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

Fala Escritor em Quadrinhos!
Por: Leandro de Assis e Redação

Este foi o título de mais uma edição do Projeto Fala Escritor, que tem
encantado pessoas de todas as idades em suas programações na Saraiva
MegaStore do Shopping Iguatemi. No último sábado, o cartunista Antônio
Cedraz levou para o evento histórias da Turma do Xaxado e divertiu tanto
crianças quanto adultos com seus personagens pra lá de nordestinos, com um
humor arisco e uma inteligência sagaz, capaz de trazer para o universo
infantil assuntos como a seca, a fome e as desigualdades sociais com um tom
irreverente, que é a marca do nordestino. Fazendo referência a uma música
do Terra Samba, o nordestino é o povo que "vai batucar na panela vazia e
fazer carnaval".

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

Fala Escritor
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Quem é a Escritora?
O quadro “Quem é o escritor(a)” contou com a presença
especial de Nildes Trigueiros (foto), frequentadora do espaço
e uma das poetisas que se sobressaem nas declamações. Na
apresentação pessoal Nildes não deixou barato. Fez o que sabe
e mais um pouco. Declamou poemas de sua autoria e de
Drummond de Andrade, além de contar estória para a plateia
e fazer todo mundo participar com sugestões de nomes das
personagens, numa interação que só uma boa contadora de
estórias poderia ter conseguido.

Escritora e pedagoga
Nildes Trigueiros

Iara Castro: musa do Fala Escritor

Iara Castro é parceira cativa

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.

O Fala de julho teve um brilho especial, pois recebemos de presente o livro
“A Centaura e a Esfinge” que será lançado no dia 01 de agosto, pelo escritor
Jorge Carrano (foto). Ainda tivemos a apresentação do Grupo Infantil de
Teatro da Biblioteca Monteiro Lobato, com direção de Sérgio Mício e texto de
Cristiano, fizeram uma belíssima apresentação, foi um prazer imenso
recebê-los tanto para nós da organização quanto para todos que se fizeram
presentes.

Lançar Livro

Varal Antológico no Fala Escritor

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.
Capa do “Varal Antológico”

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.

Depois de Florianópolis-SC, a obra foi lançada no Fala Escritor de julho,
com a presença de dois dos 38 autores: Valdeck Almeida de Jesus,
escritor, poeta e jornalista e Varenka de Fátima Araújo, poetisa,
dançarina e escritora.
A antologia nasceu da revista eletrônica Varal do Brasil, organizada por
Jacqueline Aisenman, brasileira radicada em Genebra, Suíça. Está à
venda nas Livrarias Catarinense e na Saraiva Mega Store do Iguatemi.

Página 3 de 4

Boletim do Fala Escritor

Assinaram o livro de presença
Renata Rimet, Leandro de Assis,
Valdeck Almeida de Jesus,
Edson Cerqueira Reis, Cremilda
de Jesus, Varenka de Fátima,
Vera Passos, Luiz Menezes,
Rebeca de Santana, Iraildo
Dantas,
Nildes
Trigueiros,
Lucymar
Soares,
Benjamim
Batista, José Lourenço, Maria
Alves
Garcia,
Ana
Paula
Almeida, Maria das Graças
Carneiro,
Fernanda
Cedraz,
Edmundo Lima, Aline Neves,
Iracema de Araújo, Patrícia
Santos, Eliozeas de Almeida,
Nilza Cedraz, Jacira Cedraz,
Ademar Oliveira, Ícaro Cedraz,
Josué Ramiro, Jorge Carrano,
Simião Souza, Pricilla Maria,
Vitor Brito, Maria da Glória
Barreto,
Lucas
Nascimento,
Rosa Valente, Eduardo Ferreira,
Solange Amaral, Tiago Liberato,
Maria Helena, Aline Santana,
Bismarque de Jesus, Cláudia
Bressy, Elane de Quadros,
Daniel Bressy, Magara Oliveira,
Carlos Souza, Claudia Neves,
Naggai Santana, Marlene Filho,
Ludmila Santos, Alice Neves,
Érica Silva, Cailon Santos,
Lorrana Oliveira, Raquel Araújo,

Marla Souza, Iara Carmo, Iara Castro, Leônidas
Greco, Fau Ferreira, Valquíria Guedes, Delma
Oliveira, Rosana Paulo, Valdeck Almeida de Jesus
Junior, Valdecy Almeida de Jesus, Lair Cohen, Tina
Tude, Carlos Souza e mais algumas pessoas que
assinaram com rubrica.
COMO TUDO COMEÇOU
O Projeto Fala Escritor começou 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 apresentadoras
Nesta edição, a apresentação do evento foi realizada em dupla: as
escritoras e também organizadoras do Fala Escritor, Cymar Gaivota e
Fau Ferreira se revezavam e até apresentavam juntas a programação
da noite, trazendo mais dinamismo e jogo de cintura para encaixar
na programação os artistas e poetas que chegam ao Espaço Gláuber
Rocha e solicitam oportunidade para se apresentar.
A ausência do poeta Pinho Sannasc foi notada, pois ele é um dos
ativistas culturais mais presentes onde se fala de poesia. Um mal
estar momentâneo tirou de circulação o nosso querido amigo e
colaborador. Mas ele já está bem e de volta às atividades. Poeta não
pode calar.

Fau Ferreira e Cymar Gaivota

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

