
PATROCÍNIO REALIZAÇÃO

É tempo de
  leitura
na capital da 

literatura.

Ministério da Cultura,
Associação dos Livreiros de Passo Fundo e
Prefeitura Municipal de Passo Fundo apresentam:

BOURBON
SHOPPING

01 A 11
NOVEMBRO

ACOMPANHE NOSSAS PÁGINAS
NO FACEBOOK E INSTAGRAM
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Neste ano de 2018, Passo Fundo vi-
vencia a 32ª Feira do Livro, trazendo a FES-
TA DA CULTURA LITERÁRIA, nas suas dife-
rentes formas de manifestação, às pessoas 
desta cidade, de maneira muito especial 
aos estudantes, aos educadores e às famí-
lias. Quando pensamos a cultura literária, 
nos remetemos ao livro e às suas diferen-
tes formas de estimular o conhecimento e 
principalmente tudo o que envolve o mun-
do imaginário e mágico que o ato de LER 
propícia ao seu leitor.

A Feira do Livro de Passo Fundo é um 
evento aberto ao público e com entrada 
franca. Pela sua forma de organização, 
o evento vem aumentando sempre mais 
o público visitante, isso se dá devido ao 
envolvimento que acontece entre orga-
nizadores e as entidades locais. Damos 
oportunidade a todas as instituições edu-
cacionais e aos diferentes grupos sociais 
e culturais, tanto para apresentações bem 
como para participação. Passo Fundo está 
convidada para se fazer presente.

O palco da Feria do Livro se torna um 
espaço mágico pelas suas diferentes apre-
sentações e inspirações onde milhares de 
“olhos e rostos” se voltam para os espetá-
culos que ali são apresentados durante os 
dez dias da Feira. Na sua programação a 
Feira do Livro traz para Passo Fundo: escri-
tores, jornalistas, poetas e poesias, pales-
tras, teatro, música, cantos, oficinas, expo-
sições e livros! 

Para Patrono, temos o grande escritor, 
poeta e publicitário Luiz Coronel. Homem 
culto, que representa na literatura e nas diver-
sas expressões, em forma de contos e poesias 
o amado Rio Grande do Sul e, porque não di-
zer o Brasil também? 

Nascido em Bagé, 1938, chega a Porto 
Alegre ainda nos anos 60, tendo, muito jo-
vem, sua iniciação como professor de histó-
ria e literatura nos cursos de pré-vestibular. 
Formou-se em direito e ciências sociais pela 
UFRGS. Tem quatro filhos e aproximadamen-
te 70 livros escritos e publicados. Integrou a 
magistratura RGS de 1965 a 1970. 

Na condição de publicitário, deixa sua 
marca na criação de campanhas marcadas 
pelo conteúdo poético e pelo empenho de 
construção da imagem de seus clientes atra-
vés do apoio às atividades culturais.

Confessa que seu momento maior na 
propaganda foi a criação da primeira campa-
nha publicitária pela democratização do país. 
Pública semanalmente seus poemas, causos 
regionais e crônicas na imprensa da capital e 
jornais do interior.  Comparece há 20 anos em 
programação de TV recitando poemas.
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A Estátua de Elis, o Mural Far-
roupilha, o Projeto Dicionários, 
atingindo 50 mil exemplares con-
tando com 14 autores dicionarizados e 
tantas outras realizações tem a marca 
e presença deste escritor, homem 
de pensamento e ação. Os di-
cionários Machado de Assis 
, Guimarães Rosa e tam-
bém Carlos Nejar foram, 
lançados na Academia 
Brasileira de Letras. Guima-
rães Rosa também no Senado da República.

A obra infantil, “Coleção Esquilo” apon-
ta para 101.000 exemplares distribuídos às 
escolas do RS, formando um elenco de 8 vo-
lumes.

“A Comédia Gaúcha,” reunião de “cau-
sos” gaúchos,” de tradição oral, em cinco 
volumes, chega ao teatro este ano em curso, 
contando com nossos melhores atores em 
cena. Compositor, juntamente com Marco 
Aurélio Vasconcelos, criou verdadeiros clás-
sicos da música regional. Gaudêncio 7 Luas, 
Cordas de Espinho, confirmam, a assertiva.

Ao mesmo que integrando as ativida-
des culturais comparece às manifestações 
populares, sendo homenageado no carna-
val pela União da Vila do IAPI, como poeta da 
cidade e sendo um dos condutores do tema 
“Missões”, no desfile vencedor da Beija-flor. 
No ano de 2012 foi Patrono da 58ª Feira do 
Livro de Porto Alegre. Este é Luiz Coronel, 
um reinventor de si mesmo a cada dia que 
passa. Na condição de conferencista, realiza 
palestras em escolas, universidades, centros 
culturais do Rio Grande, do país e no exte-
rior, versando sobre temas relativos a comu-
nicação, história  e literatura.

Em 2016 foi homenageado em Madrid 
e Salamanca, tendo seu livro “Um Cronista 

Inesperado” onde narra sua infância e ado-
lescência em Bagé, sido escolhido livro de 
cátedra na Universidade de Salamanca, ca-
deira Literatura Brasileira.

Este o bajeense Luiz Coronel e em 
2018 é PATRONO da Feira do Livro de Passo 
Fundo.

Como educadora emérita, vem a Educa-
dora da vida toda, Maria Helena Bier Tróglio. 
Mulher integra que trabalhou por Passo Fun-
do desde sua terna infância, ensinando a ler 
e escrever aos jovens meninos e meninas do 
interior da cidade, inspirada pelo prazer de 
ensinar. Seu reduto é o bairro Santa Marta, 
onde atua até os dias de hoje como educa-
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dora. É atribuído a ela grande parte do desen-
volvimento do bairro. Lá, ela levou educação, 
saúde, lazer, cultura, conhecimento e desta 
forma engrandeceu Passo Fundo!

Como amiga do livro, foi escolhida a 
biblioteca da Escola Estadual Gomercin-
do dos Reis, sendo que nesta escola existe 
o desejo de evoluir no ato de ler e modificar 
a sua biblioteca. Os livros arrecadados neste 
ano serão doados para a Escola Gomercindo 
do Reis. O desafio é ver o projeto desta biblio-
teca evoluindo num esforço conjunto e, prin-
cipalmente pela participação dos moradores 
próximos da escola, além da contribuição dos 
Passo-fundenses.

E por fim, a homenagem - Memórias 
Póstumas a Gomercindo dos Reis. Sua vida 
literária teve destaque a partir do ano de 1947 
com o livro “Defendendo a Verdade”, posterior-
mente no centenário do município publicou: 
“Nuvens e Rosas” e “Jardim de Urtigas”, am-
bos de poesias, Também a Revista Canções 
do Rio Grande ficou pronta para os festejos do 
centenário, tinha publicações permanentes 
em jornais e revistas. Foi Membro Fundador 
da Academia Passo-fundense de Letras e do 
Instituto Histórico de Passo Fundo, participou 
da reunião de fundação do CTG Lalau Miran-
da onde dirigiu a primeira invernada artística.

feiradolivropf

feiradolivropf

Acompanhe nossas páginas
no Facebook e Instagram
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A logo, como podemos ver inspira: a expressão na cor- a leveza e o fluir suave na busca 
do entendimento e, podemos ver também quão grande e imenso é o universo do conhecimento 
através das letrinhas se movimentando livres no espaço. Os livros abertos, um voltado para cima 
e outro voltado para nós, um horizontal e o outro vertical que se unem entrelaçando-se entre si 
e abraçando-se de leve ao contorno da cuia, indicando assim, um mundo de possibilidades que 
estão disponíveis para todos, remetendo-nos também a pensar o quanto somos poderosos a 
partir do mundo do saber: quem lê sabe, que lê é culto, que lê é livre. E, por fim a cuia, ela é um 
marco! Companheira de todas as horas, sendo companheira individual e também nas rodas de 
amigos, passa de mão em mão. Na cuia ainda visualizamos os idealizadores da Feira do Livro 
desta cidade, ela lembra o passado, a história que unem o ontem à atualidade. Ela identifica um 
povo, uma história, uma caminhada que impulsiona as pessoas a olharem para frente!
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9h às 21h - Visitação aos estandes

::: PALCO PRINCIPAL :::

15h -  Palestrante: Luiz Coronel ( Patrono ) 
Tema: “O melhor do mundo são as crianças”
Público-alvo:  Crianças entre 7 a 10 anos

17h - Grupo Quiosque de Literatura Roberto 
Pirovano Zanatta (declamação de poesias)

19h - SESSÃO SOLENE - SHOW DE ABER-
TURA – Big Band – Universidade de Passo 
Fundo | UPF
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9h às 21h - Visitação aos estandes

::: PALCO PRINCIPAL :::

09h30min - Monja Isshin Havens, Sensei 
– Zen Budismo

dia 10/11 na grande final, onde deve ser apre-
sentada uma segunda poesia sempre de Luiz 
Coronel. Premiação: Serão premiados até o 5º 
Lugar com troféus e surpresas aos primeiros 
colocados.

15h – Escola Menino Jesus Notre Dame – 
Grupos de Danças

16h – Grupo de Danças Folclóricas – Uni-
versidade de Passo Fundo | UPF

16h30min -  Show musical com Léo Grazz

17h – Sarau do Samba

18h - Palestra: A Arte de Ser Infeliz: desar-
mando as armadilhas emocionais. 

Autor: Nelio Tombini, psiquiatra e psicote-
rapeuta. Membro do corpo clínico da Santa 
Casa de Porto Alegre e diretor da Psicobreve 
- Psiquiatria e Psicologia.

A Monja Isshin (Kathy Havens), Zen Budista 
é especialista em Psicanálise Humanista, 
falará, num bate-papo leve e descontraído, 
sobre como manter o foco e diminuir o es-
tresse a vida diária neste mundo de multi-
-tasking, tão cheio de distrações clamando 
pela nossa atenção.

14h – Escola Estadual Gomercindo dos Reis 
–1º Festival de Declamação Gaúcha – Luiz 
Coronel - Em homenagem ao Patrono da fei-
ra, será realizado o 1º Festival de declamação 
gaúcha inspirados na obra de Luiz Coronel, 
então patrono da feira 2018. O Festival de de-
clamação acontecerá no formato de compe-
tição nas categorias pré-mirim, mirim, juvenil, 
adulta – masculino e feminino, sendo que no 
sábado 03/11 acontece a classificatória, pas-
sando 10 participantes por categoria para o 
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9h às 21h - Visitação aos estandes

::: PALCO PRINCIPAL :::

14h30min – Orquestra Jovem Feliz  - Pro-
jeto social que pertence a  FM Escola de 
Música

15h – Oficinas do Quiosque de Literatura 
Roberto Pirovano Zanata – Grupo Violão

16h -  Violanto Duo Acústico – Show musical

17h – Debate - Literatura Fantástica Nacio-
nal e Policial, uma explanação do cenário 
da ficção no Brasil. 

Autores: Carlos Felipe de Mamam (Passo 
Fundo), autor do livro Bardíacos e Roberto 
Cruz (Carazinho), autor do livro Missão Fênix. 

Público-alvo: Crianças, jovens e adultos.

19h30min – BANDA LIBERTARTE – é uma 
banda que trabalha com meninos egressos 
do sistema socioeducativo, adolescentes 
que já cumpriram medidas no Case e hoje, 
conseguiram se reintegrar na sociedade. 
LibertArte significa liberdade através da 
ARTE.
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9h às 21h - Visitação aos estandes

::: PALCO PRINCIPAL :::

9h30min – Autor:  Kalunga

Tema: Encontro com Kalunga, o poeta brin-
calhão! 

Público-alvo: Infanto Juvenil, juvenil e edu-
cadores

Kalunga – é poeta, escritor de literatura 
infantil e infanto juvenil, contista, artista, 
compositor e palestrante. É o poeta brinca-
lhão que encanta a criançada!

15h30min – Sinopse: “Um Conto de Fadas 
é a história de um rato que aprende a ler 
com uma jovem chamada Cinderela, mas 
que é obrigado a fugir por causa da malva-
da madrasta.

17h – Viajando no Mundo da Fantasia – 
Instituto Menino Deus

18h – Grupos Notredance – Colégio Notre 
Dame

18h40min – Coral da Universidade de 
Passo Fundo | UPF

19h – Autor: Kalunga 

Tema: Melhor Idade, Eterna Infância!

Público-alvo: jovens, adultos, turma da me-
lhor idade, educadores...

20h – Grupo de Danças – Universidade de 
Passo Fundo | UPF

14h30min – Autor: Kalunga 

Tema: Encontro com Kalunga, o poeta brin-
calhão! 

Público-alvo: Infanto Juvenil, juvenil e edu-
cadores
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9h às 21h - Visitação aos estandes

::: PALCO PRINCIPAL :::

9hs30min –  Autor: Felipe Shen

Tema: A importância da leitura infantil na re-
lação entre pais e filhos.

Público-alvo: Estudantes, educadores, pe-
dagogos, escritores, famílias

Com a chegada da paternidade, a hora de 
colocar as meninas para dormir virou um 
grande momento entre pais e filhos, com 
pedidos especiais para contar histórias “do 
meu pensamento”. 

16h30min – Grupo de Choro | UPF

17h -  Arte e Literatura – Inst. Menino Deus

18h – Palestrante - Maria Elisabeth da Silva 
Barbieri

Tema da pales-
tra: Sepé Tiaraju, 
o guerreiro da 
paz!

Público-alvo: pro-
fessores, estu-
dantes, historia-
dores, espíritas, 
espiritualistas e o 
público em geral, 
que se interessam pela história do Rio Gran-
de do sul.

19h30min – Palestrante: Célia Diniz -  Após 
perder dois filhos, Célia superou sua dor e 
hoje é escritora e palestrante. 

Tema: Vencendo a dor da morte.

Público-alvo:  Pes-
soas enlutadas , 
professores, estu-
dantes, historia-
dores, espíritas, 
espiritualistas e o 
público em geral.

14h30min –  Autor: Felipe Shen

Tema: A importância da literatura infantil na 
relação entre pais e filhos

Público-alvo: Estudantes, educadores, peda-
gogos, escritores, famílias

15h30min – Sinopse: “Um Canto de Fadas 
é a história de um rato que aprende a ler 
com uma jovem chamada Cinderela mas 
que é obrigado a fugir por causa da malvada 
madrasta. 
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9h às 21h - Visitação aos estandes

::: PALCO PRINCIPAL :::

9h30min – Autor: Mary e Eliardo França

16h – Sarau Literário do DATI

17h – Seminário Práticas de Bibliotecas 
Públicas - Alexandre da Rosa

18h - Viajando no Mundo da Fantasia – 
Instituto Menino Deus

19h – Rodrigo Lopes – Jornalista da RBSTV

Começou no jornalismo ainda como au-
xiliar de Redação, no jornal Zero Hora de 
Porto Alegre, em 1996. Formado pela Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul, em 
2001, tem especialização em Jornalismo Li-
terário pela Academia Brasileira de Jorna-
lismo Literário e em Jornalismo Ambiental 
pelo International Institute for Journalism, 
de Berlim. É autor do livro Guerras e Tor-
mentas, editado pela Besouro Box. A obra 
foi finalista do Prêmio Jabuti 2012 na cate-
goria Reportagem. 

20h  - Lojas Pompéia – bate-papo fashion

Tema: “Escrevendo, a gente fica íntima do 
prazer de criar”.

Público-alvo: Estudantes, educadores, pe-
dagogos, escritores e famílias

14h30min – Autores: Mary e Eliardo França

Tema: “Escrevendo, a gente fica íntima do 
prazer de criar”.

Público-alvo: Estudantes, educadores, pe-
dagogos e escritores

O casal Mary e Eliardo França é um dos gran-
des fenômenos do mercado editorial brasilei-
ro. Autores de livros para crianças há 39 anos, 
juntos têm mais de 300 títulos publicados. 

15h30min - Canto Coral da Escola Munici-
pal de Ensino Fundamental Coronel Sebas-
tião Rocha , em  parceria com a CUFA (Central 
Única das Favelas) .
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9h às 21h - Visitação aos estandes

::: PALCO PRINCIPAL :::
9h30min – Autor: Alexandre Brito

Tema: Onde a Palavra se Diverte

Público-alvo: Estudantes.

14h30min – Autor: Alexandre Brito

Tema: Onde a Palavra se Diverte

Público-alvo: Estudantes, educadores, co-
munidade em geral.

16h30min - Orquestra de Câmara | UPF

17h45min – Núcleo Suzuki | UPF

18h – Canta Instituto Menino Deus

19h – Sessão de abertura: Movimento pela 
Paz - Sepé Tiaraju 

Promoção: Ministério Público de Passo Fundo 

Apresentação – Bailar Centro de danças

19h30min – Palestra: Marcos Rogerio Vaz 
Pinto - Superintendente das Atividades dos 
Educadores da Seicho-No-Ie.

Público-alvo: Instituições educacionais, or-
ganizações diversas, ONGs, igrejas, associa-
ções, voluntariado e comunidade em geral.

 20h30min - Banda Repé | Show Musical

feiradolivropf

feiradolivropf

Acompanhe nossas páginas
no Facebook e Instagram
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9h às 21h – Visitação aos estandes

::: PALCO PRINCIPAL :::
9h30min – Oficina - Movimento pela Paz - 
Sepé Tiaraju

Palestrante: Luis Dill – escritor e jornalista

Público-alvo: Escolas estaduais e municipais.

ter em Neurolínguística pelo Instituto Zelia 
Villarinho. Cursou Medicina Veterinária na 
Ufrgs, graduou-se em Pedagogia Empresa-
rial na Ulbra, em Gravataí. Atualmente, estu-
da Filosofia na Ufrgs. 

17h –  Concerto de Bolso – Músicos:  Julio 
Pithan (tenor) e Renan Chapuis (pianista).

18h – Teatro Sesc – Homem Banda - Quan-
do ao longe soa um harmonioso acordeon, 
acompanhado por chocalhos, pratos, bum-
bos, apitos, imagina-se que lá está a banda! 
E, está mesmo, mas não uma banda comum 
e sim uma banda inteira, feita apenas de um 
homem só. Mauro Lauro Paulo, um artista 
inventor que, aliado ao público, traduz sua 
tamanha inquietude entre um espetáculo e 
uma parafernália cheia de sonoridade. 

19h – Grupo Atitude  – Dança

19h30min – Tailor Diniz  tem 16 livros publica-
dos, entre eles “Transversais do tempo”. Melhor 
Livro de Contos do 
Prêmio Açorianos 
e Associação Gaú-
cha de Escritores 
(2007). “Em linha 
reta”, semifinalista 
do Prêmio Ocea-
nos de Literatura 
(2015), e Crime na Feira do Livro, traduzido para 
o alemão e lançado na Feira de Frankfurt em 
2013. 

20h30min – Les Chapuis Música e Dança  

14h30min – Oficina pela Paz

Palestrante: Luis Dill – escritor e jornalista

Tema: “Todos contra Dante”

Público-alvo: Estudantes escolas municipais 
e interessados

Luis Dill é formado em jornalismo pela 
PUC/RS e escritor. Como escritor estreou 
com a novela policial juvenil “A caverna dos 
diamantes”. Possui mais de 40 livros publi-
cados. Uma de suas obras mais atraentes é 
o livro “Todos contra Dante”, publicado pela 
Companhia das Letras. 

15h30min  – Oficina pela Paz  - Entre o olhar e 
o abraço, o verbo amar para encontrar a Paz!

Autora: Karin Fonseca Kestering, é mas-

Livreto Feira do Livro_2018_B.indd   13 21/09/2018   17:47:16



9h às 21h – Visitação aos estandes

::: PALCO PRINCIPAL :::

14h – Sarau Literário  - Academia Passo-
-fundense de Letras

14h30min – Invernada Mirim DT Simpasso

16h30min – Colégio Salvatoriano Bom 
Conselho

18h – XXI Café Filosófico 
O BRASIL APÓS AS ELEIÇÕES.

Mesa-Redonda com o Prof. Dr. Mauro Ga-
glietti (Cientista Político) e o Prof. Dr. Ginez 
Leopoldo Campos (Economista), sob a 
coordenação de Maicon Rodrigo Tauchert 
(Law Technology Solutions)

19h – Emily Teixeira de Morais - EMEF 
Santo Antônio

19h30min – Teatro SESC - Bandinha  Di 
Da Dó - Um Show inédito e irreverente que, 
regido por palhaços, virá um espetáculo e, 
acompanhado pelo público, se transforma 
em uma verdadeira festa. Com uma bem 
humorada mistura de rock e ritmos tradi-
cionais, a bandinha Di Dá Dó contagia o pú-
blico com sua música, apresentando uma 
nova experiência sonora e visual.

20h30min – Gabi Vargas e Banda  - Blues
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9h às 21h – Visitação aos estandes

::: PALCO PRINCIPAL :::

10h – Livre

15h – Oficinas do Quiosque de Literatura 
Roberto Pirovano Zanatta – Grupo Coral

16h – Clube da Dança de Passo Fundo

16h30min -  Baillar Centro de Danças

17h – Petipá Espaço da Dança

18h – Orquestra SESI/METASA

19h – Duca Leindecker
            Música e Literatura 

Duca Leindecker, nasceu em Porto Ale-
gre, em 1970. Iniciou sua vida artística com 
13 anos de idade e de lá para cá construiu 
uma sólida trajetória como instrumenta-
lista, compositor, produtor artístico, pales-
trante e escritor. Como escritor destacam-
-se os livros: “A casa da esquina”, “A favor 
do vento”, “O menino que pintava sonhos”. 

Não perca esta apresentação!
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