Projeto Fala Escritor – Aqui você acontece!
Leandro de Assis, Renata Rimet, Valdeck Almeida de Jesus, Carlos Souza, Fau Ferreira, Cymar Gaivota, Pinho Sannasc
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Anões, Branca de Neve e Magia!

Por: Renata Rimet, Fau Ferreira, Leandro de Assis e Redação
Era início de noite: passavam alguns minutos das dezoitos horas, quando tudo
começou. Os anões haviam se recolhido, mas Branca de Neve não se fez de rogada.
Nem a bruxa malvada foi capaz de impedi-la: seu objetivo havia de ser alcançado...
Metáforas a parte Gal Meirelles apresentou o livro, conversou com o público a
respeito do processo de edição e ainda leu sete contos, para alegria de todos...
FERIDA... Como uma borboleta que acaba de sair do casulo descobre que pode voar
e tem as asas arrancadas por um menino cruel, que sente prazer em brincar de
Deus. Assim eu me sinto. (Lidiane Nunes)
Tratava-se da 30ª edição do Fala Escritor, havia a pretensão de realizar uma
programação especial e assim foi feito. Juntamente com a Banda Irritmia, Gibran
Sousa impressionou o público, mais uma vez, com suas composições poéticas,
acompanhadas a efeitos de guitarra e percussão, num estilo próprio e único.
Emocionado e emocionante, seria esta a melhor descrição para o momento do artista,
que sobe ao palco e recebe todo o carinho do público com aplausos, sorrisos e a
pergunta... Qual o nome dela?
O Fala Escritor, palco de todos os artistas da palavra e da melodia, está sempre
aberto a experimentações, degustações e novidades, sem deixar de valorizar a
amizade, o afeto, o carinho e o trabalho em conjunto em prol do indivíduo. Esta é a
receita que tem feito o projeto se firmar na cena poética da Bahia!

Próximos eventos
10.12 (Shopping Iguatemi) – 13.12 – (Biblioteca Infantil Monteiro Lobato)
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Gibran Sousa e Banda Irritmia

O performático Gibran Sousa é um show a parte, uma surpresa em cada verso, o côncavo e o
convexo.
Tratava-se da 30ª edição do Fala Escritor, havia a pretensão de realizar uma programação especial
e assim foi feito. Juntamente com a Banda Irritmia Gibran Sousa impressionou o público, mais uma
vez, com suas composições poéticas, acompanhadas a efeitos de guitarra e percussão, num estilo
próprio e único.
Emocionado e emocionante, seria esta a melhor descrição para o momento do artista, que sobe ao
palco e recebe todo o carinho do público, que aplaude, sorri e questiona... Qual o nome dela?

Rosana Paulo

Recital
Poético
Luiz
Menezes
de
Miranda, José Abade,
Josué
Ramiro
Ramalho, Carla Elisio,
Moreira
Barreto
e
muitos
outros
participaram
do
recital...

O Público chegou cedo para prestigiar o evento e,
quem foi pela primeira vez, se surpreendeu ao
saber que se tratava da trigésima edição e,
também, com a qualidade das apresentações. O
destaque foi para Rosana Paulo no quadro
"Quem é o Escritor?". Parceira de longas datas,
agora ela pôde dizer e mostrar mais um pouco de
sua arte.

Dezembro
A comemoração de
Natal e conclusão
dos trabalhos de
2010
será
na
Biblioteca
Infantil
Monteiro Lobato –
BIML,
na
Praça
Almeida Couto, s/n°,
no bairro Nazaré, em
Salvador-BA, a partir
das 14 horas. Na
oportunidade
será
lançada a Antologia
da Cappaz e haverá
trocas
de
presentinhos,
bem
como recitais...
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Estrearam no Fala Escritor
Bárbara Maria estreou no projeto a
convite de Dé Barrense, e promete
voltar...
Mateus Galiza apresentou-se, sim:
Michael Jackson também acontece no
Fala Escritor...
André Costa foi descoberto por
Valdeck Almeida de Jesus e Jorge
Carrano, durante a Bienal do Livro.
Feito o convite, o jovem poeta
compareceu pela primeira vez ao Fala
Escritor e colocou para fora a poesia
que estava presa dentro de si, gritando
por liberdade. E ele o fez de forma
magnífica,
com
muita
emoção,
chegando a alterar as veias da
garganta.

COMO TUDO COMEÇOU - O Projeto Fala Escritor nasceu
através da iniciativa do escritor e poeta 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
e Fau Ferreira, o sindicalista e cientista social Grigório Rocha e
a administradora e estudante de letras Renata Rimet.
Posteriormente, Cymar Gaivota e Pinho Sannasc foram
convocados para a equipe. Entre as realizações do Projeto
estão: Participação no Fórum Social Mundial Temático – Bahia,
edição especial no Espaço Cultural da Câmara Municipal de
Salvador, lançamento do livro Fala Escritor em Prosa e Poesia,
Fala Escritor na 10ª Bienal do Livro da Bahia e a recente
parceria com a Faculdade 2 de julho, para gravações da TV Fala
Escritor, que será iniciada em dezembro 2011. As realizações
mais importantes são: Os mais de 30 livros de autores baianos
lançados no Fala Escritor; a participação de mais de 100 poetas
e escritores, a presença do público sempre lotando os eventos
para apreciar poesia e boa música; as palestras esclarecedoras
sobre o mercado editorial; e a movimentação e união dos
escritores frequentadores, que também fazem parte do
projeto. Atualmente, a equipe de coordenação é composta por
Leandro de Assis, Valdeck Almeida de Jesus, Renata Rimet,
Carlos Souza, Pinho Sannasc, Fau Ferreira e Cymar Gaivota.

Agradecimentos

TV Escritor

O idealizador do evento, Leandro de Assis, apresentou a equipe
organizadora e, juntos, falaram da experiência em administrar o Fala
Escritor. Além disso, todos agradeceram o reconhecimento da
crítica, o apoio dos principais jornais e rádios da Bahia e de outros
estados, da Fundação Pedro Calmon e de algumas faculdades. Eles
falaram, ainda, da importância da Livraria Saraiva, que abriu as
portas para os escritores baianos. Apresentaram, também, alguns
dos resultados alcançados pela união dos escritores que participam
do projeto, entre eles: Fala Escritor na Bienal do Livro 2011 e no
Fórum Social Mundial Temática Bahia 2010. Como não poderia
deixar de ser, a equipe agradeceu ao público, que sempre colabora
e faz o projeto verdadeiramente acontecer.

Um momento interessante para
os escritores baianos foi a
divulgação da TV Fala Escritor,
apresentado pelo escritor e
publicitário Jorge Carrano, que
coordena o projeto com os
jornalistas e organizadores do
Fala Escritor Cymar Gaivota e
Carlos Souza.
O Projeto TV Fala Escritor vai
funcionar em paralelo ao Projeto
Fala Escritor e consiste em
entrevistar aos novos autores
baianos e também a escritores
consagrados da nossa literatura.

Apresentação em Dupla

Sites Recomendados
www.saraiva.com.br
www.radiosol.com.br
www.raizonline.com/radio
www.cbn.com.br
www.correio24horas.com.br
www.atarde.com.br
www.tribunadabahia.com.br
www.revistaartpoesia.blogspot.com
www.guiadoocio.com.br
www.funceb.ba.gov.br

Carlos Souza e Renata Rimet comandaram a programação... e as
imagens ficaram por conta de Cymar Gaivota...

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

Valdeck Almeida de Jesus estava no Congresso Brasileiro de
Escritores, promovido pela União Brasileira de Escritores - UBE.
Através do Facebook o poeta acompanhou toda a programação do Fala
Escritor, comentando e clicando nas fotos e textos apresentados durante
o evento.
O Fala Escritor é mágico por isso. Presente em pessoa, Pessoa presente,
em todos os cantos se fala, se comenta, se corporifica...

www.editoraegraficaventoleste.com

Contatos dos organizadores
FALA ESCRITOR
Leandro de Assis: (71) 8831-2888 – E-mail - leandroicp@hotmail.com
Blog: www.malungupoeta.blogspot.com
Valdeck Almeida de Jesus: (71) 8805-4708
E-mail: poeta.baiano@gmail.com
Site: www.galinhapulando.com
Renata Rimet: (71) 9207-3449 - E-mail: rimet2005@hotmail.com
Site: www.renatarimet.com
Carlos Souza: (71) 8122-7231 - E-mail - carlossouzamkt@hotmail.com
Blog: www.carlossouza.zip.net
Arte: Carlos Conrado

Fau Ferreira: (71) 8796-8846 – E-mail – fatyferreira@gmail.com
Blog: www.poeticadodiaadia.blogspot.com
Pinho Sannasc: (71) 8723-2335 – E-mail - sann.ba@hotmail.com
Blog: www.pinhoopoeta.blogspot.com
Cymar Gaivota: (71) 8754-5802 – E-mail - cy.s_041265@hotmail.com
Blog: www.expressaoeimpressao.blogspot.com

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

Carlos Souza
(MTE – 6034-BA)

Confira o blog do Fala Escritor antes de sair de casa

www.falaescritor.blogspot.com

www.twitter.com/falaescritor
veja, também, o Orkut e o Facebook

entregue por escrito aos
Sugestões:
coordenadores do Fala, ou encaminhe para os
e-mails:
falaescritor@hotmail.com
falaescritor@gmail.com

