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Resenha do Fala Escritor de Setembro

Acessibilidade e Sangue Novo!
São vinte e cinco edições e muita coisa para aprender...
Por: Renata Rimet e Redação
Acessibilidade, música, livros e poesias deram o tom na noite de sábado (10/09), no Fala
Escritor.
Muito mais que conceitos pré estabelecidos, precisávamos buscar modelos possíveis e com o
auxilio de José Saramago e a fantasia de um autor que nos lembra "a responsabilidade de ter
olhos quando os outros os perderam", a convidada professora Jerusa Maria iniciou um bate
papo que abordou desde o desenvolvimento do alfabeto Braille, alguns itens que facilitam o
trato das pessoas que não tenham visão física e ainda leu dois poemas de seu primeiro livro
Olhos D’Alma, o toque suave das pontas dos dedos nas páginas pontilhadas instiga-nos a
desvendar os mistérios da leitura Braille.
A palestrante nos mostra que incluíram os não cegos neste universo, agora os livros possuem
a versão Tinta e a versão Braille, no mesmo exemplar, o que viabiliza o processo de inclusão,
facilita o compartilhamento e a troca de informações. Aos poucos vamos aprendendo a
melhor forma de partilhar o conhecimento.
Ao final da palestra, o que ficou evidente para todos os presentes é que ACESSIBILIDADE
não é um termo da moda, é uma questão de consciência cidadã, se a ferramenta certa é
oferecida, tudo caminhará para o sucesso...

Próximos eventos: 08.10 – 12.11 – 10.12 - Iguatemi
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Música e Sangue Novo com 21 Poetas
O livro Sangue Novo foi apresentado ao público através dos autores que
estiveram presentes ao evento da esquerda para direita: Fabrício de
Queiroz, Érica Azevedo, Vânia Melo, Gabriela Lopes, Clarissa Macedo, Caio
Rudá e Alexandre Coutinho.
Ficou evidente uma característica marcante entre os poetas, a timidez, o
que nos leva a uma reflexão a respeito da poesia falada, lida ou
simplesmente guardada as escondidas, ou seja, não importa o século que
vivemos, haverão sempre pseudônimos, autores desconhecidos e poesia a
ser desvendada, mesmo que o autor não mostre sua verdadeira face e
nos deixe interpretar a revelia; ainda assim, nos foi possível viajar na
poética do grupo, e mais uma lição foi reforçada nesta noite...

Novos Poetas,
Novos Baianos
do Século XXI

"Há poesia em tudo - na terra e no mar, nos lagos e nas margens dos
rios. Há-a também na cidade - não o neguemos - facto evidente para mim
enquanto aqui estou sentado: há poesia nesta mesa, neste papel, neste
tinteiro; há poesia na trepidação dos carros nas ruas; em cada
movimento íntimo, vulgar, ridículo, de um operário que, do outro lado da
rua, pinta a tabuleta de um talho."
Fernando Pessoa
E não pense que a poesia é privilegio dos tímidos, característica que
passa bem distante do performático Gibran Sousa, músico e poeta que
subiu ao palco acompanhado de Bi Moraes e Gabriel Barros (Banda
Irritmia) literalmente hipnotizando a plateia com um show dinâmico e
ousado, arrancando aplausos entusiasmados.
O poeta estabelece um diálogo provocador com as artes plásticas, o

drama, e o universo circense, assim como outras expressões
Gibran – nova
artísticas.
revelação da poesia
contemporânea
Confira o blog de Gibran Sousa: http://gibransou.blogspot.com/

Música a mão cheia

O palco já estava armado, o cenário precisava de alguns
retoques e os colaboradores da Livraria Saraiva deram um
verdadeiro show.
Jandiara Barreto, Rodrigo Ribeiro e Keyla Nabuco nos
disseram que poderiam fazer uma pequena participação
musical no projeto, nós acreditamos e ali no palco vimos
nascer um grupo, até aqui batizado de É Isso Aí!
Rodrigo, Jandiara e Keyla

Lançar Livro no Fala

Vídeo do Trio:
http://www.youtube.com/watch?v=cv6QHPHeymg&amp;feature=
share

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.
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Assinaram o livro de presença
Valdeck Almeida de Jesus,
Lucymar Soares, Lucas da
Hora, José Augusto, Lucas de
Amorin,
Luís
Fernando,
Gilmara Conceição, Lucas de
Lima e Silva, Iraildo Dantas,
Pinho
Sannasc,
Velho
Viajante, Priscila de Freitas,
Joana Ramos, Cláudio Simões
Filho, Rajra de C., Daniel V.,
Judith Sodré Barreto, Jaime
Poeta, Vera Lúcia Passos,
Maria Clara Simas, Neilton
Dreger, Silvano Sodré, Luize
de Souza, Nelma Souza de
Strul, Varenka de Fátima,
Eduardo
Dórea,
Manuel
Florença, Pedro Raimundo,
Emérita
Andrade,
Mila
Martins,
Simião
Sousa,
Cristiano
Sousa,
Jorge
Carrano, Jandi Barreto, Filip
de S. Roll, Vanise Maria, Luiz
Menezes, Leandro de Assis,
Morgana Gazel, Carlos Sousa,
Palmira Judith Sodré Barreto
e outros que assinaram com
rubrica.

Jerusa

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.
Essa equipe realizou dez edições do Fala Escritor,
levou o projeto ao Fórum Social Mundial Temático –
Bahia, fez uma edição especial no Espaço Cultural da
Câmara Municipal de Salvador, lançou 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
Renata Rimet e Leandro de Assis. Duas figuras
ímpares do Fala Escritor.
Na apresentação, ambos se esforçam, fazem
de tudo para que nada saia fora do previsto.

Leitura se faz com os
olhos, com os dedos,
com a alma. Assim é
Jerusa,
um
ser
iluminado.

Mas imprevistos acontecem, pois a vida é
rascunho que se aprimora a cada instante. E os
dois, no maior jogo de cintura, se adaptam ao
ritmo em poucos segundos. Parabéns pelo
show à parte!

Renata Rimet e Leandro de Assis

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, além de lançamentos de livros etc.
Mais detalhes no site www.ube.org.br/congresso

www.tribunadabahia.com.br

Festa Literária Internacional de Cachoeira

www.revistaartpoesia.blogspot.com
www.guiadoocio.com.br
www.funceb.ba.gov.br
www.fpc.ba.gov.br

A Flica acontece de 11 a 16 de outubro, em Cachoeira, 110 km de Salvador. Na
programação constam debates, palestras, bate-papo e muita literatura.
Inscrições gratuitas no site www.flica2011.com.br

www.almabrasileirapoema.blogspot.c
om
www.poesiabaiana.com.br
www.ibahia.com

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: Tairine Ceuta
Textos desta edição: Renata Rimet e Redação
Vídeo: Valdeck Almeida de Jesus

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

