FLIM 2018, a Festa Literomusical do Parque Vicentina Aranha
O projeto “Você é o que Lê” abre a programação da FLIM 2018!

Programação Principal FLIM
Na noite de abertura da FLIM 2018, dia 14 de setembro (sexta-feira), a Festa Literomusical do Parque
Vicentina Aranha recebe o projeto Você é o que lê. Inovando mais uma vez a quinta edição começa
com um bate-papo em palco aberto sobre o mundo da leitura como espelho do mundo
contemporâneo com três autores e representantes da atual cena literária, jornalística, artística e
cultural brasileira: Gregorio Duvivier, Maria Ribeiro e Xico Sá. O trio compartilha com o público uma
conversa descontraída em que tudo se transforma em literatura: redes sociais, youtubers, política,
futebol – o que importa para os três é o encantamento por um bom livro e por boas histórias. A ideia
é atrair leitores fiéis e futuros para uma abordagem da literatura com prazer e diversão. O Você é o
que lê nasceu em 2016 em Salvador e no mesmo ano passou por Brasília, Paraty, durante a
realização da FLIP (Festa Literária Internacional de Paraty), São Paulo e Rio de Janeiro. Em 2017 e
2018, o projeto seguiu itinerante conquistando expectadores em todo o país passando também por
Portugal. Maria, Xico e Gregório são escritores, apresentadores e roteiristas atuantes no cinema, na
TV, no teatro e nas mídias sociais. Assim como a FLIM, o projeto propõe uma celebração divertida e
inteligente da literatura como uma arte acessível, prazerosa e contemporânea.
A Programação Principal da FLIM também terá o prazer de receber em uma Mesa Literária a
escritora, filósofa e pedagoga Maria Vilani. Cearense, Maria mora em São Paulo, Grajaú, há mais de
40 anos. De origem humilde, descobriu o mundo das letras depois de adulta. “Eu comecei a estudar,
mas não pude dar continuidade porque tinha que trabalhar, minha filha. Em Fortaleza, fiz parte
daquele programa natureza ginasial. A gente estudava em casa e prestava exame quando tinha.
Assim, por eliminação de matérias, eu consegui concluir o ginasial. Em São Paulo, passei 17 anos
como dona de casa. Quando meus filhos eram adolescentes fomos fazer o colegial juntos. Estudei
com os dois mais velhos, o Kleiton e o Kléber (Criolo). O conhecimento transforma qualquer vida.
Não foi diferente comigo.”, declarou em entrevista para o Jornal O Povo. Autora dos livros “Cinco
contos sem desconto e de quebra dois poemas” (1991), “O Reino de Roselândia” (1998), “Varal”
(2012) e “Penteando a Vida” (2016); Maria também é idealizadora e realizadora dos projetos
“Escutando e Orientando”; “MOCAP – Movimento pela Cidadania Artística da Periferia”, “Inventando
Estórias”, “Fórum de Cultura do Grajaú e CAPS – Centro de Arte e Promoção Social”, este com várias
atividades culturais há mais de vinte e cinco anos. O CAPS - Centro de Arte e Promoção Social do
Grajaú é uma organização constituída por representantes da sociedade civil, todos voluntários,
tendo como missão a promoção do ser humano.
Hoje (30), a escritora confirmada na FLIM 2018, Conceição Evaristo, concorrerá a cadeira de número
7 da Academia Brasileira de Letras (ABL), que tem como patrono Castro Alves, conhecido como
poeta dos escravos.

Programação Paralela FLIM

A cada ano a FLIM aumentado a atuação na cadeia de fomento ao livro e à literatura. Esse ano, em
parceria inédita com a Casa das Rosas a FLIM 2018 terá o projeto SOS Literatura do CAE – Centro de
Apoio ao Escritor. O SOS funciona como uma central de atendimento aos escritores regionais que
prestará orientações individuais no sábado (15) das 14h às 17h, por ordem de chegada. A proposta é
contribuir para a formação dos autores e orientá-los nos possíveis caminhos da complexa e
fascinante carreira literária, seja na escrita criativa, ou nas atividades de crítica, editorial, mediação
de leitura e pesquisa. Participam da atividade Geruza Zelnys, escritora, poeta e narradora, doutora
em literatura pela PUC-SP, professora de escrita criativa, ganhadora de várias edições do Mapa
Cultural Paulista e contemplada com o Proac, e autora de "Tatuagem", "Esse livro não é pra você" e
"9 janelas paralelas & outros incômodos", entre outros; e Ricardo Botelho, webdesigner,
especializado em gestão de negócios e de comunicação em redes sociais, e-books e marketing para
escritores; foi co-criador do portal literário Weblivros, com Reynaldo Damazio, editor de arte da
editora Terceira Margem, entre outras.
O projeto SOS Literatura ficará sediado na Casa das Prosas, o espaço da FLIM dedicado à produção
literária. Dentre a programação do espaço, a Casa das Prosas também oferecerá no dia 14 de
setembro (sábado) às 10h, uma oficina aos interessados em traduções literárias, denominada Por
dentro da tradução, no interior da escolha, ministrada pela especialista em Língua Inglesa e mestre
em Artes Cênicas na UNIRIO com pesquisa sobre tradução teatral, Cláudia Soares Cruz. Cláudia
trabalha com tradução desde 1992, tendo traduzido – entre outros gêneros – diversos textos
teatrais, como Um Dia no Verão, de Jon Fosse, Speed the Plow, de David Mamet, Criados em
Cativeiro, de Nicky Silver, e Closer, de Patrick Marber. Na área do audiovisual, faz traduções e
versões de projetos e roteiros – entre eles, Trash - A Esperança Vem do Lixo, Zoom, O Grande
Gonzales, Malasartes, para diversas produtoras como O2, Porta dos Fundos e Miração Filmes.
Como nas duas edições passadas, a FLIM 2018 realizará no sábado de manhã (15/09), a Mesinha
Literária, um encontro inspirador dos leitores e escritores do futuro. Incentivados pela equipe da
escola, alunos das escolas EMEI PROF. MÁRIO CAMPANER e NEI JOSÉ PAULINO BICUDO escreveram
e ilustraram juntos o livro Medoliques, dentro do projeto Crianças Autoras. Alunos entre 6 e 7 anos
representantes de suas turmas, subirão ao palco do Quintal das Letras, o espaço infantil da FLIM,
para conversar sobre as histórias que eles criaram. As professoras elegeram o gênero literário
"limeriques" para desenvolver as histórias inventadas pelas crianças. A partir da apreciação das
histórias e poemas limeriques da escritora Tatiana Belinky, as crianças familiarizaram-se com o tema
e elaboraram poemas de personagens e assuntos dos quais elas sentem medo.

Sobre a FLIM
Em sua quinta edição, a Festa Literomusical do Parque Vicentina Aranha já é o maior evento
literomusical do Vale do Paraíba e considerado um dos principais festivais do interior paulista.
Confirmada para os dias 14, 15 e 16 de setembro, a FLIM 2018 aguarda cerca de 30 mil pessoas nos
três dias de uma intensa e diversificada programação cultural gratuita, com mesas literárias onde
escritores e artistas se encontram para dialogar com a mediação de um convidado; shows musicais,
teatro, atividades lúdicas como caminhadas poéticas e contações de histórias para crianças,
lançamento de livros, saraus e oficinas.
A FLIM 2018 é um projeto realizado com apoio do ProAC e da Prefeitura de São José dos Campos,
gestão da AFAC - Associação para o Fomento da Arte e da Cultura e parceria do Sesc São José dos
Campos e da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Conta com o patrocínio master do Poliedro
Educação; patrocínio especial da EDP Brasil, Oscar Calçados e DMCard; patrocínio da Vinac
Consórcios; e apoio do Vale Sul Shopping, Hospital Pró-Infância, NipBr, Redenção Turismo, Unimed
São José dos Campos e Cabrillano. O apoio de mídia é do Jornal O Vale e da Rádio Jovem Pan e conta
com a colaboração do Hotel Ema Palace, Hotel Dan Inn São José dos Campos, Hotel Nacional Inn São
José dos Campos, Haruf, Nibs Juice Bar, Artesane Gelateria, Academia Joseense de Letras, Editora
Senac e Casa das Rosas.

SERVIÇO
FLIM 2018
Data: 14/09/18 - Sexta | Horário: 18h às 22h
Data: 15/09/18 - Sábado | Horário: 09h às 22h
Data: 16/09/18 – Domingo | Horário: 09h às 14h
Todas as Mesas Literárias possuem tradução simultânea em LIBRAS.
Programação disponível em braille.
Entrada franca.
Site Oficial: www.flimsjc.com.br
Página Oficial: Facebook.com/flim.sjc
Vídeo da FLIM 2017: https://www.youtube.com/watch?v=RcZYgB8748M
Em breve a programação completa.

Você é o que lê.

Maria Vilani

SOS Literatua com
Geruza Zelnys e Ricardo Botelho.

Mesinha Literária, FLIM
2016.
Sobre o Parque Vicentina Aranha
Foi inaugurado pela Santa Casa de Misericórdia em 1924 como Sanatório Vicentina Aranha, um dos
maiores centros para tratamento de tuberculose da América Latina. É tombado como patrimônio
histórico pelo COMPHAC (Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico,
Paisagístico e Cultural do Município de São José dos Campos) e Condephaat (Conselho de Defesa do
Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e turístico). Desde 2006, funciona como Parque
Vicentina Aranha e é gerido pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos, tendo desde 2011 a
AFAC - Associação para o Fomento da Arte e da Cultura – como Organização Social de Cultura, a qual
desenvolve atividades culturais no espaço e promove a recuperação das edificações com obras de
manutenção e restauro. O Parque Vicentina Aranha conta com o patrocínio do Instituto de Oncologia
do Vale, Colégio Anglo Cassiano Ricardo, SOMOS Educação, Latécoère, Instituto CCR, CCR NovaDutra
e o Hospital e Maternidade Policlin; apoio da Degraus e Gráfica Copcentro; e promoção do Jornal O
Vale e Rádio Jovem Pan.
Rua Eng. Prudente Meireles de Moraes, 302, Vila Adyana – São José dos Campos/SP
Telefone: 12 3911-7090
Instagram e Spotify: @Parque_Vicentina
www.facebook.com/parquevicentinaaranha | www.pqvicentinaaranha.org.br

