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A 3a Feira Nacional do Livro, que será realizada 
de 8 a 17 de agosto em Ribeirão Preto, terá a 
presença de centenas de escritores brasileiros e 
estrangeiros, uma programação cultural paralela 
riquíssima e uma presença de editoras, livrarias 
e distribuidoras de livros ainda mais significativa 
do que nos anos anteriores. E para dar mais 
brilho ainda ao evento, vai acontecer junto com a 
Feira de 2003 o respeitadíssimo Encontro 
Nacional de Editores e Livreiros, que vai trazer à 
cidade as principais autoridades e especialistas 
no assunto, inclusive do Exterior, e vários dos 
mais importantes formadores de opinião do País. 
Festejada no meio editorial e livreiro brasileiro 
como um dos grandes acontecimentos do setor 
no ano, a Feira de Ribeirão será a maior e mais 
importante em 2003 (nos anos ímpares, não 
acontece a tradicional Bienal do Livro de São 
Paulo) no Estado de São Paulo, o principal 
mercado do País. Além disso, ela já é uma das 
quatro feiras de livro mais badaladas do Brasil e 
está ajudando a consolidar Ribeirão Preto como 
cidade dos livros e da leitura. 
A 3a Feira do Livro de Ribeirão tem como 
realizadores a Prefeitura de Ribeirão Preto, a 
Câmara Brasileira do Livro (CBL) e a Associação 
Nacional de Livrarias (ANL). Entre os apoiadores 
estão órgãos como o Ministério da Cultura, o 
Sebrae o Sesc e entre os patrocinadores, 
empresas como o Banespa, a Telefônica e a 
Votorantim. 

Até dia 6 
Exposição - Exposição Individual do artista Paulo 
Rezende (Uberaba-MG), selecionado pelo 
Programa Exposições / 2003. No Centro Cultural 
Campos Elíseos. Horário de visitação: de 
segunda a sexta-feira, das 8 às 17h. 

Até dia 8 
Exposição "Leonello Berti" - Evento paralelo ao 
28° SARP - Salão de Arte de Ribeirão Preto 
Nacionai-Contemporâneo / Comemorativo ao 
Aniversário de Ribeirão Preto. Leonello Berti 
nasceu em Florença na Itália, no ano de 1927. 
Em 1966, instalou-se em Ribeirão Preto, onde 
viveu e trabalhou até 1976, quando faleceu. Sua 
participação no movimento artístico na década 
de 60 em Ribeirão Preto foi marcante. Fazem 
parte desta exposição as pinturas de Leonello 
Berti pertencentes ao acervo do MARP, 
recentemente restauradas pelo Programa de 
Apoio a Museus da Vitae. Uma delas é a obra 
premiada em 1975 no I SARP. No MARP 
Unidade Centro de Convenções Ribeirão Preto. 
Horário de visitação: de segunda a sexta-feira, 
das 8h30 às 18h. Permanência até 8 de agosto. 

Exposição "Signos Revisitados" - Exposição 
individual da artista Odilia Mestriner (Ribeirão 
Preto-SP) / Exposição paralela ao 28° SARP. No 
Espaço Cultural Folha Ribeirão (Rua General 
Osório, 882, Lj 1, Centro). Horário de visitação: 
de segunda a sexta-feira, das 9 às 18h. 

Dial 
28° SARP Abertura do 28° SARP - Salão de Arte 
de Ribeirão Preto Nacionai-Contemporâneo. 
Evento vinculado à programação cultura! da 3a 

Feira Nacional do Livro. Na abertura, será feita a 
entrega dos três Prêmios Aquisitivos. 
Considerado um dos mais importantes do país, o 
SARP é um salão de arte contemporânea de 
projeção nacional que oferece a jovens talentos 
a oportunidade de mostrar sua produção. Vários 

artistas que hoje s ão reconhec idos 
nacionalmente já passaram pelos SARP e suas 
obras foram adquiridas para o Patrimônio 
Público Municipal por meio dos prêmios 
aquisitivos do Salão. No MARP - Museu de Arte 
de Ribeirão Preto, às 20h30. Horário de 
visitação: de terça a sexta-feira, das 9 às 18h; 
sábados, domingos e feriados, das 12 às 18h. 
Permanência até 03/09. Informações e/ou 
agendamento para visitas monitoradas com 
ação-educativa (16) 635-2421, das 9 às 12h e 
das 14 às 18h, de terça a sexta-feira. 
Programação completa do evento no site: 
marp.cultura@ribeiraopreto.sp.gov.br 

Concerto de Piano - Arthur Moreira Lima -
Pianista brasileiro de projeção internacional que 
se destacou como intérprete de Chopin. Morou 
em Moscou e Viena, onde se firmou como 
concertista. De volta ao Brasil, continuou 
atuando como solista, gravando compositores 
nacionais como Ernesto Nazareth. Também se 
infiltrou pelo terreno da música popular, tocando 
com Nelson Gonçalves, Ney Matogrosso, 
Raphael Rabeilo, Paulo Moura e o grupo de 
choro Época de Ouro, entre outros. Programa 
Chopin, Beethoven, Bach, Ernesto Nazareth, 
Radamés Gnatallí, Noel rosa e Villa-Lobos, 
entre outros.No Theatro Pedro II, às 21 hs. 
Realização: 26'3 Jornada de Cardiologia. 
Ingressos: Platéia, frisa e balcão nobre: R$ 30, 
balcão simples e galerias: R$20. 

Cine MIS - O projeto Cine MIS, da Secretaria 
Municipal da Cultura, exibe o filme Imensidão 
Azul, de Luc Besson. No MIS (Museu da Imagem 
e do Som), às 20h. Entrada franca. 

Dia 2 
Música Apresentação da Orquestra Sinfônica de 
Ribeirão Preto pela Série Grandes Concertos 
sob a regência do maestro Cláudio Cruz. 
Solistas: Philip Hefti e Vatentin Wandeier 
(Suíços). Programação: obras de Edíno Krieger, 
Félix Mendelssohn, Charles Gounod . 
Realização: Secretaria Municipal da Cultura e 
Sociedade Lítero Musical de Ribeirão Preto. No 
Teatro Municipal, às 21 h. Entrada Franca. 

Bate-papo - Tradicionalmente o MARP faz um 
bate-papo na manhã seguinte à abertura de 
exposições. Presença dos artistas premiados no 
28° SARP - Salão de Arte de Ribeirão Preto 
Nacionai-Contemporâneo. No MARP - Museu de 
Arte de Ribeirão Preto Pedro, às 10h. Evento 
gratuito, aberto aos artistas plásticos e 
interessados. 

Dias 3,10,17,24e31 
Café da Manhã - Apresentação de chorinho e 
outros gêneros da MPB com o grupo Roxinóis. 
Os visitantes são recebidos com cafezinho, chá e 
biscoitos. Nos dias 10 e 24 haverá participação 
especial da Trupe Alambike, do Curso de Artes 
Cênicas das Faculdades Barão de Mauá. A 
partir das 10h, na área que reúne os Museus 
Histórico e do Café (USP). 

Galeria de Arte a Céu Aberto - Artistas plásticos 
expõem e comercializam suas obras. A 
programação paralela eventualmente inclui 
apresentação de grupos musicais, atividades 
artísticas e exposição de Numismática e 
Filatelia. Das 9h às 14h, na praça Sete de 
Setembro (Aureliano de Gusmão), no Centro. 

Pintando na Sete - Oficina de artes infantil 
gratuita, ministrada pelo artista plástico Macalé. 
Atividade semanal simultânea ao projeto Galeria 
de Arte a Céu Aberto. Realização: Secretaria 
Municipal da Cultura e 
Cine Clube Cauím. Das 10h às 12h, na praça 
Sete de Setembro. 
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