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Resenha do Fala Escritor de Outubro

Aluno da Escola Arte e Alegria – Jardim Esperança – Salvador-BA

Fala Escritor é Irreverência!
Por: Leandro de Assis, Renata Rimet e Redação
Há muito tempo o Fala Escritor aguardava o retorno de Dé Barrense, o Porta Voz do Rio São
Francisco, que estava em turnê por São Paulo. O músico, que costumava apresentar-se sozinho,
trouxe seu filho, o violonista Cristiano Barrense e, juntos, deram o tom da noite…
Entre as canções apresentadas pela dupla, a apresentadora Renata Rimet surpreendeu a plateia
e a seu amigo e também apresentador do projeto, Valdeck Almeida de Jesus. Com uma
homenagem previamente combinada com os músicos, foram apresentadas poesias musicadas por
Dé Barrense, todas de autoria de Valdeck, algumas já conhecidas do público que acompanha o
trabalho do artista via site ou pelas rádios Raiz Online (Portugal) e Web Sol (São Paulo). De
acordo com Renata "surpreender os amigos de forma positiva faz muito bem a nossa alma..."

***
De 28 de outubro a 06 de novembro, acontece a 10ª Bienal Internacional do Livro da Bahia, no
Centro de Convenções. Confira no site www.bienaldolivrodabahia.com.br

Próximos eventos: 12.11 – 10.12 - Iguatemi

Fala Escritor
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Quem são os Escritores?
Mas o mês de outubro é também das crianças e a elas o Projeto Fala Escritor
dedicou esta edição, através da homenagem ao escritor mirim Gabriel Maciel,
que não pôde comparecer por motivo de força maior. A família dele, porém,
deu um show de simpatia e representatividade.
Clara Maciel (mãe) e Camilla Maciel (irmã) não mediram esforços para
homenagear o caçula da família de escritores. O que Gabriel não sabe, porém,
é que perdeu uma linda declaração de amor que seu padrasto fez para a
matriarca da família, Clara Maciel, que emocionou e foi emocionada. O clima
romântico tomou o ambiente e a noite seguiu com mais poesia, contos, causos,
música e uma bela confraternização entre todos os presentes…

Escritora Clara Maciel

Lançamentos da Noite
E não pensem que acabou tudo por aí… Afinal de contas, era só o início de uma noite, que prometia
muita informação e cultura. E, assim, Valdeck convida ao palco o professor Domingos Ailton, que
lançou o livro "Figuras Típicas e Religiosidade Popular de Jequié", abordando, de forma inteligente, a
importância da Tradição Oral e a Literatura Regional. O professor foi aplaudido por sua iniciativa de
registrar o depoimento de figuras ímpares do nosso sertão, conservando a memória local e dados que,
certamente, poderiam ser esquecidos com o passar dos anos.
O lançamento seguinte era internacional e carregado de ideologia. Após declamar "Che, Seguiremos
seu rumo", Renata Rimet convidou o cineasta, escritor e poeta Carlos Pronzato, argentino de
nascimento e baiano por convicção, para nos presentear com sua irreverência e paixão pelo
guerrilheiro Che, diga-se de passagem na data em que se comemora o Dia do Guerrilheiro Heróico...
Carlos Pronzato é autor do livro "CHE, Um poema Guerrilheiro" que foi apresentado ao público de
forma entusiasta, provocando a curiosidade e interesse na aquisição dos exemplares expostos.

"(...) Che, seguiremos a fumaça da pólvora, o brilho do teu sangue, impregnado na neblina e
tocaremos com cuidado tua lembrança..."
Carlos Pronzato

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.

Recital -

O convite para abertura
do recital foi realizado de forma
inusitada, Dessa vez Rimet realizou a
leitura do texto da escritora Carla
Elísio, "Por que Escrever":

SOLvendo Sentidos

"(...) escrever para se redimir, mas
por que escrever se ninguém há de
me ouvir? Apenas vão ler, e ainda
assim não vão sentir: a emoção cujas
palavras
intencionam
transmitir.
Escritora Ivone Alves Sol (esquerda)
Como transcrever num papel em
apresentando seu primeiro livro
branco a magnitude dos mais belos
sentimentos que habitam um coração
Também esteve presente nesta
humano..."

Se quiser ler mais, veja o site:
www.recantodasletras.com.br/pens
amentos/3182612

edição, para divulgar o lançamento
do seu primeiro livro solo, a escritora,
poetisa e educadora Ivone Alves Sol.
A autora é pura emoção ao falar e
exibir a obra denominada Sol Vendo
Sentidos...
A família Fala Escritor deseja muito
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Assinaram o livro de presença
Rosana Paulo, Tássio Revelat,
Valdeck Almeida de Jesus, Leandro
de Assis, Renata Rimet, Pinho
Sannasc, Iraildo Dantas (Lua), Malú
Ferreira, Josué Ramiro Ramalho,
Jorge Carrano, Carlos Souza, Luiz
Menezes de
Miranda, Moreira
Barreto, Cláudio Dórea de Simões
Filho, Naggai Monteiro, Domingos
Ailton,
Jorge
Barros,
Teresa
Romano, Yasmin Canardelle, Lipe
Schkrab, Leonardo Dias, Carlos
Pronzato,
Elizabeth
Saldanha,
Juliana dos S. Silva, Witan Santos
Maciel, Juliele dos S. Silva, Clara
Maciel, Beatriz R., Ivone Alves, Aline
Santana, Everaldo Santos, Rogério
Motta, Rui Patterson, Camilla
Maciel, Erivelton dos Santos, Luan
Igleise, Cristiano Rufino dos Santos,
Thamires Santana e demais que
rubricaram o livro.

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, Carlos Souza, Pinho Sannasc, e
Cymar Gaivota.
Não se esqueça: marque presença e tenha seu nome
divulgado na próxima edição do Boletim.

Depoimento
Tive a sorte e satisfação de participar, já por duas vezes, desse show
POÉTICO patrocinado pelo FALA ESCRITOR, por isso sinto-me na obrigação
de aqui deixar o comentário. Nem mesmo sei como começar, só sei que
estou emocionado, não essa emoção de lágrima rolar, mas uma emoção que
deixa o coração da gente repleto de felicidade e força para continuar nessa
prazerosa lida que é a POESIA, se bem que um pouco esquecida e que só se
faz lembrar quando alguém quer encontrar uma maneira gentil e melódica
de dizer TE AMO, DESCULPAS, ERREI etc.
Estava - ou estou, sei lá -, aqui, invadindo essa página e descobrindo que
ela sabe mexer com o interior da gente (POETA). Como você soube fazer
com que a POESIA retorne ao seu verdadeiro patamar. RESGATE? Não sei,
por que nunca a vi esquecida e sim com falta de alguém como você para
retorná-la ao seu devido lugar.
O espaço é pequeno para que eu possa dizer tudo que quero em relação a
essa página. Vou ficando por aqui, pois não sou muito bom de texto,
costumo tropeçar nas entrelinhas e, de vez em quando, a queda é feia;
vírgulas, pontos, acentos, sílabas, sufixos, sinônimos, enfim todos eles já
até tentaram me condenar, fizeram até queixa ao “Aurélio” em represálias
às minhas tentativas de assassinato. Tudo bem, deixa para lá, o que importa
é que o FALA ESCRITOR está prá lá de BOMMMMMMMMM!!!!!!!!!
Luiz Menezes de Miranda - 13 de julho de 2010

Luiz Menezes
Um dos poetas mais
assíduos e ativos nos
encontros literários da
Bahia.
Onde
tem
poemas, livros e arte,
Luiz está lá.

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 debates.
Mais detalhes no site www.ube.org.br/congresso

www.tribunadabahia.com.br

Fala Escritor no Jardim Esperança

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

Dia 20 de outubro os escritores Renata Rimet e Valdeck Almeida de Jesus
estiveram na escola Arte e Alegria, no Jardim Esperança, lendo poesias,
ouvindo poetas mirins declamarem textos de Drummond e da revista ArtPoesia
etc., entre um café e um biscoito, no Espaço Curumim Baquara, cantinho de
leitura, descanso e viagens literárias. (Foto de capa: aluno da escola)

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

www.ube.org.br

Mais informações no site www.galinhapulando.com

Fotos dos eventos do Fala Escritor: Orkut e Facebook.
FALA ESCRITOR
Créditos das fotos do boletim: Carlos Souza, Valdeck Almeida de Jesus
e Renata Rimet.
Lea ndro de Assis, Renata

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

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

