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hang ferrero

Programação especial do cinquentenário da Biblioteca 
Pública Machado de Assis: 

De 1 a 15 de outubro

Mostra Literária Millôr Fernandes

Mostra Literária Alice no país das maravilhas

1 de outubro

14h - Literatura e memória, com  João Chiodini (SC)

2 de outubro

14h - Encontro “Especial Vestibular: As fantasias eletivas 
em debate”, com Carlos Henrique Schroeder (SC)

3 de outubro

19h - Palestra “Literatura, Experiência e Modernidade”, 
com Gelson Bini (RJ)

4 de outubro

15h - Palestra “Ponto de vista: palavra aberta”, com Nelson 
Pereira (SC)

5 de outubro

10h - Palestra “Ler e sonhar”, com Miriam de Almeida (SC)

Biblioteca Pública Municipal Machado de Assis
Terceira Avenida, esquina com a rua 2500 - Centro

Atividades que acontecem nas
instalações da biblioteca
pública machado de assis

as demais Atividades da programação
acontecem na praça higino pio

gelson bini

isadora krieger

apoio cultural

parceiros

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

realização

iriam
Almeida

de

FERNANDA YOUNG

MARIO PRATA

LUÍS H. PELLANDA REINALDO MORAES



1º de outubro
segunda-feira

10h -  Início das atividades

10h15min - Guia de leitura: Histórias para encantar,
com Gelson Bini (RJ) (Educação infantil até 6º ano.)

14h15min - Guia de leitura: Contos de assombro,
com Gelson Bini (RJ) (Alunos do 7º ano até ensino médio.)

19h - Cerimônia de abertura da 3ª Feira do Livro de 
Balneário Camboriú

19h30min - Lançamento do livro “Tiaguinho, Ritinha 
e a Gaivota Felicidade” de Rosespíndola, com ilustrações 
de Victor Sieczko Lark e Jeanderson D’Agostini

22h - Término das atividades

10h -  Início das atividades

10h15min - Guia de leitura: Contos de assombro,
com Gelson Bini (Niterói/RJ)

14h15min - Guia de leitura: Histórias para encantar,
com Gelson Bini (Niterói/RJ)

19h20min - Performance poética, 
com Hang Ferrero e DJ Nilson Cwb (Itajaí/SC)

22h - Término das atividades

10h -  Início das atividades

10h15min - Guia de leitura: Histórias para encantar,
com Gelson Bini (Niterói/RJ)

14h15min - Guia de leitura: Contos de assombro,
com Gelson Bini (Niterói/RJ)

19h30min - Meus textos, minhas mídias,
com Mario Prata (MG)

22h - Término das atividades

2 de outubro
terça-feira

3 de outubro
quarta-feira

10h -  Início das atividades

10h15min - Guia de leitura: Contos de assombro, 
com Gelson Bini (Niterói/RJ)

14h15min - Guia de leitura: Histórias para encantar, 
com Gelson Bini (Niterói/RJ)

19h30min - Esferas, mitos e corações, 
com Isadora Krieger (SC)

20h15min - Lançamento do livro “Explorações 
cardiomitológicas” de Isadora Krieger

22h - Término das atividades

10h -  Início das atividades

10h15min - Guia de leitura: Histórias para encantar, 
com Gelson Bini (Niterói/RJ)

14h15min - Guia de leitura: Contos de assombro, 
com Gelson Bini (Niterói/RJ)

19h30min - Sesc Arte da Palavra - Circuito de Autores 
apresenta: "O comportamento humano em sua 
dimensão do sagrado e do profano", com Reinaldo 
Moraes (SP) e Ivens Scaff (MT).

22h - Término das atividades

4 de outubro
quinta-feira

5 de outubro
sexta-feira

6 de outubro
Sábado

13h -  Início das atividades

13 e 14h - Hora da contação Sesc: contação de 
histórias
Público recomendado: Alunos da educação infantil até 6º ano.

15h - Conversa com trovadores da União Brasileira de 
Trovadores de Balneário Camboriú

16h - Bate-papo “O movimento pendular: entre a 
crônica e o conto”,
com Luís Henrique Pellanda (Curitiba/PR)

18h - Bate-papo “Para além do masculino e do 
feminino”, com Fernanda Young (RJ)

20h - Lançamento do livro “Entre os três, eu sou o 
quarto”, com Audo Morel (Itajaí/SC)

23h - Encerramento das atividades

14h - Início das atividades

14h30min - Sarau livre (inscrições no local) 

16h às 20h - Espaço catarina: lançamento de livros dos 
autores catarinenses (agendamento até dia 6 de outubro 
pela e-mail atendimento@feiradolivro.org)

20h -  Encerramento oficial da 3ª Feira do Livro de 
Balneário Camboriú

7 de outubro
Domingo

se
liga!!

horário de funcionamento:
Segunda a Sexta: 10h às 22h

Sábado: 13h às 23h
Domingo: 14h às 20h

sinopses e classificação indicativa de
toda a programação estão no site:

www.feiradolivro.org/bc

agendamentos para grupos escolares até o
dia 30/9 pelo atendimento@feiradolivro.org


