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No mês da Plana Festival, selecionamos lugares para comprar publicações independentes e desenvolver a criatividade

B_ARCO – Tem vontade de começar 
um zine ou publicar um livro, mas 

não consegue destravar a escrita? Esse 
centro cultural oferece diversas ofici-
nas literárias. A mais famosa é a minis-
trada pelo escritor Marcelino Freire. 
R. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 426.

TAPERA TAPERÁ – Nesse híbrido de 
biblioteca e livraria, alocado no 

segundo andar da Galeria Metrópole, é 
possível adquirir ou pegar emprestado 
diferentes tipos de obras independentes. 
Eventos de lançamento também ocor-
rem com frequência. Av. São Luís, 187.

ATELIER PIRATININGA – Se sua 
pegada é mais visual que literária, 

talvez se interesse pelos cursos desse 
ateliê mantido pelos artistas do Cole-
tivo Gravura. Por lá, é possível aprender 
técnicas como xilogravura e fotogra-
vura. R. Fradique Coutinho, 934.

BANCA TATUÍ – Na banca idealiza-
da pela Editora Lote 42 é pos- 

sível encontrar títulos de mais de 160 
pequenas editoras que passeiam por 
diferentes gêneros e costumam chamar 
a atenção por seus projetos gráficos 
ousados. R. Barão de Tatuí, 275.

UGRA PRESS – Nessa loja dedicada 
aos quadrinhos e à contracultura, 

a especialidade são as HQs independen-
tes. Entre os milhares de títulos, é pos- 
sível encontrar obras nacionais e impor- 
tadas que vão muito além das histórias 
de super-heróis. R. Augusta, 1.371.

TIJUANA – Em Higienópolis, a banca 
que pertence aos mesmos respon-

sáveis pela feira de arte impressa homô-
nima vende livros e catálogos de arte 
publicados por editoras dos mais 
diferentes cantos da América Latina. 
R. Minas Gerais, 350.

RIZOMA – Essa distribuidora de 
editoras independentes mantém 

um ônibus escolar amarelo repleto de 
livros de selos como n-1 edições e Ele-
fante. Batizado de booktruck, ele fica 
estacionado em frente ao restaurante  
Al Janiah, no Bixiga. R. Rui Barbosa, 269.

PARQUE BUENOS AIRES – Agora 
que você provavelmente está com 

as sacolas cheias de zines e livros, que 
tal se estirar na grama e dedicar algu-
mas horas à leitura? Esse parque fica a 
apenas 15 minutos de caminhada da 
Tijuana. Av. Angélica, s/n.
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