
 

 
 

Programação Estande Editora Melhoramentos 
23ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo 

 
 Lançamento do livro Um menino chamado Raddysson e mais os meninos de Portinari com Ziraldo 
 

Dias: 23, 24, 30 e 31 de Agosto 
Horário: 15h30 

 
 Lançamento do livro O Brasil no Papel em Poesia de Cordel com Mauricio de Sousa 

 
Dias: 23 e 31 de agosto  
Horário: 11h às 13h 
 

Serão autografados somente os livros comprados no estande da Melhoramentos no dia do evento. 
Disponibilidade de 70 senhas, a serem retiradas no ato da compra do livro do Mauricio de Sousa da Editora 
Melhoramentos, sendo permitida, uma senha por livro. 
 

 Exposição Izakaya por dentro dos botecos japoneses 
As ilustrações feitas por Mika Takahashi resolveu povoar o livro Izakaya: Por Dentro dos Botecos 
Japoneses com deuses, ninfas e animais da floresta. Dentre os animais, o guaxinim, como personagem 
lendário do bem comer e do bem beber, foi eleito o mascote natural destes estabelecimentos, que só 
surgem ao anoitecer, quando suas lanternas vermelhas começam a se acender. 

 
 Espaço Princesa Sofia 

O espaço Princesa Sofiarealizado em parceria com a Disney terá boneca da princesa Sofia em tamanho 
real para a garotada tirar fotos. 
 

 Espaço Galinha Pintadinha 
O espaço Galinha Pintadinha realizado em parceria com Bromélia e Redibra terá o boneco gigante da 
personagem para que os visitantes possam tirar fotos. 

 
 

23ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo 
 
Quando: De 22 a 31 de agosto de 2014  
 
Onde: Pavilhão de Exposições do Anhembi Av. Olavo Fontoura, 1.209 
Santana - São Paulo – SP 
 
Horário: de Seg. à Sex. das 9h às 22h | Sáb. e Dom. 10h às 22h  
(*dia 31/08 somente até às 21h com entrada até as 19h) 
 

Estande Editora Melhoramentos: G600 
www.editoramelhoramentos.com.br 

 

 
INFORMAÇÕESPARA AIMPRENSA 
(11)3081-1260 | 3062-9951 | (11) 98657-6894 

Jéssica Mendes (jessica@parceria6.com.br) / Júlia Ramos (julia@parceria6.com.br)  

Raquel Magalhães (raquel@parceria6.com.br) / AntouneNakkhle (parceria6@parceria6.com.br) 

(11)7717.5802 / (11) 98585.5551 
www.parceria6.com.br 
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