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Resenha do Fala Escritor de Abril

Um brinde à Amizade
Por: Renata Rimet

Foi com um grande brinde à amizade que transcorreu a 18ª edição do Projeto Fala Escritor. Por
mais que desejássemos focar as atrações convocadas para compor o evento, era notória a reação do
público, seu comportamento carinhoso para com o grupo e demais presentes.
O texto de abertura foi uma homenagem à CAPPAZ - Confraria Artistas e Poetas pela Paz - que
completava seu terceiro ano de vida, incentivando e disseminando a Cultura de Paz, um conjunto
de valores, atitudes, tradições, comportamentos e estilos de vida baseados no respeito à vida, no
fim da violência e na programação e prática da não-violência, por meio da educação, do dialógo e
da cooperação, por entender que a promoção da Paz é um objetivo maior e mais abrangente do que
credos, filosofias e partidos políticos.
Contamos, na ocasião, com a presença dos confrades Deomídio Macêdo, Pinho Sannasc, Valdeck
Almeida de Jesus e Confreira Renata Rimet, que proferiu a homenagem.

Próximos eventos: 11.06 – 09.07 – 13.08 – 09.07 - Iguatemi
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Quem é o Escritor?
Com

seu

jeito

cativante,

Nelson

Santana (foto) disse a que veio,
apresentou uma história de vida repleta
de batalhas e muita poesia. Assim tem
sido a trajetória de orgulho do cidadão,
ser político, poético e principalmente
pai.

Agradecemos a visita
e divulgação entre
os amantes da
poesia.

“Bendito o que
semeia livro."
Castro Alves

Previstos e Imprevistos
Poderíamos dizer que foi uma edição
recheada de problemas técnicos, com
porta de vidro quebrada, excesso de
ruídos que impediram a performance
do grupo Canto In Verso,
cancelamento da mostra do vídeo
documentário "Martin Gonçalves e o
Teatro Baiano - Na mala muitas
ideias", de Cymar Gaivota.

Mas sem estes eventos entrarão na
agenda de apresentação do projeto o
mais breve possível.
O show que mereceu aplauso foi da
plateia, que permaneceu no espaço
Castro Alves, apoiou do início ao fim,
numa representação de amizade e
carinho que emocionou a todos os
presentes.

Clima amistoso
No clima de paz que envolvia o
ambiente, Luiz Menezes de
Miranda
prestou
belíssima
homenagem a Cymar Gaivota:
"...Guerreira menina, faceira,
ideal transformou, preconceito
quebrou, mostrando também que
um pássaro pode ser uma flor, por
que não mulher?"...

Lançar Livro
A Livraria Saraiva tem
critérios
próprios
para
cadastro e lançamento de
livros
em
suas
dependências. E não seria
diferente com os escritores
que lançam através do Fala
Escritor.
Para maiores detalhes,
solicite as informações e
formulários
através
de
falaescritor@hotmail.com
Fala Escritor, um espaço
onde o autor independente
ou
de
carreira
pode
expressar
sua
voz,
declamar, participar.

FLICA – Festival Internacional de Literatura de Cachoeira
A primeira edição da Festa Literária
Internacional de Cachoeira (Flica) está
programada para o período de 16 a 21
de agosto deste ano. Os nomes dos
participantes ainda não foram
divulgados, mas são esperados ao todo
35 autores locais, nacionais e
internacionais.

palestras e mesas de debate na tenda
climatizada e no auditório do Centro de
Artes, Humanidades e Letras (CAHL) da
Universidade Federal do Recôncavo da
Bahia (UFRB). A Flica foi um dos 19
projetos baianos contemplados pelo
edital Oi Futuro 2011, divulgado no dia
21 de março.

Os

Mais informações:

convidados

participarão

de

www.twitter.com/flicaoficial

FLIP – Festa Literária de Paraty
A FLIP 2011 acontece de 06 a 11
de julho, na cidade histórica de
Paraty-RJ.
A primeira exposição foi em 2003
e inseriu o Brasil no circuito dos
festivais
internacionais
de
literatura. Com os anos, a Flip
ficou conhecida como um dos
principais festivais literários do
mundo, não só pela qualidade dos
autores convidados, mas pelo

entusiasmo do público. Quem já foi
garante: “É uma oportunidade única
de encontrar grandes autores
andando pela rua, como Luís
Fernando Veríssimo, além de
conhecer uma das cidades mais
lindas do país”, afirma Valdeck
Almeida de Jesus.
Mais detalhes no site:
www.flip.org.br
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Assinaram o livro de presença
Deomídio de Macêdo, Pinho
Sannasc, Thamy Nascimento,
Acácia Reis, Maria do Carmo
Lima Cedraz, Larissa Santana
Garzedin Santos, Lucas Lima
Cedraz, Elder Gomes dos Santos,
Ednei Gomes dos Santos, Nelson
Santana, Nedson Gomes dos
Santos, Edneusa Santos, Denise
Reis, Luiz Menezes de Miranda,
Vera Lúcia Passos, Josué Ramiro
Ramalho, Marlene Araújo Filha,
Antonio
Carlos
Abreu
do
Nascimento Filho, Bismarque de
Jesus Santos, Carlos Junior, Lidia
Maria Santana, Maria Cristina
Santos, Varenka de Fátima Araújo,
Carlos Souza, Cymar Gaivota,
Francisco Carlos, Alexandra Souza
Fernandes, Ivonete Almeida de
Jesus, Simião Sousa, Rosane
Rubim, Cleide Machado Almeida,
Jorge Carrano, Renata Rimet,
Maria de Fátima Ferreira, Rebeca
de Santana da Silva, José Martins
Abbade, Jadesson do Vale da
Conceição, Paulo Sérgio Salvador,
Bruno Moura, Fábio Costa,

Luciana Lopes, Sidraque Campos,
Fábio Batista dos Santos, Sandra
Stabile de Queiroz, Tairine Ceuta,
Adailton de Jesus Barbosa.
Não se esqueça: marque presença e
tenha seu nome divulgado na próxima
edição do Boletim.

Não saia de casa sem antes consultar o
blog do Fala Escritor. Imprevistos de
última hora podem mudar o local e
horário do evento.

Se você tem alguma sugestão, entregue
por escrito a um dos coordenadores do
Fala, ou encaminhe para os e-mails
falaescritor@hotmail.com e
falaescritor@gmail.com

Projeto Fala Escritor
Idealizado por Leandro de Assis, o Fala Escritor tem por objetivo unir novos
escritores baianos e incentivar a escrita, a publicação e o lançamento de livros,
disseminar informações pertinentes à literatura e ao mercado editorial.
Colaboradores: Carlos Souza, Fau Ferreira, Cymar Gaivota, Valdeck Almeida
de Jesus, Pinho Sannasc e Renata Rimet.

Concursos Literários pelo Brasil todo
Uma boa oportunidade de o escritor testar a qualidade e receptividade de seus escritos é
participar de concursos. Pelo país inteiro há pessoas e organizações sérias que
promovem antologias, concursos, com premiações em dinheiro, diplomação e
publicação dos trabalhos vencedores. Confira estes: Sandra Stabile:
www.almabrasileirapoema.blogspot.com,
www.benfazeja.com,
www.gargantadaserpente.com/encanta/concursos.shtml e
www.academiadeletrasdabahia.org.br

Prêmio Valdeck Almeida de Jesus de Crônicas
Continuam abertas as inscrições para a 7ª edição do Prêmio Literário Valdeck
Almeida de Jesus – 2011. Este ano devem ser enviadas crônicas de até 20 linhas
sobre um escritor baiano, ou tema livre, juntamente com uma minibiografia de
até cinco linhas, para o e-mail valdeck2007@gmail.com. Maiores detalhes no
site www.galinhapulando.com

Leitura e escrita são
as armas do
escritor…

Congresso da União Brasileira de Escritores
O V Congresso Brasileiro de
Escritores vai ser realizado no
Centro Universitário COC Ribeirão
Preto (SP), de 12 a 15 de novembro.
Fala Escritor

Apoio cultural
O evento já tem, até o momento,
L e a n d r o d e A s si s,
apoio oficial da Prefeitura Municipal
Renata Rimet,
de Ribeirão Preto (por meio da
V a l d e c k A l m e i da d e
Fundação Instituto do Livro), da
J e s u s , Ca r l o s S o u za ,
Orquestra Sinfônica de Ribeirão
F a u F e r r e i r a , Cy m a r
Preto e da Fundação Biblioteca
G a i v o t a , P i n ho
Nacional.
San nasc
O presidente da UBE, Joaquim Maria
falaescritor@gmail.com
Botelho, visitou Ribeirão Preto
durante a última semana de janeiro,
para
discutir
providências
necessárias para a realização do
Prosa e Poesia.
encontro naquela cidade.
Acompanhado
do
diretor
de
Integração
Nacional
da
UBE,
Estamos na Web!
www.falaescritor.blogspot.com Menalton Braff, uma das reuniões

Galeria de fotos dos eventos: Orkut e Facebook

Contatos dos organizadores:

mais
importantes
foi
com
diretores do Sistema Universitário
COC. Com expressa delegação do
reitor Chaim Zaher, que apoia
integralmente o evento, os
diretores
mostraram
as
instalações que a instituição de
ensino cederá para acolher os
escritores e observadores que
estarão reunidos entre os dias 12
e 15 de novembro de 2011.
O Comitê Organizador está
definindo os procedimentos de
inscrição e participação de
associados e não-associados da
UBE.
Mais detalhes com Carlos Souza ou
no site www.ube.org.br

Visite:
www.saraiva.com.br
www.radiosol.com.br

Carlos Souza: (71) 8122-7231 - E-mail - carlossouzamkt@hotmail.com
Blog: www.carlossouza.zip.net
Cymar Gaivota: (71) 8754-5802 – E-mail - cy.s_041265@hotmail.com
Blog: www.expressaoeimpressao.blogspot.com
Fau Ferreira: (71) 8796-8846 – E-mail – fatyferreira@gmail.com
Blog: www.xxxx.com
Leandro de Assis: (71) 8831-2888 – E-mail - leandroicp@hotmail.com
Blog: www.malungupoeta.blogspot.com
Pinho Sannasc: (71) 8723-2335 – E-mail - sann.ba@hotmail.com
Blog: www.pinhoopoeta.blogspot.com
Renata Rimet: (71) 9207-3449 - E-mail: rimet2005@hotmail.com
Site: www.renatarimet.com

www.raizonline.com/radio
www.cbn.com.br
www.correio24horas.com.br
www.atarde.com.br
www.tribunadabahia.com.br
www.academiadeculturadabahia.
blogspot.com
www.revistaartpoesia.blogspot.co
m
www.guiadoocio.com.br

Valdeck Almeida de Jesus: (71) 8805-4708
E-mail: poeta.baiano@gmail.com
Site: www.galinhapulando.com

www.funceb.ba.gov.br

Fala Escritor na internet: www.falaescritor.blogspot.com,
www.twitter.com/falaescritor e no Orkut

www.almabrasileirapoema.blogsp
ot.com

www.fpc.ba.gov.br

www.poesiabaiana.com.br

