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Apresentação
A FLIPO 2019 - como a VII edição da Festa Literária Internacional do Ipojuca
também é referida - foi um evento cultural e festivo realizado em atividades abertas ao
público entre os dias 17 e 21 de dezembro de 2019, na Casa Rosada da Rua Santana,
sede nacional da União Brasileira de Escritores (UBE), um imponente imóvel de
arquitetura própria de época marcante do Recife, no bairro de Casa Forte, com a
apresentação do congresso literário proporcionado pelo IX Encontro Pernambucano de
Escritores, exposição de cartuns e caricaturas no salão do humor gráfico na galeria
ArtFLIPO, sarau artístico em dinâmica de microfone aberto na Tribuna das Artes e
lançamento e apresentação de livros na Vitrine FLIPO.
Além de fazer o registro histórico da FLIPO 2019, o presente relatório pretende
demonstrar que, independentemente de eventuais dificuldades, a conjunção do impulso
próprio do entusiasmo e da obstinação com a celebração de parcerias construtivas
torna possível a realização de ações capazes de aproximar os objetivos maiores. Nesta
perspectiva, este relatório reafirma a importância das parcerias e dos trabalhos
articulados, especialmente nos momentos de maior provação.
Este relatório é apresentado em 12 itens. Além da 'Introdução', que expõe o
processo decisório enfrentado pela Câmara Brasileira de Desenvolvimento Cultural
para realizar a FLIPO 2019 no Recife e as linhas gerais da festa, o Relatório trás itens
específicos sobre a estrutura geral da festa, com descrição das ambiências artísticas e
de convivência, a abertura e o encerramento da FLIPO 2019, a programação do
Congresso Literário, a movimentação da Tribuna das Artes, a programação da Vitrine
FLIPO, a concepção e o funcionamento da galeria Art FLIPO, a estrutura da Praça da
Alimentação, os artistas participantes, os parceiros da Câmara Brasileira de
Desenvolvimento Cultural, a programação conjunta com a União Brasileira de
Escritores (UBE) para instalação da Ordem do Mérito Literário Jorge de Albuquerque
Coelho para admissão do comendador Carlos Newton Júnior, a lista dos artistas que
participaram da festa, os parceiros que tornaram possível a realização da FLIPO 2019,
a repercussão da festa junto à mídia, a equipe realizadora do evento e, por último, a
Ficha Técnica, com as informações gerais. Como anexo, o relatório trás algumas
imagens que marcaram a FLIPO 2019 e o texto de abertura do encontro.
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A Câmara Brasileira de Desenvolvimento Cultural aproveita este relatório para
reafirmar o compromisso de criar e animar espaços de realização da cultura e da arte elementos, que, juntamente com a ciência e a tecnologia, são estratégicos para o
desenvolvimento e para a promoção do bem estar da sociedade.

1. Introdução
Em sua sétima edição, surpreendendo a muitos, ao invés de realizada no
balneário de Porto de Galinhas, no litoral sul de Pernambuco, a Festa Literária
Internacional do Ipojuca (FLIPO) foi realizada no Recife e, como se se afastasse da
efervescência das praias que marcou as seis primeiras edições, [foi realizada] na
ambiência bucólica da sede nacional da União Brasileira de Escritores (UBE), no bairro
da Casa Forte.
Na realidade, embora tenha alcançado os objetivos pretendidos pela
organização, a mudança de endereço não fazia parte dos propósitos originais da
Câmara Brasileira de Desenvolvimento, que, até os últimos momentos buscou
condições para, como nos anos anteriores, realizar a FLIPO 2019 em Porto de
Galinhas. Acontece que a realização de uma festa cultural da dimensão da FLIPO
mobiliza muitos recursos e só é possível graças ao concurso de muitas mãos e ao
apoio de muitas personalidades e entidades. Neste 2019, no entanto, afetados pela
profunda crise na qual o País vem mergulhado desde 2016 e deslocada das
prioridades, tradicionais parceiros da Câmara Brasileira de Desenvolvimento Cultural
não puderam renovar o apoio e a FLIPO correu o risco real de não ser realizada.
Diante da possibilidade de quebrar a regularidade que fez a FLIPO se inserir no
calendário dos grandes eventos culturais da região, no entanto, a Câmara Brasileira de
Desenvolvimento Cultural decidiu enfrentar as dificuldades e, já no apagar das luzes do
ano, depois de redimensionar os projetos originais, minimizando momentaneamente a
amplitude da festa-monumento, foi buscar os apoios necessários para realizar a nova
FLIPO.
E, assim, garantida a continuidade das tradicionais parcerias com a Folha de
Pernambuco, FUNDARPE, União Brasileira de Escritores, Systi, Clube de Engenharia
de Pernambuco e Associação Brasileira de Engenheiros Escritores, a Câmara
Brasileira de Desenvolvimento Cultural recebeu o apoio decisivo da Fundação Joaquim
Nabuco e, lançando mão de licença poética semelhante àquela que justificou a
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realização do Rock in Rio em Lisboa, decidiu manter a regularidade da festa e, ainda
no ano de 2019 (no período entre os dias 17 e 21 de dezembro) realizou a FLIPO 2019
na Casa Rosada da Rua Santana, sede nacional da UBE, no bairro de Casa Forte, na
zona oeste do Recife.
De fato, contando com o apoio da UBE - incluindo a estrutura física da Casa
Rosada da Rua Santana para instalação de equipamentos necessários às atividades
artísticas, venda de produtos culturais e funcionamento da Praça da Alimentação, além
de cadeiras, púlpito e banheiros -, [com o apoio] da Systi - para atualizar e manter a
homepage do encontro -, [com o apoio] da Folha de Pernambuco - que veiculou
anúncios e fez a cobertura do encontro, estimulando o concurso da mídia espontânea [com o apoio ] da FUNDARPE - que garantiu a instalação da tenda principal do
encontro - [com o apoio] da Fundação Joaquim Nabuco - que providenciou o
desenvolvimento da marca, programação visual, impressão de cartazes, panfletos,
crachás, certificados, folders, banners e back drop e sistema de som - e, finalmente,
[com o apoio] dos participantes, especialmente na cobertura fotográfica e alimentação
das mídias sociais, a FLIPO 2019 recorreu ao serviço amador e voluntário para a
realização de outros itens necessários, mobilizando recursos materiais muito modestos.
As alterações impostas à 'nova' FLIPO implicaram em grandes ajustes na
programação e na dinâmica geral da festa. Com efeito, além das mudanças implícitas
no redimensionamento das atividades - nesta edição, a plataforma da FLIPO ficou
concentrada no Congresso Literário materializado através do IX Encontro
Pernambucano de Escritores, na Tribuna das Artes, na Vitrine FLIPO de Lançamentos
e na galeria ArtFLIPO -, a alteração de local e escolha do período da festa provocaram
impactos significativos. De fato, a ausência de turistas, como ocorria nas edições
realizadas em Porto de Galinhas, e a impossibilidade de contar com público estudantil,
como ocorreria se a festa fosse realizada no período regular de aulas, levaram a
mudanças conceituais na programação artística, que, mantida a perspectiva da
transversalidade das artes, passou a ser dirigida basicamente a um público de literatos.
Em sua sétima edição, a FLIPO evocou o tema ‘Novos tempos, tempos novos,
tempos de sempre', trazendo à baila importantes aspectos da contemporaneidade e do
desenvolvimento histórico da humanidade. Ao discutir a contemporaneidade e o
desenvolvimento histórico da humanidade, a FLIPO 2019 jogou foco sobre a formação
cultural do País e sua repercussão no desenvolvimento histórico da humanidade. Vale
registrar que, ao contrário daquilo que muitos pensam, a arte (como tudo o mais na
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vida) pode e deve ter um caráter coletivo. Em outras palavras, isto significa que as
obras não são construídas apenas pelos autores, cabendo parte da criação àqueles
que a desfrutam, que as interpretam e reinterpretam para acrescentar algo do seu
próprio querer. Isto é visto com clareza na velha máxima segundo a qual ‘quando uma
obra de arte é entregue ao público, deixa de pertencer ao autor e segue a vontade de
quem a desfruta’. Tudo isto se aplica ao tema da FLIPO 2019, pois, a depender de
como a pessoa se coloca diante do passar do tempo, do passado e do futuro, cada
uma vai interpretá-lo [o tema da FLIPO 2019] de um jeito. De qualquer forma, há a
unanimidade de que a dança do tempo, com suas idas e vindas, justifica a Esperança
de que dias melhores aguardam a Humanidade.
Conforme esperado, considerando o público-alvo da FLIPO 2019 - amantes das
artes literárias, incluindo escritores e leitores de todos os tipos e gêneros, profissionais
da cadeia produtiva e comercial do livro, professores, estudantes, jornalistas e
comunicadores em geral - com a realização da festa, foram alcançados muitos
resultados culturais, entre os quais podemos destacar o reforço a imagem de imóvel
charmoso associado a grandes atividades exercidas por círculos cultos e exigentes já
conquistados pela Casa Rosada da Rua Santana, impulso à produção cultural e
literária, incremento da auto-estima dos escritores e demais artistas que militam na
região de influência da Festa, projeção de entidades e escritores que atuam na região
de influência do Festa, divulgação da cultura literária pernambucana e nordestina e
divulgação da região de influência da Festa,

2. O 'novo' Território da Palavra

Ao contrário das edições anteriores, quando, em áreas denominadas 'Território
da Palavra' fincadas na região central da Vila de Porto de Galinhas, realizava
programações artísticas e culturais progressivamente maiores, neste ano, ajustada aos
contingenciamentos próprios da época vivida pelo País, a FLIPO 2019 redimensionou
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as atividades, circunscrevendo o novo 'Território da Palavra' ao pátio monumental da
Casa Rosada da Rua Santana e seu entorno.

Realizada na sede nacional da União Brasileira de Escritores, a FLIPO 2019
dedicou-se em oferecer o congresso literário consubstanciado no IX Encontro
Pernambucano de Escritores, a Vitrine de Lançamentos e a Tribuna das Artes,
atividades que compartilharam a tenda erguida no Pátio Monumental da Casa Rosada
da Rua Santana, e a galeria ArtFLIPO, exposta na varanda do casarão.
A praça da alimentação e o circuito gastronômico

A mudança de local de realização da FLIPO, de Porto de Galinhas para a Rua
de Sant'Anna, tornou necessárias muitas adaptações. Sem poder contar com uma rede
local de restaurantes e lanchonetes como ocorria em Porto de Galinhas, por exemplo,
obrigou a Câmara Brasileira de Desenvolvimento Cultural a reformular o conceito do
Circuito Gastronômico da FLIPO, levando-a a estimular a estruturação de uma Praça
da Alimentação na Casa Rosada da Rua Santana para atender aos frequentadores da
festa.
A Praça da Alimentação foi constituída com a instalação de trailers e balcões no
entorno do Pátio Monumental e em recantos da varanda do casarão principal. Foi
montado, então, um circuito gastronômico com a participação de três espaços de
comedoria. A varanda do casarão abrigou dois estabelecimentos - uma loja do café
Delta Express, que foi montada num dos recantos da varanda do casarão principal, e
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os Bolos de Rolo Maná, que instalou estande de vendas na extremidade oposta. O
jardim da Casa Rosada da Rua Santana ofereceu outra opção de comedoria, com a
Tapiocaria Vitória, que funcionou em trailer instalado nas cercanias do pátio
monumental.

Em homenagem à FLIPO 2019, os estabelecimentos rebatizaram itens do
cardápio, fazendo alusão ao encontro, a vultos da literatura, referências literárias, livros
e escritores. Assim, entre os pratos e petiscos oferecidos no âmbito da festa, podiam
ser encontrados Croissant à FLIPO, Croissant à Casa Rosada, Quiche à Através
(alusão a poemário homônimo de Rogério Generoso), Quiche das 4 Irmãs (referência a
cenário marcante do romance ‘Maldição e fé’, de Alexandre Santos), Quiche à Taciana
(Valença), Empada à Verinha (Nóbrega), Pão de Queijo à Antonio Campos, Sanduíche
à Renato Siqueira, Sanduíche à Alexandre Santos, Sanduíche a Sidney Ramos,
Escondidinho à Carrero, Empanada à Eduardo Garcia, Quiche à Livro Sete, Frozen à
Confraria das Artes, Chocolate à Paulo Sales, Café à Sérgio Dionízio, Café à Cláudio
Aguiar, Combo Carlos Pena Filho, Tapioca Luiz Carlos Dias, etc.

A Alameda dos livros

Embora, explicitamente, a FLIPO 2019 não tenha oferecido a tradicional
Alameda dos livros - uma feira de bens culturais, espaços administrados por editoras,
livrarias e livreiros -, a Câmara Brasileira de Desenvolvimento Cultural criou condições
para que livros e outros bens culturais pudessem ser comercializados em balcões e
estandes, reservando espaços no novo 'Território da Palavra', no entorno do Pátio
Monumental e em recantos da varanda do casarão principal.
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3. Abertura e encerramento da FLIPO 2019

Ao contrário das edições anteriores, quando acontecia na noite da 5ª feira, este
ano, a solenidade de abertura da FLIPO aconteceu na manhã da 3ª feira, dia 17 de
dezembro, na tenda erguida no pátio monumental da Casa Rosada da Rua Santana,
sede nacional da UBE. Na ocasião, com apresentação do poetas Luiz Carlos Dias e
Sidney Ramos, que leram texto explicativo da festa (ver texto anexo), após
apresentação do Coral Novo Milênio com regência de Risoleta Tarciza da Silva e das
poetas cordelistas Madalena Castro e Giselda Castro, a FLIPO 2019 foi aberta com
pronunciamentos do curador geral Alexandre Santos, do secretário geral da UBE
Edvaldo Arruda, do presidente da FUNDAJ Antonio Campos, do representante da
Secretaria Estadual de Cultura Roberto Azoubel e do representante da Associação
Comercial de Pernambuco Adalberto Arruda. Finalizando a solenidade de abertura, o
curador geral Alexandre Santos fez a entrega de Certificados de Agradecimento às
entidades parceiras - FUNDAJ, FUNDARPE, Systi, Folha de Pernambuco e UBE.

Quatro dias mais tarde, na manhã do sábado, dia 21 de dezembro, também
inovando em relação às edições anteriores, a Câmara Brasileira de Desenvolvimento
Cultural realizou seminário de avaliação de formulação de sugestões de políticas
culturais com a participação de personalidades e representantes de entidades
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significativas, incluindo União Brasileira de Escritores, Associação Brasileira de
Engenheiros Escritores, Academia de Letras e Artes do Nordeste, Sociedade dos
Amigos da Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco, Sociedade dos Poetas Vivos
de Olinda, Sociedade dos Cordelistas da Região Metropolitana do Recife, Biblioteca
Pública de Olinda, Academia Camarajibense de Letras, Confraria do Cariri, Conselho
de Preservação do Estado de Pernambuco e Centro de Filosofia Águas Perenes.

Ao final, culminando a FLIPO 2019, em almoço de confraternização por adesão
no restaurante Parraxaxá, no bairro de Casa Forte, com a participação de
coordenadores setoriais, dirigentes e escritores, a Câmara Brasileira de
Desenvolvimento Cultural festejou o sucesso do encontro.

4. Congresso Literário da FLIPO 2019

A FLIPO 2019 foi estruturada por um conjunto de atividades culturais cujo carrochefe foi o congresso literário consubstanciado pelo IX Encontro Pernambucano de
Escritores - encontro literário com a participação de autores com base artística em
Pernambuco ou autores pernambucanos com atuação fora do Estado - em circuito de
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palestras, debates, mesas-redondas e outras atividades de interesse cultural e literário
e, ainda, para além da literatura, de outras expressões artísticas – música, dramaturgia,
artes plásticas, etc.

Com a realização de 33 palestras e mesas redondas, além de sessão especial do
programa 'Quarta as Quatro' e realização de seminário sobre políticas culturais,
envolvendo a participação de 50 escritores, o congresso Literário da FLIPO 2019 foi
oferecido em tenda erguida no pátio monumental da Casa Rosada da Rua Santana e
cumpriu a seguinte agenda:

Dia 17 de dezembro (3ª feira)
10h50 - Palestra - Paulo Sales: O pensamento jurídico e a estética literária
11h30 - Homenagem ao Coral Novo Milênio - coordenação de Eugênia Melo, presidente da
Sociedade dos Amigos da Biblioteca Pública de Pernambuco
13h30 - Palestra: Jefferson Linconn: A Arca da Aliança: possibilidade de uma trajetória judaica,
templária e teutônica entre Jerusalém, Sefarad e Recife
14h00 - Palestra: Dauri Ximenes (sustituído por Jefferson Linconn): A influência do judaísmo na
Maçonaria
14h30 - Palestra: Léo Durval: Ensaio sobre o Ceticismo
15h00 - Palestra - Geraldo D'Almeida Alves: O exemplo de Sócrates
15h30 - Mesa sobre 'Sentidos e dessentidos no texto literário' com a participação de Thiago
Azevedo, Joniel Teotônio e Ardilis Willi
16h15 - Painel 'A Renascença da Ópera em Pernambuco' com Marcos de Andrade e Wendell
Kettle
17h30 - Palestra Magna: Antonio Campos: Cidadão no mundo contemporâneo - desafios e
tendências
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Dia 18 de dezembro (4ª feira)
10h50 - Mesa sobre 'Isaac Essoudry, a presença de um cabalista no Recife em pleno Século
XXI' com a participação de Jeferson Linconn, Jucimar Morais e Nuno Brito
11h30 - Palestra: Adalberto Arruda: 130 anos de Olegário Mariano, o Poeta das Cigarras
13h30 - Mesa sobre 'Poesia feita por e para mulheres' com a participação de Maria José
Arimatéia, Érica Montenegro e Ana Amélia
14h00 - Palestra: Luiz Carlos Oliveira: Clarice: a escritora maior
14h30 - Palestra: Carlos Xavier: Haikai, uma fotografia poética
15h00 - Palestra: Sérgio Dionízio: O jornalismo e os grupos de Whatzapp
15h30 - Palestra: Aristóteles Bastos: Nova mídia literária
16h00 - Quarta as Quatro coordenado por Colly Holanda
Quadro 'Tem uma escritora em cena' com Margarete Cavalcanti
Companhia Ciganos de Luz, com coordenação de Adriano Cabral e participação de Ana
Cristina Coutinho Pinto, Soraya Cavalcante da Silva, Sulamita Ferreira Souza e
Elizabeth Regufe Graça
Sarau artístico com a participação de Paulo Viola, Cássia Magalhães e Rachel Cavalcanti

17h00 - Homenagem a Ismael Gaião:
Palestra 'Literatura de Cordel - patrimônio cultural imaterial do Brasil'
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Dia 19 de dezembro (5ª feira)
10h50 - Palestra: Sidney Ramos: Utopia, Distopia, Hipo Utopia e suas influências nas artes
11h30 - Palestra: Roberto Numeriano: Muitas tribos e nenhum apito: por que não existe crítica
literária em Pernambuco?
13h30 - Palestra: Eduardo Garcia: O poeta do Azul
14h30 - Debate sobre 'a responsabilidade do escritor' com a participação de Alexandre Santos
e Taciana Valença
15h00 - Palestra: Mariângela Borba: O debate político nas mídias sociais: estratégia e ética
15h30 - Palestra: Fátima Quintas: Clarice Lispector e a escrita da emoção
16h30 - Palestra: Tarcísio Pereira: A inserção dos escritores pernambucanos no circuito
mundial
17h30 - Palestra Magna: José Nivaldo Júnior: Literatura: recriar o mundo para eternizar a vida
Dia 20 de dezembro (6ª feira)

10h50 - Palestra: Lúcia Sousa: Antologia Carrero com 70
11h30 - Luciene Aguiar: A Intertextualidade na construção do sentido da narrativa
13h30 - Palestra: Raíza Figueiredo: Arte na construção de uma educação criativa
15h00 - Palestra: Bezerra de Lemos: 'Colégio de Freiras' em Raimundo Carrero
15h30 - Palestra: Raimundo Carrero: A literatura pernambucana
16h00 - Entrevista: Diana Bezerra de Souza conversa com Bernadete Bruto sobre a Confraria
das Artes
17h30 - Palestra Magna: Carlos Newton Júnior: 'Tempo e lugar de Carlos Pena Filho'

Dia 21 de dezembro (sábado)
10h00 - Palestra: João Cavalcanti Ribeiro Júnior: Biblioteca viva
10h50 - Seminário sobre a conjuntura cultural do País
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5. Movimentação da Tribuna das Artes

Como nas edições anteriores, a Tribuna das Artes constou de shows
programados e sessões de microfone aberto em recitais para a apresentação de
performances e peças literárias e musicais.

Este ano, nos termos do contingenciamento necessário à FLIPO 2019, a Tribuna
das Artes, a Vitrine FLIPO e o congresso literário compartilharam a tenda erguida no
pátio monumental da Casa Rosada da Rua Santana, segundo programação que
harmonizou os horários.
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Vale registrar que, com a participação de 45 artistas em 13 sessões, a
coordenação da Tribuna das Artes recebeu reforço e passou a ser coordenada pelas
poetas Bernadete Bruto, Madalena Castro, Giselda Pereira, Taciana Valença e Vera
Nobrega, que repartiram os horários entre si.

A programação básica da Tribuna das Artes foi a seguinte:
Dia 17 de dezembro (3ª feira)
10h30 - Madalena Castro, Giselda Pereira & convidados com Microfone aberto
13h00 - Madalena Castro, Giselda Pereira & convidados com Microfone aberto para Recital de
Cordel
18h30 - Bernadete Bruto & convidados, com a participação especial de Dinaldo Lessa, Elba
Lins, Patrícia Tenório, Raldianny Pereira, Taciana Valença e Vera Nóbrega
apresentaram o recital 'Cinco livros de Patricia Tenório'
Dia 18 de dezembro (4ª feira)
10h00 - Taciana Valenca & convidados com Microfone aberto
13h00 - Taciana Valenca & convidados com Microfone aberto. Participação especial de Adriana
Perruci
18h00 - Damas de Lá (Maria Carmem & Laura Sivini) com o show Vai Gina
Dia 19 de dezembro (5ª feira)
10h00 - Taciana Valenca & convidados com Microfone aberto
13h00 - Taciana Valenca & convidados com Microfone aberto
18h30 - Taciana Valença & convidados com Microfone aberto. Participação especial de Jorge
Santos & Ana Rosa Wanderley e Ivan Almeida
Dia 20 de dezembro (6ª feira)
10h00 - Madalena Castro, Giselda Pereira & convidados com Microfone aberto
13h00 - Madalena Castro, Giselda Pereira & convidados com Microfone aberto
19h30 - Madalena Castro, Giselda Pereira & convidados com Microfone aberto
Dia 21 de dezembro (sábado)
10h00 - Madalena Castro, Giselda Pereira & convidados com Microfone aberto com
participação especial de Marlos Guedes.
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6. Vitrine FLIPO

A Vitrine FLIPO é a ambiência reservada pela festa para o lançamento de livros
e outros bens culturais. Nos termos do contingenciamento necessário à FLIPO 2019,
assim como ocorreu com a Tribuna das Artes, a Vitrine FLIPO compartilhou o uso da
tenda erguida no pátio monumental da Casa Rosada da Rua Santana com o congresso
literário, cumprindo programação coordenada pelo poeta Rogério Generoso,
oferecendo ambiente para pronunciamento dos autores, com palco, auditório
sonorizado e mesas para autógrafos.

Vitrine de Lançamentos FLIPO 2019
Coordenação: Rogério Generoso
Lançamentos:
Cláudio Aguiar - Baile de Luz
Carlos Newton Júnior - Ressurreição: 101 sonetos de amor
Josessandro Batista Andrade & Adriana Mayrink - Ecos do Nordeste - volume 2
Raísa Figueiredo - O coletor
José Heraldo Lúcio de Oliveira - ‘O Matutês da gente
Paulo Caldas - Numa rua perto do centro
Bernadete Bruto - Sessenta e um poemas para uma vida
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A programação cumprida pela Vitrine FLIPO foi a seguinte:
Dia 17 de dezembro (3ª feira)
17h00 - Dicionário O Matutês da gente, de José Heraldo Lúcio de Oliveira
Dia 18 de dezembro (4ª feira)
17h30 - Sessenta e um poemas para uma vida, de Bernadete Bruto (leitura por Rogério
Generoso)
Dia 19 de dezembro (5ª feira)
16h00 - Baile de Luz, de Cláudio Aguiar
17h00 - Numa rua perto do centro, de Paulo Caldas
Dia 20 de dezembro (6ª feira)
14h00 - O coletor, de Raíza Figueiredo
14h30 - Ecos do Nordeste (volume 2), organizado por Adriana Mayrink e Josessandro Batista
de Andrade
17h00 - Ressurreição: 101 sonetos de amor, de Carlos Newton Júnior

7. Galeria Art FLIPO

A ArtFLIPO é galeria reservada pela FLIPO para exposição de quadros de
artistas plásticos de renome local, regional, nacional e internacional.
Na edição 2019, a galeria ArtFLIPO foi instalada na varanda do casarão e, sob a
curadoria do artista plástico VAndrade, apresentou a primeira 'Mostra de Desenho de
humor Gráfico da FLIPO', com a participação de cartunistas de todo o Brasil e,
também, da Europa.
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"Rir é o melhor remédio! Então, foi pensando nisso que eu reunir uma galera boa
de todo o Brasil, cartunistas premiados em vários salões Nacionais e Internacionais
para juntos fazermos a festa!", afirmou o curador VAndrade para traçar as linhas gerais
da exposição.
Segue a lista dos cartunistas participantes:
Moisés Macedo
Ana Blue
Thiago Lucas
Waldez Duarte
Cacinho
Liz França
Andersen Delfino
Vila Nova
Biratan Porto
Silvano Mello
Cleriston Andrade
Eder Santos
Miguel Falcão
Ricardo Ferreira
Dão
Samuca
André Ribeiro
J.Bosco

8. Programação conjunta com a UBE

Na 6ª feira, dia 20 de dezembro de 2019, em atividade da União Brasileira de
Escritores no âmbito da Festa Literária Internacional do Ipojuca, a Ordem do Mérito
Jorge de Albuquerque Coelho se reuniu na tenda erguida no Pátio Monumental da
Casa Rosada da Rua Santana, sede nacional da entidade, no bairro de Casa Forte, no
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Recife, para admitir o Comendador Carlos Newton Júnior na Congregação. Na ocasião,
o novo comendador foi recepcionado pelos escritores Edvaldo Arruda, secretário-geral
da União Brasileira de Escritores, e Alexandre Santos, secretário-geral da Ordem do
Mérito Literário Jorge de Albuquerque Coelho.

9. Artistas participantes
Como nas edições já realizadas, além dos benefícios diretos decorrentes do
estímulo à literatura e à arte em geral, a FLIPO 2019 contribuiu para dinamizar o
circuito cultural. Este ano, incluindo palestrantes, declamadores, dançarinos, atores e
cartunistas, a festa contou com a participação direta de 120 artistas de diversas
linguagens e diversos graus de maturidade artística, desde as estrelas consagradas
pela crítica - como Raimundo Carrero, Fátima Quintas, José Nivaldo Júnior, Antônio
Campos, Carlos Newton Júnior, Alexandre Santos, Clériston Andrade, Samuca, Paulo
Caldas, José Nivaldo Júnior, Cláudio Aguiar, Wendell Kettle, Rogério Generoso e
tantos outros - até artistas que atravessam as primeiras etapas de formação.
Veja a relação dos artistas que participaram da FLIPO 2019:

Adalberto Arruda
Adelaide Rego
Ademar Rodrigues
Adriana Perruci
Adriano Cabral
Alexandre Santos
Amauri Menezes
Ana Blue
Ana Cristina Coutinho Pinto
Ana do Carmelo
Ana Rosa Wanderley
Anamélia Mello
Andersen Delfino
André Ribeiro
Antonio Campos
Ardilis Willi
Aristóteles Bastos
Bernadete Bruto
Bezerra de Lemos
Biratan Porto
Cacinho
Carlos Aguiar
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Carlos Newton Júnior
Carlos Xavier
Carmen Alves
Cássia Magalhães
Cláudio Aguiar
Clériston Andrade
Colly Holanda
Companhia Ciganos de Luz
Coral Novo Milênio
Damas de Lá
Dão
Diana Bezerra de Souza
Dinaldo Lessa
Eder Santos
Eduardo Garcia
Edvaldo Arruda
Elba Lins
Elizabeth Regufe Graça
Érica Montenegro
Eugênia Melo
Fátima Quintas
Geraldo D'Almeida Alves
Geraldo Luiz dos Santos
Geraldo Valério
Giselda Camilo
Giselda Pereira
Ismael Gaião
Ivan Almeida
J.Bosco
Jefferson Linconn
João Cavalcanti Ribeiro
João Cavalcanti Ribeiro Júnior
João Sávio
Joniel Teotônio
Jorge Santos
José Anderson de Oliveira
José Heraldo Lúcio de Oliveira
José Nivaldo Júnior
Josessandro Batista de Andrade
Jucimar Morais
Laura Sivini
Léo Durval
Liz França
Lohana Alves
Lúcia Sousa
Luciene Aguiar
Luiz Carlos Dias
Luiz Carlos Oliveira
Madalena Castro
Manuel Oliveira
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Marcos de Andrade
Margarete Cavalcanti
Maria Carmem
Maria do Socorro Pereira
Maria José Arimatéia
Mariângela Borba
Marlos Guedes
Miguel Falcão
Moisés Macedo
Mônica Siqueira
Myriam Brindeiro
Nuno Brito
Patrícia Tenório
Paulo Caldas
Paulo Viola
Priscila Aguiar
Rachel Cavalcanti
Rafael Assis
Raimundo Carrero
Raíza Figueiredo
Raldianny Pereira
Raquel Armeno
Ricardo Ferreira
Risoleta Tarciza da Silva
Roberto Numeriano
Rogério Generoso
Samuca
Sérgio Dionízio
Si Cabral
Sidney Ramos
Silvano Mello
Sonia Vilela
Soraya Cavalcante da Silva
Sulamita Ferreira Souza
Taciana Valença
Tarcísio Pereira
Telma Biscontini
Thiago Azevedo
Thiago Lucas
Valmir Jordão
VAndrade
Vera Nóbrega
Vila Nova
Waldez Duarte
Walmir Jordão
Wendell Kettle
Zélia Prímola
Zelita Rocha
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10. Parceiros

Mesmo com os contingenciamentos aplicados ao projeto original, uma festa
da envergadura da FLIPO requer o concurso de muitas mãos e muitos parceiros.
Para a realização da FLIPO 2019, a Câmara Brasileira de Desenvolvimento
Cultural contou com o apoio de velhos e novos parceiros, cujo auxílio foi decisivo e
indispensável para a conquista dos objetivos atribuídos ao empreendimento.
Objeto de agradecimentos especiais, inclusive por ocasião da solenidade de
abertura da FLIPO 2019, a Câmara Brasileira de Desenvolvimento Cultural aproveita
este relatório para reiterar seus agradecimentos a
Fundação Joaquim Nabuco
Folha de Pernambuco
FUNDARPE
Systi
União Brasileira de Escritores (UBE)
Associação Brasileira de Engenheiros Escritores (ABRAEE) e ao
Clube de Engenharia de Pernambuco

Vale registrar que, além dos parceiros institucionais, o apoio da equipe de
coordenação foi decisivo para o sucesso da FLIPO 2019. Nesta perspectiva, a
Câmara Brasileira de Desenvolvimento Cultural aproveita este relatório para
reiterar os seus agradecimentos a
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Alexandre Santos, que fez a coordenação geral da FLIPO 2019 e curadoria do
congresso literário
Rogério Generoso, que fez a produção executiva da FLIPO 2019 e a
coordenação da Vitrine de Lançamentos
VAndrade, que fez a curadoria da ArtFLIPO
Madalena Castro, Giselda Pereira, Bernadete Bruto, Taciana Valença e Vera
Nóbrega, que fizeram a coordenação da Tribuna das Artes
Luiz Carlos Dias e Sidney Ramos, que fizeram a apresentação do congresso
literário da FLIPO 2019
Adelaide Rego, que fez a gestão financeira
Sávio Oliveira, que fez a concepção, elaboração e atualização do site da FLIPO
Sueli Silva, que fez a Assessoria Administrativa
Paulo Roberto Cavalcante, que apoio geral ao empreendimento

11. Repercussão na mídia
Pela forma como foi organizada, a FLIPO 2019 alcançou públicos em diversos
níveis de envolvimento. No primeiro nível de envolvimento – referente às pessoas
diretamente envolvidas com algum tipo de atividade no âmbito direto da Festa (pessoas
inscritas e convidadas para as atividades constantes do programa oficial, espectadores
e participantes dos espetáculos culturais) –, nos quatro dias de duração do encontro,
os organizadores estimam a participação de cerca de 600 de pessoas. No segundo
nível de envolvimento – referente às pessoas envolvidas com algum tipo de atividade
estimulada pela realização da FLIPO 2019, nos quatro dias de duração do encontro, os
organizadores estimam a participação de cerca de 1.200 de pessoas. No terceiro nível
de envolvimento – referente às pessoas que tiveram acesso à programação da FLIPO
2019 através das mídias sociais –, nos três dias de duração do encontro, os
organizadores estimam a participação de cerca de 20.000 de pessoas. No quarto nível
de envolvimento – referente às pessoas que tomaram conhecimento da programação
da FLIPO 2019 pela cobertura da mídia –, durante o período do encontro, incluindo as
fases pré e pós festa, os organizadores estimam a participação de cerca de 100.000 de
pessoas.
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Este resultado foi alcançado graças ao apoio da Folha de Pernambuco, uma
parceira de primeira hora, à militância cultural, que impulsionou o noticiário das mídias
sociais, e à cobertura espontânea por blogs e sites de notícias.
A seguir são mostrados alguns dos espaços ocupados pela FLIPO 2019 na
mídia

24

25

26

12. Ficha técnica (resumo)
A FLIPO 2019 é uma iniciativa da Câmara Brasileira de Desenvolvimento
Cultural, que conta com o apoio privado e público, nas diversas esferas de governo.
Tema: Novos tempos, tempos novos, tempos de sempre
Período: 17 a 21 de dezembro de 2019
Local: Casa Rosada da Rua Santana, sede nacional da União Brasileira de Escritores (UBE),
na Rua de Sant'Ana, nº 202, no bairro de Casa Forte, no município do Recife
Realização: Câmara Brasileira de Desenvolvimento Cultural
Grande Homenageado: Carlos Pena Filho
Escritor Homenageado: Ismael Gaião
Coordenação e Curadoria Geral: Alexandre Santos
Produção executiva e Coordenação da Vitrine de Lançamentos: Rogério Generoso
Curadoria da ArtFLIPO: VAndrade
Coordenação da Tribuna das Artes: Madalena Castro, Giselda Pereira, Bernadete Bruto,
Taciana Valença e Verá Nóbrega
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Apresentação do Congresso Literário: Luiz Carlos Dias e Sidney Ramos
Designer gráfico: Higor Viana
Gestão financeira: Adelaide Rego
Concepção, elaboração e atualização do site: Systi
Assessoria Administrativa: Sueli Silva
Serviços Gerais: Paulo Roberto Cavalcante

ANEXOS
1. Imagens (que dizem muito)
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2. Apresentação da FLIPO lida por Luiz Carlos Dias e Sidney Ramos na
solenidade de abertura da festa em 17 de dezembro
Dando início à solenidade de abertura da FLIPO 2019, convidamos o escritor Alexandre
Santos, curador geral do evento, o acadêmico Antônio Campos, presidente da Fundação
Joaquim Nabuco, e o escritor Edvaldo Arruda, secretário geral da União Brasileira de
Escritores, para o dispositivo de honra.
A Festa Literária Internacional é um empreendimento cultural que toma por base a
plataforma histórica, cultural e turística do Estado de Pernambuco, para mobilizar escritores,
amantes da literatura em geral e, com eles, a mídia, em torno de temas culturais de interesse
nacional de modo a fortalecer a arte literária e projetar a região.
Em sua sétima edição, a FLIPO evoca o tema ‘Tempos Novos, Novos Tempos, Tempos
de Sempre’, trazendo à discussão importantes aspectos do desenvolvimento do País.
A FLIPO 2019 está estruturada num conjunto de atividades, com densa programação
com a participação de renomados escritores e artistas de outras linguagens para a
apresentação e discussão de temas culturais e artísticos, em palestras, mesas redondas, e
colóquios.
Este ano, além do Congresso Literário realizado através do IX Encontro Pernambucano
de Escritores, a FLIPO apresentará a Vitrine de Lançamento coordenada pelo poeta Rogério
Generoso; c) a Tribuna das Artes, um sarau diferenciado, com a participação de artistas
consagrados e, também, microfone aberto a todos interessados em mostrar a sua arte sob a
coordenação das poetas Bernadete Bruto, Madalena Castro, Giselda Pereira, Taciana Valença
e Vera Nóbrega; d) a galeria ‘ArtFLIPO', com curadoria do artista plástico VAndrade, em mostra
coletiva com a participação de artistas consagrados;
Esta festa é dedicada ao inesquecível poeta Carlos Pena Filho e prestará homenagem
ao poeta Ismael Gaião, que, este ano, festeja 30 anos de atividades artísticas.
A realização desta Festa Literária Internacional é fruto de muitas mãos e não teria sido
possível se não fosse o apoio de muitas personalidades e entidades.
Neste momento, a Câmara Brasileira de Desenvolvimento Cultural registra a sua
Gratidão a Fundação Joaquim Nabuco, FUNDARPE, jornal Folha de Pernambuco, empresa
Systi, União Brasileira de Escritores, Clube de Engenharia de Pernambuco, Associação
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Brasileira de Engenheiros Escritores, aos artistas que estarão conosco nos próximos dias e aos
coordenadores artísticos e setoriais, especialmente a Rogério Generoso. José Renato Siqueira,
Colly Holanda, Bernadete Bruto, Taciana Valença, Vera Nóbrega, Madalena Castro, Giselda
Pereira, VAndrade, Luiz Carlos Dias, Sidney Ramos, Sávio Oliveira, Adelaide Rego, Sueli Maria
da Silva e Paulo Roberto Cavalcante

