido de
favorecer o desenvolvimento das capacidades
artísticas, criativas e emocionais das crianças,
que interagem entre si e com a música de forma
lúdica e muito divertida! Durante as oficinas as
crianças serão estimuladas a ouvir, a executar,
a criar, a jogar, a brincar e a mover-se de forma
cênica e lúdica. Serão exploradas diferentes
fontes sonoras e timbres variados, com materiais
simples do nosso cotidiano, além do próprio
corpo. A oficina tem por objetivo, oferecer a
experiência da beleza musical em sua forma final,
desenvolvendo brincadeiras que desencadeiam
em manifestações sonoras, corporais e lúdicas,
que despertam o universo infantil e se organizam
em sonoridades e ritmos, criando histórias e
proporcionando experiências estéticas musicais.

a mágica da
contação de história
fernando e edel barboza
biblioteca
terça / 9h30 às 10h10 /
contação de história
classificação livre
Contar histórias é uma arte cheia de magia. Ao ouvir
uma boa história somos transportados magicamente
para um universo repleto de príncipes e princesas,
reis e rainhas, fadas e gnomos. Nessa oficina
vamos vivenciar tudo isso com muito humor,
alegria e movimento.

hip hop
ticko bboy
território livre
terça / 10h às 11h / 16h às 17h /oficina
classificação livre
A oficina consiste na utilização de passos da
Dança de Rua como ferramenta de interação
entre participantes. A Oficina de Dança Hip
Hop pretende seduzir o público a partir das
performances entre a música a dança para
inseri-los na vibração da aula.
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palavras que formam
fernanda munhão
telapapo
terça / 13h30 às 14h30 / oficina

ritbox fitness
naomi ribeiro
território livre
terça / 13h às 14h / oficina
classificação livre
Naomi Ribeiro é coreógrafa, dançarina, professora
de dança e Coach ritbox. Durante a oficina
será apresentada a dança para socialização de
adultos e crianças e o ritbox fitness.

classificação livre
A oficina permite mergulhar na cultura popular
através da confecção de brinquedos e
instrumentos com material reciclado. Durante
o processo, será destacado a importância
do brincar no universo infantil, as diferentes
brincadeiras em várias partes do mundo, além
da ampliação do repertório de brincadeiras
cantadas, histórias, parlendas e trava-línguas.
Em toda a atividade prática, haverá um
embasamento teórico de cada ação, a fim de
compreender a sua finalidade e os benefícios
para o ser humano.

agbalá conta e sua
cabaça mágica
giselda perê

conversa/narração
de histórias
daniel munduruku

estação flivinho

mediação
reynaldo damazio
território livre

estação flivinho

terça / 14h às 15h /
contação de história

terça / 14h às 15h / contação de
história para adolescentes

terça / 13h às 14h / teatro

classificação livre

classificação livre

Agbalá Conta é um núcleo de pesquisa e criação
de narrativas pretas, fundado em 2010 por Giselda
Perê com o objetivo de dar visibilidade às histórias
das nossas ancestralidades pretas. Agbalá
Conta é uma cabaça mágica que guarda todas
as histórias das nossas ancestralidades pretas,
quando encantada ela se abre e revela histórias
que valorizam nossas identidades e nossas
histórias de origem; devolvendo a dignidade, a
humanidade, a sabedoria, e as belezas contidas
em nossas heranças ancestrais. Venha encantar a
cabaça com a gente e descobrir a história que a
cabaça vai nos entregar.

Daniel Munduruku é escritor indígena com 52
livros publicados voltados para crianças, jovens
e educadores. É graduado em Filosofia e
doutor em Educação pela USP. Recebeu vários
prêmios no Brasil e no exterior. Muitos de seus
livros já foram agraciados com o Selo Altamente
Recomendável pela Fundação Nacional do Livro
Infantil e Juvenil. É Comendador da Ordem do
Mérito Cultural da Presidência da República.

a cidade alegria e
os três palhaços
cia teatral entre aspas

classificação livre
Em um dia como qualquer outro, três palhaços,
cada um com seu mundo particular resolveram
fugir dos seus respectivos circos, foi aí que em
uma cidadezinha chamada Alegria que tudo
mudou, e as cortinas do circo se abriram...
O início de uma grande amizade e de muitas
palhaçadas.
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oficina do brincar
para famílias
prof. me. anderson
bençal indalécio

uma história
puxa outra
maria ribeiro

biblioteca

terça / 15h às 16h /
contação de história

terça / 14h às 15h / oficina
classificação 6 a 8 anos
Para as crianças, os benefícios de brincar
vão muito além de exercitar a criatividade e a
fantasia. Trata-se de uma atividade importante
para a construção da estrutura emocional
e familiar que ela levará para a vida adulta,
o que pode contribuir para uma maturidade
emocional mais consistente. A oficina do
brincar para famílias tem como objetivo propor
e realizar atividades lúdicas com famílias, para o
desenvolvimento memórias afetivas significativas.

biblioteca

classificação livre
Para a Contação de Histórias é preciso um
espaço, uma contadora-encantadora, as histórias
pra serem contadas e também de crianças para
encantar. Mexe, mexe, remexe e pronto. A Roda
de Contação está garantida com as histórias:
“O desafio” e “Tamanho não é documento”,
ambas baseadas nas fábulas de Esopo.
Lembrando as crianças que usavam o imaginário
para brincar com gravetos, ossos, dentes e
pedras, a contadora também se apropria de
material considerado lixo para contar e encantar
com suas histórias.

encontro
com contos
fafá conta
estação flivinho

tecidos acrobáticos
mariana maricato
parque da cultura
terça / 16h às 17h / oficina
classificação livre
O Tecido Acrobático é uma modalidade
de acrobacia aérea oriunda do Circo. Uma
atividade que mistura força e beleza, que está
conquistando o mundo. Não há restrições quanto
à faixa etária, sexo ou biotipo. Será realizada ao
ar livre, em espaço alternativo durante o FLIV.

camerata villa lobos
palavras ao vento

terça / 15h às 15h50 /
contação de história

dança circular
para crianças
thais pestana

classificação livre

parquinho

Depois de contar histórias em milhares de
lares em lives durante a pandemia, Fafá volta
aos palcos para encontrar sua “fafamília”
presencialmente, olho no olho! Em “Fafá Conta
Encontro com Contos’’, uma sessão com
histórias para pessoas de todas as idades, com
muita imaginação e criatividade. Com mais de
250 mil inscritos no seu canal no YouTube, Fafá
é um sucesso por onde passa. Quando a Fafá
chega com sua Antena Captadora de Histórias,
os “fafãs” sabem que vem coisa boa por aí!

terça / 16h às 16h30 / oficina
classificação 6 a 8 anos
Esta oficina vem para promover a convivência
entre as crianças além de estimular a
criatividade, o movimento, a percepção musical,
o ritmo e desenvolver a coordenação motora
física através da vivência por meio da dança
circular.

terça / 18h às 19h / música
classificação livre
O Festival Literário de Votuporanga vai
contemplar neste dia 16/08 um repertório de
trilhas sonoras clássicas de diferentes décadas
do cinema. De Harry Potter a Poderoso Chefão,
o concerto promete trazer muitas emoções
ao público através dos temas que marcaram
época e transcenderam as telonas. A Camerata
Villa Lobos, formada em 2019 e composta por
musicistas votuporanguenses, busca aproximar
a comunidade da música em seus diferentes
estilos e tem o prazer de se apresentar pela
primeira vez no FLIV.
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popping (hip hop)
paulin
parque da cultura

fitdance: dosedupla
naty e paulin
parque da cultura
terça / 18h às 19h /
oficina de dança
classificação livre
O casal Dupla Dose, Paulinho e Natália, vem com
a oficina de dança Fitdance, proporcionando
o bem-estar social, autoestima, prática de
movimentos, equilíbrio do copo e mente e
principalmente experiências e os benefícios
de dança com uma boa mistura de ritmos.

o corpo e a voz
que contam
fafá conta

terça / 19h às 20h /
oficina de dança
classificação livre
Tendo como objetivo geral, proporcionar o
conhecimento, vivências na prática dá cultura Hip
Hop, através da oficina de Popping, estilo que
surgiu na Califórnia EUA, na década de 70,leva
o corpo a experimentar o movimento marcado
na batida dá música, causando o efeito dê
ilusionismo no corpo, na performance da dança.

filme_mulan
cinepraia
terça / 19h às 20h30 / cinema
classificação livre
Para salvar seu pai doente de servir no Exército
Imperial, uma jovem destemida se disfarça de
homem para lutar contra os invasores do norte
da China.

aulão de capoeira
amanda cunha

estação flivinho

terça / 19h às 20h /
oficina de dança

aula livre de violão
popular
escola municipal de artes
joão cornachione

terça / 18h às 19h / oficina

classificação livre

varanda

classificação livre

O projeto “Aulão de capoeira”, como o próprio
nome sugere, se caracteriza como uma
atividade formativa de cultura popular que
visa a utilização desta arte como ferramenta
de transformação social, resgatando a história
para modificar pensamentos e ações dos dias
atuais. Durante sua realização serão ofertados
conteúdos para iniciantes, intermediários e
avançados. Para isso, os aulões contarão com
3 professores que atuarão simultaneamente,
esclarecendo dúvidas, auxiliando os
participantes e passando conteúdo. Ao final de
cada aula acontecerá uma roda de capoeira
com instrumentos, músicas e jogos.

Nessa oficina Fafá aborda contação de histórias
e literatura infantil compartilhando conceitos,
dicas e propondo exercícios práticos. Alunos
e alunas poderão perceber que já têm o que
precisam para contar bem uma história: seu
corpo e voz.

parque da cultura

terça / 19h às 21h / oficina
classificação livre
“Aula livre” é um formato de aula onde pessoas
que nunca fizeram aula de música poderão
participar. O processo é “simples”, todos os
alunos participarão e uma forma de averiguar o
aprendizado é auxiliando os “participantes”. Na
aula abordaremos uma frase, um ritmo e uma
música folclórica ao ar livre
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Otávio Júnior
Otávio Júnior é Escritor e criador de conteúdos
infanto-juvenis ( Games, história em quadrinhos
e audiovisual). Sonha em criar um parque de
diversões futurista inspirado na literatura. Nasceu
em 26/07/1983 no Rio de Janeiro, porém sabe
que a África é seu lugar de origem. Cria projetos
para ler é brincar nas comunidades do Alemão
e Penha no RJ. Vencedor do Premio Jabuti na
categoria infantil 2020. Desenvolve pesquisa nas
áreas de promoção e mediação de leitura, criou
um “Lab de desenvolvimento” para criar jogos
e materiais lúdicos com a finalidade de auxiliar
atividades literárias.

bro! cultural
andrey
em ação

bate-papo com
os escritores
janine rodrigues
otávio júnior
mediação
reynaldo damazio
telapapo
terça / 19h30 às 21h /
bate-papo
classificação livre
Janine Rodrigues
É escritora e educadora e fundadora da Edtech
Piraporiando, considerada uma das 10 Edtechs
mais importantes da América Latina. Formada
em Gestão Socioambiental com especialização
na mesma área pela UFRJ. Eleita pela Forbes
uma das 12 pessoas negras inovadoras que
estão elevando a qualidade da educação no
Brasil. Considerada pela Forbes uma das 13
mulheres brasileiras que estão trabalhando em
prol da equidade na educação. Eleita pelo BID
(Banco Interamericano de Desenvolvimento)
uma das maiores lideranças em diversidade
e educação da América Latina e Caribe.
Roteirizou a releitura de A Bela Adormecida,
peça teatral, sucesso de público e crítica.
Roteirizou o curta experimental de animação O
filho do vento, participante de 14 festivais de
cinema. Autora de 7 livros, começou a escrever
aos 8 anos de idade. Atuou por 12 anos junto
a comunidades tradicionais, principalmente
população ribeirinha, quilombolas, indígenas
e pequenos agricultores. Premiada pela
Sociedade Europeia de Belas Artes, Áustria, e
pela Academia de Letras de Rosário, Argentina.
Prêmio Heloneida Stuart 2018. Prêmio Tarsila do
Amaral - 2020. Seus livros estão presentes em
16 países. Consultora e palestrante nas temáticas
da educação, diversidade, sustentabilidade e
equidade social.

forró pé-de-serra
-asa branca”
dimas e fernanda
território livre
terça / 19h30 às 21h / dança
classificação livre

terça / 19h30 às 22h / podcast
classificação livre
Gravação de um programa com alguns
convidados da área da educação e também
entrevistas com as atrações do FLIV.
Projeto realizado com o apoio da Prefeitura
de Votuporanga através do Programa Bolsa
Cultura 2022, por meio da Secretaria da
Cultura e Turismo.

Esta oficina visa apresentar para o indivíduo
como a dança de salão pode ser favorável para
sua qualidade de vida, ela entretém de forma
divertida, traz desenvoltura ao praticante e tornase uma excelente opção de lazer. Promovendo
à integração e a socialização, viabilizando o
acesso à cultura através de um ritmo que faz
parte do nosso cotidiano. Projeto realizado com
o apoio da Prefeitura de Votuporanga através
do Programa Bolsa Cultura 2020, por meio da
Secretaria da Cultura e Turismo.

brinquedos sustentáveis
faculdade futura
biblioteca
terça / 20h às 20h50 / oficina
classificação livre
Demonstrar à população a viabilidade e a
importância da utilização de materiais recicláveis
na construção de brinquedos e atividades
lúdicas, valorizando materiais que provavelmente
seriam descartados, desencadeando posturas
éticas, ecológicas, saudáveis e socialmente
responsáveis, contribuindo na sustentabilidade e
preservação do Meio Ambiente.
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baladinha literária
emerson alcalde e dj elvis
rolezim
terça / 20h30 às 23h30 / música
classificação +16 anos
Uma sessão de músicas que vão do Hip-Hop
a música eletrônica, sendo cada dia um ritmo
diferente comandados pelo DJ Elvis e em todas
terão intervenção poética com o mc, poeta e
slammer Emerson Alcalde.

fulô benedetti
regina benedetti
palco das artes

o baile
fernando barbosa e
emersom show
território livre

terça / 20h30 às 22h / música

terça / 22h30 às 00h / música

classificação livre

classificação livre

Regina apresenta neste trabalho o autêntico
forró pé-de-serra, divulgando através de suas
canções os costumes e a cultura do nordeste,
emanando o calor, a alegria e a força do povo
nordestino. A cantora e compositora traz em seu
estilo vibrante uma variedade de ritmos como
o baião, o xote e o xaxado, que se integram
num show inesquecível. A cantora acumula uma
vasta experiência dentro da música popular
brasileira compondo e interpretando ritmos
como samba, xote, baião, ijexá, maracatu,
dentre outros, realizando turnês que marcaram
sua carreira em países como Itália e Estados
Unidos. Realiza grandes eventos durante todo
ano, registra dois CDs autorais além de clipes e
indicações a prêmios nacionais e internacionais
como Latin Grammy, Brazilian Press Awards
e PPM- Prêmio Profissionais da Música, como
Cantora de Samba.

O Baile é um show musical ao vivo executado
por 2 músicos (tecladista e cantor), com
repertório de músicas usadas em aulas de
dança de salão executadas em formato de potpourri (samba, foxtrote, forró pé de serra, bolero,
chá-chá-chá), de grandes artistas nacionais
e internacionais como; Frank Sinatra, Roupa
Nova, Ray Conniff, Alcione, Luiz Gonzaga, entre
outros.)
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exposição_
pontos mis:
bambas
hudson rodrigues
museu

exposição_
votuporanga
em foco: 85 anos
ravel gimenes
museu

quarta / 8h às 22h / exposição

quarta / 8h às 22h / exposição

livraria espaços

classificação livre

classificação livre

galpão literário

Hudson Rodrigues nasceu em Americanópolis,
um bairro pobre da capital paulista. Nas 17
imagens que compõem a série o fotógrafo
expõe de forma direta as situações de alguns
negros que vivem em nosso País: o olhar da
criança simples, mas de personalidade forte;
o semblante da mulher negra cansada de
uma vida de luta; os jovens cheios de garra
mostrando suas posses com orgulho. As fotos
foram feitas de forma direta, já que Hudson
sempre esteve inserido em todas as cenas,
afinal é um deles.

“Votuporanga em Foco - 85 anos” é uma
exposição fotográfica composta por imagens
antigas e atuais de lugares e ambientes, frisando
a importância regional de Votuporanga no
Noroeste Paulista, destacando o crescimento
e desenvolvimento através do tempo, com o
enfoque em despertar a memória efetivados
moradores mais antigos, bem como oportunizar
jovens a conhecerem mais profundamente a
história do município, dessa forma, divulgando
evolução da cidade de Votuporanga ao passar
dos anos. Projeto realizado com o apoio da
Prefeitura de Votuporanga através do Programa
Bolsa Cultura 2022, por meio da Secretaria da
Cultura e Turismo.

exposição_
eu não ando só
edgard andreatta

quarta / 8h às 22h / literatura
classificação livre
Em seus 40 anos de funcionamento,
A Livraria Espaços sempre prezou pela
qualidade no atendimento ao publico. Nesses
anos de existência, sempre participou de
eventos culturais e educativos, tendo sempre
participado do Festival Literario de Votuporanga.
Atualmente é distribuidora e divulgadora das
maiores editoras brasileiras coma Companhia
das Letras, Record, Global, Ciranda Cultural,
Brinque-Book, Elementar e entre outras.

a jornada do riso
cia aliteatro
estação flivinho

centro cultural piso 1
quarta / 8h às 22h / exposição

universos editora

quarta / 8h às 16h / teatro

classificação livre

galpão literário

classificação livre

Uma série composta por 18 desenhos intitulada
“Eu não ando só”, que relata um universo onírico
em uma atmosfera de um universo da nossa
fauna e flora brasileira com personagens femininos
e masculinos que constituem esses cenários. A
ideia é chegar ao público e levar as artes visuais
as pessoas para uma reflexão sobre como
estamos tratando nosso Planeta e levantando
questões sobre a preservação da fauna e flora,
criando um diálogo entre artista e espectador.

quarta / 8h às 22h / literatura
classificação livre
A Universos editora foi fundada no ano
de 2014 em Jales, SP. Tem por filosofia a
difusão da cultura brasileira, do acesso ao
conhecimento como direito universal e da
cultura de paz, este último presente na Carta da
Terra, emitida pela ONU. Desde sua fundação,
acumula a publicação de diversos livros de
gêneros e subgêneros literários (literatura
infantil, infantojuvenil, poesia, crônica, autoajuda,
dramaturgia e outros).

A Cia Aliteatro orgulhosamente vem através
desta ação, acolher e sensibilizar através do riso,
recepcionando as unidades da rede de ensino,
como também os transeuntes do Festival Literário
de Votuporanga, revelando que é o início de uma
grande jornada por todo o Festival, brincando e
se divertindo com o imaginário e o onírico através
do olhar do palhaço. Com o receptivo que a
Cia Aliteatro propõe para o público com sua
linguagem palhacesca, vem brincar e se divertir
com todos no FLIV, mostrando através do olhar
do palhaço, o começo da jornada fantástica que
o Festival dará a todos!
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agbalá conta e sua
cabaça mágica
giselda perê

trenzinho da alegria
mundo mágico
estação flivinho

estação flivinho

quarta / 8h às 16h / passeio

hip hop
ticko bboy

quarta / 8h às 9h /
contação de história

classificação livre

território livre

classificação livre

Um passeio divertido para as crianças em um
trenzinho que vai percorrer o Parque da Cultura
em uma viagem pelo mundo divertido do Fliv.

quarta / 8h às 9h / 10h30 às 11h30 /
/ 16h às 17h / oficina
classificação 15 a 24 anos
A oficina consiste na utilização de passos da
Dança de Rua como ferramenta de interação
entre participantes. A Oficina de Dança Hip
Hop pretende seduzir o público a partir das
performances entre a música a dança para
inseri-los na vibração da aula.

Agbalá Conta é um núcleo de pesquisa e criação
de narrativas pretas, fundado em 2010 por Giselda
Perê com o objetivo de dar visibilidade às histórias
das nossas ancestralidades pretas. Agbalá
Conta é uma cabaça mágica que guarda todas
as histórias das nossas ancestralidades pretas,
quando encantada ela se abre e revela histórias
que valorizam nossas identidades e nossas
histórias de origem; devolvendo a dignidade, a
humanidade, a sabedoria, e as belezas contidas
em nossas heranças ancestrais. Venha encantar a
cabaça com a gente e descobrir a história que a
cabaça vai nos entregar.

maruja: nem tão
bela nem tão bruxa
solano antunez
producciones
estação flivinho
quarta / 8h às 16h / teatro

filme_o mundo dos
pequeninos

classificação livre

telapapo

Maruja é uma palhaça elegante, provocadora
e de rua. Cansada dos barulhos incessantes
de carros e pessoas falando, resolve se tornar
a nota de silencio do cotidiano. Ela capta a
atenção do público simplesmente com gestos
e situações que vão desde uma simples luta de
espadas feitas de bexiga, até uma brincadeira de
mimicando com quadros renomeados, técnicas
circenses de malabares e muita cumplicidade
com o público. Durante o espetáculo ela vive
cenas donde uma gargalhada assustadora faz
ela sentir muito medo e não deixa ela continuar,
mas com ajuda do público e muita coragem
conseguira superá-lo. E um espetáculo inclusivo
e para toda a família que além de surpreender e
entreter leva a reflexão já que o objetivo da Maruja
e deixar bem claro que a gente pode mudar o
mundo, mas que para isso faz falta MAIS AMOR
POR FAVOR.

quarta / 8h30 às 10h10 / cinema
classificação livre
Nos subúrbios de Tóquio, sob o assoalho de
uma casa velha, Arrietty (Saoirse Ronan) vive
em seu minúsculo mundo com a família, fazendo
de tudo para manter em segredo a existência de
todos. Sobrevivendo como pequenos ladrões,
eles conhecem as regras para que nunca sejam
percebidos pelos verdadeiros - e grandes - donos
da casa. Para isso, procuram manter a desconfiança
deles em cima dos gatos e ratos e tomam todos
os cuidados possíveis para evitar de serem vistos.
Contudo, quando um jovem rapaz se hospeda na
casa, a pequenina Arietty acredita que poderá
manter uma amizade com ele, apesar da diferença
dos tamanhos.

realidade virtual
senac
viagem virtual
quarta / 9h às 22h / oficina
_5 minutos por pessoa
classificação livre
Oficina de Realidade Virtual - será feita com
utilização de óculos VR que apresentam uma
simulação de experiência sensorial em
situação real.
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tecnologia e inovação
flash net brasil
galpão literário

eu não ando só
edgard andreatta
feito à mão

quarta / 9h às 21h30 / oficina

quarta / 9h às 10h / 14h às 15h /
oficina de desenhos

classificação livre

classificação + 7 anos

A oficina de tecnologia e inovação vai oferecer
experiências em jogos online e realidade virtual,
com objetivo de aproximar a comunidade e
principalmente as crianças da tecnologia.

Inspirada na natureza na fauna e flora brasileira e
também em alguns animais da nossa região.
A oficina é de técnicas a lápis de cor sobre
papel, com técnicas de desenho e pintura
para iniciantes.

divã da vick - a nova
terceira idade
entre aspas cia teatral
território livre
quarta / 9h30 às 10h20 /
teatro para idosos
classificação livre
O Espetáculo Divã da Vick fala sobre a nova
terceira idade, mulheres a partir dos 60 anos de
idade que trabalham, que namoram, cuidam da
pele, aceitam a idade, e muitas vezes valorizam
o cabelo branco. Vick é apresentadora de um
programa de TV cujo nome é ‘Divã da Vick’. Em
cena o artista se transforma nessa personagem
que é irreverente e vive na era da conectividade
e das redes sociais. Com o programa no ar,
entre uma atualização de status e outra, Vick
convida o público a pisar no palco e refletir
no seu Divã sobre a terceira idade. Mas não é
só isso, Vick acaba de completar 60 anos e
pretende desmistificar muito do que se pensa
sobre a tal terceira idade.

troca de livros
senac
galpão literário
quarta / 9h às 22h / literatura
classificação livre
Sabe aquele livro que você já leu várias
vezes? Você poderá trocá-lo por outro que
ainda não leu. Assim conseguirá ampliar o seu
conhecimento e de outras pessoas que também
lerão o seu! Lembrando que deverá ser livros
em bom estado.

ensinando sinais com
contação de histórias
roselaine rodrigues
biblioteca
quarta / 9h30 às 10h10 / oficina
classificação livre
A oficina “ENSINANDO SINAIS COM CONTAÇÃO
DE HISTÓRIA”, tem a proposta de um conto
popular e uma brincadeira gestual musical,
introduzindo em cada palavra chave um sinal em
Libras , com as suas sinalizações e expressões,
de uma forma divertida e dinâmica, sinais do
nosso dia a dia, uma forma lúdica e divertida de
conhecerem ‘libras’ e ouvirem um boa história!

oficina do brincar
para famílias
prof. me. anderson
bençal indalécio
biblioteca
quarta / 10h às 11h / oficina
classificação 6 a 8 anos
Para as crianças, os benefícios de brincar
vão muito além de exercitar a criatividade e a
fantasia. Trata-se de uma atividade importante
para a construção da estrutura emocional
e familiar que ela levará para a vida adulta,
o que pode contribuir para uma maturidade
emocional mais consistente. A oficina do
brincar para famílias tem como objetivo propor
e realizar atividades lúdicas com famílias, para o
desenvolvimento memórias afetivas significativas.
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as duas
bonecas azuis
cine teatro piraporiando
telapapo
quarta / 10h às 10h40 / cinema e teatro
classificação livre

bate-papo cordel
e a infância
moreira de acopiara
mediação
reynaldo damazio
estação flivinho

Uma casa de palha misteriosa e duas bonecas
que parecem não ter bocas!! Uma menina corajosa
decide desvendar este mistério e vai descobrir
que a imaginação, a criatividade e o brincar são
elementos incríveis para a felicidade!!
A peça é baseada no livro homônimo de Janine
Rodrigues. A literatura é um elemento que
alimenta a infância e que enriquece nossas vidas
até a fase adulta. Pensando nisso o espetáculo
“As Duas Bonecas Azuis’’ faz um mergulho no
mundo da imaginação e dos sonhos. No Cine
Teatro, uma proposta de cinema de teatro, a
Piraporiando une conceito cenográfico e artístico
para que a criança se sinta ludicamente dentro da
história. Essa montagem traz vida para a grande
cidade acinzentada, apresentada no livro, e utiliza
músicas e outros elementos para conduzir o
público pelas aventuras de Labele e conhecer As
Duas Bonecas Azuis. Com um cenário colorido
e cantigas, uma passarinha como narradora e
dramaturgia dinâmica, crianças e adultos poderão
experimentar a literatura dentro do espaço cênico.

quebrando na batida
bboy danilo germano
território livre
quarta / 11h às 12h / oficina
classificação livre
A oficina terá como foco a apresentação ao
público do que é o breaking e mostrará a porta de
entrada para está cultura urbana. Com o Top-Rock
(Top-Rock é uma combinação de passos feita
em pé. Esta é a dança de entrada para Bboys e
Bgirls usada para iniciar o seu set. Estes passos
são feitos antes de você fazer um conjunto de
fundamentos, ou antes de ir para o chão) com o
Footwork ( Footwork, refere-se a aspectos da
técnica de dança relacionados aos pés, um trabalho
de pés adequado pode ser vital para a postura e o
movimento de um dançarino).

quarta / 10h às 11h / bate-papo
classificação livre
MOREIRA DE ACOPIARA é como o poeta,
escritor, dramaturgo e compositor Manoel
Moreira Júnior assina seus trabalhos.Nasceu no
dia 23 de julho de 1961, no distrito de Trussu,
município de Acopiara, interior do Ceará,
onde viveu até os 20 anos de idade. Ali foi
alfabetizado pela mãe, entre os trabalhos na
fazenda e a leitura de livros de autores como
Graciliano Ramos, Machado de Assis, Patativa
do Assaré, Fernando Pessoa, Augusto dos
Anjos, Castro Alves, Camões e a literatura de
cordel, mais as histórias que sua mãe tão bem
contava. Escreve desde adolescente. Publicou
mais de trinta livros, sendo os mais recentes: O
drama de um refugiado, Lampião nas trilhas do
cangaço, Poemas para adiar o fim do mundo,
Cordel e sustentabilidade, O Pequeno Príncipe
em cordel, Canudos e a saga de Antônio
Conselheiro, Colcha de retalhos e O que é
cultura popular? Publicou ainda centenas de
cordéis, nos mais variados temas. Em 2005 foi
eleito para a Academia Brasileira de Literatura
de Cordel, ABLC, entidade sediada no Rio
de Janeiro. Gravou CDs com poemas de sua
autoria e tem trabalhos musicados e gravados
por vários artistas.

musicalização infantil
secretaria da
educação
parquinho
quarta / 10h às 11h / 14h às 15h / oficina
classificação livre
A música pode ser uma grande aliada no
desenvolvimento infantil. As crianças têm a
música, naturalmente, inserida em suas vidas
desde muito cedo, sejam nas canções de ninar,
brincadeiras, desenhos animados ou filmes.
Todos estes estímulos são facilitadores para
que elas tenham maior apreço pela música.
Projeto realizado com o apoio da Prefeitura de
Votuporanga através do Programa Bolsa
Cultura 2022, por meio da Secretaria da
Cultura e Turismo.

a cidade alegria e
os três palhaços
cia teatral entre aspas
estação flivinho
quarta / 13h às 14h /
classificação livre
Em um dia como qualquer outro, três palhaços,
cada um com seu mundo particular resolveram
fugir dos seus respectivos circos, foi aí que em
uma cidadezinha chamada Alegria que tudo
mudou, e as cortinas do circo se abriram...
O início de uma grande amizade e de muitas
palhaçadas.
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filme_valente
telapapo

você conhece
a pisadeira?
abayomi cia de teatro

quarta / 13h30 às 15h03 / cinema
classificação livre (sessão azul)
A jovem princesa Merida foi criada pela mãe
para ser a sucessora perfeita ao cargo de rainha,
seguindo a etiqueta e os costumes do reino. Mas
a garota dos cabelos rebeldes não tem a menor
vocação para esta vida traçada, preferindo cavalgar
pelas planícies selvagens da Escócia e praticar o
seu esporte favorito, o tiro ao arco. Quando uma
competição é organizada contra a sua vontade,
para escolher seu futuro marido, Merida decide
recorrer à ajuda de uma bruxa, a quem pede que
sua mãe mude. Mas quando o feitiço surte efeito,
a transformação da rainha não é exatamente o que
Merida imaginava. Agora caberá à jovem ajudar a
sua mãe e impedir que o reino entre em guerra com
os povos vizinhos.

parque da cultura
quarta / 14h às 16h /
teatro de animação lambe-lambe
_3min. e 10seg. por pessoa
classificação livre

bate-papo cordel
e adolescentes
moreira de acopiara
mediação
reynaldo damazio
território livre
quarta / 14h às 15h / bate-papo

A lenda folclórica é a inspiração para o teatro
de animação, que contará a história da bruxa,
através da manipulação de bonecos em
miniatura cujo espaço cênico é uma caixa preta.
O espetáculo é apresentado para uma única
pessoa por vez. Diz a lenda que a Pisadeira
é uma figura sinistra que fica escondida nos
telhados. Sempre que alguém vai dormir com o
estômago cheio de tanta comida e de barriga
para cima, ela sai do esconderijo e ataca a
pessoa pulando, pisoteando sobre ela e soltando
gargalhadas apavorantes.

classificação livre

encontro
com contos
fafá conta
estação flivinho
quarta / 14h às 14h50 /
contação de história
classificação livre
Depois de contar histórias em milhares de
lares em lives durante a pandemia, Fafá volta
aos palcos para encontrar sua “fafamília”
presencialmente, olho no olho! Em “Fafá Conta
Encontro com Contos’’, uma sessão com
histórias para pessoas de todas as idades, com
muita imaginação e criatividade. Com mais de
250 mil inscritos no seu canal no YouTube, Fafá
é um sucesso por onde passa. Quando a Fafá
chega com sua Antena Captadora de Histórias,
os “fafãs” sabem que vem coisa boa por aí!

MOREIRA DE ACOPIARA é como o poeta,
escritor, dramaturgo e compositor Manoel
Moreira Júnior assina seus trabalhos. Nasceu no
dia 23 de julho de 1961, no distrito de Trussu,
município de Acopiara, interior do Ceará,
onde viveu até os 20 anos de idade. Ali foi
alfabetizado pela mãe, entre os trabalhos na
fazenda e a leitura de livros de autores como
Graciliano Ramos, Machado de Assis, Patativa
do Assaré, Fernando Pessoa, Augusto dos
Anjos, Castro Alves, Camões e a literatura de
cordel, mais as histórias que sua mãe tão bem
contava. Escreve desde adolescente. Publicou
mais de trinta livros, sendo os mais recentes: O
drama de um refugiado, Lampião nas trilhas do
cangaço, Poemas para adiar o fim do mundo,
Cordel e sustentabilidade, O Pequeno Príncipe
em cordel, Canudos e a saga de Antônio
Conselheiro, Colcha de retalhos e O que é
cultura popular? Publicou ainda centenas de
cordéis, nos mais variados temas. Em 2005 foi
eleito para a Academia Brasileira de Literatura
de Cordel, ABLC, entidade sediada no Rio
de Janeiro. Gravou CDs com poemas de sua
autoria e tem trabalhos musicados e gravados
por vários artistas.

o corpo e a voz
que contam
fafá conta
estação flivinho
quarta / 15h às 16h30 / oficina
classificação livre
Nessa oficina Fafá aborda contação de histórias
e literatura infantil compartilhando conceitos,
dicas e propondo exercícios práticos. Alunos
e alunas poderão perceber que já têm o que
precisam para contar bem uma história: seu
corpo e voz.
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uma história
puxa outra
maria ribeiro
biblioteca
quarta / 15h às 16h /
contação de história
classificação livre
Para a Contação de Histórias é preciso um
espaço, uma contadora-encantadora, as histórias
pra serem contadas e também de crianças para
encantar. Mexe, mexe, remexe e pronto. A Roda
de Contação está garantida com as histórias:
“O desafio” e “Tamanho não é documento”,
ambas baseadas nas fábulas de Esopo.
Lembrando as crianças que usavam o imaginário
para brincar com gravetos, ossos, dentes e
pedras, a contadora também se apropria de
material considerado lixo para contar e encantar
com suas histórias.

dança circular
para crianças
thais pestana
parquinho
quarta / 16h às 17h / oficina
classificação 6 a 8 anos
Esta oficina vem para promover a convivência
entre as crianças além de estimular a
criatividade, o movimento, a percepção musical,
o ritmo e desenvolver a coordenação motora
física através da vivência por meio da dança
circular.

telapapo
quarta / 15h30 às 17h04 / cinema
classificação livre
Todo ano, os gananciosos gafanhotos exigem
uma parte da colheita das formigas. Mas
quando algo dá errado e a colheita destruída,
os gafanhotos ameaçam atacar e as formigas
são forçadas a pedir ajuda a outros insetos para
enfrentá-los numa batalha.

palavras ao vento
quarta / 18h às 18h50 / teatro
classificação livre
As primas Naná e Nenê tem muita imaginação.
Em uma noite cheia de tédio, começam uma
contagiante brincadeira de contar histórias e
a fábula escolhida é “O Leão e o Ratinho”, do
grego Esopo. De forma lúdica e divertida, as
primas entram na narrativa e vivem intensamente
todas as aventuras das personagens. Entre
ficção e realidade, no quarto de uma das primas,
a fábula é encenada abordando importantes
temas como liberdade, opressão e diplomacia.

tecidos acrobáticos
mariana maricato

filme_vida de inseto

era uma vez...o leão
e o ratinho
cia. fábrica de sonhos

parque da cultura

banda sintonia
apae

quarta / 16h às 17h / oficina

território livre

classificação livre

quarta / 18h às 19h / música

O Tecido Acrobático é uma modalidade
de acrobacia aérea oriunda do Circo. Uma
atividade que mistura força e beleza, que está
conquistando o mundo. Não há restrições quanto
à faixa etária, sexo ou biotipo. Será realizada ao
ar livre, em espaço alternativo durante o FLIV.

classificação 6 a 8 anos
A Banda Sintonia é um projeto desenvolvido
com os atendidos especiais da APAE de
Votuporanga. O projeto trabalha músicas
populares juntamente a diversos instrumentos
como; guitarra, violão, baixo, bateria, teclado
e canto, originando os conhecimentos e um
contexto para várias apresentações pela região
em geral, participação também em festivais.
As influências musicais são das mais variadas
possíveis no quesito popular do Brasil, ou seja,
desde o sertanejo raiz, o MPB e também o rock
dentre outras vertentes.
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oficina infantil de
massinha caseira
bruna gomes
fitdance: dosedupla
naty e paulin
parque da cultura
quarta / 18h às 19h /
oficina de dança
classificação livre
O casal Dupla Dose, Paulinho e Natália, vem com
a oficina de dança Fitdance, proporcionando
o bem-estar social, autoestima, prática de
movimentos, equilíbrio do copo e mente e
principalmente experiências e os benefícios
de dança com uma boa mistura de ritmos.

feito à mão
quarta / 19h às 20h / oficina
classificação 6 a 12 anos
Brincar com massinha é uma atividade que
traz vários benefícios para as crianças, tanto
em termos de aprendizado, quanto da diversão
que ela lhes oferece. Sem dúvida, é uma
das brincadeiras favoritas, agrada a grande
maioria, e é ideal para aqueles pais que estão
procurando ideias criativas para entreter seus
filhos. O manuseio desse material contribui para
o desenvolvimento da coordenação motora fina,
atenção, concentração, diferenciação de cores,
tamanhos, texturas, aromas, força, e agilidade
com as mãos. A possibilidade de criação que
ela oferece são infinitas, e permite que a criança
passe horas usando a criatividade e imaginação,
permite que elas inventem histórias, crie
personagens, animais, formas geométricas, etc.
Além do mais é uma atividade plástica e manual
que relaxa e tranquiliza as crianças.

o ator criador
rupert azevedo
varanda
quarta / 19h às 20h / oficina
classificação 6 a 12 anos

por trás do
meu eu
mariana maricato
parque da cultura
quarta / 19h às 20h / dança

popping (hip hop)
paulin

classificação livre

parque da cultura

Levaremos até o público o resultado final do
processo criativo de dança contemporânea
intitulado ‘Por trás do meu eu’. Acontecerá em
espaços abertos e alternativos dentro do FliV.
Projeto realizado com o apoio da Prefeitura de
Votuporanga através do Programa Bolsa
Cultura 2022, por meio da Secretaria da
Cultura e Turismo.

quarta / 19h às 20h /
oficina de dança
classificação livre
Tendo como objetivo geral, proporcionar o
conhecimento, vivências na prática dá cultura Hip
Hop, através da oficina de Popping, estilo que
surgiu na Califórnia EUA, na década de 70,leva
o corpo a experimentar o movimento marcado
na batida dá música, causando o efeito dê
ilusionismo no corpo, na performance da dança.

A oficina tem como intenção proporcionar
ferramentas básicas que ampliem o leque de
possibilidades criativas para o ator-criador
frente a soluções de cenas, tendo como
referencial criativo as técnicas da improvisação
com jogos teatrais. Dessa forma será proposto
aos participantes, vivências práticas de jogos
teatrais que trabalhem questões cênicas, como
criações corporais, construção de personagens
e situações, de maneira que eles possam
compreender os mecanismos básicos práticos
e teóricos dos jogos teatrais que foram usados
para se chegar a essas construções e como
utilizá-los para suas próprias criações.
Projeto apoiado com recursos da Lei
Emergencial Aldir Blanc nº 14.017/2020.
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forró pé-de-serra
-asa branca”
dimas e fernanda

aulão de capoeira
amanda cunha
parque da cultura

território livre

quarta / 19h às 20h / oficina

quarta / 19h30 às 20h30 / dança

classificação livre
O projeto “Aulão de capoeira”, como o próprio
nome sugere, se caracteriza como uma
atividade formativa de cultura popular que
visa a utilização desta arte como ferramenta
de transformação social, resgatando a história
para modificar pensamentos e ações dos dias
atuais. Durante sua realização serão ofertados
conteúdos para iniciantes, intermediários e
avançados. Para isso, os aulões contarão com
3 professores que atuarão simultaneamente,
esclarecendo dúvidas, auxiliando os
participantes e passando conteúdo. Ao final de
cada aula acontecerá uma roda de capoeira
com instrumentos, músicas e jogos.

interpretação
simultânea
em libras

bate-papo com
o escritor
moreira de acopiara

classificação livre
Esta oficina visa apresentar para o indivíduo
como a dança de salão pode ser favorável para
sua qualidade de vida, ela entretém de forma
divertida, traz desenvoltura ao praticante e tornase uma excelente opção de lazer. Promovendo
à integração e a socialização, viabilizando o
acesso à cultura através de um ritmo que faz
parte do nosso cotidiano. Projeto realizado com
o apoio da Prefeitura de Votuporanga através
do Programa Bolsa Cultura 2020, por meio da
Secretaria da Cultura e Turismo.

mediação
reynaldo damazio
telapapo
quarta / 19h30 às 21h /
bate-papo
classificação livre

filme_alladin (1993)
cinepraia
quarta / 19h às 20h30 / cinema
classificação livre
Após o sultão ordenar que sua filha, a princesa
Jasmine, ache um marido rapidamente, ela foge do
palácio. Jasmine encontra um tipo meio malandro,
Aladdin, que conquista seu coração.
Porém ambos são achados pelos guardas
de Jafar, o vizir do sultão.

MOREIRA DE ACOPIARA é como o poeta,
escritor, dramaturgo e compositor Manoel
Moreira Júnior assina seus trabalhos.Nasceu no
dia 23 de julho de 1961, no distrito de Trussu,
município de Acopiara, interior do Ceará,
onde viveu até os 20 anos de idade. Ali foi
alfabetizado pela mãe, entre os trabalhos na
fazenda e a leitura de livros de autores como
Graciliano Ramos, Machado de Assis, Patativa
do Assaré, Fernando Pessoa, Augusto dos
Anjos, Castro Alves, Camões e a literatura de
cordel, mais as histórias que sua mãe tão bem
contava. Escreve desde adolescente. Publicou
mais de trinta livros, sendo os mais recentes: O
drama de um refugiado, Lampião nas trilhas do
cangaço, Poemas para adiar o fim do mundo,
Cordel e sustentabilidade, O Pequeno Príncipe
em cordel, Canudos e a saga de Antônio
Conselheiro, Colcha de retalhos e O que é
cultura popular? Publicou ainda centenas de
cordéis, nos mais variados temas. Em 2005 foi
eleito para a Academia Brasileira de Literatura
de Cordel, ABLC, entidade sediada no Rio
de Janeiro. Gravou CDs com poemas de sua
autoria e tem trabalhos musicados e gravados
por vários artistas.

bro! cultural
andrey
em ação
quarta / 19h30 às 22h / podcast
classificação livre
Gravação de um programa com alguns
convidados da área da educação e também
entrevistas com as atrações do FLIV.
Projeto realizado com o apoio da Prefeitura
de Votuporanga através do Programa Bolsa
Cultura 2022, por meio da Secretaria da
Cultura e Turismo.
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pintura em face
faculdade futura
biblioteca
quarta / 20h às 20h50 / oficina

vinicius de moraes:
poeta da música
anisinho martins

classificação livre
A pintura facial tem o objetivo de fazer com
que a criança assuma papéis, desenvolvendo
a imaginação de uma forma lúdica e única. O
maior encantamento das crianças é poderem,
como num passe-de-mágica, transformar-se em
um super-herói, em uma linda borboleta ou até
mesmo em um bichinho felpudo.

território livre
quarta / 22h30 às 23h30 / música

casa cheia
coral canto livre
palco das artes
quarta / 20h30 às 21h30 / música
classificação +16 anos

baladinha literária
emerson alcalde e dj elvis
rolezim
quarta / 20h30 às 23h30 / música
classificação +16 anos
Uma sessão de músicas que vão do Hip-Hop
a música eletrônica, sendo cada dia um ritmo
diferente comandados pelo DJ Elvis e em todas
terão intervenção poética com o mc, poeta e
slammer Emerson Alcalde.

O Canto Livre é um projeto de Canto Coral
que começou em 2012, pelo Bolsa Cultura, da
Prefeitura de Votuporanga. O espetáculo “Casa
Cheia” traz um repertório belíssimo da MPB, que
dão vida à história do Filho Pródigo, a parábola
cristã que a maior parte do mundo conhece
desde criança. Com participações especiais de
Fábio Zarpelão e Sônia Secco

classificação +16 anos
A vida e a obra deste incrível literato e artista
brasileiro, é certamente motivo de orgulho para
nós brasileiros, não bastasse ser apreciado e
servir de objeto de estudo em universidades
do mundo todo, suas poesias, textos e
músicas continuam a fazer sucesso até hoje,
arrebatando plateias e formando gerações de
escritores, articulistas e músicos de altíssimo
nível. Considerando sua importância para a
nossa cultura, o projeto tem o propósito de levar
conhecimento às novas gerações, bem como,
reavivar as informações das gerações atuais,
trazendo à tona suas mais belas canções,
suas mais apaixonadas poesias, e as famosas
declamações incluídas em suas músicas, e que
eram a sua marca indelével. Trata-se de uma
apresentação solo, com Voz, Piano e teclados
arranjadores, onde o artista interpreta cerca
de 35 (trinta e cinco) de suas músicas mais
famosas, fazendo também declamações, e
tecendo comentários sobre alguns aspectos da
vida, obra e amores do “Poetinha”.
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exposição_
pontos mis:
bambas
hudson rodrigues
museu
quinta / 8h às 22h / exposição
classificação livre
Hudson Rodrigues nasceu em Americanópolis,
um bairro pobre da capital paulista. Nas 17
imagens que compõem a série o fotógrafo
expõe de forma direta as situações de alguns
negros que vivem em nosso País: o olhar da
criança simples, mas de personalidade forte;
o semblante da mulher negra cansada de
uma vida de luta; os jovens cheios de garra
mostrando suas posses com orgulho. As fotos
foram feitas de forma direta, já que Hudson
sempre esteve inserido em todas as cenas,
afinal é um deles.

exposição_
votuporanga
em foco: 85 anos
ravel gimenes
museu

livraria espaços

quinta / 8h às 22h / exposição

galpão literário

classificação livre

quinta / 8h às 22h / literatura

“Votuporanga em Foco - 85 anos” é uma
exposição fotográfica composta por imagens
antigas e atuais de lugares e ambientes, frisando
a importância regional de Votuporanga no
Noroeste Paulista, destacando o crescimento
e desenvolvimento através do tempo, com o
enfoque em despertar a memória efetivados
moradores mais antigos, bem como oportunizar
jovens a conhecerem mais profundamente a
história do município, dessa forma, divulgando
evolução da cidade de Votuporanga ao passar
dos anos. Projeto realizado com o apoio da
Prefeitura de Votuporanga através do Programa
Bolsa Cultura 2022, por meio da Secretaria da
Cultura e Turismo.

classificação livre
Em seus 40 anos de funcionamento,
A Livraria Espaços sempre prezou pela
qualidade no atendimento ao publico. Nesses
anos de existência, sempre participou de
eventos culturais e educativos, tendo sempre
participado do Festival Literario de Votuporanga.
Atualmente é distribuidora e divulgadora das
maiores editoras brasileiras coma Companhia
das Letras, Record, Global, Ciranda Cultural,
Brinque-Book, Elementar e entre outras.

a jornada do riso
cia aliteatro
exposição_
eu não ando só
edgard andreatta
centro cultural piso 1
quinta / 8h às 22h / exposição
classificação livre
Uma série composta por 18 desenhos intitulada
“Eu não ando só”, que relata um universo onírico
em uma atmosfera de um universo da nossa fauna
e flora brasileira com personagens femininos e
masculinos que constituem esses cenários. A ideia
é chegar ao público e levar as artes visuais as
pessoas para uma reflexão sobre como estamos
tratando nosso Planeta e levantando questões
sobre a preservação da fauna e flora, criando um
diálogo entre artista e espectador.

estação flivinho
quinta / 8h às 16h / teatro

universos editora
galpão literário
quinta / 8h às 22h / literatura
classificação livre
A Universos editora foi fundada no ano
de 2014 em Jales, SP. Tem por filosofia a
difusão da cultura brasileira, do acesso ao
conhecimento como direito universal e da
cultura de paz, este último presente na Carta da
Terra, emitida pela ONU. Desde sua fundação,
acumula a publicação de diversos livros de
gêneros e subgêneros literários (literatura
infantil, infantojuvenil, poesia, crônica, autoajuda,
dramaturgia e outros).

classificação livre
A Cia Aliteatro orgulhosamente vem através
desta ação, acolher e sensibilizar através do riso,
recepcionando as unidades da rede de ensino,
como também os transeuntes do Festival Literário
de Votuporanga, revelando que é o início de uma
grande jornada por todo o Festival, brincando e
se divertindo com o imaginário e o onírico através
do olhar do palhaço. Com o receptivo que a
Cia Aliteatro propõe para o público com sua
linguagem palhacesca, vem brincar e se divertir
com todos no FLIV, mostrando através do olhar
do palhaço, o começo da jornada fantástica que
o Festival dará a todos!
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maruja: nem tão
bela nem tão bruxa
solano antunez
producciones
estação flivinho
quinta / 8h às 16h / teatro
classificação livre
Maruja é uma palhaça elegante, provocadora e
de rua. Cansada dos barulhos incessantes de
carros e pessoas falando, resolve se tornar a nota
de silencio do cotidiano. Ela capta a atenção do
público simplesmente com gestos e situações
que vão desde uma simples luta de espadas feitas
de bexiga, até uma brincadeira de mimicando
com quadros renomeados, técnicas circenses de
malabares e muita cumplicidade com o público.
Durante o espetáculo ela vive cenas donde uma
gargalhada assustadora faz ela sentir muito medo
e não deixa ela continuar, mas com ajuda do
público e muita coragem conseguira superá-lo. E
um espetáculo inclusivo e para toda a família que
além de surpreender e entreter leva a reflexão já
que o objetivo da Maruja e deixar bem claro que
a gente pode mudar o mundo, mas que para isso
faz falta MAIS AMOR POR FAVOR.

sonhos e mistérios:
um show de mágica
giovanni bright
estação flivinho
quinta / 8h às 9h / 13h às 14h /
/ 18h às 19h / mágica
classificação livre
Um show interativo com a participação de
todos, onde a mágica e o humor são elementos
fundamentais para levar alegria à àqueles que
buscam realizar seus sonhos de forma lúdica,
unindo realidade e fantasia. Este espetáculo é
indicado para todas idades.

aula livre de violão
popular
escola municipal de artes
joão cornachione
parque da cultura
quinta / 8h30h às 11h30 / 13h às 16h
oficina
classificação livre
“Aula livre” é um formato de aula onde pessoas
que nunca fizeram aula de música poderão
participar. O processo é “simples”, todos os
alunos participarão e uma forma de averiguar o
aprendizado é auxiliando os “participantes”. Na
aula abordaremos uma frase, um ritmo e uma
música folclórica ao ar livre

quebrando na batida
bboy danilo germano
território livre
quinta / 8h às 9h / 11h às 12h / oficina
classificação livre

trenzinho da alegria
mundo mágico
estação flivinho
quinta / 8h às 16h / passeio

A oficina terá como foco a apresentação ao
público do que é o breaking e mostrará a porta de
entrada para está cultura urbana. Com o Top-Rock
(Top-Rock é uma combinação de passos feita
em pé. Esta é a dança de entrada para Bboys e
Bgirls usada para iniciar o seu set. Estes passos
são feitos antes de você fazer um conjunto de
fundamentos, ou antes de ir para o chão) com o
Footwork ( Footwork, refere-se a aspectos da
técnica de dança relacionados aos pés, um trabalho
de pés adequado pode ser vital para a postura e o
movimento de um dançarino).

realidade virtual
senac
viagem virtual
quinta / 9h às 22h / oficina
_5 minutos por pessoa

classificação livre

classificação livre

Um passeio divertido para as crianças em um
trenzinho que vai percorrer o Parque da Cultura
em uma viagem pelo mundo divertido do Fliv.

Oficina de Realidade Virtual - será feita com
utilização de óculos VR que apresentam uma
simulação de experiência sensorial em
situação real.
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contos do príncipe
júnior dantas
estação flivinho

tecnologia e inovação
flash net brasil

quinta / 9h às 9h45 / 10h às 10h45 /
contação de história

galpão literário

classificação livre

quinta / 9h às 21h30 / oficina
classificação livre
A oficina de tecnologia e inovação vai oferecer
experiências em jogos online e realidade virtual,
com objetivo de aproximar a comunidade e
principalmente as crianças da tecnologia.

Contos do Príncipe é um espetáculo de
contação de histórias interpretado pelo ator
Junior Dantas. Serão apresentados os contos:
A origem do tambor, O Príncipe que sentia
medo, Jima e o anel mágico e todos dependem
da boca. Júnior Dantas é idealizador, ator e
coautor de obras como O Pequeno Príncipe
Preto e O Pequeno Herói Preto.

as duas
bonecas azuis
cine teatro piraporiando
telapapo
quinta / 9h às 9h40 / cinema e teatro
classificação livre

troca de livros
senac
galpão literário
quinta / 9h às 22h / literatura
classificação livre
Sabe aquele livro que você já leu várias
vezes? Você poderá trocá-lo por outro que
ainda não leu. Assim conseguirá ampliar o seu
conhecimento e de outras pessoas que também
lerão o seu! Lembrando que deverá ser livros
em bom estado.

manhã dançante:
sempre jovem pra
ser feliz
rodrigo garcia
território livre
quinta / 9h às 10h / dança
classificação idosos
Será realizada uma manhã Dançante, com uma
hora de pura energia e alegria, aberta ao público
acima de 60 anos, com ou sem experiência em
dança, esta oficina se dará sem a necessidade de
trabalhar pares exclusivos Homem e Mulher. A ideia
é promover uma manhã dançante, extremamente
divertida, ao som de diversos estilos musicais como
o Forró Popular (Arrasta-pé, Vanerão, Rancheira,
Xote, Valsa Sertaneja), além de atividades de
Dança terapia e Danças Aeróbicas.

Uma casa de palha misteriosa e duas bonecas
que parecem não ter bocas!! Uma menina
corajosa decide desvendar este mistério e vai
descobrir que a imaginação, a criatividade e o
brincar são elementos incríveis para a felicidade!!
A peça é baseada no livro homônimo de Janine
Rodrigues. A literatura é um elemento que
alimenta a infância e que enriquece nossas vidas
até a fase adulta. Pensando nisso o espetáculo
“As Duas Bonecas Azuis’’ faz um mergulho no
mundo da imaginação e dos sonhos. No Cine
Teatro, uma proposta de cinema de teatro, a
Piraporiando une conceito cenográfico e artístico
para que a criança se sinta ludicamente dentro
da história. Essa montagem traz vida para a
grande cidade acinzentada, apresentada no
livro, e utiliza músicas e outros elementos para
conduzir o público pelas aventuras de Labele
e conhecer As Duas Bonecas Azuis. Com um
cenário colorido e cantigas, uma passarinha
como narradora e dramaturgia dinâmica, crianças
e adultos poderão experimentar a literatura dentro
do espaço cênico.
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a mágica da
contação de história
fernando e maria
alice rocha
biblioteca

eu não ando só
edgard andreatta
feito à mão
quinta / 9h às 10h / 13h às 14h /
oficina de desenhos
classificação + 7 anos

quinta / 9h30 às 10h10 /
contação de história
classificação livre
Contar histórias é uma arte cheia de magia. Ao ouvir
uma boa história somos transportados magicamente
para um universo repleto de príncipes e princesas,
reis e rainhas, fadas e gnomos. Nessa oficina
vamos vivenciar tudo isso com muito humor,
alegria e movimento.

hip hop
ticko bboy
território livre
quinta / 10h às 11h / 14h às 15h /
/ 17h às 18h / oficina
classificação 15 a 24 anos

Inspirada na natureza na fauna e flora brasileira e
também em alguns animais da nossa região.
A oficina é de técnicas a lápis de cor sobre
papel, com técnicas de desenho e pintura
para iniciantes.

A oficina consiste na utilização de passos da
Dança de Rua como ferramenta de interação
entre participantes. A Oficina de Dança Hip
Hop pretende seduzir o público a partir das
performances entre a música a dança para
inseri-los na vibração da aula.

oficina do brincar
para famílias
prof. me. anderson
bençal indalécio
você conhece
a pisadeira?
abayomi cia de teatro
parque de cultura
quinta / 9h /
teatro de animação lambe-lambe
_3min. e 10seg. por pessoa
classificação livre
A lenda folclórica é a inspiração para o teatro
de animação, que contará a história da bruxa,
através da manipulação de bonecos em
miniatura cujo espaço cênico é uma caixa preta.
O espetáculo é apresentado para uma única
pessoa por vez. Diz a lenda que a Pisadeira
é uma figura sinistra que fica escondida nos
telhados. Sempre que alguém vai dormir com o
estômago cheio de tanta comida e de barriga
para cima, ela sai do esconderijo e ataca a
pessoa pulando, pisoteando sobre ela e soltando
gargalhadas apavorantes.

biblioteca
quinta / 10h às 11h / oficina
classificação 6 a 8 anos
Para as crianças, os benefícios de brincar
vão muito além de exercitar a criatividade e a
fantasia. Trata-se de uma atividade importante
para a construção da estrutura emocional
e familiar que ela levará para a vida adulta,
o que pode contribuir para uma maturidade
emocional mais consistente. A oficina do
brincar para famílias tem como objetivo propor
e realizar atividades lúdicas com famílias, para o
desenvolvimento memórias afetivas significativas.

musicalização infantil
secretaria da
educação
parquinho
quinta / 10h às 11h / 16h às 17h / oficina
classificação livre
A música pode ser uma grande aliada no
desenvolvimento infantil. As crianças têm a
música, naturalmente, inserida em suas vidas
desde muito cedo, sejam nas canções de ninar,
brincadeiras, desenhos animados ou filmes.
Todos estes estímulos são facilitadores para
que elas tenham maior apreço pela música.
Projeto realizado com o apoio da Prefeitura de
Votuporanga através do Programa Bolsa
Cultura 2022, por meio da Secretaria da
Cultura e Turismo.
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filme_por água abaixo
telapapo
quinta / 13h30 às 18h / cinema
classificação livre (sessão azul)

filme_up altas aventuras
telapapo
quinta / 10h30 às 12h06 / cinema
classificação livre
Carl Fredricksen (Edward Asner) é um vendedor
de balões que, aos 78 anos, está prestes a
perder a casa em que sempre viveu com sua
esposa, a falecida Ellie. O terreno onde a casa
fica localizada interessa a um empresário, que
deseja construir no local um edifício. Após um
incidente em que acerta um homem com sua
bengala, Carl é considerado uma ameaça pública
e forçado a ser internado em um asilo. Para evitar
que isto aconteça, ele enche milhares de balões
em sua casa, fazendo com que ela levante voo.
O objetivo de Carl é viajar para uma floresta
na América do Sul, um local onde ele e Ellie
sempre desejaram morar. Só que, após o início
da aventura, ele descobre que seu pior pesadelo
embarcou junto: Russell (Jordan Nagai), um
menino de 8 anos

Roddy (Hugh Jackman) é um rato de estimação
que vive em um luxuoso apartamento em
Kensington e tem dois hamsters, Gilbert e
Sullivan, como mordomos. Um dia surge no
local Sid (Shane Richie), um rato sujo que é
expelido pelo esgoto da pia. Sid acha que tirou
a sorte grande, mas Roddy quer se livrar dele
o mais rápido possível. Para tanto tenta enganálo, dizendo que a privada é na verdade uma
banheira e tentando convencer Sid a entrar nela.
Porém Sid não é bobo e empurra Roddy para a
privada, dando a descarga em seguida. Roddy
passa pelos esgotos e chega à cidade de
Ratópolis. Lá ele encontra Rita (Kate Winslet),
uma ratazana que trabalha com seu barco que é
a única que pode ajudá-lo a voltar para casa.

a cidade alegria e
os três palhaços
cia teatral entre aspas
estação flivinho
quinta / 14h às 15h /
classificação livre
Em um dia como qualquer outro, três palhaços,
cada um com seu mundo particular resolveram
fugir dos seus respectivos circos, foi aí que em
uma cidadezinha chamada Alegria que tudo
mudou, e as cortinas do circo se abriram...
O início de uma grande amizade e de muitas
palhaçadas.

a música do
corpo e as colheres
brincantes
andré castanheira
parquinho
quinta / 14h às 14h50 / oficina
classificação primeira infância
A oficina apresenta possibilidades de ações e
brincadeiras, norteadas pelo movimento corporal,
por jogos musicais, pelo ritmo percussivo das
colheres e pela exploração de objetos comuns
ao cotidiano, propondo a união entre música,
dança, teatro, linguagem e canto, no sentido de
favorecer o desenvolvimento das capacidades
artísticas, criativas e emocionais das crianças,
que interagem entre si e com a música de forma
lúdica e muito divertida! Durante as oficinas as
crianças serão estimuladas a ouvir, a executar,
a criar, a jogar, a brincar e a mover-se de forma
cênica e lúdica. Serão exploradas diferentes
fontes sonoras e timbres variados, com materiais
simples do nosso cotidiano, além do próprio
corpo. A oficina tem por objetivo, oferecer a
experiência da beleza musical em sua forma final,
desenvolvendo brincadeiras que desencadeiam
em manifestações sonoras, corporais e lúdicas,
que despertam o universo infantil e se organizam
em sonoridades e ritmos, criando histórias e
proporcionando experiências estéticas musicais.

oficina com dj elvis
dj elvis
telapapo
quinta / 15h às 17h / oficina
classificação livre
Os participantes conhecerão um pouco da
história da discotecagem e o funcionamento
prático dos toca discos e do mixer. Será
apresentado o scratch e as comagens. O Aluno
aprendenderá todas as técnicas necessárias
para tocar incluindo efeitos, controladores,
contagem, tempo barra e compasso, softwares
e controladores, Serato.
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uma história
puxa outra
maria ribeiro
biblioteca
quinta / 15h às 16h /
contação de história
classificação livre

conversa com o
autor: sonhos
possíveis
otávio júnior

Para a Contação de Histórias é preciso um
espaço, uma contadora-encantadora, as histórias
pra serem contadas e também de crianças para
encantar. Mexe, mexe, remexe e pronto. A Roda
de Contação está garantida com as histórias:
“O desafio” e “Tamanho não é documento”,
ambas baseadas nas fábulas de Esopo.
Lembrando as crianças que usavam o imaginário
para brincar com gravetos, ossos, dentes e
pedras, a contadora também se apropria de
material considerado lixo para contar e encantar
com suas histórias.

tecidos acrobáticos
mariana maricato
parque da cultura
quinta / 16h às 17h / oficina
classificação livre
O Tecido Acrobático é uma modalidade
de acrobacia aérea oriunda do Circo. Uma
atividade que mistura força e beleza, que está
conquistando o mundo. Não há restrições quanto
à faixa etária, sexo ou biotipo. Será realizada ao
ar livre, em espaço alternativo durante o FLIV.

mediação
janine rodrigues
estação flivinho
quinta / 15h às 16h / bate-papo
classificação livre
Otávio Júnior é Escritor e criador de
conteúdos infanto-juvenis ( Games, história
em quadrinhos e audiovisual). Sonha em criar
um parque de diversões futurista inspirado na
literatura. Nasceu em 26/07/1983 no Rio de
Janeiro, porém sabe que a África é seu lugar
de origem. Cria projetos para ler é brincar
nas comunidades do Alemão e Penha no
RJ. Vencedor do Premio Jabuti na categoria
infantil 2020. Desenvolve pesquisa nas áreas
de promoção e mediação de leitura, criou um
“Lab de desenvolvimento” para criar jogos e
materiais lúdicos com a finalidade de auxiliar
atividades literárias.

melhor idade em
movimento
dimas e fernanda
território livre
quinta / 15h às 17h / dança
classificação livre
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, cultura e de integração social.
Pensando em realizar atividades voltadas ao
bem estar das pessoas que se encontram
na melhor idade, contribuindo para a saúde
física e mental dos idosos, esta oficina convida
os grupos da melhor idade para uma tarde
dançante com muita dança de salão e música
ao vivo. Projeto realizado com o apoio da
Prefeitura de Votuporanga através do Programa
Bolsa Cultura 2021, por meio da Secretaria da
Cultura e Turismo.

fitdance: dosedupla
naty e paulin
parque da cultura
quinta / 18h às 19h /
oficina de dança
classificação livre
O casal Dupla Dose, Paulinho e Natália, vem com
a oficina de dança Fitdance, proporcionando
o bem-estar social, autoestima, prática de
movimentos, equilíbrio do copo e mente e
principalmente experiências e os benefícios
de dança com uma boa mistura de ritmos.
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popping (hip hop)
paulin
parque da cultura
quinta / 19h às 20h /
oficina de dança
classificação livre
Tendo como objetivo geral, proporcionar o
conhecimento, vivências na prática dá cultura Hip
Hop, através da oficina de Popping, estilo que
surgiu na Califórnia EUA, na década de 70,leva
o corpo a experimentar o movimento marcado
na batida dá música, causando o efeito dê
ilusionismo no corpo, na performance da dança.

filme_alice no país
das maravilhas (1951)
cinepraia
quinta / 19h às 20h15 / cinema
classificação livre
Alice é uma garota curiosa e cansada da monotonia
de sua vida. Um dia, ao seguir o apressado e
misterioso Coelho Branco até uma toca, ela acaba
entrando no País das Maravilhas. Lá, ela conhece
diversos seres incríveis, como o peculiar Chapeleiro
Maluco, o misterioso Mestre Gato, a Lagarta e a
tirana Rainha de Copas.

bate-papo com as
escritoras
maitê freitas
bianca santana
mediação
reynaldo damazio
telapapo

aulão de capoeira
amanda cunha

quinta / 19h30 às 20h30 / bate-papo

parque da cultura

Maitê Freitas
Mãe da Ilundy Airá. Doutoranda em Mudança
Social e Participação Política e Mestre em
Estudos Culturais, na USP. É ensaísta, jornalista e
gestora cultural. Idealizadora da plataforma Samba
Sampa e coordenadora executiva da Editora
Oralituras. Colabora nas ações e produção da
websérie Empoderadas. Participou como autora
e editora de diversas coletâneas literárias. Integra
o coletivo de pesquisadoras negras Acadêmicas
das Sambas. É jornalista pesquisadora do
Observatório de Territórios Sustentáveis e
Saudáveis (FIOCruz).

classificação livre

quinta / 19h às 20h /
oficina de dança

bro! cultural
andrey

classificação livre

em ação

O projeto “Aulão de capoeira”, como o próprio
nome sugere, se caracteriza como uma
atividade formativa de cultura popular que
visa a utilização desta arte como ferramenta
de transformação social, resgatando a história
para modificar pensamentos e ações dos dias
atuais. Durante sua realização serão ofertados
conteúdos para iniciantes, intermediários e
avançados. Para isso, os aulões contarão com
3 professores que atuarão simultaneamente,
esclarecendo dúvidas, auxiliando os
participantes e passando conteúdo. Ao final de
cada aula acontecerá uma roda de capoeira
com instrumentos, músicas e jogos.

quinta / 19h30 às 22h / podcast
classificação livre
Gravação de um programa com alguns
convidados da área da educação e também
entrevistas com as atrações do FLIV.
Projeto realizado com o apoio da Prefeitura
de Votuporanga através do Programa Bolsa
Cultura 2022, por meio da Secretaria da
Cultura e Turismo.

Bianca Santana
Bianca Santana é escritora. Doutora em ciência
da informação pela Escola de Comunicações
e Artes da Universidade de São Paulo, mestra
em educação e jornalista. Autora de “Arruda e
guiné: resistência negra no Brasil contemporâneo”
(Fósforo, no prelo), “Continuo preta: a vida de
Sueli Carneiro” (Companhia das Letras, 2021) e
“Quando me descobri negra”(SESI-SP, 2015).
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baladinha literária
dj elvis
rolezim/palavras ao vento
quinta / 20h30 às 23h30 / música
classificação +16 anos
Desde a década de 90 frequenta festas e
eventos em São Miguel Paulista e região. Em
1995 teve as primeiras experiências como
DJ, no mesmo ano foi convidado para fazer
um especial de Rap na Rádio Estudantil Fm.
Rádio comunitária do Bairro, Cada ano se
dedicando, comprando e colecionando Vinil
(discos). Foi convidado a ser DJ residente
de diversos Projetos, Festas, Bandas de New
Metal e Grupos de Rap. Fazendo Colagens nas
Músicas, Discotecando e realizando Oficinas de
DJ. Em 2011 foi um dos organizadores da Festa
do Barulho, festa cujo o foco era misturar todos
os ritmos musicais como a música eletrônica,
Hip Hop, Reggae e o Samba Rock. Desde o
Ano de 2008 faço parte da organização de
um dos maiores eventos de Graffiti da Zona
Leste de São Paulo, o Evento Arte e Cultura na
Kebrada, onde é responsável pelas tendas e
Fechar Grupos e DJs para o evento. No ano de
2015 iniciei o Projeto Oficina de DJ pelo projeto
Kebrada Sessions, tivemos êxito de realizar 4
oficinas patrocinados pelo Programa VAI da
Secretaria de Cultura.

banda zequinha
de abreu
palco das artes

quinta / 20h30 às 21h30 / música
classificação +16 anos
Fundada em 1974, tombada como bem cultural
de natureza imaterial, é gerida pela Associação
Cultural “Zequinha de Abreu” que atua no
fomento de projetos culturais desenvolvidos
no município, se apresentando em eventos
comemorativos da cidade e região, nos bairros
e distritos permitindo a todos o acesso à cultura
musical.

beatsong
monahra negrini
território livre
quinta / 22h30 às 21h30 / música
classificação livre
Beatsong é uma banda de Pop e Rock com
um repertório anos 80’s e 90’s (Com clássicos
nacionais e internacionais). É composta por 4
integrantes multi-instrumentistas, misturando o
peso do rock à leveza do violino. O intuito é levar
a nostalgia das músicas que foram sucesso no
passado ao público atual
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exposição_
pontos mis:
bambas
hudson rodrigues

exposição_
votuporanga
em foco: 85 anos
ravel gimenes
museu

museu

sexta / 8h às 22h / exposição

sexta / 8h às 22h / exposição

classificação livre

classificação livre
Hudson Rodrigues nasceu em Americanópolis,
um bairro pobre da capital paulista. Nas 17
imagens que compõem a série o fotógrafo
expõe de forma direta as situações de alguns
negros que vivem em nosso País: o olhar da
criança simples, mas de personalidade forte;
o semblante da mulher negra cansada de
uma vida de luta; os jovens cheios de garra
mostrando suas posses com orgulho. As fotos
foram feitas de forma direta, já que Hudson
sempre esteve inserido em todas as cenas,
afinal é um deles.

exposição_
eu não ando só
edgard andreatta
centro cultural piso 1
sexta / 8h às 22h / exposição
classificação livre
Uma série composta por 18 desenhos intitulada
“Eu não ando só”, que relata um universo onírico
em uma atmosfera de um universo da nossa fauna
e flora brasileira com personagens femininos e
masculinos que constituem esses cenários.
A ideia é chegar ao público e levar as artes
visuais as pessoas para uma reflexão sobre como
estamos tratando nosso Planeta e levantando
questões sobre a preservação da fauna e flora,
criando um diálogo entre artista e espectador.

“Votuporanga em Foco - 85 anos” é uma
exposição fotográfica composta por imagens
antigas e atuais de lugares e ambientes, frisando
a importância regional de Votuporanga no
Noroeste Paulista, destacando o crescimento
e desenvolvimento através do tempo, com o
enfoque em despertar a memória efetivados
moradores mais antigos, bem como oportunizar
jovens a conhecerem mais profundamente a
história do município, dessa forma, divulgando
evolução da cidade de Votuporanga ao passar
dos anos. Projeto realizado com o apoio da
Prefeitura de Votuporanga através do Programa
Bolsa Cultura 2022, por meio da Secretaria da
Cultura e Turismo.

livraria espaços
galpão literário
sexta / 8h às 22h / literatura
classificação livre
Em seus 40 anos de funcionamento,
A Livraria Espaços sempre prezou pela
qualidade no atendimento ao publico. Nesses
anos de existência, sempre participou de
eventos culturais e educativos, tendo sempre
participado do Festival Literario de Votuporanga.
Atualmente é distribuidora e divulgadora das
maiores editoras brasileiras coma Companhia
das Letras, Record, Global, Ciranda Cultural,
Brinque-Book, Elementar e entre outras.

troca de livros
senac
universos editora
galpão literário
sexta / 8h às 22h / literatura
classificação livre
A Universos editora foi fundada no ano
de 2014 em Jales, SP. Tem por filosofia a
difusão da cultura brasileira, do acesso ao
conhecimento como direito universal e da
cultura de paz, este último presente na Carta da
Terra, emitida pela ONU. Desde sua fundação,
acumula a publicação de diversos livros de
gêneros e subgêneros literários (literatura
infantil, infantojuvenil, poesia, crônica, autoajuda,
dramaturgia e outros).

galpão literário
sexta / 8h às 22h / literatura
classificação livre
Sabe aquele livro que você já leu várias
vezes? Você poderá trocá-lo por outro que
ainda não leu. Assim conseguirá ampliar o seu
conhecimento e de outras pessoas que também
lerão o seu! Lembrando que deverá ser livros
em bom estado.
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a jornada do riso
cia aliteatro
estação flivinho
sexta / 8h às 16h / teatro
classificação livre
A Cia Aliteatro orgulhosamente vem através
desta ação, acolher e sensibilizar através do riso,
recepcionando as unidades da rede de ensino,
como também os transeuntes do Festival Literário
de Votuporanga, revelando que é o início de uma
grande jornada por todo o Festival, brincando e
se divertindo com o imaginário e o onírico através
do olhar do palhaço. Com o receptivo que a
Cia Aliteatro propõe para o público com sua
linguagem palhacesca, vem brincar e se divertir
com todos no FLIV, mostrando através do olhar
do palhaço, o começo da jornada fantástica que
o Festival dará a todos!

maruja: nem tão
bela nem tão bruxa
solano antunez
producciones
estação flivinho
sexta / 8h às 16h / teatro
classificação livre
Maruja é uma palhaça elegante, provocadora e
de rua. Cansada dos barulhos incessantes de
carros e pessoas falando, resolve se tornar a nota
de silencio do cotidiano. Ela capta a atenção do
público simplesmente com gestos e situações
que vão desde uma simples luta de espadas feitas
de bexiga, até uma brincadeira de mimicando
com quadros renomeados, técnicas circenses de
malabares e muita cumplicidade com o público.
Durante o espetáculo ela vive cenas donde uma
gargalhada assustadora faz ela sentir muito medo
e não deixa ela continuar, mas com ajuda do
público e muita coragem conseguira superá-lo. E
um espetáculo inclusivo e para toda a família que
além de surpreender e entreter leva a reflexão já
que o objetivo da Maruja e deixar bem claro que
a gente pode mudar o mundo, mas que para isso
faz falta MAIS AMOR POR FAVOR.

trenzinho da alegria
mundo mágico
estação flivinho
sexta / 8h às 16h / passeio
classificação livre
Um passeio divertido para as crianças em um
trenzinho que vai percorrer o Parque da Cultura
em uma viagem pelo mundo divertido do Fliv.

hip hop
ticko bboy
território livre
sexta / 8h às 9h / 10h30 às 11h30 / /
16h às 17h / oficina
classificação 15 a 24 anos
A oficina consiste na utilização de passos da
Dança de Rua como ferramenta de interação
entre participantes. A Oficina de Dança Hip
Hop pretende seduzir o público a partir das
performances entre a música a dança para
inseri-los na vibração da aula.

a cidade alegria e
os três palhaços
cia teatral entre aspas
estação flivinho
sexta / 8h às 9h / teatro
classificação livre
Em um dia como qualquer outro, três palhaços,
cada um com seu mundo particular resolveram
fugir dos seus respectivos circos, foi aí que em
uma cidadezinha chamada Alegria que tudo
mudou, e as cortinas do circo se abriram...
O início de uma grande amizade e de muitas
palhaçadas.

filme_pocahontas
telapapo
sexta / 8h30 às 10h / cinema
classificação livre
Um navio parte da Inglaterra com o objetivo
de encontrar o “novo mundo”, tendo a bordo o
governador Ratcliff (David Ogden Stiers), que
está ansioso em encontrar ouro, e o capitão John
Smith (Mel Gibson). Ao chegarem, John decide
explorar o mundo desconhecido. Logo encontra
Pocahontas (Irene Bedard), uma bela índia por
quem se apaixona. Só que o povo índio e os
ingleses logo entram em guerra, já que estão em
disputa pelas terras da América.
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sonhos e mistérios:
um show de mágica
giovanni bright
estação flivinho
sexta / 9h às 10h / 13h às 14h /
/ 15h às 16h / mágica
classificação livre

realidade virtual
senac

Um show interativo com a participação de
todos, onde a mágica e o humor são elementos
fundamentais para levar alegria à àqueles que
buscam realizar seus sonhos de forma lúdica,
unindo realidade e fantasia. Este espetáculo é
indicado para todas idades.

viagem virtual
sexta / 9h às 22h / oficina
_5 minutos por pessoa

ensinando sinais com
contação de histórias
roselaine rodrigues
biblioteca
sexta / 9h30 às 10h10 / oficina
classificação livre
A oficina “ENSINANDO SINAIS COM CONTAÇÃO
DE HISTÓRIA”, tem a proposta de um conto
popular e uma brincadeira gestual musical,
introduzindo em cada palavra chave um sinal em
Libras, com as suas sinalizações e expressões,
de uma forma divertida e dinâmica, sinais do
nosso dia a dia, uma forma lúdica e divertida de
conhecerem ‘libras’ e ouvirem um boa história!

classificação livre
Oficina de Realidade Virtual - será feita com
utilização de óculos VR que apresentam uma
simulação de experiência sensorial em
situação real.

eu não ando só
edgard andreatta
tecnologia e inovação
flash net brasil
galpão literário
sexta / 9h às 21h30 / oficina
classificação livre
A oficina de tecnologia e inovação vai oferecer
experiências em jogos online e realidade virtual,
com objetivo de aproximar a comunidade e
principalmente as crianças da tecnologia.

feito à mão
sexta / 9h às 10h / 14h às 15h /
oficina de desenhos
classificação + 7 anos
Inspirada na natureza na fauna e flora brasileira e
também em alguns animais da nossa região.
A oficina é de técnicas a lápis de cor sobre
papel, com técnicas de desenho e pintura
para iniciantes.

manhã dançante:
sempre jovem pra
ser feliz
rodrigo garcia
território livre
sexta / 9h30 às 10h30 / dança
classificação idosos
Será realizada uma manhã Dançante, com uma
hora de pura energia e alegria, aberta ao público
acima de 60 anos, com ou sem experiência em
dança, esta oficina se dará sem a necessidade de
trabalhar pares exclusivos Homem e Mulher. A ideia
é promover uma manhã dançante, extremamente
divertida, ao som de diversos estilos musicais como
o Forró Popular (Arrasta-pé, Vanerão, Rancheira,
Xote, Valsa Sertaneja), além de atividades de
Dança terapia e Danças Aeróbicas.
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a importância do brincar:
cultura lúdica e
desenvolvimento infantil
profa esp. enaly bárbara
ferreira bençal indalécio

filme_wall-e
telapapo

em ação

sexta / 10h30 às 12h08 / cinema

sexta / 10h às 11h / palestra

classificação livre
Após entulhar a Terra de lixo e poluir a atmosfera
com gases tóxicos, a humanidade deixou o planeta
e passou a viver em uma gigantesca nave. O
plano era que o retiro durasse alguns poucos anos,
com robôs sendo deixados para limpar o planeta.
Wall-E é o último destes robôs, que se mantém em
funcionamento graças ao auto-conserto de suas
peças. Sua vida consiste em compactar o lixo
existente no planeta, que forma torres maiores que
arranha-céus, e colecionar objetos curiosos que
encontra ao realizar seu trabalho. Até que um dia
surge repentinamente uma nave, que traz um novo e
moderno robô: Eva. A princípio curioso, Wall-E logo
se apaixona pela recém-chegada.

classificação livre
A palestra tem como objetivo dialogar e
sensibilizar famílias sobre como por meio do
jogo, a criança compreende o mundo à sua
volta, aprende regras, testa habilidades físicas,
como correr, pular, aprende a ganhar e perder. O
brincar desenvolve também a aprendizagem da
linguagem e a habilidade motora. A brincadeira
em grupo favorece alguns princípios como
o compartilhar, a cooperação, a liderança, a
competição, a obediência às regras. O jogo é
uma forma da criança se expressar, já que é
uma circunstância favorável para manifestar seus
sentimentos e desprazeres. Assim, o brinquedo
passa a ser a linguagem da criança.

leitura e brincadeira
otávio júnior
musicalização infantil
secretaria da
educação

mediação
janine rodrigues
estação flivinho

parquinho
sexta / 10h às 11h / oficina

biblioteca
/ 19h às 20h / oficina
classificação livre
A música pode ser uma grande aliada no
desenvolvimento infantil. As crianças têm a música,
naturalmente, inserida em suas vidas desde muito
cedo, sejam nas canções de ninar, brincadeiras,
desenhos animados ou filmes. Todos estes
estímulos são facilitadores para que elas tenham
maior apreço pela música. Projeto realizado com
o apoio da Prefeitura de Votuporanga através
do Programa Bolsa Cultura 2022, por meio da
Secretaria da Cultura e Turismo.

sexta / 10h às 11h / leitura
classificação livre
Otávio Júnior é Escritor e criador de
conteúdos infanto-juvenis ( Games, história
em quadrinhos e audiovisual). Sonha em criar
um parque de diversões futurista inspirado na
literatura. Nasceu em 26/07/1983 no Rio de
Janeiro, porém sabe que a África é seu lugar
de origem. Cria projetos para ler é brincar
nas comunidades do Alemão e Penha no
RJ. Vencedor do Premio Jabuti na categoria
infantil 2020. Desenvolve pesquisa nas áreas
de promoção e mediação de leitura, criou um
“Lab de desenvolvimento” para criar jogos e
materiais lúdicos com a finalidade de auxiliar
atividades literárias.

quebrando na batida
bboy danilo germano
território livre
sexta / 11h30 às 12h30 / oficina
classificação livre
A oficina terá como foco a apresentação ao
público do que é o breaking e mostrará a porta de
entrada para está cultura urbana. Com o Top-Rock
(Top-Rock é uma combinação de passos feita
em pé. Esta é a dança de entrada para Bboys e
Bgirls usada para iniciar o seu set. Estes passos
são feitos antes de você fazer um conjunto de
fundamentos, ou antes de ir para o chão) com o
Footwork ( Footwork, refere-se a aspectos da
técnica de dança relacionados aos pés, um trabalho
de pés adequado pode ser vital para a postura e o
movimento de um dançarino).
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nós
dani ribeiro
estação flivinho
sexta / 14h30 às 16h / oficina
classificação livre

literatura infantojuvenil
e diversidade
simone mota
filme_procurando nemo

mediação
janine rodrigues
estação flivinho

telapapo

sexta / 14h às 15h / bate-papo

sexta / 13h30 às 15h50 / cinema
classificação livre (sessão azul)
Procurando Nemo segue a incrível e divertida
jornada de um peixe-palhaço superprotetor
chamado Marlin e seu filho Nemo – que acabam
separados na Grande Barreira de Coral, quando
Nemo é inesperadamente levado para longe
de sua casa no oceano e acaba dentro do
aquário no consultório de um dentista. Apoiado
pela amizade com Dory, uma gentil mas
desmemoriada blue tang do Pacífico, Marlin
embarca em uma perigosa jornada e se vê como
o herói de um épico esforço para salvar seu filho
– que também arma alguns planos ousados para
retorna a salvo para casa.

Dani Ribeiro traz neste ano seu Projeto “Nós” com
histórias que relembram como é bom sermos
felizes! Histórias que foram contadas por seu
avô num terreiro que reuniam diversas crianças
sempre muito atentas e ansiosas pelo desfecho
de seus enredos mágicos, encantadores e que
foram registradas pelo autor João Ribeiro. Uma
viagem incrível para todos os públicos!

classificação livre
Simone Mota é carioca. Cresceu no bairro
de Todos os Santos e hoje vive na Tijuca. É
escritora de livros de literatura infanto-juvenil,
roteirista e curadora de projetos pela Solo
Produções Artísticas e Culturais (desde 2014).
Publicou recentemente pela Editora Malê o livro
Carolayne, Carolina e as histórias do diário da
menina. Pela Editora do Brasil o livro ‘Frederico,
Frederico…’ , publicado em 2021, recebeu o
Prêmio Selo 10 Cátedra 2021 Unesco/PUC-RJ.
Mesma casa editorial do seu livro Que cabelo
é esse, Bela?, publicado em 2018. Em 2020
organizou a antologia ‘Respirar: a emergência é
essa’ , em parceira com Simone Ricco, onde
também publicou um texto. Tem mais de 10
livros publicados e diversas participações
em antologias. No audiovisual atualmente
está como Colaboradora de roteiro de uma
longa-metragem, elabora uma proposta de
venda de uma série para uma produtora (sob
encomenda), e é júri do projeto Roteiro de mãe
(Rio Filmes). Fez pesquisa de personagem
e conteúdo para o documentário Lobby do
Batom (2021-22), elaborou todos os roteiros da
personagem Juju, do canal MonkinoA (202021), foi roteirista de entrevistas do documentário
Quadro Negro (Festival do Rio 2021), participou
do Laboratório de Novos Talentos da Gullane
(2020-2021) e do LANANI - Flup/Globo (2018).
Também realizou o curta-metragem Chega de
exceção, e o book trailer do livro Que cabelo é
esse, Bela?, em 2019. Com a Solo seu trabalho
mais recente é o Projeto Alô Narrativas Negras
para infância, realizado com incentivo da Lei
Aldir Blanc-RJ (2020-2021).

oficina de minicontos
marcelino freire
território livre
sexta / 14h às 15h /
oficina para adolescentes
classificação livre
MARCELINO FREIRE nasceu em 1967 em
Sertânia, PE. É conhecido por suas obras,
constantemente adaptadas para o teatro, e
por sua atuação como professor de oficinas
de criação literária, além de produtor cultural.
Vive em São Paulo desde 1991. Escreveu,
entre outros, “Contos Negreiros” (Editora
Record, 2005), com o qual foi vencedor do
Prêmio Jabuti, também publicado na Argentina
e no México. Em 2013 lançou, pela Editora
Record, o romance “Nossos Ossos” (Prêmio
Machado de Assis), também publicado em
Portugal, Argentina e França. É o criador e
curador da Balada Literária. Em 2018, lançou
o livro “Bagageiro” (Editora José Olympio).
Recentemente, também pela José Olympio,
foi publicada uma “Seleta” com seus contos
preferidos.
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você conhece
a pisadeira?
abayomi cia de teatro

filme_doug: o filme

parque da cultura

cinepraia

sexta / 14h às 16h /
teatro de animação lambe-lambe
classificação livre
A lenda folclórica é a inspiração para o teatro
de animação, que contará a história da bruxa,
através da manipulação de bonecos em
miniatura cujo espaço cênico é uma caixa preta.
O espetáculo é apresentado para uma única
pessoa por vez. Diz a lenda que a Pisadeira
é uma figura sinistra que fica escondida nos
telhados. Sempre que alguém vai dormir com o
estômago cheio de tanta comida e de barriga
para cima, ela sai do esconderijo e ataca a
pessoa pulando, pisoteando sobre ela e soltando
gargalhadas apavorantes.

sexta / 18h às 19h23 / cinema
classificação livre

filme_o garoto cósmico
telapapo
sexta / 15h30 às 17h50 / cinema

Doug, um garoto de doze anos com uma grande
imaginação, se vê diante de um dilema quando
deve decidir entre salvar o monstro do Lago
Pato Afortunado e levar Patti Maionese, a garota
que gosta, ao baile de Dia dos Namorados.

classificação livre
Cósmico, Luna e Maninho são crianças de um
mundo futurista, onde as vidas são totalmente
programadas. Certa noite, buscando mais pontos
para obterem um bônus na escola, os três perdemse no espaço e descobrem um universo infinito,
esquecido num pequeno circo.

fitdance: dosedupla
naty e paulin
parque da cultura

uma história
puxa outra
maria ribeiro
biblioteca
sexta / 15h às 16h /
contação de história

dança circular
para crianças
thais pestana
parquinho
sexta / 16h às 16h30 / oficina

classificação livre

classificação 6 a 8 anos

Para a Contação de Histórias é preciso um
espaço, uma contadora-encantadora, as histórias
pra serem contadas e também de crianças para
encantar. Mexe, mexe, remexe e pronto. A Roda
de Contação está garantida com as histórias:
“O desafio” e “Tamanho não é documento”,
ambas baseadas nas fábulas de Esopo.
Lembrando as crianças que usavam o imaginário
para brincar com gravetos, ossos, dentes e
pedras, a contadora também se apropria de
material considerado lixo para contar e encantar
com suas histórias.

Esta oficina vem para promover a convivência
entre as crianças além de estimular a
criatividade, o movimento, a percepção musical,
o ritmo e desenvolver a coordenação motora
física através da vivência por meio da dança
circular.

sexta / 18h às 19h /
oficina de dança
classificação livre
O casal Dupla Dose, Paulinho e Natália, vem com
a oficina de dança Fitdance, proporcionando
o bem-estar social, autoestima, prática de
movimentos, equilíbrio do copo e mente e
principalmente experiências e os benefícios
de dança com uma boa mistura de ritmos.
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era uma vez...
a cigarra e a formiga
cia. fábrica de sonhos
palavras ao vento
sexta / 18h às 19h / teatro
classificação livre
A Cigarra é uma artista, e enfrenta as
dificuldades impostas pela família e pela
sociedade para seguir seu caminho na arte.
No entanto, sua profissão possui algumas
atipicidades que muitas vezes não são
compreendidas, nem por ela mesma, o que a
leva a buscar uma oportunidade convencional
de trabalho no escritório do Sr. Tião Formiga
Saúva. O que ela não sabia é que seria desse
encontro inesperado que sua carreira artística iria
realmente mudar..

oficina infantil de
massinha caseira
bruna gomes
feito à mão
sexta / 19h às 20h / oficina
classificação 6 a 12 anos
Brincar com massinha é uma atividade que
traz vários benefícios para as crianças, tanto
em termos de aprendizado, quanto da diversão
que ela lhes oferece. Sem dúvida, é uma
das brincadeiras favoritas, agrada a grande
maioria, e é ideal para aqueles pais que estão
procurando ideias criativas para entreter seus
filhos. O manuseio desse material contribui para
o desenvolvimento da coordenação motora fina,
atenção, concentração, diferenciação de cores,
tamanhos, texturas, aromas, força, e agilidade
com as mãos. A possibilidade de criação que
ela oferece são infinitas, e permite que a criança
passe horas usando a criatividade e imaginação,
permite que elas inventem histórias, crie
personagens, animais, formas geométricas, etc.
Além do mais é uma atividade plástica e manual
que relaxa e tranquiliza as crianças.

por trás do
meu eu
mariana maricato
parque da cultura
sexta / 19h às 20h / dança
classificação livre
Levaremos até o público o resultado final do
processo criativo de dança contemporânea
intitulado ‘Por trás do meu eu’. Acontecerá em
espaços abertos e alternativos dentro do FliV.
Projeto realizado com o apoio da Prefeitura
de Votuporanga através do Programa Bolsa
Cultura 2020, por meio da Secretaria da
Cultura e Turismo.

podcast ponto mis
lucas martins néia
em ação

aulão de capoeira
amanda cunha

sexta / 18h às 20h / oficina

parque da cultura

classificação livre
A oficina EncenaSom é destinada ao público
interessado na produção de podcasts de
ficção – especialmente atores, músicos,
escritores e outros artistas, iniciantes ou não.
Após mergulharem nos meandros da gramática
sonora e dos sentidos da escuta por meio de
exercícios que potencializarão uma abordagem
criativa dos sons, os participantes terão a
oportunidade de se engajar na realização de um
pequeno “filme acústico” que tratará de alguma
curiosidade, lenda ou mito da cidade – ou outro
tema ao gosto do grupo. Posteriormente, o
trabalho colaborativo desenvolvido no decorrer
da atividade passará pelos processos de
montagem e edição e será disponibilizado no
Spotify, no Google Podcasts, no SoundCloud e
nas demais plataformas do programa Pontos MIS.

popping (hip hop)
paulin
parque da cultura
sexta / 19h às 20h /
oficina de dança
classificação livre
Tendo como objetivo geral, proporcionar o
conhecimento, vivências na prática dá cultura Hip
Hop, através da oficina de Popping, estilo que
surgiu na Califórnia EUA, na década de 70,leva
o corpo a experimentar o movimento marcado
na batida dá música, causando o efeito dê
ilusionismo no corpo, na performance da dança.

sexta / 19h às 20h / oficina
classificação livre
O projeto “Aulão de capoeira”, como o próprio
nome sugere, se caracteriza como uma
atividade formativa de cultura popular que
visa a utilização desta arte como ferramenta
de transformação social, resgatando a história
para modificar pensamentos e ações dos dias
atuais. Durante sua realização serão ofertados
conteúdos para iniciantes, intermediários e
avançados. Para isso, os aulões contarão com
3 professores que atuarão simultaneamente,
esclarecendo dúvidas, auxiliando os
participantes e passando conteúdo. Ao final de
cada aula acontecerá uma roda de capoeira
com instrumentos, músicas e jogos.
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Anna Zêpa
Anna Zêpa é multiartista e realizadora nas
expressões de literatura, cinema e teatro. Faz
parte dos projetos literários “Ciranda: jogo de
palavra falada”, 37GRAUS, LITHERATÓRIO e
“Sexta Nua & Crua”. É autora dos livros “Primeiro
Corte” e “aconvivênciadosnossosrastros” pelo
selo do burro; “Instantes Manhãs” pelo selo
comma; e “da perda à pedra a queda é livre”
pelo selo demônio negro. Está artista orientadora
no Programa Vocacional e desde 2019 ministra
módulo de criação literária no CLIPE Poesia,
na Casa das Rosas. Ambos em São Paulo. A
partir da poesia tem parcerias musicais com Kiko
Dinucci, Alessandra Leão, Meno Del Picchia, Zé
Nigro e Jonathan Silva.

talk pod
ricardo diaz
galpão literário
sexta / 19h às 20h / podcast
classificação livre
O Talk Pod vem para ajudar a aproveitar o tempo
disponível e aumentar a produtividade diária.
Isso acontece pela facilidade que é apenas
dar um play e ouvir o conteúdo – seja no carro,
no ônibus, na academia, durante o jantar e
assim por diante.A apresentação do programa
será feita pelo jornalista Emerson Bortolaia
e do colunista digital Ricardo Diaz. Será um
programa bem divertido, leve, com informações
importantes e a participação do internauta.

bate-papo com
as escritoras
letícia bassit
anna zêpa
mediação
reynaldo damazio
telapapo
sexta / 19h30 às 20h30 / bate-papo
classificação livre
Letícia Bassit
Letícia Bassit é atriz-performer, escritoradramaturga, diretora e arte-educadora. Mãe
do Pedro e da Luna. Nascida na cidade
de São Paulo, começou a estudar teatro
aos catorze anos e, desde então, nunca
interrompeu a pesquisa sobre o corpo e
os limites entre realidade/ficção, verdade/
mentira, ilusão/invenção. É formada pela Escola
de Arte Dramática da Universidade de São
Paulo e graduada em Comunicação Social
pela Fundação Cásper Líbero. Atualmente
é mestranda em Artes Cênicas - ECA/USP.
Trabalha em colaboração com diversos artistas
e suas criações atravessam o teatro, a dança, a
música, a performance e a literatura. Desenvolve
oficinas de escrita, teatro e performance com
foco no trabalho do corpo, da voz, gesto,
palavra e ação. Letícia também produz uma
série de ações artísticas performativas e
político-sociais relacionadas ao feminismo e
parentalidade através da plataforma Mátria.

baladinha literária
dj elvis
rolezim
sexta / 20h30 às 23h30 / música
classificação +16 anos
Os participantes conhecerão um pouco da
história da discotecagem e o funcionamento
prático dos toca discos e do mixer. Será
apresentado o scratch e as colagens. O Aluno
aprendenderá todas as técnicas necessárias
para tocar incluindo efeitos, controladores,
contagem, tempo barra e compasso, softwares
e controladores, Serato.
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turistas literários
amadeu álamo
território livre
sexta / 22h30 às 23h35/ música
classificação livre

orquestra de sopros
e percussão
banca facmol
palco das artes
sexta / 20h30 às 21h25/ música
classificação livre
O show musical ‘Soprando Raízes’ é um
espetáculo de resgate e valorização de
canções que marcaram estilos e gerações.
O repertório, executado de forma dinâmica e
inovadora, apresenta peças significativas do
cancioneiro sertanejo e caipira tradicional e
moderno, alternados com blocos de música
pop e rock. Como parte do espetáculo,
integrantes da Facmol também dançam a catira,
promovendo um espetáculo onde a cultura
popular brasileira é referenciada e exaltada.
A regência do espetáculo ‘Soprando Raízes’’
propõe o diálogo entre o peso sonoro dos
metais, madeiras e percussão e os elementos
melódicos da música caipira e do pop e
rock. As canções recebem uma roupagem
moderna transformando a apresentação da
Facmol - Orquestra de Sopros e Percussão num
espetáculo de grande beleza sonora e visual.
Sobre a Orquestra:
Atual Bicampeã Estadual de São Paulo na
categoria Banda Musical de Apresentação
Sênior, a Facmol possui um histórico de
grande sucesso, verificado pelas mais de 170
premiações obtidas em concursos e mostras
por todo o país. Destes, mais de 80 prêmios
foram para 1º Lugar. A Facmol - Orquestra de
Sopros e Percussão iniciou suas atividades no
ano de 1992, como fanfarra, e a partir de 2010,
está constituída como Orquestra de Sopros e
Percussão. Portanto, elementos da sonoridade
típica das Fanfarras são característicos na
Facmol, apresentando uma perspectiva dinâmica
e inovadora em seu repertório que propõe um
diálogo entre o erudito, o popular e o tradicional.

Compositor, formado em bateria, violão, guitarra,
contrabaixo e técnica vocal participou de várias
bandas de Votuporanga e região inclusive
de São Paulo. O início de sua paixão pela
música se deu a partir de 2.009, quando seus
pais o levaram em um show, aqui mesmo em
Votuporanga, da banda Engenheiros do Hawaii.
Já participou de vários eventos e ganhou alguns
concursos, inclusive o da abertura para o show
da Banda CPM22 e os 2º, 3º e 4º Festival
Unifev da Canção com músicas próprias. Segue
o estilo Pop Rock nacional e internacional.
Passou a focar em sua carreira solo a partir
de 2.019 fazendo apresentações nos formatos
acústico e com banda, e lançando seu primeiro
E.P. “Prólogo” no qual estão presentes 4 músicas
inéditas, disponíveis em todas as plataformas
digitais como Spotify, Dizer, Apple Music entre
outras.
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exposição_
pontos mis:
bambas
hudson rodrigues
museu
sábado / 9h às 22h / exposição
classificação livre
Hudson Rodrigues nasceu em Americanópolis,
um bairro pobre da capital paulista. Nas 17
imagens que compõem a série o fotógrafo
expõe de forma direta as situações de alguns
negros que vivem em nosso País: o olhar da
criança simples, mas de personalidade forte;
o semblante da mulher negra cansada de
uma vida de luta; os jovens cheios de garra
mostrando suas posses com orgulho. As fotos
foram feitas de forma direta, já que Hudson
sempre esteve inserido em todas as cenas,
afinal é um deles.

exposição_
eu não ando só
edgard andreatta
centro cultural piso 1
sábado / 9h às 22h / exposição
classificação livre
Uma série composta por 18 desenhos intitulada
“Eu não ando só”, que relata um universo onírico
em uma atmosfera de um universo da nossa fauna
e flora brasileira com personagens femininos e
masculinos que constituem esses cenários. A ideia
é chegar ao público e levar as artes visuais as
pessoas para uma reflexão sobre como estamos
tratando nosso Planeta e levantando questões
sobre a preservação da fauna e flora, criando um
diálogo entre artista e espectador.

exposição_
votuporanga
em foco: 85 anos
ravel gimenes
museu

livraria espaços

sábado / 9h às 22h / exposição

galpão literário

classificação livre

sábado / 9h às 22h / literatura

“Votuporanga em Foco - 85 anos” é uma
exposição fotográfica composta por imagens
antigas e atuais de lugares e ambientes, frisando
a importância regional de Votuporanga no
Noroeste Paulista, destacando o crescimento
e desenvolvimento através do tempo, com o
enfoque em despertar a memória efetivados
moradores mais antigos, bem como oportunizar
jovens a conhecerem mais profundamente a
história do município, dessa forma, divulgando
evolução da cidade de Votuporanga ao passar
dos anos. Projeto realizado com o apoio da
Prefeitura de Votuporanga através do Programa
Bolsa Cultura 2022, por meio da Secretaria da
Cultura e Turismo.

classificação livre
Em seus 40 anos de funcionamento,
A Livraria Espaços sempre prezou pela
qualidade no atendimento ao publico. Nesses
anos de existência, sempre participou de
eventos culturais e educativos, tendo sempre
participado do Festival Literario de Votuporanga.
Atualmente é distribuidora e divulgadora das
maiores editoras brasileiras coma Companhia
das Letras, Record, Global, Ciranda Cultural,
Brinque-Book, Elementar e entre outras.

universos editora

realidade virtual
senac

galpão literário

viagem virtual

sábado / 9h às 22h / literatura

sábado / 9h às 22h / oficina
_5 minutos por pessoa

classificação livre
A Universos editora foi fundada no ano
de 2014 em Jales, SP. Tem por filosofia a
difusão da cultura brasileira, do acesso ao
conhecimento como direito universal e da
cultura de paz, este último presente na Carta da
Terra, emitida pela ONU. Desde sua fundação,
acumula a publicação de diversos livros de
gêneros e subgêneros literários (literatura
infantil, infantojuvenil, poesia, crônica, autoajuda,
dramaturgia e outros).

classificação livre
Oficina de Realidade Virtual - será feita com
utilização de óculos VR que apresentam uma
simulação de experiência sensorial em
situação real.
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troca de livros
senac
galpão literário
sábado / 9h às 22h / literatura

criando personagens
de nosso folclore
bell motta

classificação livre
Sabe aquele livro que você já leu várias
vezes? Você poderá trocá-lo por outro que
ainda não leu. Assim conseguirá ampliar o seu
conhecimento e de outras pessoas que também
lerão o seu! Lembrando que deverá ser livros
em bom estado.

a cidade alegria e
os três palhaços
cia teatral entre aspas
território livre
sábado / 9h às 10h / teatro
classificação livre

tecnologia e inovação
flash net brasil

Em um dia como qualquer outro, três palhaços,
cada um com seu mundo particular resolveram
fugir dos seus respectivos circos, foi aí que em
uma cidadezinha chamada Alegria que tudo
mudou, e as cortinas do circo se abriram...
O início de uma grande amizade e de muitas
palhaçadas.

feito à mão
sábado / 9h às 10h30 /
oficina de fantoche
classificação + 6 anos
Oficina de fantoches de meia, elaborando
personagens do folclore brasileiro e personagens
livres. Nas oficinas serāo utilizado meias de tecido
diversos, lās, bolinhas e isopor, cola quente, papel
colorido, Eva, feltro e tintas de tecido

galpão literário
sábado / 9h às 21h30 / oficina
classificação livre
A oficina de tecnologia e inovação vai oferecer
experiências em jogos online e realidade virtual,
com objetivo de aproximar a comunidade e
principalmente as crianças da tecnologia.

modelagem em biscuit
bruna gomes
feito à mão

oficina de slam
anna zêpa
território livre
sábado / 10h às 11h / oficina

sábado / 9h às 10h / oficina

classificação livre

classificação livre

Anna Zêpa é multiartista e realizadora nas
expressões de literatura, cinema e teatro. Faz
parte dos projetos literários “Ciranda: jogo de
palavra falada”, 37GRAUS, LITHERATÓRIO e
“Sexta Nua & Crua”. É autora dos livros “Primeiro
Corte” e “aconvivênciadosnossosrastros” pelo
selo do burro; “Instantes Manhãs” pelo selo
comma; e “da perda à pedra a queda é livre”
pelo selo demônio negro. Está artista orientadora
no Programa Vocacional e desde 2019 ministra
módulo de criação literária no CLIPE Poesia,
na Casa das Rosas. Ambos em São Paulo. A
partir da poesia tem parcerias musicais com Kiko
Dinucci, Alessandra Leão, Meno Del Picchia, Zé
Nigro e Jonathan Silva.

Na oficina a professora Bruna Gomes vai ensinar
técnicas de modelagem em biscuit.
Projeto realizado com o apoio da Prefeitura de
Votuporanga através do Programa Bolsa Cultura
2022, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo.
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musicalização infantil
thais pestana
parquinho

aquarela
thiago scatolim

sábado / 10h às 10h30 / oficina
classificação 6 a 8 anos
A Música é muito importante para crianças
principalmente na primeira infância e nessa oficina
será promovido a convivência entre as crianças
além de estimular a criatividade, o movimento,
a percepção musical, o ritmo e a coordenação
motora física através da vivência por meio
das músicas.

feito à mão

literatura
infantojuvenil
e diversidade
simone mota
mediação
janine rodrigues
telapapo

sábado / 11h às 12h / oficina
classificação livre
Técnicas de desenho a mão livre, reverencia de
imagens e observação de espaço. Técnicas
de desenho em papel aquarela e pintura com
tintas e lápis aquarela. Projeto realizado com
o apoio da Prefeitura de Votuporanga através
do Programa Bolsa Cultura 2021, por meio da
Secretaria da Cultura e Turismo.

sábado / 10h às 11h / literatura
classificação livre
Nesse encontro a autora Simone Mota
conversará com as crianças sobre seus livros e
as histórias que ela escreve. E, por meio dessa
conversa, mostrar a elas como é gostoso ler,
escrever e compartilhar histórias.

eu não ando só
edgard andreatta

ritbox fitness
naomi ribeiro

feito à mão
sábado / 10h às 11h / 14h às 15h /
oficina de desenhos
classificação + 7 anos
Inspirada na natureza na fauna e flora brasileira e
também em alguns animais da nossa região.
A oficina é de técnicas a lápis de cor sobre
papel, com técnicas de desenho e pintura
para iniciantes.

território livre

contação de
história
giovanni mantovani
território livre
sábado / 11h às 12h / oficina
classificação livre
Será uma atividade formativa de oficina com a
temática de contar histórias.

sábado / 12h às 13h / oficina
classificação livre
Naomi Ribeiro é coreógrafa, dançarina, professora
de dança e Coach ritbox. Durante a oficina
será apresentada a dança para socialização de
adultos e crianças e o ritbox fitness.
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os primeiros passos
na ginástica rítmica
maria zilda arali
varanda
sábado / 13h às 15h / oficina

pintura e escultura
recreartes
feito à mão
sábado / 13h às 15h30 / pintura
classificação livre
Renata da Silva Araújo do Carmo é pedagoga,
professora na rede municipal de Votuporanga
e trabalha com recreação infantil há mais de 15
anos. Durante a atividade realiza pintura facial e
esculturas em bexiga.

a rã metida e
outras histórias
cia. ih contei!
território livre
sábado / 13h às 14h /
contação de história
classificação livre
A Rã Metida e Ouras Histórias” é uma sessão
de contos formada por histórias populares.
São histórias que foram captadas em diversas
viagens feitas pela Ih, Contei! Alguns contos
se encontram em livros e outros são contos
passados de boca em boca. Nesta sessão
brincamos com bonecos, objetos e origamis.
Convidamos os participantes a brincarem e
construírem esta sessão junto conosco.

classificação livre
A prática da Ginástica Ritmica para meninas e
meninos beneficia a formação da criança em
diversos aspectos físicos, emocional, intelectual
e social, é uma modalidade que combina a
dança e a ginástica, com utilização de vários
aparelhos como: bola, fita, arco, corda e maças.
A ginástica rítmica, esporte que era praticado
apenas por mulheres, vem conquistando cada
vez mais homens como praticantes. A oficina irá
apresentar a modalidade, elementos corporais:
giros, saltos e outros; Manejo com aparelhos:
corda, bola, arco e fita de papel crepon; e
Composição coreográfica: sequência de
movimentos apresentados no decorrer da aula
acompanhado de uma música.

brincar e contar
histórias
cia. ih contei!
território livre
sábado / 14h às 15h / oficina
classificação livre
Nesta oficina os alunos irão embarcar no universo
da contação de histórias, criação de brinquedos
e brincadeiras. Todos irão aprender ferramentas
para dar vida as histórias. Os participantes
terão contato com variadas formas de narrar
e utilização de brinquedos e brincadeiras da
cultura popular, para a contação de histórias.
Esta oficina tem por objetivo estimular os
participantes a contarem e brincarem com
as histórias criadas a partir da suas próprias
vivências e memórias afetivas. .

filme_ procurando dory
telapapo
sábado / 13h30 às 15h45 / cinema
classificação livre
Um ano após ajudar Marlin (Albert Brooks) a
reencontrar seu filho Nemo, Dory (Ellen DeGeneres)
tem um insight e lembra de sua amada família.
Com saudades, ela decide fazer de tudo para
reencontrá-los e na desenfreada busca esbarra
com amigos do passado e vai parar nas perigosas
mãos de humanos.

workshop: criando
um personagem
para histórias infantis
marcela cappelletti
em ação
sábado / 14h às 16h / desenho
classificação livre
Workshop de desenho: Criando um personagem
para histórias infantis tem como objetivo introduzir
técnicas usadas para a criação de desenhos
atrativos ao público infantil, da teoria à pratica.
Projeto realizado com o apoio da Prefeitura
de Votuporanga através do Programa Bolsa
Cultura 2021, por meio da Secretaria da Cultura
e Turismo.
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a música do corpo
e as colheres brincantes
andré castanheira
parquinho
sábado / 15h às 15h50 / oficina

pintura em madeira
tiago scatolim

classificação primeira infância

feito à mão

A oficina apresenta possibilidades de ações e
brincadeiras, norteadas pelo movimento corporal,
por jogos musicais, pelo ritmo percussivo das
colheres e pela exploração de objetos comuns
ao cotidiano, propondo a união entre música,
dança, teatro, linguagem e canto, no sentido de
favorecer o desenvolvimento das capacidades
artísticas, criativas e emocionais das crianças,
que interagem entre si e com a música de forma
lúdica e muito divertida! Durante as oficinas as
crianças serão estimuladas a ouvir, a executar,
a criar, a jogar, a brincar e a mover-se de forma
cênica e lúdica. Serão exploradas diferentes
fontes sonoras e timbres variados, com materiais
simples do nosso cotidiano, além do próprio
corpo. A oficina tem por objetivo, oferecer a
experiência da beleza musical em sua forma final,
desenvolvendo brincadeiras que desencadeiam
em manifestações sonoras, corporais e lúdicas,
que despertam o universo infantil e se organizam
em sonoridades e ritmos, criando histórias e
proporcionando experiências estéticas musicais.

sábado / 15h às 16h / oficina
classificação livre
Desenho em pedaços de madeira.
Reaproveitamentos de pedaços de madeira.
Reverencia de imagens. Pintura com tintas
acrílica e PVA. Projeto realizado com o apoio da
Prefeitura de Votuporanga através do Programa
Bolsa Cultura 2021, por meio da Secretaria da
Cultura e Turismo.

bate-papo com
aretha duarte
mediação
janine rodrigues
telapapo
sábado / 15h às 17h / bate-papo

era uma vez...
outra vez
unifev
biblioteca
sábado / 15h às 15h30 /
contação de história
classificação livre
O projeto literário chama-se “Era uma vez, outra
vez…: A hora da história, contará com cinco teatros
musicais curtos, tais como: O menino de todas
as cores, O Grande Rabanete, duelo de mágicos,
salada de frutas e imitação de bichos. Todos serão
apresentados na sequência pelos alunos do curso
de pedagogia da UNIFEV. O espetáculo fala sobre
sensibilidade, amizade, união, brincadeiras e muita
diversão.

história em
retalhos
milton perecin
biblioteca
sábado / 16h às 17h /
contação de história
classificação livre
é uma atividade de construção de história com
linguagem verbal e não verbal numa colcha de
retalhos. Professor desde 2007. Atuou na rede
estadual de ensino. Atualmente leciona na rede
municipal de Votuporanga. Nas suas práticas
pedagógicas traz a contação de histórias
como “carro chefe” para incentivar a leitura por
prazer. Desde então, é um influenciador da
prática leitora e de contação de histórias nas
famílias de seus alunos.

classificação livre
Aretha Duarte nasceu e cresceu no Jardim
Capivari, periferia de Campinas (SP), onde
a família mora até hoje. Ela foi a única da
família a concluir o ensino superior. Durante
a faculdade de Educação Física, conheceu
o montanhismo. Desde 2011, Aretha trabalha
como guia de escalada. Já levou clientes
para algumas das maiores montanhas do
mundo, como o Aconcágua, na Argentina, e
o Kilimanjaro, na Tanzânia. Mas ela queria um
desafio maior, o Monte Everest, situado na
Cordilheira do Himalaia, mais precisamente na
fronteira da China com o Nepal. Com um texto
leve, envolvente e rico de detalhes, Débora
Rubin e Rodrigo Grilo nos levam do Jardim
Capivari, bairro da periferia de Campinas onde
Aretha cresceu, até o cume do Everest, em
uma saga inspiradora feita de garra, coragem,
persistência, sonho e superação.
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danças urbanas
wesley bboy
varanda
sábado / 15h30 às 17h / oficina
classificação livre
A oficina propõe apresentar para o público
iniciante, passos e movimentações básicas das
danças sociais dos Estados Unidos (Hip Hop,
Popping, Locking e etc).As danças sociais dos
Estados Unidos, são passinhos de danças onde
as pessoas dançavam coletivamente nos meios
sociais em que viviam, criando passos em cima
da música com o objetivo único de se divertir
nas festas de bairros e eventos próximos.

oficina infantil
de massinha caseira
bruna gomes

quizumba
coletivo rainhas
do radiador

feito à mão

território livre

sábado / 16h às 17h / oficina

sábado / 16h às 17h / teatro

classificação 6 a 12 anos

classificação livre

Brincar com massinha é uma atividade que
traz vários benefícios para as crianças, tanto
em termos de aprendizado, quanto da diversão
que ela lhes oferece. Sem dúvida, é uma
das brincadeiras favoritas, agrada a grande
maioria, e é ideal para a queles pais que estão
procurando ideias criativas para entreter seus
filhos. O manuseio desse material contribui para
o desenvolvimento da coordenação motora fina,
atenção, concentração, diferenciação de cores,
tamanhos, texturas, aromas, força, e agilidade
com as mãos.

O circo chega na cidade e traz consigo uma
novidade: um corpo negro feminino que ocupa
o centro do picadeiro e conduz o show, mas
será mesmo uma novidade? Ursa Maior chega
com seu circo e arma a maior Quizumba junto
com sua Capivara de estimação, trazendo para
a cena números autorais de música, magia,
mistério e eventos sobrenaturais que prometem
muita interação e diversão com o público. Esta
palhaça carrega também o seu grande tesouro,
o mastro central que mantém de pé este circo
atemporal são eles os ícones negros que
revolucionaram o circo brasileiro e que, através
da arte, conseguiram a sua emancipação. O
espetáculo “Quizumba” propõe uma reverência
aos artistas negros ancestrais que fizeram parte
da construção do circo brasileiro, homens e
mulheres que, desconhecidos do respeitável
público, abriram os caminhos para que outros
artistas negros pudessem hoje protagonizar a
cena.

podcast ponto mis
lucas martins néia
em ação

aula de funcional
teen/kids
academia teen kids
parque da cultura
sábado / 16h às 18h / oficina
classificação + 3 anos
Aula funcional com atividades adaptadas para
crianças, que trabalha coordenação motora,
concentração e atividade física de forma
criativa e lúdica.

sábado / 16h às 22h / oficina
classificação livre
A oficina EncenaSom é destinada ao público
interessado na produção de podcasts de
ficção – especialmente atores, músicos,
escritores e outros artistas, iniciantes ou não.
Após mergulharem nos meandros da gramática
sonora e dos sentidos da escuta por meio de
exercícios que potencializarão uma abordagem
criativa dos sons, os participantes terão a
oportunidade de se engajar na realização
de um pequeno “filme acústico” que tratará
de alguma curiosidade, lenda ou mito da
cidade – ou outro tema ao gosto do grupo.
Posteriormente, o trabalho colaborativo
desenvolvido no decorrer da atividade passará
pelos processos de montagem e edição e será
disponibilizado no Spotify, no Google Podcasts,
no SoundCloud e nas demais plataformas do
programa Pontos MIS.

o brincar livre: brinquedos
não estruturados e
as brincadeiras
roberta elise da silva resler
parquinho
sábado / 16h às 17h / oficina
classificação livre
A importância da interação entre cuidador e a
criança na primeira infância para fortalecimento do
vínculo afetivo , no desenvolvimento infantil.
Projeto realizado com o apoio da Prefeitura de
Votuporanga através do Programa Bolsa Cultura
2022, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo.
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jongo
grupo folclórico mungunza
parque da cultura

bate-papo com
o escritor
marcelino freire

o perico
cia. aliteatro
palavras ao vento

sábado / 17h às 18h30 / dança

sábado / 18 às 19h /
teatro e bate-papo

classificação livre

classificação livre

O GRUPO FOLCLÓRICO MUNGUNZA apresenta
- JONGO - uma manifestação da cultura popular
brasileira caracterizada por uma dança de matriz
africana, que acontece através da percussão de
tambores, dança coletiva e cantos específicos.
A dança é em roda, dentro da qual permanece
uma dupla dançando enquanto o restante canta
e bate palmas ao som dos tambores, sendo
um grave (caxambu), um médio (tambu) e um
agudo (candongueiro) é um divertimento para
todas as idades.

Em uma incrível saga, o palhaço Perico
irá demonstrar as mais incríveis e surreais
técnicas bombeirísticas, desde à extinção de
incêndio, remendos de machucados, manobras
de ressuscitação, até as mais altas técnicas
de pajelança e salvamento de animais. Mas,
para isso, talvez, ele precisará de um grande
ajudante. Para tanto, Perico apresentará todo a
maestria necessária para ser um grande palhaço
bombeiro.... Ou seria um bombeiro palhaço?

mediação
reynaldo damazio
telapapo
sábado / 17h às 18h30 / bate-papo
classificação livre
MARCELINO FREIRE nasceu em 1967 em
Sertânia, PE. É conhecido por suas obras,
constantemente adaptadas para o teatro, e
por sua atuação como professor de oficinas
de criação literária, além de produtor cultural.
Vive em São Paulo desde 1991. Escreveu,
entre outros, “Contos Negreiros” (Editora
Record, 2005), com o qual foi vencedor do
Prêmio Jabuti, também publicado na Argentina
e no México. Em 2013 lançou, pela Editora
Record, o romance “Nossos Ossos” (Prêmio
Machado de Assis), também publicado em
Portugal, Argentina e França. É o criador e
curador da Balada Literária. Em 2018, lançou
o livro “Bagageiro” (Editora José Olympio).
Recentemente, também pela José Olympio,
foi publicada uma “Seleta” com seus contos
preferidos.

oficina de dança
contemporânea
mariana maricato
varanda
sábado / 17h às 18h / oficina
classificação livre
Aulas de dança contemporânea voltada
para o público em geral, a partir de 12 anos.
Faremos experimentos e vivências em dança
contemporânea buscando um contato com o
nosso eu interior, explorando o que o nosso
corpo tem a oferecer quando se fala em
movimento. Projeto realizado com o apoio da
Prefeitura de Votuporanga através do Programa
Bolsa Cultura 2022, por meio da Secretaria da
Cultura e Turismo.

fitdance: dosedupla
naty e paulin
parque da cultura
sábado / 18h às 19h /
oficina de dança
classificação livre
O casal Dupla Dose, Paulinho e Natália, vem com
a oficina de dança Fitdance, proporcionando
o bem-estar social, autoestima, prática de
movimentos, equilíbrio do copo e mente e
principalmente experiências e os benefícios
de dança com uma boa mistura de ritmos.
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filme_o mundo dos
pequeninos
cinepraia
sábado / 18h às 19h35 / cinema
classificação livre
Nos subúrbios de Tóquio, sob o assoalho de
uma casa velha, Arrietty (Saoirse Ronan) vive
em seu minúsculo mundo com a família, fazendo
de tudo para manter em segredo a existência de
todos. Sobrevivendo como pequenos ladrões,
eles conhecem as regras para que nunca sejam
percebidos pelos verdadeiros - e grandes - donos
da casa. Para isso, procuram manter a desconfiança
deles em cima dos gatos e ratos e tomam todos
os cuidados possíveis para evitar de serem vistos.
Contudo, quando um jovem rapaz se hospeda na
casa, a pequenina Arietty acredita que poderá
manter uma amizade com ele, apesar da diferença
dos tamanhos.

forropiano
cláudia castelo branco
palavras ao vento
sábado / 19h30h às 20h30 / música
classificação livre
O show “Forropiano”, da pianista e cantora
Claudia Castelo Branco, visa trazer o universo
da música regional nordestina para o piano.
Neste show, o piano acompanha a voz
lembrando o som cantado de uma sanfona,
além da parte rítmica de uma zabumba, dentro
de uma linguagem que mistura mpb e jazz. No
repertório, músicas de Geraldo Azevedo, Luiz
Gonzaga, Sivuca, Zezum, Caetano Veloso e
Edu Lobo, entre outros. Compositora, pianista e
cantora, Claudia Castelo Branco completou 20
anos de carreira e 8 álbuns lançados.

show
tiê
palco das artes
sábado / 21h / música
classificação livre

popping (hip hop)
paulin

dos confins
do beleléu
abayomi cia de teatro
território livre

parque da cultura

sábado / 19h30 às 20h10 / teatro

sábado / 19h às 20h /
oficina de dança

classificação livre

classificação livre
Tendo como objetivo geral, proporcionar o
conhecimento, vivências na prática dá cultura Hip
Hop, através da oficina de Popping, estilo que
surgiu na Califórnia EUA, na década de 70,leva
o corpo a experimentar o movimento marcado
na batida dá música, causando o efeito dê
ilusionismo no corpo, na performance da dança.

A lenda folclórica é a inspiração para o teatro
de animação, que contará a história da bruxa,
através da manipulação de bonecos em
miniatura cujo espaço cênico é uma caixa preta.
O espetáculo é apresentado para uma única
pessoa por vez. Diz a lenda que a Pisadeira
é uma figura sinistra que fica escondida nos
telhados. Sempre que alguém vai dormir com o
estômago cheio de tanta comida e de barriga
para cima, ela sai do esconderijo e ataca a
pessoa pulando, pisoteando sobre ela e soltando
gargalhadas apavorantes. Projeto realizado com
o apoio da Prefeitura de Votuporanga através
do Programa Bolsa Cultura 2022, por meio da
Secretaria da Cultura e Turismo.

Cinco discos autorais. Um DVD ao vivo.
Turnês internacionais. Participações em
diversos festivais, como Rock in Rio,
Lollapalooza e SXSW. Dez músicas
emplacadas em trilhas sonoras de novelas.
Parcerias pra lá de especiais, como David
Byrne, Luan Santana, Jorge Drexler, Rael,
Cynthia Luz, Toquinho e Ximena Sariñana.
E tudo isso em dez anos de carreira.
A cantora e compositora Tiê encontrou
na música uma salvação e maneira de
externalizar as emoções. E bota emoção
nisso, com melodias suaves e letras
autobiográficas tem sempre alguém que diz:
“Essa é a minha música”.
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baladinha literária
dj elvis
rolezim
sábado / 20h30 às 23h30 / música
classificação +16 anos
Uma sessão de músicas que vão do Hip-Hop
a música eletrônica, sendo cada dia um ritmo
diferente comandado pelo DJ Elvis.

samba do zé
josé cássio jaber
território livre
sábado / 22h30 às 0h / música
classificação livre
Samba do Zé é um grupo formado por
profissionais, artistas e pesquisadores do
samba e tradições afro-brasileiras que tocavam
após as rodas de capoeira do Centro Cultural
Besouro Cordão de Ouro e que recentemente
se organizaram para tocar em espaços culturais
para celebrar e propagar a cultura do Samba. O
grupo toca sambas de compositores de renome
como João Nogueira, Noel Rosa, Cartola e
Paulinho da Viola, além de sambas que exaltam
as tradições afro-brasileiras que fizeram sucesso
nas vozes de Clara Nunes, Zeca Pagodinho e
Toninho Geraes..
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exposição_
eu não ando só
edgard andreatta
centro cultural piso 1
domingo / 9h às 22h / exposição

exposição_
pontos mis:
bambas
hudson rodrigues
museu
domingo / 9h às 22h / exposição
classificação livre
Hudson Rodrigues nasceu em Americanópolis,
um bairro pobre da capital paulista. Nas 17
imagens que compõem a série o fotógrafo
expõe de forma direta as situações de alguns
negros que vivem em nosso País: o olhar da
criança simples, mas de personalidade forte;
o semblante da mulher negra cansada de
uma vida de luta; os jovens cheios de garra
mostrando suas posses com orgulho. As fotos
foram feitas de forma direta, já que Hudson
sempre esteve inserido em todas as cenas,
afinal é um deles.

classificação livre
Uma série composta por 18 desenhos intitulada
“Eu não ando só”, que relata um universo onírico
em uma atmosfera de um universo da nossa fauna
e flora brasileira com personagens femininos e
masculinos que constituem esses cenários. A ideia
é chegar ao público e levar as artes visuais as
pessoas para uma reflexão sobre como estamos
tratando nosso Planeta e levantando questões
sobre a preservação da fauna e flora, criando um
diálogo entre artista e espectador.

universos editora
galpão literário
domingo / 9h às 22h / literatura
classificação livre
A Universos editora foi fundada no ano
de 2014 em Jales, SP. Tem por filosofia a
difusão da cultura brasileira, do acesso ao
conhecimento como direito universal e da
cultura de paz, este último presente na Carta da
Terra, emitida pela ONU. Desde sua fundação,
acumula a publicação de diversos livros de
gêneros e subgêneros literários (literatura
infantil, infantojuvenil, poesia, crônica, autoajuda,
dramaturgia e outros).

exposição_
votuporanga
em foco: 85 anos
ravel gimenes
museu
domingo / 9h às 22h / exposição
classificação livre

realidade virtual
senac
viagem virtual
domingo / 9h às 22h / oficina
_5 minutos por pessoa
classificação livre
Oficina de Realidade Virtual - será feita com
utilização de óculos VR que apresentam uma
simulação de experiência sensorial em
situação real.

“Votuporanga em Foco - 85 anos” é uma
exposição fotográfica composta por imagens
antigas e atuais de lugares e ambientes, frisando
a importância regional de Votuporanga no
Noroeste Paulista, destacando o crescimento
e desenvolvimento através do tempo, com o
enfoque em despertar a memória efetivados
moradores mais antigos, bem como oportunizar
jovens a conhecerem mais profundamente a
história do município, dessa forma, divulgando
evolução da cidade de Votuporanga ao passar
dos anos. Projeto realizado com o apoio da
Prefeitura de Votuporanga através do Programa
Bolsa Cultura 2022, por meio da Secretaria da
Cultura e Turismo.

livraria espaços
galpão literário
domingo / 9h às 22h / literatura
classificação livre
Em seus 40 anos de funcionamento,
A Livraria Espaços sempre prezou pela
qualidade no atendimento ao publico. Nesses
anos de existência, sempre participou de
eventos culturais e educativos, tendo sempre
participado do Festival Literario de Votuporanga.
Atualmente é distribuidora e divulgadora das
maiores editoras brasileiras coma Companhia
das Letras, Record, Global, Ciranda Cultural,
Brinque-Book, Elementar e entre outras.

76

a rã metida e
outras histórias
cia. ih contei!
território livre
domingo / 9h às 10h /
contação de história

troca de livros
senac
galpão literário
domingo / 9h às 22h / literatura
classificação livre
Sabe aquele livro que você já leu várias
vezes? Você poderá trocá-lo por outro que
ainda não leu. Assim conseguirá ampliar o seu
conhecimento e de outras pessoas que também
lerão o seu! Lembrando que deverá ser livros
em bom estado.

biblioteca
/ 14h às 15h / contação de história
classificação livre
A Rã Metida e Ouras Histórias” é uma sessão
de contos formada por histórias populares.
São histórias que foram captadas em diversas
viagens feitas pela Ih, Contei! Alguns contos
se encontram em livros e outros são contos
passados de boca em boca. Nesta sessão
brincamos com bonecos, objetos e origamis.
Convidamos os participantes a brincarem e
construírem esta sessão junto conosco.

tecnologia e inovação
flash net brasil

classificação livre
A oficina de tecnologia e inovação vai oferecer
experiências em jogos online e realidade virtual,
com objetivo de aproximar a comunidade e
principalmente as crianças da tecnologia.

em ação
domingo / 9h às 14h / oficina
classificação + 15 anos
Ensinando as funções de pré-produção,
produção e pós produção como: decupagem
de roteiro, planilhas de produção : análise técnica,
plano de filmagem, ordem do dia, orçamento e
prestação de contas

brincar e contar
histórias
cia. ih contei!

galpão literário
domingo / 9h às 21h30 / oficina

como tirar um roteiro
do papel
mandy

território livre

eu não ando só
edgard andreatta
feito à mão
domingo / 9h às 10h / 16h às 17h /
oficina de desenhos
classificação + 7 anos
Inspirada na natureza na fauna e flora brasileira e
também em alguns animais da nossa região.
A oficina é de técnicas a lápis de cor sobre
papel, com técnicas de desenho e pintura
para iniciantes.

domingo / 10h às 11h / oficina
classificação livre
Nesta oficina os alunos irão embarcar no universo
da contação de histórias, criação de brinquedos
e brincadeiras. Todos irão aprender ferramentas
para dar vida as histórias. Os participantes
terão contato com variadas formas de narrar
e utilização de brinquedos e brincadeiras da
cultura popular, para a contação de histórias.
Esta oficina tem por objetivo estimular os
participantes a contarem e brincarem com
as histórias criadas a partir da suas próprias
vivências e memórias afetivas.
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as duas
bonecas azuis
cine teatro piraporiando

oficina infantil
de massinha caseira
bruna gomes

telapapo
domingo / 10h às 10h45 /
cinema e teatro

feito à mão
domingo / 11h às 12h / oficina

classificação livre
Uma casa de palha misteriosa e duas bonecas
que parecem não ter bocas!! Uma menina
corajosa decide desvendar este mistério e vai
descobrir que a imaginação, a criatividade e o
brincar são elementos incríveis para a felicidade!!
A peça é baseada no livro homônimo de Janine
Rodrigues. A literatura é um elemento que
alimenta a infância e que enriquece nossas vidas
até a fase adulta. Pensando nisso o espetáculo
“As Duas Bonecas Azuis’’ faz um mergulho
no mundo da imaginação e dos sonhos. Essa
montagem traz vida para a grande cidade
acinzentada, apresentada no livro, e utiliza músicas
e outros elementos para conduzir o público
pelas aventuras de Labele e conhecer As
Duas Bonecas Azuis. Com um cenário colorido
e cantigas, uma passarinha como narradora e
dramaturgia dinâmica, crianças e adultos poderão
experimentar a literatura dentro do espaço cênico.

classificação 6 a 12 anos

a música do
corpo e as colheres
brincantes
andré castanheira

Brincar com massinha é uma atividade que
traz vários benefícios para as crianças, tanto
em termos de aprendizado, quanto da diversão
que ela lhes oferece. Sem dúvida, é uma
das brincadeiras favoritas, agrada a grande
maioria, e é ideal para a queles pais que estão
procurando ideias criativas para entreter seus
filhos. O manuseio desse material contribui para
o desenvolvimento da coordenação motora fina,
atenção, concentração, diferenciação de cores,
tamanhos, texturas, aromas, força, e agilidade
com as mãos.

parquinho
domingo / 10h às 10h50 /
/ 15h às 15h50 / oficina
classificação primeira infância
A oficina apresenta possibilidades de ações e
brincadeiras, norteadas pelo movimento corporal,
por jogos musicais, pelo ritmo percussivo das
colheres e pela exploração de objetos comuns
ao cotidiano, propondo a união entre música,
dança, teatro, linguagem e canto, no sentido de
favorecer o desenvolvimento das capacidades
artísticas, criativas e emocionais das crianças,
que interagem entre si e com a música de forma
lúdica e muito divertida! Durante as oficinas as
crianças serão estimuladas a ouvir, a executar,
a criar, a jogar, a brincar e a mover-se de forma
cênica e lúdica. Serão exploradas diferentes
fontes sonoras e timbres variados, com materiais
simples do nosso cotidiano, além do próprio
corpo. A oficina tem por objetivo, oferecer a
experiência da beleza musical em sua forma final,
desenvolvendo brincadeiras que desencadeiam
em manifestações sonoras, corporais e lúdicas,
que despertam o universo infantil e se organizam
em sonoridades e ritmos, criando histórias e
proporcionando experiências estéticas musicais.

ritbox fitness
naomi ribeiro
território livre
domingo / 11h às 12h / oficina
classificação livre
Naomi Ribeiro é coreógrafa, dançarina, professora
de dança e Coach ritbox. Durante a oficina
será apresentada a dança para socialização de
adultos e crianças e o ritbox fitness.
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pássaro de papel
thiago scatolim
feito à mão
domingo / 11h às 12h / oficina
classificação livre
Técnica de colagem com cola quente e cola
branca, recorte de papeis e esculpir isopor.
Projeto realizado com o apoio da Prefeitura de
Votuporanga através do Programa Bolsa Cultura
2021, por meio da Secretaria da Cultura e
Turismo..

ciranda em família:
danças e brincadeiras
brasileiras para todas
as idades
adailton oliveira
zu laiê
território livre
domingo / 13h às 13h45 /
cultura popular
classificação livre
Em formato de roda, os participantes poderão
experimentar diversas danças, brincadeiras e
músicas populares, passeando por histórias,
tradições de cantigas e passos coreográficos
que compõem o cancioneiro popular brasileiro.
Projeto realizado com o apoio da Prefeitura de
Votuporanga através do Programa Bolsa Cultura
2021, por meio da Secretaria da
Cultura e Turismo.

metamorfose:
do lixo à arte
cristina okoti
feito à mão

oficina de dança
contemporânea
mariana maricato

domingo / 13h às 14h / oficina

varanda

classificação livre

domingo / 14h às 15h / 19h às 20h /
oficina

Metamorfose: do lixo à arte” tem no artesanato
sua contribuição cultural e social, a partir de
materiais encontrados em casa, considerados
inúteis e descartáveis que podem transformase em arte. Projeto realizado com o apoio da
Prefeitura de Votuporanga através do Programa
Bolsa Cultura 2020, por meio da Secretaria da
Cultura e Turismo.

filtro dos sonhos
thiago scatolim
feito à mão
domingo / 14h às 15h / oficina
classificação livre
Tecer a teia do centro do filtro com linha.
Decoração com miçangas e penas. Projeto
realizado com o apoio da Prefeitura de
Votuporanga através do Programa Bolsa
Cultura 2021, por meio da Secretaria da
Cultura e Turismo.

classificação livre
Aulas de dança contemporânea voltada
para o público em geral, a partir de 12 anos.
Faremos experimentos e vivências em dança
contemporânea buscando um contato com o
nosso eu interior, explorando o que o nosso
corpo tem a oferecer quando se fala em
movimento. Projeto realizado com o apoio da
Prefeitura de Votuporanga através do Programa
Bolsa Cultura 2022, por meio da Secretaria da
Cultura e Turismo.

workshop: tecido aéreo
e lira circense
leonardo oliveira
claire osório
parque da cultura
domingo / 14h às 15h30 / oficina
classificação livre
Será trabalhado aquecimento, fortalecimento
e alongamento. Com o desenvolvimento dos
alunos será passado acrobacias de níveis
diferentes para que todos possam ter uma
experiência completa. Projeto realizado com
o apoio da Prefeitura de Votuporanga através
do Programa Bolsa Cultura 2022, por meio da
Secretaria da Cultura e Turismo.
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Josiê Morais

podcast ponto mis
lucas martins néia

Natural da Cidade de Macaubal – SP, escritora,
poetisa e membro da Academia Independente
de Letras/AIL Scriptorium, e autora de vários
livros. Prêmio Nelson Seixos de poesia e várias
participações em Coletâneas e Antologias por
diversas editoras por todo o Brasil. Bacharel e
Licenciada pelo Instituto de Biociências, Letras e
Ciências Exatas e Pós-graduada em Zoologia pela
UNESP de São José do Rio Preto.

em ação

Elcio C. Padovez

Nascido na região, em Macaubal, é escritor e
jornalista em São Paulo. Autor do livro “O Resumo
da Ópera - Como Jean William cresceu e venceu
pela música”

domingo / 14h às 18h / oficina
classificação livre
A oficina EncenaSom é destinada ao público
interessado na produção de podcasts de
ficção – especialmente atores, músicos,
escritores e outros artistas, iniciantes ou não.
Após mergulharem nos meandros da gramática
sonora e dos sentidos da escuta por meio de
exercícios que potencializarão uma abordagem
criativa dos sons, os participantes terão a
oportunidade de se engajar na realização de um
pequeno “filme acústico” que tratará de alguma
curiosidade, lenda ou mito da cidade – ou outro
tema ao gosto do grupo. Posteriormente, o
trabalho colaborativo desenvolvido no decorrer
da atividade passará pelos processos de
montagem e edição e será disponibilizado no
Spotify, no Google Podcasts, no SoundCloud e
nas demais plataformas do programa Pontos MIS.

bate-papo com
escritores locais
e regionais
mediação

reynaldo damazio
telapapo
domingo / 15h às 17h / bate-papo
classificação livre
Lucas Mariano da Cunha e Silva

Professor universitário, dedica suas horas vagas
à leitura de livros de suspense, terror, horror e
ficção científica. A experiência adquirida ao
longo dos anos com estas leituras o inspirou a
começar a escrever romances do gênero terror,
ambientadas na cidade de Campinas, São Paulo
e Baixada Santista. Autor do romance Rigor
Mortis (2020) e Fotografia Zumbi (2020), ambas
lançadas independentemente.

Paula Cristina Loredo Oliveira    

dança contemporânea
lairton conrado
varanda
domingo / 14h às 15h / oficina
classificação livre
Serão trabalhadas através de diagonais e
exercícios de centro as diversas técnicas
que levam o corpo a se expressar na dança
contemporânea com influência de diversas
técnicas como a capoeira, por exemplo.
Projeto realizado com o apoio da Prefeitura de
Votuporanga através do Programa Bolsa
Cultura 2022, por meio da Secretaria da
Cultura e Turismo.

Formada em Administração de Empresas e pósgraduada em Controladoria e Finanças. É filha,
irmã, esposa e mãe de dois filhos, uma menina
e um menino. Acredita que os livros são objetos
mágicos, que podem nos levar para muitos
lugares e aventuras incríveis. Autora da obra “ A
casa do chapéu”.

José Carlos Pontes de Araújo

Jornalista e escritor, trabalhou em jornais, entre
eles A Gazeta Esportiva, Diário da Região e
A Notícia. Teve programa na TV Cidade Canal
16 e acaba de lançar o livro Crônicas de uma
Aldeia, composto por 44 crônicas sendo que a
maioria sobre história ocorridas em Votuporanga
nas décadas de 70 e 80. Publicou os livros
Votuporanga A Saga de um Povo, O Criador
de Saci e Eu vi o Saci. Participou de várias
coletâneas e organizou outras publicações.

Antônio Carlos Policer

Antônio Carlos Policer é professor e escritor.
Iniciou sua produção literária aos onze anos de
idade. Graduado em Letras, escreve à luz da
semiótica, o que já fazia de maneira intuitiva. No
ano passado, publicou o seu primeiro livro de
poemas, “(in)”.

Janete Vitorino

Autorado livro “Escola da Vida” que narra a história
do 1° dia de aula, personagens caracterizados
como materiais escolares, precisam respeitar suas
diferenças para executarem a tarefa da Professora
Canetilda. Empatia, Respeito, Inclusão, diversidades
e MARY LATA: Em busca de respostas Mary Lata
parte com seu amigo Rob para uma aventura cheia
de aprendizados.

André Gandolfo

CEO da Universos editora, palestrante, compositor,
poeta e músico. Autor de 16 obras literárias,
+ de 25 mil exemplares já vendidos de modo
independente. Membro das academias ANLPPB
- Academia Nacional de Letras do Portal do Poeta
Brasileiro e ACILBRAS - Academia de Artes,
Ciências e Letras do Brasil, onde foi nomeado
embaixador da educação. Já realizou mais de 700
concertos pelo país e neste ano comemora 10
anos de carreira.

Karen Débora Rodrigues da Silva

Poetisa, escritora, professora e contadora de
histórias. Diretora executiva da Universos editora,
realiza um vasto trabalho pedagógico e cultural
itinerante em inúmeras cidades brasileiras. Lecionou
por 3 anos na secretaria de educação do estado
de São Paulo. Atua como diretora e contadora
de histórias no projeto Contar e Cantar, que já
despertou o interesse pela leitura em mais de 7 mil
pequenos leitores. Membro da Academia Nacional
de Letras do Portal do Poeta Brasileiro – ANLPPB
e membro da Academia de Artes, Ciências e
Letras do Brasil - ACILBRAS, e nela ocupa a
função de Assessora de Cultura.

Maria Aparecida Cheruti

Natural de Urupês, SP e atualmente aposentada
Título da obra: Momentos de Alegria, volume 1. O
volume 2, Momentos de Alegria.

Natani Franco Gonçalves

Graduada em Letras com habilitação em Espanhol
pela Universidade Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho, bolsista PROEX desde 2014
até 2017 no projeto de extensão universitário
¨Contando Contos e Amarrando Pontos¨ da FCL
UNESP Assis. Contadora de história nas escolas
da rede pública de Assis, para crianças em
situação de risco e vulnerabilidade social. Foi
estagiária no Centro de Línguas - CEL de Assis
na escola estadual ¨Carlos Alberto de Oliveira¨.
Atualmente, exerce à docência (PEB II) pela
Secretaria do Estado da Educação de São Paulo.
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criando personagens
de nosso folclore
bell motta
danças urbanas
wesley bboy
varanda
sábado / 15h às 16h / oficina
classificação livre
A oficina propõe apresentar para o público
iniciante, passos e movimentações básicas das
danças sociais dos Estados Unidos (Hip Hop,
Popping, Locking e etc).As danças sociais dos
Estados Unidos, são passinhos de danças onde
as pessoas dançavam coletivamente nos meios
sociais em que viviam, criando passos em cima
da música com o objetivo único de se divertir
nas festas de bairros e eventos próximos.

feito à mão
domingo / 15h às 15h30 /
oficina de fantoche
classificação + 6 anos
Oficina de fantoches de meia, elaborando
personagens do folclore brasileiro e personagens
livres. Nas oficinas serāo utilizado meias de tecido
diversos, lās, bolinhas e isopor, cola quente, papel
colorido, Eva, feltro e tintas de tecido

o brincar livre: brinquedos
não estruturados e
as brincadeiras
roberta elise da silva resler
parquinho
domingo / 16h às 17h / oficina
classificação livre

nina e carambola
cia. da casa amarela

A importância da interação entre cuidador e a
criança na primeira infância para fortalecimento do
vínculo afetivo , no desenvolvimento infantil.
Projeto realizado com o apoio da Prefeitura de
Votuporanga através do Programa Bolsa Cultura
2022, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo.

palavras ao vento
domingo / 16h às 17h / teatro

quizumba
coletivo rainhas do radiador
território livre
domingo / 15h às 16h / teatro
classificação livre
O circo chega na cidade e traz consigo uma
novidade: um corpo negro feminino que ocupa
o centro do picadeiro e conduz o show, mas
será mesmo uma novidade? Ursa Maior chega
com seu circo e arma a maior Quizumba junto
com sua Capivara de estimação, trazendo para a
cena números autorais de música, magia, mistério
e eventos sobrenaturais que prometem muita
interação e diversão com o público. Esta palhaça
carrega também o seu grande tesouro, o mastro
central que mantém de pé este circo atemporal
são eles os ícones negros que revolucionaram
o circo brasileiro e que, através da arte,
conseguiram a sua emancipação. O espetáculo
“Quizumba” propõe uma reverência aos
artistas negros ancestrais que fizeram parte da
construção do circo brasileiro, homens e mulheres
que, desconhecidos do respeitável público,
abriram os caminhos para que outros artistas
negros pudessem hoje protagonizar a cena.

classificação livre
NINA é uma ratinha que acaba de perder
seus pais na ratoeira. CARAMBOLA é um
terrível Gato Cinza que surge justamente nesse
momento tão delicado da vida de NINA. Ele
sente o cheiro de rato e se aproxima para
devorá-la. Mas ela consegue esquivar-se por
várias vezes, até que descobre um jeito de
domá-lo: com uma bola de papel. Os dois
brigam por ela, até rirem juntos. Começam a
descobrir afinidades. NINA revela seu desejo
de procurar pela mãe. Enquanto vive o dilema
de manter seus instintos felinos e devora-la,
CARAMBOLA a ajuda a entender seu destino,
seu futuro. Quando ela está decidida a sair
pelo mundo, cães enormes rodeiam os dois,
provocando-lhes muito medo. CARAMBOLA
sai em defesa de NINA e enfrenta os inimigos.
NINA sai à procura dos pais, enfrentando o
trânsito, humanos, todo movimento da cidade.
Quando se encontra totalmente desesperada,
perdida e sozinha, ouve a voz de sua mãe que
lhe pede para voltar e retomar sua vida, sem
medo, porque ela ainda tem muito que crescer
e viver. CARAMBOLA volta estropiado, ferido
e cansado. Encontra com NINA e tornam-se
amigos. Mesmo assim, ele precisa seguir sua
vida de gato e ela de rato. Cada um segue seu
caminho. Sozinhos, mas com a perspectiva de
continuidade e crescimento.

aula de funcional
teen/kids
academia teen kids
parque da cultura
domingo / 16h às 18h / oficina
classificação + 3 anos
Aula funcional com atividades adaptadas para
crianças, que trabalha coordenação motora,
concentração e atividade física de forma
criativa e lúdica.
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oficina de kokedama
mariana grandizoli
parque da cultura
domingo / 16h às 17h / oficina
classificação livre
Kokedama é uma técnica japonesa próxima ao
bonsai, porém, um pouco mais simples. É uma
alternativa de cultivo onde as plantas estarão
sem nenhum tipo de vaso. Traduzindo do
japonês, koke (musgo) dama (bola). Além de
promover o contato direto das mãos com a terra/
barro, trabalha a concentração, observação,
e proximidade com a natureza e com o
belo. Durante essa oficina serão abordados
os diferentes aspectos das plantas e seus
diferentes tipos de habitat, substratos adequados
para cada tipo de planta, tipos de musgos,
possibilidades de linhas, adubação, exposição
a luz e regas.

1ºfliv e-sport de
votuporanga
território livre
domingo / 16h às 19h / jogos
classificação livre
O 1º campeonato e-Sport Fliv de Votuporanga
busca trazer a interação lúdica entre os
participantes através do jogo Free Fire na
plataforma mobile (celular) com etapa online e
semifinal e final presenciais.

canções para
atravessar a noite escura
katya teixeira e
andré venegas
palavras ao vento
domingo / 18h às 19h / música
classificação livre

capoeira
coletivo é angola
tecido marinho
leonardo oliveira
claire osório
parque da cultura
domingo / 16h às 17h / oficina
classificação livre (cadeirantes e
pessoas com mobilidade reduzida
Serão trabalhadas através de diagonais e
exercícios de centro as diversas técnicas
que levam o corpo a se expressar na dança
contemporânea com influência de diversas
técnicas como a capoeira, por exemplo.
Projeto realizado com o apoio da Prefeitura de
Votuporanga através do Programa Bolsa Cultura
2022, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo.

parque da cultura
domingo / 17h às 18h / dança
classificação livre
COLETIVO É DE ANGOLA - apresenta Capoeira
Angola, em formato de roda, resgatar os saberes
e conectar as pessoas com a história contada,
cantada e tocada. A bateria composta por
um atabaque, dois pandeiros, Berimbau médio,
Berimbau viola, Berimbau gunga, reco-reco
e agogô, a musicalidade que nos apresenta
memórias por suas letras e através do jogo a
brincadeira e a busca pela ancestralidade, uma
atividade para todas as idades.

A proposta surgiu a partir de espetáculos
realizados pela artista no período de pandemia e
que devido a acolhida do público, se converteu
em dois álbuns digitais em fase de lançamento
no período de abril e julho de 2022. E terá
uma edição especial no formato físico com a
publicação do livro/cd duplo que será lançado
junto com o espetáculo homônimo. Kátya Teixeira
é uma artista com carreira nacional e internacional
consolidada ao longo dos seus 28 anos de
trajetória. Este é seu sétimo CD solo. Nas canções
presentes nesta obra, existe a intenção de acessar
a nossa criança interior, que sobretudo com todos
os acontecimentos dos últimos anos, nos quais
estamos lidando com tanta dor e luto, pandemia,
questões sociais, ambientais e políticas tão duras.
Andamos, de fato, muito carentes de afeto e fé
de que isso tudo vai passar. Parafraseando o
poeta Thiago de Mello: ‘…faz escuro, mas eu canto,
porque a manhã já vai chegar”.
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fitdance: dosedupla
naty e paulin

popping (hip hop)
paulin

parque da cultura

parque da cultura

clara guerreira: 80 anos

domingo / 18h às 19h /
oficina de dança

domingo / 19h às 20h /
oficina de dança

território livre

classificação livre

classificação livre

O casal Dupla Dose, Paulinho e Natália, vem com
a oficina de dança Fitdance, proporcionando
o bem-estar social, autoestima, prática de
movimentos, equilíbrio do copo e mente e
principalmente experiências e os benefícios
de dança com uma boa mistura de ritmos.

Tendo como objetivo geral, proporcionar o
conhecimento, vivências na prática dá cultura Hip
Hop, através da oficina de Popping, estilo que
surgiu na Califórnia EUA, na década de 70,leva
o corpo a experimentar o movimento marcado
na batida dá música, causando o efeito dê
ilusionismo no corpo, na performance da dança.

filme_mulan
cinepraia
domingo / 18h às 19h30 / cinema
classificação livre
Para salvar seu pai doente de servir no Exército
Imperial, uma jovem destemida se disfarça de
homem para lutar contra os invasores do norte
da China.

espetáculo player one
palco das artes
domingo / 20h às 21h30 /
dança, circo e teatro
classificação livre
O Espetáculo Player One conta através da
dança, circo e teatro a história de três jovens
que são surpreendidos por um vírus eletrônico
os obrigando a passar por várias fases para
que não sejam digitalizados. O espetáculo usa
jogos eletrônicos como plano de fundo para
tratar de um tema dos dias de hoje, o bullying e
mídias sociais..

domingo / 21h / música
classificação livre
As cantoras Zu Laiê, Elis Ribeiro e Jaqueline
Cardoso celebram o legado da cantora Clara
Nunes, que completaria 80 anos em 12 de agosto
de 2022. O show traz um repertório consagrado
com interpretações arejadas e envolventes,
festejando e refletindo sobre a memória musical
brasileira, sobre a presença da mulher na música
e sobre as contradições e riquezas do nosso
Brasil a partir da consagrada discografia de Clara
Nunes, passando por todas as suas matizes e
fases musicais
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