Casa LIBRE & Nuvem de Livros terá Lázaro Ramos e
Conceição Evaristo
A LIBRE & Nuvem de Livros traz a 15º Flip a proposta do
“Sim, outro país é possível. E a leitura com isso?” em
mesas sobre o papel da leitura e seu lugar no
desenvolvimento do Brasil, com os temas: economia do
livro e leitura, educação social e o livro, ler as minorias e
o papel do mediador na cadeia do livro. Na Casa LIBRE,
a leitura é a chave diante da necessidade e expectativa
com o novo Brasil que a cada dia é desenhado. A Flip
2017 acontece de 26 a 30 de julho, em Paraty.

A casa LIBRE, parceira da Flip 2017, traz lançamentos
dos livros Ponciá Vicencio e Becos da memória, de
Conceição Evaristo, autora convidada da Flip

que

participará de um debate com Cadão Volpato. A autora
será homenageada pela Cervejaria Feminista, que
lançará uma edição com rótulo sobre a escritora. Lázaro
Ramos, que estará na sessão de abertura da Flip e na
mesa A pele que habito (Território Flip | Flipinha),
participa da mesa Educação social e livros.

Durante a Flip, a casa parceira recebe também os
lançamentos dos livros Vida e Morte de MJ Gonzaga de
Sá, com org. de Marcos Scheffel; Augusto Boal,
embaixador do teatro, de Anderson Zanetti, além de
livros com a temática LGBT.

Os escritores Xico Sá e Matthew Shirts discutem a
influência da crônica na formação dos leitores, enquanto
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o papel da blogosfera e dos livros numa sociedade em
inflexão será discutido pelos jornalistas Paulo Henrique
Amorim e Mino Carta.

Programa

QUINTA FEIRA 27 DE JULHO
13h – Os muitos caminhos para a leitura
Josélia Aguiar, Marifé Boix-Garcia, Volnei Canônica e
apresentação de Raquel Menezes
15h – Lançamento: Aqui jazem romances, de Eduardo
Frota, Ed. Jaguatirica + Lançamento: Jantar às 11, de
Cristiano Deveras, Ed. Nova Alexandria

18h – Educação social e livros
Lázaro Ramos, Roger Mello e mediação de Mariana
Warth

SEXTA FEIRA 28 DE JULHO
10h – Leitura do sagrado e da sociedade
Frederico Lourenço e mediação de Carlo Carrenho
11h – As mídias sociais e a formação dos leitores
Renata Nakano, Emília Nunes e Simone Monteiro
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12h30 – Lançamento: A feira, de Adriana Armony, Ed. 7
letras
14h – Lançamento: Augusto Boal embaixador do teatro,
de Anderson Zanetti, Estado, democracia, políticas
públicas e direitos LGBT, de Marcio Sales Saraiva e
Santificado seja vosso homem, de Luis Gustavo Rocha,
Ed. Metanóia
16h – Leitura e comunidade
Thássio Ferreira, André Mansur e mediação de Valéria
Martins
18h – Literatura no cárcere e direitos humanos
João Marcos Buch, Gabriel Lacerda e Alex Giostri

SÁBADO 29 DE JULHO
11h – Blogsfera e livros mudam um sociedade em
ponto de inflexão?,
Paulo Henrique Amorim e Mino Carta
12h – Lançamento: Eudora Trans, de Luiz Prata,
Assexualidade

em

trânsito,

de

Luigi

D’Andrea,

Transfeminismo – teoria & prática e homofobia –
identificar e prevenir, de Jaqueline Gomes de Jesus, Ed.
Metanóia
14h – Lançamento: Negro amor, de Cristiane Sobral, Ed.
Malê + Lançamento: Vida e Morte de M J Gonzaga de
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Sá de Lima Barreto, organização e comentários de
Marcos Scheffel
16h – A crônica como convite ao leitor
Dedé Laurentino, Xico de Sá e mediação de Metthew
Shirts
18h – Experiência e leitura
Conceição Evaristo, Cadão Volpato e mediação de
Simone Magno
20h – Lançamento: Ponciá Vicencio e Becos da
memória,

de

Conceição

Evaristo,

Ed.

Pallas

+

Lançamento da cerveja Conceição Evaristo

Flip 2017
A 15ª edição da Flip, com curadoria de Joselia Aguiar,
homenageia Lima Barreto.
Patronos 2017
O Programa de Patronos é um plano de mecenato
voltado a pessoas físicas que apoiam a realização da
Festa Literária Internacional de Paraty.
Além de contribuir para a viabilização dos 5 dias de
evento, o patrono fomenta as ações educativas de
permanência promovidas pela Flip no território.
Os benefícios incluem ingressos para a Programação
Principal da Flip, convites para o coquetel de boas4/5

vindas com a participação dos autores, e encontros com
a curadora e com o diretor-executivo da Casa Azul, entre
outras atividades.
Mais informações pelo e-mail patronos@casaazul.org.br.
Quem faz a Flip
A Casa Azul é uma organização da sociedade civil de
interesse público e sem fins lucrativos que desenvolve
projetos nas áreas de arquitetura, urbanismo, educação
e cultura. Há mais de vinte anos, desenvolve ações
capazes de potencializar transformações no território, a
exemplo da Flip. Em Paraty, onde a associação se
originou, esse processo levou à realização de ações de
permanência, como a Biblioteca Casa Azul e o Museu do
Território de Paraty, que seguem em funcionamento
durante todo o ano.
Patrocínio
A programação da Flip é realizada por meio da lei de
incentivo à cultura do Ministério da Cultura do Governo
Federal e conta com o Patrocínio Oficial do Itaú e do
BNDES e Apoio da EDP, além de outras empresas e
organizações em vias de captação.
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