apenas do início do Festival. Depois dos primeiros três meses de total afastamento eu
e minha equipe praticamente ressurgimos
das cinzas, conversamos, demos a volta por
cima e resolvemos que tínhamos que encarar essa nova realidade e dar continuidade
ao nosso trabalho. Foram meses de novos
aprendizados e felizmente, conseguimos
viabilizar todos os nossos eventos no virtual.
Além do formato virtual, o que há de original no Flipoços desse ano?

É com muito honra que a One Weekend dessa semana abre espaço para a empresária e
curadora do Flipoços Gisele Corrêa Ferreira.
O evento literário, referência em todo o país,
terá a sua nova edição de forma virtual com
início marcado para a próxima quarta-feira.
E é justamente sobre os desafios de realizar o
evento mais importante da cidade em plena
pandemia que Gisele conversa conosco.
A 16ª edição do Flipoços foi diretamente impactada pela pandemia. Como foi passar
por 2020 e reinventar o festival para 2021?
Foi bem traumático ter que cancelar um
evento dessa grandeza - com 200 convidados; 80 expositores; mais de 100 fornecedores envolvidos e equipe de trabalho além
claro, do grande público já se programando
para vir para Poços de Caldas – há um mês

Os aprendizados com as novas tecnologias e formatos de trabalho se tornaram
constantes. Ano passado, fizemos a primeira experiência em realizar a Feira e o Festival em um mesmo ambiente virtual. Vimos
que vários pontos naquele modelo não funcionaram bem, sobretudo, a tecnologia que
foi implementada. A plataforma não foi adequada para atender ao público, o fato de
acontecer a feira virtual e festival juntos, também vimos que não foi legal. Foi um grande
aprendizado porque sabemos o que dá e o
que não dá certo nesses modelos virtuais.
E certamente utilizar uma plataforma engessada e uma feira de livros virtual da forma como foi feita não funciona mais. Assim,
partimos para um modelo bem leve dessa
vez. Ou seja, uma plataforma de streaming
(tipo Netflix) de facílimo acesso para o público e com as duas salas virtuais (Autores e
Lançamentos e Flipocinhos) bem na Home
do site (www.flipocos.com). Já os livros, serão apresentados em formato de carrossel
expostos logo abaixo das salas virtuais de

modo que o leitor possa comprar o livro do
convidado na hora que a atividade estiver
acontecendo. O livro escolhido é direcionado através de um link que vai diretamente
para a nossa livraria oficial do Festival, a Livraria Martins Fontes Paulista. Será sem dúvida uma grande experiência para o público
e para nós. Estamos confiantes que o Flipoços Virtual 2021 será um grande sucesso!
Quais as maiores dificuldades enfrentadas
até o momento nessa nova edição?

opinião, o que será imperdível na programação?
O Flipoços tem como principal diferencial ser eclético, diverso, apartidário e para
todos. Esse é o nosso lema. Nesse sentido,
buscamos sempre atividades que atendam
a todos indistintamente. A diferença nessa
edição, é que a curadoria foi realizada junto
com as Editoras participantes. São 22 Editoras, as mais importantes do Brasil, que sugeriram as atividades, autores e temas. Foi
sensacional e inédito, porque as Editoras se
envolveram diretamente na construção da
programação e com isso, o público poderá
usufruir de momentos inesquecíveis, autores inimagináveis e lançamentos únicos.

As dificuldades são inúmeras, claro. Entretanto, nada que a boa vontade em aprender, ter paciência, resiliência e entusiasmo
não consigam nos ajudar a superar os obstáculos. Eu prefiro focar nas coisas boas que
aconteceram, nas novas oportunidades e Como você caracterizaria o público poçosaprendizados que tivemos e, sobretudo, na -caldense em relação ao Flipoços?
expectativa em realizar nossa Feira e Festival presencialmente em grandíssimo estilo
A cidade de Poços como sabemos, tem
no ano que vem (risos).
um viés atmosférico na Literatura desde
sempre. E com isso, a população sempre reQuais os resultados e retornos que você e a cebe e prestigia muito bem a Feira e o Fesorganização esperam para esse ano?
tival. Vimos também nos últimos anos um
grande aumento de autores aflorando, cerAs expectativas são as mais positivas. tamente, estimulados pelo nosso Festival.
Trabalhamos sempre com muito amor e Não tenho a menor dúvida que o Flipoços e
dedicação, pensando no coletivo e nos be- a Feira são hoje parte integrante da cidade e
nefícios que nossos eventos trazem para as da vida das pessoas e todos os segmentos
pessoas. Assim, acreditamos que com esse da economia da cidade que se beneficiam
novo formato, apesar de impessoalidade direta e indiretamente com isso. Ficamos
como qualquer evento virtual, oferecere- felizes.
mos um pouco mais de humanização.
Faltam mais livrarias em Poços de CalPara iniciantes ou para estudiosos, em sua das?

Faltam sim. Aliás, faltam livrarias no Brasil
todo. Temos muito a avançar nesse sentido.
O Brasil ainda não é um País de leitores. Mas
todos os esforços nessa transformação são
fundamentais. Por isso, nossa Feira Nacional
do Livro de Poços de Caldas é tão fundamental e importante para o público local e
regional, pois para muitas pessoas é a única
forma de terem acesso ao livro e leitura.

atividades relacionadas e ao movimento do
mercado editorial como um todo. Destaco
algo como positivo em tempos de pandemia o aumento de vendas de livros on-line.
Os e-commerces das Editoras venderam
60% a mais nesse período. Isso é sensacional!

Quais os planos para o pós-pandemia? Há
espaço para uma edição presencial com
A Cabine Literária da Rua São Paulo foi um forte atuação virtual?
projeto pioneiro com participação efetiva
da sua empresa no processo de criação.
Sim, sem dúvida que a próxima edição
Como é vê-la abandonada nos dias de hoje? presencial terá um forte aporte tecnológico
de modo que o hibridismo no formato seja
Foi lindo aquele momento em que lan- o normal daqui para frente.
çamos a Cabine Literária. Tinha esperança
que dariam continuidade e que seria abra- Flipoços é um dos eventos da GSC, emçada pelo poder público. Entretanto, reco- presa que você comanda e que é formada
nheço todas as dificuldades para isso. Pois por uma equipe exclusivamente feminina.
não requer apenas investimentos da Prefei- Quais são os maiores desafios de uma mutura, por exemplo, para mantê-la em ordem. lher que, assim como você, comanda uma
Depende mais de toda população ter cons- empresa e uma equipe?
ciência, respeito e cuidado com os próprios
públicos. Quanto a isso, podemos mencioAdoro ser mulher e ter ao meu lado uma
nar todos os prédios públicos que lamen- equipe de mulheres no comando da GSC.
tavelmente são constantemente vandali- Não foco nos desafios, foco nas conquistas
zados. Tenho muita vontade de revitalizar e no excelente trabalho que desenvolvemos
novamente a Cabine Literária. Se a Prefeitu- em prol da nossa comunidade e dos variara nos permitir, faremos isso.
dos públicos que atendemos com nossos
eventos. Isso é o que me interessa. O resto
O que tem chamado a sua atenção na lite- é mimimi (risos).
ratura nos últimos meses? Como novos es- Você já sofreu preconceito por ser mulher e
critores ou livros recentes, por exemplo?
estar à frente, por exemplo, do evento cultural mais importante da cidade?
Sou muito ligada ao mundo da literatu- Preconceito sempre existe. Mulheres no cora de um mundo geral. Aos livros, autores, mando são sempre atacadas. Ano passado

mesmo durante o Flipoços Virtual sofri assédio psicológica e machista de gente próxima. Mas sinceramente, essas coisas não
me abalam. Muito pelo contrário, me dão
mais sangue nos olhos (risos).

manidade que são: literatura livros e leitura,
meio ambiente e educação. Somente com
essas áreas há uma enormidade de possibilidades de atuação e desenvolvimento.
Nesse sentido, buscamos aperfeiçoamento de cada uma dessas áreas de modo que
Já há planos para novos eventos futuros na nossa cidade passe a ser referência nesses
cidade?
temas e receba o reconhecimento por ser
uma cidade literária, preocupada com as
Atuamos em nichos muito importantes, questões ambientais e com a educação do
vanguardistas e fundamentais para a hu- seu povo nativo e visitante.

Somos tão Jovens, por João Gabriel Pinheiro Chagas

BASTIDORES
Por Rodrigo Costa
COMPARAÇÃO
Que todo aluno de escola gosta de competir com o amiguinho não é novidade. Mas
na Câmara de Vereadores, no entanto, parece que virou regra. O vereador que o faz
esquece que ao se identificar como superior em relação aos demais está impedindo que suas verdadeiras potencialidades se
sobressaiam. Além disso, tal atitude reflete
uma grande soberba. Aproveito para fazer
uma reflexão: o que de fato é importante? A
maior quantidade de proposituras ou a real
efetividade delas para o bem da cidade?

NEM LÁ, NEM CÁ
Se o seu político (seja de esquerda ou de
direita) assume como modelo de inspiração político-ideológica governo que abriga
ditador, censurador e torturador, ele não é
moderado e muito menos democrático. Aliás, só republiqueta sem saneamento básico
seria capaz de não classificá-lo como extremista.

MOTOSSERRA DE OURO SULFUROSA
Boatos dão conta de que a senadora Katia Abreu virá a Poços de Caldas entregar o
troféu Motosserra de Ouro para o Secretário
de Serviços Públicos Antônio Donizette Albino tamanho estrago causado com o corte
indiscriminado de árvores na Avenida João
QUERO VER CUBA LANÇAR
As manifestações em Cuba contra a ditadu- Pinheiro. Está até difícil para os ambientalisra em vigor no país desde XXXX acabaram tas fazerem protestos e abraçarem as árvovirando motivo de postagens nas redes so- res, afinal, quase não sobrou nenhuma.
ciais de partidos e políticos de esquerda em
Poços de Caldas. O problema é que defender MELHORAS
o impeachment de Bolsonaro e ser contra Desejo ao presidente Jair Bolsonaro sua
o direito de manifestação do povo cubano pronta recuperação. Que ele possa assistir
contra o regime, mostra que o compromis- de camarote a queda do seu governo inso dessa turma não é com a democracia e competente com a saúde de atleta que tansim com a ideologia. O maior embargo eco- to lhe orgulha. E que encare sua reprovação
nômico que o povo da ilha sofre é imposto sem mimimi.
por Havana.

Rodrigo Costa é jornalista e presta consultoria em Marketing Político.
Fez parte de equipes de campanhas eleitorais em São Paulo e coordenou campanhas eleitorais em Poços de Caldas.

VINHOS & GASTRONOMIA
Pirarucu assado com purê de inhame

cente um pouco mais de leite para terminar
de cozinhar, em fogo baixo. Enquanto coziIngredientes
nha e assa, em uma frigideira pequena, frite
300g de Filé de Pirarucu | 500gr de inhame pedaços de alho para mais tarde misturar
| 2 Copos de Leite | Tomilho | Azeite | Sal | no purê. Aproveite para grelhar e caramePimenta do reino | Alho | Manteiga | Limão lizar meia fatia de limão cravo, para dar um
Cravo
tempero a mais na hora de comer o peixe.
No purê, coloque uma colher de manteiga
e o alho frito. Mexa. Sirva a seguir.
Para harmonizar recomenda-se o vinho Pinot Noir Torcello.

Receita
Deixe o filé marinando na geladeira por cerca de 5 horas. Na marinada, coloque azeite,
sal, uma pitada de pimenta do reino e tomilho fresco picado. Deixe fora da geladeira
por 15 a 20 minutos, antes de levar ao forno
pré-aquecido a 200º. Deixe o peixe sobre
uma forma descoberta por 10 a 12 minutos.
Observe o ponto para não ressecar. É preciso
estar brilhante e suculento. Enquanto isso,
cozinhe o inhame descascado por 10 minutos, diretamente no leite até dar ponto para
espremer. Esprema bem dentro da própria
panela. Tempere com sal e pimenta. AcresMarcelo Leme é realizador e curador cinematográfico. Enófilo apaixonado e cozinheiro aventureiro, adora cozinhar para amigos e
acredita muito nos brindes que os encontros proporcionam.

FILMES & SÉRIES
Por Luiz Gustavo Alves

A plataforma dividiu estes 50 filmes em 10
grupos: precursores, cinema novo, censurados, inspirados pela literatura, inspirados
em histórias reais, documentários, campeões de bilheteria, a retomada, os Recentes
e os premiados.

Na última edição da One Weekend, falei sobre algumas dicas de minisséries para quem
não tem paciência de esperar um longo período para novas temporadas de séries. Seguindo essa linha, neste fim de semana, é a
vez dos filmes!
Além dos filmes, também foi inaugurada
uma galeria virtual interativa, onde podemos
Ainda antipatizado por uns, amado por ou- conhecer a história do cinema nacional, catros, o Cinema Brasileiro é um dos mais im- minhando virtualmente por salas temáticas
portantes do mundo. Desde o mês passado, e até realizar algumas atividades relacionaa Globoplay disponibilizou em seu catálogo das a algumas obras.
50 filmes produções brasileiras fundamentais, além de uma galeria virtual interativa Extra:
contendo desde clássicos da década de
1950, até grandes sucessos atuais de públi- A Netflix lançou no dia 8 deste mês, e após
co e crítica.
o fechamento da última edição da One Weekend, a minissérie documental Elize Matsunaga: Era Uma Vez um Crime. Dirigida por
Eliza Capai, a obra que vem dividindo a opinião do público e de críticos. A produção revisita o passado de Elize desde a sua infância até o assassinato de seu marido Marcos
Kitano em maio de 2012 e a sua vida na prisão desde 2016.

Muitas destas obras se destacaram internacionalmente, como é o caso recente de Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliano
Dornelles, de Tropa de Elite, de José Padilha
e Cidade de Deus, com direção de Fernando Meirelles e Katia Lund.

Luis Gustavo Campos é machadense e tem 27 anos. Torcedor fanático do Flamengo, sempre encontra um tempo para acompanhar
suas séries e filmes favoritos.

CIDADES & SOLUÇÕES
Por Yula Merola
A poda e cortes de arvores na Avenida
João Pinheiro pela Prefeitura: A Impunidade
beneficia criminosos ambientais

em vias públicas diminui significativamente
as ilhas de calor e a absorção de carbono
emitido pelos veículos. Além disso, árvores são fundamentais para a ornamentação
de ruas e avenidas. Árvores permitem o aumento da umidade do ar e contribuem para
a sensação de conforto térmico. São, portanto, de extrema importância para o crescimento saudável de uma cidade.

Acredito que todos tenham visto servidores da Prefeitura de Poços de Caldas realizando serviços de limpeza na Avenida
João Pinheiro. Ação aparentemente normal,
pois todos nós achávamos que se tratava
De acordo com o artigo 49 da Lei
de mais uma limpeza da avenida.
9.605/98, é considerado crime ambiental
“destruir, danificar, lesar ou maltratar, por
Mas não era. Os trabalhos, na verdade, qualquer modo ou meio, plantas de ornase referiam a podas e cortes de arvores, de mentação de logradouros públicos ou em
primavera e arbustos. Pelas informações no propriedade privada alheia”. A pena prevista
site da Prefeitura, esta ação era para dimi- para esse tipo de infração é de três meses a
nuir a criminalidade, pois muitos andarilhos um ano, sendo sujeito a multa. No caso de
dormiam nestes locais. As podas e corte das crime culposo, a pena é de um a seis mearvores, portanto, teriam como objetivo tra- ses.
zer mais segurança.
Então é vergonhoso o Poder Público fazer
uma conduta totalmente irregular vindo,
Neste artigo vamos focar na área am- diuturnamente, cortando e podando árvobiental e na discriminação e apartheid que res no município, sem qualquer autorização
existe nesta Cidade.
do órgão ambiental, em grave afronta à legislação ambiental. Ora, o cidadão tem que
A arborização em vias públicas é um re- respeitar a legislação ambiental e preservar
curso importante não só para a estética da o meio ambiental, mas a Prefeitura Municicidade, mas também para oferecer melhor pal não! Resta evidente que a Prefeitura age
qualidade de vida aos moradores. Por isso, como se estivesse acima da lei, não precié importante destacar que o corte e a de- sando agir de acordo com a legislação, inpredação de árvores sem autorização do clusive leis municipais. Registre-se, outrospoder público são considerados crimes am- sim, a tentativa desenfreada da Prefeitura
bientais previstos pela Lei 9.605/98 e pelo Municipal de cortar e podar as árvores do
Código Penal, respectivamente.
Município, independente de avaliação e autorização do órgão ambiental.
A presença de árvores
Farmacêutica-Bioquímica e Pesquisadora da UNIFAL.

FLIPOÇOS VIRTUAL 2021

A 16ª edição do Flipoços terá como tema aderiu ao projeto.
“Literatura, Design e Tecnologia: a nova déA GSC Eventos, através do ineditismo
cada em suas mãos”, assunto atual e que
com a realização do Flipoços 100% Virtual
instiga novos aprendizados.
em 2020 acabou fazendo escola e estimuPensando nisso, o Flipoços Virtual 2021, lando outras iniciativas a realizarem o messugere essa reflexão: como a tecnologia vai mo formato. Agora em 2021, novamente a
nos impactar ainda mais nessa década e que organização e a curadoria do Flipoços oppapel a literatura terá na cultura, desenvol- taram por dar continuidade ao Festival em
vimento pessoal da civilização humana que formato virtual.
passará a conviver ainda mais com as novas
O Flipoços completa 16 anos de intentecnologias e com o mundo virtual?
sa atividade em Poços de Caldas, sempre
O ano de 2020 foi desafiador e nos fez procurando inserir toda população local e
repensar muitas formas de atuação e novos regional, em especial, escolas, professores,
aprendizados. Quando decidimos realizar alunos e visitantes ao maravilhoso universo
o Flipoços Virtual em novembro de 2020, do livro, leitura e literatura. Para a prograbuscamos uma maneira de associar a Feira mação oficial do Festival que vai acontecer
e o Festival em uma mesma plataforma. As- de 21 a 25 de julho, serão convidados ilussim lançamos de forma inédita, inovadora e tres escritores, pensadores, pesquisadoem primeira mão para o mercado editorial res, profissionais de várias áreas, jornalistas,
a grande novidade que recebeu elogios e formadores de opinião e a gente comum,
aplausos de todo Setor que rapidamente em um mesmo palco para discutir, debater,

dialogar e buscar alternativas para um novo terísticas de sempre de ser plural, diverso,
pensar e formas de sobrevivência na nova eclético, apartidária e para todos, o Flipoordem mundial.
ços Virtual vai continuar oferecendo a todo
o público mesas e assuntos que façam a diCom uma temática absolutamente ali- ferença e que agreguem valor aos particinhada com o momento atual o Flipoços pantes.
Virtual 2021, terá como missão trazer à luz
A nova plataforma de streaming, utilizará
discussões que terão seu lugar muito bem
o domínio www.flipocos.com onde o Festiocupados no novo século que se inicia.
val será exibido aberto ao público, de forma
Assuntos como ciências, religião, mídias simples e fácil navegação. Ao entrar no site,
sociais, saúde mental, isolamento, depres- imediatamente o visitante se depara com
são, violência contra a mulher e crianças, as duas salas virtuais, em atividades simulrelacionamentos virtuais, pesquisa, tecno- tâneas.
logia, educação e novos aprendizados, denConfira a programação completa no final
tre outros, estarão norteando as mesas no
Flipoços Virtual 2021. Mantendo suas carac- desta edição!

PROGRAMAÇÃO FLIPOÇOS VIRTUAL 2021
Sala Autores e Lançamentos
21/07
10H00 - 11H00
Abertura Oficial Flipoços 2021 - Apresentação dos autores portugueses da 1ª. Residência Literária Virtual Flipoços Camões
2021 – Joel Neto (romancista e cronista) e
Teolinda Gersão (romancista). Participação
de autoridades do mundo do livro.
11H30 - 12H30
Mesa “Centenário de Paulo Freire, vida, obra
e legado de um grande educador” com Luis
Antonio Simas e Sergio Guimarães. Mediação Georgina Martins. O Grupo Editorial Record relança em 2021 várias obras do importante educador Paulo Freire como parte das
comemorações de seu centenário de nascimento. Oferecimento Editora Record.

16H30 - 17H30
Mesa “Nelson Rodrigues e os folhetins: a literatura nas páginas dos jornais” com Sonia
Rodrigues, Paulo Werneck e mediação de
Raquel Cozer. Oferecimento HarperCollins.
18H00 - 19H00
Mesa “Prêmios Literários na construção de
carreira do autor” com Eliana Cardoso, Mailson Furtado e Aline Bei. Mediação Laura
Grossmann. Oferecimento Amazon Kindle.
19H30 - 20H30
Mesa “Conhecimento Liberta, como os novos desafios do aprendizado e as formas
de relacionamentos podem nos impactar”
com Jessé Souza e Eduardo Moreira. Oferecimento Editora Sextante. ACESSÍVEL EM
LIBRAS

21H00 - 22H00
Mesa “Guerras do Brasil - As batalhas que
marcaram a história do país” com José Fran13H30 - 14H30
cisco Botelho, Fabricio Lyrio Santos, Rodrigo
Mesa “Um mundo sem livros e sem livraTrespach mediação de Malu Poleti. Oferecirias?” com Roger Chartier, Bernardo Gurmento HarperCollins.
banov. Mediadora Guiomar de Grammont.
Oferecimento Fórum das Letras.
15H00 - 16H00
Mesa “Descubra lendas da tradição oral
africana em cordel”. Os autores de Uagadu
– Uma odisséia africana, Marco Haurélio e
Arlene Holanda, participam de bate-papo
com foco no lançamento e as lendas da tradição oral africana em cordel. Mediação Josilma Amato, atividades culturais SESI. Oferecimento Editora Sesi.

Sala Autores e Lançamentos
22/07

10H00 - 11H00
Mesa “O prazer de escrever à mão” com Juliana Moore sobre seu último livro Desenhando Letras que apresenta diferentes técnicas
de escrita, caligrafia e lettering. Mediação

Frini Georgakopoulos. Oferecimento Editora 18H00 - 19H00
Sextante.
Mesa “Memória e Ficção” com Claudia Lage
e Carla Madeira, mediação Rodrigo Lacer11H30 - 12H30
da. Oferecimento Editora Record.
Mesa “Nossos povos. Reconhecendo a identidade brasileira”. Bate-papo com as auto- 19H30 - 20H30
ras Florencia Ferrari, do livro Palavra Cigana Mesa “O governo Bolsonaro e a literatura
e Rita Carelli, da Coleção Um dia na aldeia, brasileira” com Ricardo Lísias e Fernando
sobre os diferentes povos brasileiros, suas Bonassi. Mediação Rodrigo Lacerda. Baseculturas e formações. Uma vivência real ado no livro “Diário da Catástrofe Brasileira
com diferentes povos e como abordar so- – Ano 1 – O Inimaginável foi eleito”. Oferebre eles com os jovens leitores. Mediação cimento Editora Record. ACESSÍVEL EM LIEvelyn Ruani (bibliotecária SESI). Ofereci- BRAS
mento Editora Sesi.

Sala Autores e Lançamentos

13H30 - 14H30
Mesa “Empreendedorismo negro e resistência - A história da Feira Preta” com Adriana 23/07
Barbosa, Ana Lucia Silva Souza e mediação
de Semayat Oliveira. Oferecimento Harper- 10H00 - 11H00
Collins.
Mesa “A produção literária em tempos pandêmicos” com Fabiana Corrêa, José Hu15H00 - 16H00
guenin, Giovani Miguez. Mediação Rick da
Mesa “A importância do design e economia Cunha. Oferecimento Editora Outra Margem.
circular para as organizações - Como tornar-se uma empresa sustentável utilizando as 11H30 - 12H30
atuais tendências do mercado” com Joice Mesa “Um longe Perto, histórias de um jorJoppert Leal e Natacha Nogueira Britschka. nalista nesse mundo que dá voltas” com
Mediação Teresa Cristina Vannucci Gouvêa. Marcelo Lins e mediador o jornalista André
Fran. Oferecimento Editora Ediouro.
Oferecimento Editora Senai.
16H30 - 17H30
Mesa “Tudo nela é de se Amar” baseado no
livro homônimo de Luciene Nascimento.
Mediador Allan Dias Castro. Oferecimento
Editora Sextante.

13H00 - 14H00
Mesa “Autor independente: da criação à divulgação do livro” com Kel Costa, Jéssica
Macedo, Mari Sales. Mediação Lilian Cardoso. Oferecimento Amazon Kindle.

14H30 - 15H30
Mesa Literatura Fantástica “A Rainha das
Chamas, a emocionante conclusão da trilogia Princesa das Cinzas” com a escritora
americana Laura Sebastian. Mediação (Tradução consecutiva) FriniGeorgakopoulos.
Oferecimento Editora Arqueiro.

Scheller, primeiro livro de um autor brasileiro lançado pela TAG, romance sobre o fim
da inocência e como enfrentar o mundo
sem redes de proteção. Mediadora Rafaela
Pechansky. Oferecimento TAG Experiências
Literárias.

Sala Autores e Lançamentos

16H00 - 17H00
Mesa “Protestos, Tensão e Pandemia em
24/07
cinco países da América Latina” (baseado no
livro O Ano da Cólera) com Sylvia Colombo.
10H30 - 13H30
Mediação Raquel Araújo. Oferecimento EdiEncontro dos Escritores Poços-caldenses”
tora Rocco.
bate-papo entre alguns dos escritores sulfurosos. Na sequência, acontece a entre17H30 - 18H30
ga da Premiação aos alunos das escolas
Mesa “A história do Brasil em Design e Linde Poços vencedoras do Concurso Cultuguagem Visual” apresentação do designer
ral Flipoços 2021. Entrega da premiação dos
e ilustrador Gustavo Piqueira, baseado no
vencedores do Concurso Literário Nacional
livro “Primeiras Impressões — O nascimenAmare Flipoços.
to da cultura impressa e sua influência na
criação da imagem do Brasil”. Oferecimento
14H00 - 15H00
Editora Martins Fontes.
Mesa “O que você precisa saber sobre
Shakespeare antes que o mundo acabe”,
19H00 - 20H00
livro organizado por Fernanda Medeiros e
Mesa “O Capitalismo se desloca – Novas
Marcela Santos Brígida reúne 57 textos, em
arquiteturas sociais” com Ladislau Dowbor.
diferentes formatos, sobre o grande Bardo.
Neste livro, o autor propõe analisar um conOferecimento Ediouro. ACESSÍVEL EM LIjunto de mudanças do capitalismo que suBRAS
gere que estamos em transição para outro
modo de produção, o que denomina de a era
15H30 - 16H30
do conhecimento. Mediador jornalista AntôMesa “A origem da espécie e o mito do fogo”
nio Martins. Oferecimento Edições Sesc SP.
com Alberto Mussa e mediação Álvaro Costa e Silva. Baseado no livro no novo livro de
20H30 - 21H30
Mussa, “A origem da espécie, o roubo do
Mesa “Gostaria que você estivesse aqui”
fogo e a noção de humanidade”, que investibaseado no livro homônimo de Fernando
ga uma das histórias mais antigas que ainda

se contam na face da Terra: o Mito do Roubo do Fogo. Oferecimento Editora Record.
17H00 - 18H00
Mesa “História do Negro no Brasil, narrativas esquecidas” uma conversa sobre a história dos negros para além da escravidão; a
importância de falar para as crianças sobre
os heróis negros, as pessoas que lutaram,
conquistaram e fizeram a diferença com
Francisco Lima Neto (do livro Laudelina de
Campos Mello) e Mario Aranha, com o lançamento inédito do livro Brasil Tombeiro.
Mediação Lucia Vera. Oferecimento Editora
Mostarda.
18H30 - 19H30
Mesa “Clube do Livro dos Homens” (O que
acontece no clube do livro fica no clube
do livro). Encontro com a escritora americana Lyssa Jay Adams. Mediação Frini Georgakopoulos. (Livro eleito pela Amazon o
melhor romance de 2019). Oferecimento
Editora Arqueiro. INTERNACIONAL
20H00 - 21H00
Mesa “Desigualdade social e Pandemia traumas brasileiros” conversa entre Julia Rocha (autora do livro “Pacientes que curam,
o cotidiano de uma médica do SUS”), Marcia Tiburi (autora de Delírio do Poder) e Joel
Birman (psicanalista autor de “O trauma da
pandemia de coronavírus”). Mediação Livia
Vianna. Oferecimento Editora Record.

Sala Autores e Lançamentos
25/07
10H00 - 11H00
Mesa “Shakti – O poder da sua essência
-Descubra o que as pessoas felizes e bem-sucedidas têm em comum?” com a escritora Rajshree Patel, de Uganda. Mediação
(Tradução consecutiva) Frini Georgakopoulos. Oferecimento Editora Sextante. INTERNACIONAL
11H30 - 12H30
Mesa “Uma biografia da Depressão” com
Christian Dunker. A Depressão tem uma história e a compreensão dessa história nos
ajuda a descobrir a melhor forma de entendê-la. Neste livro, o psicanalista trata a Depressão como uma entidade em si, sujeita
a documentos e arquivos que comprovam
sua existência. Mediação Patrick Santos, jornalista e escritor. Oferecimento Editora Planeta.
13H00 - 14H30
Mesa “A voz da natureza: o que podemos
aprender com Eu, Ota, rio de Hiroshima”
com a tradutora Flavia Lago. Oferecimento
Editora Temporal.
15H00 - 16H00
Mesa “A metade do meu Enzo - O que os pais
separados deveriam saber antes de danifi-

car o bem estar físico e emocional dos seus
filhos”. Uma conversa de pais para pais, com
o autor Antonio Voorhees, o conselheiro tutelar Ricardo Senegal e a psicóloga infantil
Barbara Martins. (livro disponível na Livraria
Flipoçoswww.livrariaflipocos.com.br na aba
escritores poços-caldenses).

mo” com Alexandre Gossn. Mediação Ricardo Mituti. Oferecimento Editora Autografia.
ACESSÍVEL EM LIBRAS

19H30 - 20H30
Mesa “À cor da Pele” com o escritor norte-americano John Vercher pela primeira vez
em um festival literário brasileiro. Ele de16H30 - 17H30
bate sobre seu livro de estreia, ambientaMesa “Chacras na Umbanda - Da Manifes- do na cidade de Pittsburgh, nos anos 1990,
tação Mediúnica aos Orixás” com Raphael crime thriller que fala sobre racismo, medo
PH. Alves. Oferecimento Editora Madras.
e abandono. Conversa com ele o escritor e
jornalista Tom Farias. Oferecimento Editora
18H00 - 19H00
Ediouro. INTERNACIONAL
Mesa “A Morte da Empatia e o Negacionis-
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