Projeto Fala Escritor – Aqui você acontece!
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Resenha do Fala Escritor de Junho

O que falam do Fala Escritor!
Por: Vera Passos
O Projeto Fala Escritor foi uma ideia maravilhosa do jovem escritor poeta, Leandro de Assis, que
percebeu a falta de espaço para divulgar o seu trabalho, tendo como objetivo levar ao conhecimento do
público os novos talentos que se encontram escondidos. Sou participante ativa e percebo que a cada
edição descobrem-se novos valores nas letras e na música. Gente que escreve há anos, hoje tem onde
levar o seu trabalho à apreciação do público que cresce assustadoramente. Lá foram revelados desde os
mais velhos poetas, às crianças que escrevem suas primeiras quadrinhas com a maior dignidade.
Desses encontros mensais da livraria Saraiva conquistei amigos, companheiros da luta pela cultura, tais
como: Malú Ferreira, Josué Ramiro, Clara Maciel, Alberto Barreto, Luiz Menezes, Valdeck Almeida,
Renata Rimet, Pinho Sanasc, Carlos Ventura, Carlos Sousa, Cymar Gaivota, José da Boa Morte... São
tantos escritores que ainda irei escrever sobre suas vidas na arte. Dentre esses, alguns já conquistaram
alguns países da Europa e outros Continentes: Miriam de Sales, Carlos Ventura, Valdeck Almeida de
Jesus e Renata Rimet.
Eu, esta menina que saiu de Ubaíra aos 14 anos, conquistei a aprovação de uma antropóloga argentina
de Buenos Ayres e uma professora de Lisboa (Portugal) que, através da Internet, levam meu trabalho
em espanhol. Até onde vamos, não sei. O céu é o limite para quem trabalha com amor e dedicação.
Divulguem com seus amigos.
>Vera Passos é professora e poetisa<

Próximos eventos: 13.08 – 10.09 – 08.10 – 12.11 - Iguatemi
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Edição especial com mais espaço para recital
Um brinde ao Escritor... É o que se pode dizer da 20ª edição do Projeto Fala Escritor, ocorrida
na noite do dia 11.06.2011 na Livraria Saraiva do Shopping Iguatemi. De banner novo e com
costumeira sinergia, o brilhante projeto, que já virou marca na Bahia, mais uma vez aconteceu
e, muito oportunamente, fez os artistas, músicos e poetas acontecerem!
Aqui você acontece! Isto não é apenas uma frase pronta e muito menos um mero clichê. O novo
slogan do projeto reflete, e muito, o sentimento de muitos participantes e expectadores deste
belíssimo trabalho que é o Projeto Fala Escritor.

Canja Musical em dose dupla
A intervenção musical, momento que dispensa comentários,
ficou por conta dos músicos Sávio Andrade e da cantora Belpa
(fotos). O interprete Sávio Andrade se encarregou da abertura
do evento e, numa mescla precisa de boa música e belas poesias
- que o próprio declamou -, cantou e encantou a plateia, tendo
como ápice a apresentação em conjunto com o músico de uma
singela mostra do show choir Coronlaine...

Paralela à apresentação de Sávio, a cantora Belpa deu um show
à parte, interpretando músicas autorais e grandes sucessos
nacionais já conhecidos do grande público, e “falando ao povo
em língua de povo”, arrancou risos e aplausos. Os músicos
certamente não deixaram a desejar, mas com certeza deixaram
um gostinho de quero mais.

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.

Benjamin Batista – Academia de Cultura da Bahia
Será que poderia ficar melhor? É claro que podia,
e ficou... O brinde regado a cultura contou com a
presença inusitada e enriquecedora do presidente
da Academia de Cultura da Bahia (ACB), o jurista
e cantor lírico Benjamin Batista, que explanou
sobre o seu trabalho de criação de academias e
fomentação da cultura, citando inclusive em suas
falas o professor Helio Rocha. Benjamin não
poupou elogios ao projeto, chegado a conceituá-lo
como padaria espiritual e aproveitou para
convidar os presentes para a cerimônia de posse
dos novos acadêmicos que ocorreu no dia 17 de
junho, às 15hs na sede da entidade, situada na
capela do Colégio Dois de Julho, em Salvador. Na
cerimônia foram empossados os poetas Deomídio
Macedo e Renata Rimet, presidente e vicepresidenta da CAPPAZ na Bahia e diplomado
Valdeck Almeida de Jesus como membro efetivo.

Benjamin Batista –
Advogado, poeta e
presidente da
Academia de
Cultura da Bahia
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Assinaram o livro de presença
Renata Rimet, Leandro de Assis,
Valdeck Almeida de Jesus, Mateus
Santana, Pedro Raimundo, Benjamim
Batista, Ana Julia Reis, Marilza
Vieira, Regina L. de Carvalho,
Fernando Ferreira, Ana Paula Rocha,
Milena Temporal, Zizette Balbin,
Roberta Dugos, Clara Andrade, Polly
Reis, Sandro Pugas, Fernanda Lez,
Gabriel Magalhães, Isabel Menezes,
João Felipe, Daniela Eirado, Milena
Leão, Varenka de Fátima, Maria
Helena Galvão, Barbara O. da Silva,
Ana Paula Souza, Zenaide Goethals,
Vera Passos, Tairine Ceuta, Gildebson
Araújo, Letícia B., Mariluse Bacelar,
Marcelo C., Mabrise Carreiro, Josué
Ramiro, Luiz Vinícius, Ligia Mota,
Tiago C., Jamile Castro, Iraildo
Dantas, Tamires Cristina, Jancleide
Góes, Rubenita Dias, Vitor Argolo,
Karla Landir, Jeorgia Lia, Eduardo F.
Sampaio, Miriam Neri, Melú Ferreira,
Maria Del Pilar, Jairo Macário, Sueli
Temporal, Renato Fagas, Rubens
Nere,
Vania
Vilhena,
Wildes
Trigueiros, Rebeca de Santana,
Marcio dos Santos, Telma Delmondes,
Lucymar Soares, Simão Sousa, Dinalva
Macedo, Quele Macedo,
Paulo
Rogério, Galdino Silva, Kátia Dantas,
Carlos Souza, Jorge Carrano, Luiz
Menezes, Emérita Andrade, Thamy
Santana, Pinho Sannasc, Camila
Ceuta. E mais algumas rubricas.

É bastante oportuno lembrar que o projeto Fala Escritor,
idealizado pelo professor, historiador e poeta Leandro de
Assis, completou, com louvor, nada menos que vinte edições
ajudando a projetar artistas, escritores, músicos e poetas e
fazendo, de algum modo, o registro destes acontecimentos.
Parte desses registros se deve a alguém que fica por detrás
dos bastidores, ou melhor, por trás da câmera. A fotógrafa
oficial do projeto, Tairine Ceuta é, sem dúvidas, um
componente importante para o Fala Escritor, e os seus cliques
especiais já registraram muitos momentos únicos,
homenagearam pessoas notórias e apresentaram muitas
carinhas novas ao universo lítero-cultural.
Os poetas e escritores não se abstiveram de fazer parte do
espetáculo, e isto para o contentamento de todos... Numa
harmonia completamente singular, os poetas revezaram ente
si e interpretando poemas autorais e, em alguns casos,
homenageando autores já consagrados, declamaram, fazendo
jus ao nome do projeto que, de uma forma perfeita,
denomina-se “Projeto Fala Escritor”.
O jornalista e escritor Carlos Souza, que foi o mestre de
cerimônias do evento, já pode se sentir premiado, por
apresentar uma edição tão maravilhosa do projeto, na qual
esteve presente muita gente interessada em ver a cultura
acontecer.

Não se esqueça: marque presença e tenha seu nome divulgado na
próxima edição do Boletim.

Vinte edições e que venham as próximas. Uma coisa é certa e já está mais do que
provada... "Aqui, Você acontece"!

Você sabe escrever? Confia no seu talento?
A opinião de amigos e familiares é sempre bem vinda, mas nem sempre pode servir de
teste para a qualidade literária de nossos textos. Concursos e saraus não só dão visibilidade
ao escritor, como também pode render bons resultados como publicação dos textos em
livro ou um prêmio em dinheiro!
Pelo país inteiro há pessoas e organizações sérias que promovem antologias e disputas.
Confira estes:
www.almabrasileirapoema.blogspot.com, www.sesc.com.br
www.academiadeletrasdabahia.org.br, www.benfazeja.com

Sites Recomendados
www.saraiva.com.br
www.radiosol.com.br
www.raizonline.com/radio

Seminário da União Brasileira de Escritores
O Núcleo Bahia da UBE convida para o seminário “Literatura baiana:
rumos e perspectivas”, em homenagem ao Dia Nacional do Escritor.
O evento acontece dia 23 de julho (sábado), das 18h às 21h, no teatro
Eva Herz da Livraria Cultura, no Salvador Shopping.

www.cbn.com.br
www.correio24horas.com.br
www.atarde.com.br
www.tribunadabahia.com.br

As palestras serão ministradas por nomes como Ruy Espinheira Filho,
Valdomiro Santana, Aramis Ribeiro Costa, Germano Machado, Adelice
Souza, Araken Vaz Galvão, Valéria Pergentino entre outros.

www.guiadoocio.com.br

O seminário deverá contar ainda, com presença do presidente da UBE
de São Paulo, Joaquim Maria Botelho, que virá à Bahia para falar do V
Congresso Brasileiro de Escritores, que será realizado de 12 a 15 de
novembro, em Ribeirão Preto–SP.

www.funceb.ba.gov.br

Mais detalhes no site www.ube.org.br

www.revistaartpoesia.blogspot.com

www.fpc.ba.gov.br
www.almabrasileirapoema.blogspot.c
om
www.poesiabaiana.com.br
www.ibahia.com

Prêmio Valdeck Almeida de Jesus de Crônicas
Você conhece um escritor baiano? Fale sobre ele numa crônica de até 20
linhas (mais uma minibiografia de cinco linhas) e participe da 7ª edição do
Prêmio Literário Valdeck Almeida de Jesus – 2011.
Contato: valdeck2007@gmail.com. Site www.galinhapulando.com

Fotos dos eventos do Fala Escritor: Orkut e Facebook.
Créditos das fotos do boletim: Tairine Ceuta e Renata Rimet.
Textos desta edição: Pinho Sannasc
Contatos dos organizadores:

FALA ESCRITOR
Le a n d r o d e A s s i s , R e n a t a
Ri m e t , V a l d e c k A l m e i da d e

Carlos Souza: (71) 8122-7231 - E-mail - carlossouzamkt@hotmail.com
Blog: www.carlossouza.zip.net

J e s us , C a rl o s S o u z a , Fa u
Fe r r e i r a , C y m a r G a i v o t a ,
Pi n ho S a n n a s c

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.poeticadodiaadia.blogspot.com
Leandro de Assis: (71) 8831-2888 – E-mail - leandroicp@hotmail.com
Blog: www.malungupoeta.blogspot.com

Jornalistas Responsáveis:
Valdeck Almeida de Jesus
(MTE - 3880-BA)

Carlos Souza
(MTE – 6034-BA)

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

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

Não saia de casa sem antes
consultar o blog do Fala Escritor.
Imprevistos de última hora podem
mudar o local e horário do
evento.
www.falaescritor.blogspot.com
Se você tem alguma sugestão,
entregue por escrito a um dos
coordenadores
do
Fala,
ou
encaminhe
para
os
e-mails
falaescritor@hotmail.com
falaescritor@gmail.com

