Projeto Fala Escritor – Aqui você acontece!
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Fala Escritor de Segundo Aniversário! - Agosto

Por: Leandro de Assis e Redação

A

edição de aniversário do Fala Escritor foi uma tremenda festa, digna de um

projeto que abre as portas para artistas da palavra e da musicalidade baiana há
vinte e quatro edições. O público, formado por aqueles que acompanham a
trajetória do Fala Escritor desde o início, e também por recém chegados, vibrava
a cada participação, cantando junto com Iara Castro sucessos da Música Popular
Brasileira.
Os apresentadores Leandro de Assis e Valdeck Almeida de Jesus homenagearam
aqueles que não puderam estar presentes, mas que, certamente, se tivessem
oportunidade, estariam comemorando conosco: Isaac Mattos, Luiz Lyrio e Dante
Barbosa. Que possam estar desfrutando das maravilhas de Deus no mundo
espiritual.
Tairine Ceuta, fotógrafa oficial do projeto, se divertiu, juntamente com o público,
com a apresentação de Inaê Sodré. Inaê, além de viajar na filosofia, deu show de
poesia com enfoque na Região Nordeste. Nesse aspecto ela foi acompanhada por
outros poetas, que também homenagearam o Nordeste e o Sertão.

Próximos eventos: 10.09 - 08.10 – 12.11 – 10.12 - Iguatemi

Fala Escritor
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Quem são os Escritores?

Inaê - poeta

E para quem pensava que estava chegando ao fim, ainda
tinha o quadro ‘Quem é o Escritor?’ e o convidado da
noite foi Luiz Menezes de Miranda que aproveitou bem a
oportunidade para recitar mais de dez poemas de sua
autoria, fazendo com que sua obra mostrasse para o
público quem ele é. E quem é Luiz Menezes de Miranda? É
um dos poetas mais atuantes e vibrantes do cenário
soteropolitano. A outra convidada da noite foi Inaê, que
deu um verdadeiro show. Recitou cordel, falou de teoria
literária e descontraiu o público com uma apresentação
digna de uma peça de teatro. Afinal, a poetisa também é
Luiz Menezes - poeta
atriz e luta em prol da democratização da arte!

Iara Castro: musa do Fala Escritor
A noite encerrou com música na voz de Iara Castro e comes e bebes
oferecido pelo aniversariante da noite, ele mesmo: Luiz Menezes de
Miranda.
A presença de Iara Castro, foi mais uma vez marcante e sedutora. Com
sua voz e musicalidade, ela encanta todas as vezes que participa do
projeto. Iara trouxe no repertório músicas de sua autoria e de grandes
nomes da MPB, com uma interpretação ímpar. A cantora fez com que o
público pedisse bis ao final do evento, o que foi atendido com a
simpatia e o entusiasmo de sempre, que já é uma marca da artista.

Tivemos a mini apresentação da peça ‘Salada Completa’
que está em cartaz no Teatro SESI - Rio Vermelho. As
próximas apresentações acontecem dias 03, 04, 10 e 11 de
setembro, sempre às 20 horas.
Ewérton Matos (foto, ao microfone), é ator e radialista,
parceiro do Projeto Fala Escritor.

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.

Salada Completa – peça teatral

As dores da seca foi o livro da vez

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.

Teresinha Santos

Logo depois, o Sertão voltou a nortear a
programação com o lançamento do livro
‘As Dores da Seca’ de autoria da
simpaticíssima
escritora
Teresinha
Teixeira Santos que veio de Ganambi
especialmente para lançar no Fala
Escritor.
Juntamente
com
ela,
apresentou-se o ator Deomídio Macedo,
fazendo uma dramatização da situação
sertaneja.
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Quem marcou presença no Fala Escritor
Assinaram a lista de presença,
participando,
inclusive,
dos
sorteios:
Maria de Fátima, Renata Rimet,
Jorge Carrano, Vera Lúcia, Pinho
Sannasc, Tairine Ceuta, Iraildo
Dantas, Rosane Rubim, Elisabeth
Saldanha, Eduardo de Carvalho,
Ubirajara
Souza,
Edilúcio
Fernandes, Tássio Revelat, Milicne
Tevia,
Ari
Donato,
Deomídio
Macedo, Jaime Poeta, Valter Luz,
João Roberto, Lucicleide Oliveira,
Carla Maynart, Cintia A., Marilene
Alves, Varenka de Fátima, Naelson
Ceuta, Quele Macedo, Antonila
Cardos, Arend Becker, Carlos
Barreto, Alice Verena, Cristiano
Sousa, Teresinha Teixeira Santos,
Marta Becker, Arlete Sales, Sonia
Mello, Edilson Almeida ( O Velho
Viajante), Idalmar Souza, Danielle
Dutra, Mario José Souza Teixeira,
Marisoldo Paranaguá, Lolly Costa,
Mary Ramos, Reni Mendes, Naggai
Monteiro, Tereza Carvalho, Nildes
Trigueiros, Lilian Fagundes, Higos
Teixeira Magalhães, Hiago Teixeira
Magalhães, Dinalva de Jesus,
Francielle
Santana,
Gabriel
Macêdo, Fernanda Lima, Ademilde
Lima, Josué Ramiro, Jau de
Almeida, Tina Tude, Inaê Sodré,
Vanise Alves Vergasta, Lucymar

Soares, Salatiel Santos, Leandro de Assis, Iara Castro,
Carlos Souza, Valdeck Almeida de Jesus, Rosana Paulo e
outros que rubricaram o nome na lista.

COMO TUDO COMEÇOU
O Projeto Fala Escritor nasceu através da iniciativa do
escritor Leandro de Assis. Em 2009 ele procurou por
pessoas capazes de tocar o projeto para frente. Assim,
reuniu uma equipe de escritores e escritoras com nomes
já conhecidos no meio literário como os jornalistas
Valdeck Almeida de Jesus e Carlos Souza, as blogueiras
Delirium (Monique Jagersbacher) e Fau Ferreira, o
sindicalista e cientista social Grigório Rocha e a
administradora e estudante de letras Renata Rimet.
Juntos, eles fizeram dez edições do Fala Escritor,
levaram o projeto ao Fórum Social Mundial Temático –
Bahia, realizaram uma edição especial no Espaço Cultural
da Câmara Municipal de Salvador, lançaram o livro Fala
Escritor em Prosa e Poesia, além de propiciar o
lançamento de mais 21 livros de diversos autores, e abrir
espaço para poetas e poetisas recitarem seus poemas,
esclarecer aspectos e dúvidas sobre o mercado editorial e
trazer ao público boa música. Atualmente a equipe é
composta por Leandro de Assis, Valdeck Almeida de
Jesus, Renata Rimet, Fau Ferreira, Carlos Souza, Pinho
Sannasc, e Cymar Gaivota.
Não se esqueça: marque presença e tenha seu nome
divulgado na próxima edição do Boletim.

Dupla de apresentadores

A

dobradinha Leandro de Assis e Valdeck Almeida de Jesus
foi parte do show de aniversário. Com muita versatilidade e
jogo de cintura os dois poetas fizeram as honras da casa e
descontraíram o ambiente com um belíssimo trabalho.
A ideia de ter duas pessoas no comando de palco deu certo,
pois, enquanto uma delas toma a frente dos trabalhos, a outra
assessora no som, nos contatos com os poetas e nos bastidores.

Leandro de Assis e Valdeck Almeida de Jesus

Sites Recomendados

Congresso da União Brasileira de Escritores
A UBE retoma a tradição e promove o Congresso Brasileiro de Escritores,
cuja edição mais recente ocorreu em 1985, em São Paulo.

www.saraiva.com.br
www.radiosol.com.br
www.raizonline.com/radio
www.cbn.com.br
www.correio24horas.com.br
www.atarde.com.br

O V Congresso Brasileiro de Escritores será realizado de 12 a 15 de
novembro, em Ribeirão Preto–SP, com uma programação variada e
moderna. Serão quatro dias de palestras, oficinas literárias, mesas
redondas e debate.
Mais detalhes no site www.ube.org.br/congresso

www.tribunadabahia.com.br

II Encontro de Escritores Baianos Independentes

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

Estão abertas as inscrições para o II Enebi - Encontro de Escritores Baianos
Independentes, que será realizado dias 9, 10 e 11 de setembro de 2011, na
Biblioteca Pública do Estado (Rua General Labatut, 27 – Barris, Salvador-BA) –
Informações: (71) 3252-1693 / 8146-0940 ou e-mail: lealomnira@yahoo.com.br

Prêmio Valdeck Almeida de Jesus de Crônicas
A 7ª edição do concurso homenageia escritores baianos. Envie uma
crônica de até vinte linhas e minibiografia de cinco linhas para:
valdeck2007@gmail.com
Mais informações no site www.galinhapulando.com

Fotos dos eventos do Fala Escritor: Orkut e Facebook.
Créditos das fotos do boletim: Carlos Souza e Renata Rimet.
Textos desta edição: Leandro de Assis e Redação

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

FALA ESCRITOR
Lea ndro de Assis, Renata
Rimet, Valdec k Almeida de
Je sus, Carlos Souza, Fau
Ferrei ra, Cymar Gaivota , Pinho
S annasc

Cymar Gaivota: (71) 8754-5802 – E-mail - cy.s_041265@hotmail.com
Blog: www.expressaoeimpressao.blogspot.com

Jornalistas Responsáveis:

Fau Ferreira: (71) 8796-8846 – E-mail – fatyferreira@gmail.com
Blog: www.poeticadodiaadia.blogspot.com

(MTE - 3880-BA)

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

Carlos Souza

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 Facebook

Valdeck Almeida de Jesus

(MTE – 6034-BA)
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
Sugestões: entregue por escrito aos
coordenadores do Fala, ou encaminhe
para os e-mails:
falaescritor@hotmail.com
falaescritor@gmail.com

