
 
 

 

   

   

  



 
 

Introdução 

Entre 17 e 20 de setembro de 2015, com a realização da FLIPO 2015 pela Câmara Brasi-

leira de Desenvolvimento Cultural, a vila de Porto de Galinhas, no litoral sul de Pernam-

buco, assumiu a condição de capital nacional do livro e da leitura, respirando literatura 

por todos os cantos e recantos com conversas, entrevistas, conferências, painéis, deba-

tes, lançamentos, apresentações, saraus, exposições e shows animados por mais de 70 

palestrantes e artistas da palavra.  

A Festa Literária Internacional do Ipojuca (FLIPO) é um empreendimento cultural que 

toma por base a plataforma histórica, cultural e turística do município de Ipojuca, 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, através de uma grande festa no chamado ‘Território da Palavra’, na área central 

da vila de Porto de Galinhas. 

   

Em sua terceira edição, a FLIPO 2015 evocou o tema ‘A transversalidade das artes’, tra-

zendo à baila a relação e influência mútua das artes com foco sobre a conversibilidade 

entre elas, possibilitando o surgimento de novas abordagens sobre o tema. 

    



 
 

A movimentação na vila 

Durante os quatro dias da FLIPO 2015, a vila de Porto de Galinhas respirou livro, leitura e 

literatura, ganhando uma dinâmica especial, com as pessoas se engajando nas ativida-

des, assistindo as palestras e conferências, com os comerciantes oferecendo vitrines co-

mo mostruário de poemas e usando a sinalização da Festa como cenário para fotografias.  

        

   

As vitrines se converteram em mostruários poéticos 

      

      

Durante os quatro dias da FLIPO 2015, a vila de Porto de Galinhas respirou livro, leitura e 

literatura, ganhando outros elementos para o charme que exala naturalmente.



 
 

O território da palavra 

    

 

   

  

O Território da Palavra, como foi chamado a área em que ocorreu a FLIPO 2015, foi sina-

lizada com faixas, cavaletes e cartazes, de modo a orientar os turistas sobre os locais em 

que ocorreram os eventos. 



 
 

Os ambientes da FLIPO 

As atividades ocorridas no âmbito da FLIPO 2015 foram realizadas em palco espalhados 

pelo Território da Palavra, com nomes que, para facilitar a localização, faziam referência 

aos locais onde estavam instalados. 

Palco Muru Muru – funcionou na antiga buate Muru Muru, no centro de convenções do 

restaurante Itaoca, na Praça das Piscinas Naturais. Abrigou as atividades do congresso 

literário da FLIPO 2015 e do II Congresso Mundial de Engenheiros Escritores. 

   

Palco das Piscinas Naturais – funcionou em tenda armada na Praça das Piscinas Naturais, 

no cento de Porto de Galinhas. Abrigou a Tribuna da Arte (sarau cultural com microfone 

aberto) e o Show das Nove. 

 

Palco 12 – funcionou na Pausada Beira Mar, localizada no Calçadão Beira Mar, nº 12 (daí 

o nome ‘12’). Abrigou as atividades do II Encontro Pernambucano de Escritores e a insta-

lação do Instituto Pernambucano de Engenharia. 

 



 
 

Palco Lua Calliente – funcionou na Casa de Shows Lua Calliente. Abrigou a mesa ‘Acessi-

bilidade e Literatura’. 

 

Alameda dos Livros – Funcionou no Calçadão da Avenida Beira Mar, no centro da vila de 

Porto de Galinhas. Abrigou a feira de livros da FLIPO 2015, inclusive a Jangada dos Li-

vros, operada pela UBE. 

       

Galeria Art FLIPO – Instalada no Hall do centro de convenções do restaurante Muru Muru, 

a Praça das Piscinas Naturaias, no centro da vila de Porto de Galinhas. Abrigou a exposi-

ção de artes plásticas da FLIPO 2015. 



 
 

A divulgação e repercussão da FLIPO 2015 (alguns registros)  

       

 

              



 
 

       

             

    



 
 

              

      

    



 
 

     

       

 



 
 

 

       

A divulgação da FLIPO 2015 foi abundante, desde artigos de opinião e anúncios em jor-

nais, até mídia humana, com pessoas vestindo camisas com a marca do evento, e cober-

tura impressa e digital feita pelos principais jornais do Estado, passando pela cobertura 

das mídias sociais e entrevistas ao vivo no rádio e televisão. Os principais órgãos da mí-

dia impressa, radiofônica e televisiva deram grande cobertura à FLIPO 2015, repercutin-

do sua realização. 



 
 

Programação Cumprida 

A FLIPO 2015 deu plataforma para um expressivo conjunto de eventos e atividades, rea-
lizando programação que envolveu grande número de escritores. As atividades cumpri-
das foram as seguintes: 

Congresso literário 
Ambiente para apresentação e discussão de temas literários, incluindo aqueles 
relacionados com o empreendedorismo cultural e cadeia produtiva e comercial 
do livro e, ainda, para além da literatura, abrindo espaço para outras expressões 
artísticas – música, dramaturgia, artes plásticas, etc. –, através de palestras, 
mesas redondas, colóquios e conferências, com a participação de escritores de 
renome local, regional e nacional. O congresso literário foi realizado no Palco Mu-
ru Muru, no centro de convenções do restaurante Itaoca, na Praça das Piscinas 
Naturais, no centro da vila de Porto de Galinhas, com curadoria geral: Alexandre 
Santos, coordenação executiva de Rogério Generoso e apresentação geral de 
Eduardo Garcia 
 
DIA 17 DE SETEMBRO: Palco Muru Muru 
Abertura 
 

    
 

A concorrida solenidade de abertura da FLIPO - que, também, instalou o II Congresso 

Mundial de Engenheiros Escritores - ocorreu na noite do dia 17 de setembro de 2015, no 

Palco Muru Muru com declamação pelo mestre de cerimônia Eduardo Garcia. Após leitura 

de fragmentos do poema G’Dausbbah, de Alexandre Santos, pela coordenadora executiva 

do Movimento em Defesa do Livro Pernambucano Elvira Oliveira, a Câmara Brasileira de 

Desenvolvimento Cultural prestou homenagem ao secretário municipal Rui Xavier, que, 

na ocasião representava a Prefeitura do Ipojuca, e ao professor Luciano Brasileira, que, 

na ocasião, representava a FOCCA. 
 

   
 

Na sequencia, abrindo o encontro literário, o poeta português Ernesto Melo e Castro pro-

feriu a conferência ‘Sobre o conhecimento que a arte é’. Em seguida, o poeta popular 

Oliveira de Panelas apresentou show no Palco das Piscinas Naturais.  



 
 

DIA 18 DE SETEMBRO: primeiro dia 

 
 

Na 6ª feira, dia 18 de setembro de 2015, com mediação do poeta Neilton Limeira, coor-

denador de grades eventos da União Brasileira de Escritores (UBE), o congresso literário 

da FLIPO 2015, apresentou a mesa ‘FOCCA em Foco: Letras, Línguas e Literaturas’ com a 

participação das professoras Elizabeth Carvalho, Fernanda Loiola e Nelma Gomes 
 

 
 

Na 6ª feira, dia 18 de setembro de 2015, com mediação da professora Maria José Arima-

téia, o congresso literário da FLIPO 2015, apresentou a mesa ‘Literatura para a infância: 

construção lúdica do ser/ cidadão ou brincadeira de criança?’ com a participação das es-

critoras Anabela Soledad e Rosinha Campos  
 

 



 
 

 
Na 6ª feira, dia 18 de setembro de 2015, em encontro no âmbito do II Congresso Mundi-
al de Engenheiros Escritores, o escritor paulista Aluízio Fagundes proferiu palestra sobre 
O idioma pátrio como fator imprescindível à comunicação profissional. 

 

 
 

Na 6ª feira, dia 18 de setembro de 2015, em concorrido encontro no âmbito do II Con-

gresso Mundial de Engenheiros Escritores, com mediação da poeta Christiane Gasparin, o 

escritor paranaense Ney Perracini proferiu palestra sobre a Ação Cultural Voluntária em 

Escola Pública. 
 

 
 

Na 6ª feira, dia 18 de setembro de 2015, em concorrido encontro no Palco Muru Muru, o 

congresso literário da FLIPO 2015 apresentou o poeta uruguaio Eduardo Garcia, que pro-

feriu a palestra ‘Carlos Pena Filho: O poeta do azul’  
 

 
 

Na 6ª feira, dia 18 de setembro de 2015, em show no Palco das Piscinas Naturais, na 

Praça das Piscinas Naturais, no centro da vila de Porto de Galinhas, os poetas Felipe Jú-

nior e Ismael Gaião apresentaram o espetáculo ‘Causos e Cordeis’.  



 
 

 

 
 

Na 6ª feira, dia 18 de setembro de 2015, em concorrido encontro no Palco Muru Muru, 

encerrando a programação diária do congresso literário da FLIPO 2015, com apresenta-

ção da professora Flávia Suassuna, o romancista Raimundo Carrero proferiu palestra so-

bre a liberdade de escrever com técnica. 
 
DIA 19 DE SETEMBRO (SÁBADO) 
 

 
 

No sábado, dia 19 de setembro de 2015, em concorrido encontro no Palco Muru Muru, 

abrindo a programação diária do congresso literário da FLIPO 2015, o professor Neilton 

Limeira entrevistou o escritor e curador geral da FLIPO 2015 Alexandre Santos. 



 
 

 

  
 

No sábado, dia 19 de setembro de 2015, em concorrido encontro no Palco Muru Muru, 

em palestra que destacou o grande homenageado do II Congresso Mundial de Engenhei-

ros Escritores, o engenheiro Luiz Carlos Nebl falou sobre ‘A dramaturgia de Alcione Araú-

jo’. 
 

 
 

 
No sábado, dia 19 de setembro de 2015, em concorrido encontro no Palco Muru Muru, o 

congresso literário da FLIPO 2015 recebeu a musicista Fabiana Guimarães, que proferiu 

palestra sobre ‘A arte de narrar a música’. 
 



 
 

 
 
No sábado, dia 19 de setembro de 2015, em concorrido encontro no Palco Muru Muru, o 

congresso literário da FLIPO 2015 recebeu os escritores Roberto Numeriano e Melchíades 

Montenegro, que animaram painel sobre ‘Escritas e leituras do romance brasileiro con-

temporâneo’. 
 

 
 
No sábado, dia 19 de setembro de 2015, em concorrido encontro no Palco Muru Muru, o 

congresso literário da FLIPO 2015 recebeu o artista plástico Daniel Santiago, que proferiu 

palestra sobre a Tabela poética dos números íntimos. 
 

 
 

No sábado, dia 19 de setembro de 2015, em concorrido encontro no Palco Muru Muru, 

sob a coordenação do poeta Natanael Lima Jr., o congresso literário da FLIPO 2015 rece-

beu o cineasta Frederico Spencer e o artista plástico Sílvio Hansen, que animaram debate 

sobre Cinema e literatura. 
 



 
 

 
 
No sábado, dia 19 de setembro de 2015, em concorrido encontro no Palco Muru Muru, o 

congresso literário da FLIPO 2015 recebeu o multi artista Lailson Hollanda Cavalcanti, 

que proferiu palestra sobre a transversalidade das artes. 
 

 
 
No sábado, dia 19 de setembro de 2015, em concorrido encontro no Palco Muru Muru, o 

congresso literário da FLIPO 2015 recebeu o escritor Alberto Bittencourt, que falou sobre 

a arte literária no mundo Rotary. 
 

 
 
No sábado, dia 19 de setembro de 2015, em concorrido encontro no Palco Muru Muru, 

coordenado pela jornalista Patrícia Guedes, o congresso literário da FLIPO 2015 recebeu 

os jornalistas Beto Calmon e Heloísa Lobo, que animaram mesa sobre A arte de falar na 

TV. 
 



 
 

 
 
No sábado, dia 19 de setembro de 2015, em concorrido encontro no Palco Muru Muru, o 

congresso literário da FLIPO 2015 recebeu o jornalista Sérgio Dionízio, que proferiu pa-

lestra sobre ‘Opinião pública e opinião publicada’. 
 

 
  
No sábado, dia 19 de setembro de 2015, em concorrida mesa no Palco Muru Muru, o 

congresso literário da FLIPO 2015 recebeu os jornalistas Leusa Santos e Daniel Carvalho, 

que animaram debate sobre Jornalismo em tempos de crise. 
 

  
 
 
No sábado, dia 19 de setembro de 2015, em concorrida palestra no Palco Muru Muru, o 

poeta Marcus Accioly proferiu a Conferência Magna de Encerramento do congresso literá-

rio da FLIPO 2015. 
 



 
 

DIA 20 DE SETEMBRO (DOMINGO) 
 

 

No domingo, dia 20 de setembro de 2015, em concorrida palestra no Palco Muru Muru, o 

professor Josivaldo Custódio proferiu palestra sobre a importância do ensino da Literatura 

Popular: memória e produção cultural.  

 
 
No domingo, dia 20 de setembro de 2015, em concorrido painel no Palco Muru Muru, 

coordenado pela executiva Silene Floro com pronunciamentos do jornalista Ramos Silva e 

do jurista Ney Araújo, a FLIPO 2015 recebeu a jornalista Eliana Victorio e a professora 

Marli Costa, que animaram debate sobre as Mulheres que mudaram a história de Per-

nambuco. 
 

 
 
No final da manhã do domingo, dia 20 de setembro de 2015, em clima de festa, a alegria 

tomo conta do Palco Muru Muru, com o show de encerramento da FLIPO 2015 com a can-

tora Isaar França. 



 
 

Acessibilidade e Literatura: uma mesa especial 

DIA 19 DE SETEMBRO: Palco Lua Calliente 
 

 
 

No sábado, dia 19 de setembro de 2015, em encontro no Palco Lua Calliente, na casa de 

espetáculos Lua Calliente (antiga Lua Morena), sob a coordenação de Michel Peneveyre, 

coordenação de Manuela Dantas e, ainda, participação de George Pereira e Bernardo 

Klimsa, o congresso literário da FLIPO 2015 realizou o painel ‘Acessibilidade e Literatura’. 

Na ocasião, o organizador e curador geral Alexandre Santos anunciou que, a partir da 

próxima edição, todas as atividades da Festa serão realizadas em palcos de plena acessi-

bilidade. 

 



 
 

V Encontro Pernambucano de Escritores 

Encontro realizado no Palco 12, na Pousada Beira Mar, para apresentação e dis-
cussão de temas literários, com a participação de escritores oriundo das diversas 
regiões do Estado de Pernambuco, sob a coordenação geral de Stephem Beltrão 
e cerimonial pelo jornalista Alexandre Sá. 

18 DE SETEMBRO DE 2015 

 

Na 6ª feira, dia 18 de setembro de 2015, em concorrido encontro no Palco 12, na Pousa-

da Beira Mar, no calçadão da avenida Beira Mar, nº 12, no âmbito da FLIPO 2015, o II 

Encontro Pernambucano de Escritores recebeu o professor Neilton Limeira, que proferiu a 

palestra ‘O Azul por trás da noite’, sobre a obra do poeta Carlos Pena Filho. 

 

Na 6ª feira, dia 18 de setembro de 2015, em concorrido encontro no Palco 12, na Pousa-

da Beira Mar, no calçadão da avenida Beira Mar, nº 12, no âmbito da FLIPO 2015, o II 

Encontro Pernambucano de Escritores recebeu a poeta Margarett Leite, que proferiu pa-

lestra sobre a ética e a moral na literatura (da idade média a idade da mídia) 



 
 

  

Na 6ª feira, dia 18 de setembro de 2015, em concorrido encontro no Palco 12, na Pousa-

da Beira Mar, no calçadão da avenida Beira Mar, nº 12, no âmbito da FLIPO 2015, o II 

Encontro Pernambucano de Escritores recebeu a poeta Myriam Brindeiro, que proferiu 

palestra sobre a Geração 65 e as Edições Pirata. Na ocasião, a FLIPO 2015 prestou ho-

menagem ao professor Esman Dias, que, recentemente, alcançou a grande inflexão da 

vida, abrindo grande lacuna nos méis culturais do Estado. 

 

Na 6ª feira, dia 18 de setembro de 2015, em concorrido encontro no Palco 12, na Pousa-

da Beira Mar, no calçadão da avenida Beira Mar, nº 12, no âmbito da FLIPO 2015, o II 

Encontro Pernambucano de Escritores recebeu a escritora Fátima Almeida, que proferiu a 

palestra ‘Pernambuco: Cidades e Curiosidades’. 



 
 

 

Na 6ª feira, dia 18 de setembro de 2015, em concorrido encontro no Palco 12, na Pousa-

da Beira Mar, no calçadão da avenida Beira Mar, nº 12, no âmbito da FLIPO 2015, o II 

Encontro Pernambucano de Escritores recebeu o escritor Paulo Paiva, que proferiu pales-

tra sobre o conto e seus desdobramentos. 

19 DE SETEMBRO DE 2015 - PALCO 12 

 

No sábado, dia 19 de setembro de 2015, em concorrido encontro no Palco 12, na Pousa-

da Beira Mar, no calçadão da avenida Beira Mar, nº 12, no âmbito da FLIPO 2015, o II 

Encontro Pernambucano de Escritores recebeu o professor Nilton Cunha, que proferiu 

palestra sobre o direito a igualdade e a diferença na educação inclusiva. 



 
 

 

No sábado, dia 19 de setembro de 2015, em concorrido encontro no Palco 12, na Pousa-

da Beira Mar, no calçadão da avenida Beira Mar, nº 12, no âmbito da FLIPO 2015, o II 

Encontro Pernambucano de Escritores recebeu a escritora Sevatil Lobo, que proferiu a 

palestra ‘O escritor e a obra de ficção (Destinação e Recepção)’. 

 

No sábado, dia 19 de setembro de 2015, em concorrido encontro no Palco 12, na Pousa-

da Beira Mar, no calçadão da avenida Beira Mar, nº 12, no âmbito da FLIPO 2015, o II 

Encontro Pernambucano de Escritores recebeu a escritora Maria Rita, que proferiu a pa-

lestra ‘A inviolável expressão falada ou escrita de pensamentos’. 



 
 

 

No sábado, dia 19 de setembro de 2015, em concorrido encontro no Palco 12, na Pousa-

da Beira Mar, no calçadão da avenida Beira Mar, nº 12, no âmbito da FLIPO 2015, o II 

Encontro Pernambucano de Escritores recebeu o poeta Edson Francisco, que proferiu pa-

lestra sobre a riqueza do humor na Literatura de Cordel. 



 
 

Show das Nove 
Apresentação cultural apresentada no Palco das Piscinas Naturais, na Praça das 
Piscinas Naturais, no centro da vila de Porto de Galinhas, às 21h00, ao final das 
atividades literárias, prolongando o clima de festa da FLIPO 2015. 

   

Na noite da 6ª feira, dia 18 de setembro, o Show das Nove da FLIPO 2015 ficou por con-

ta do trio The Mambo´s King, liderado pelo cantor venezuelano Armando Fuentes, que 

apresentou o projeto musical 'Bolero, salsa, tango e bossa', incendiou a praça das Pisci-

nas Naturais, no centro de Porto de Galinhas, com música latino-americana. 

   

Na noite do sábado, dia 19 de setembro, o Show das Nove da FLIPO 2015 ficou por conta 

da Brigada Hip Hop – movimento que atua desde 1999, difundindo ensinamentos da cul-

tura Hip Hop - dança de rua, breakin, DJ, MC e Grafiti - com a preocupação de manter 

uma identidade na construção da cidadania, sobretudo junto à juventude, como forma de 

enfrentar o crescente quadro de violência no Estado – com a participação do DJ Moisés 

Alexandre, Rafael MC Gênio e Ipojuca Crew, que transformaram a Praça das Piscinas Na-

turais em animado Espaço Hip-Hop, fazendo a alegria dos turistas participantes da FLIPO 

2015.  



 
 

Programação Infantil 

  

    

      

Nos dias 18 e 19 de setembro de 2015, com curadoria da professora Maria José Arima-

téia, sob a coordenação do ator Rômulo Ramos e participação de Rosa Nascimento, a 

FLIPO 2015 realizou grande programação infantil com o tema ‘agora eu era um herói’, 

transformando a Praça das Piscinas Naturais no ‘Espaço Faz de Conta’ para a alegria da 

meninada, com Leitura de rosto escondido, contação de História, avental da leitura e 

muitas outras atividades. 



 
 

Galeria Art/FLIPO: Olhares sobre as Artes 

  

     

      

Entre 17 e 20 de setembro de 2015, com curadoria de Sílvio Hansen e obras do 

próprio curador e dos artistas plásticos Joaz Silva, Chico Vaz, Márcio Almeida, Vera 

Sato, Daniel Santiago, Marcos Medeiros e Edson Luiz, a galeria Art FLIPO 

apresentou a mostra ‘Olhares sobre as artes’ no hall do centro de convenções 

Itaoca, na Praça das Piscinas Naturais, no centro de Porto de Galinhas. 

 



 
 

Tribuna da Arte 

     

     

    

Nos dias 18 e 19 de setembro de 2015, em sessões de microfone aberto sob a coordena-

ção da poeta e atriz Bernadete Bruto, a Praça das Piscinas Naturais, no centro da vila de 

Porto de Galinhas, foi palco da apresentação de performances poéticas e musicais, sacu-

dindo o escritor que mora dentro de cada um. A Tribuna da Arte teve a participação es-

pecial do cantor Paulo Viola e das poetas Taciana Valença, Colly Holanda e Salete Rego 

Barros. 



 
 

Feira de Livros 

      

  

Entre os dias 17 e 20 de setembro de 2015, a FLIPO 2015 transformou a avenida das 

Piscinas Naturais na Alameda dos Livros com a instalação de uma feira de livros com 

stands especiais, inclusive a Jangada Literária, que, sob a coordenação da escritora Jair 

Martins, comercializou livros de autores ligados à União Brasileira de Escritores (UBE).  



 
 

Lançamentos 

 

    

 

Nos dias 18 e 19 de setembro de 2015, em sessões ocorridas no final da tarde, entre 

17h00 e 19h00, no hall do centro de convenções Itaoca, na Praça das Piscinas Naturais, 

no centro da vila de Porto de Galinhas, a FLIPO 2015 deu plataforma para o lançamento 

dos livros ‘A Arca do Tempo’, de Eugênia Menezes, ‘Sentidos’, de Eduardo Garcia, ‘Linha 

de Risco’, de Natanael Lima e Frederico Spencer, ‘Espreitando o Paraíso’, de Melchiades 

Montenegro, ‘Nas Asas de um Anjo’, de Olívia Gondim, ‘Liberdade Amordaçada’, de Luci-

ene Freitas, ‘A Chuva e a Árvore’, de Telma Brilhante, ‘Os Dois Mundos de Madalena’, de 

Lourdes Nicácio, ‘O que há por trás das Coxias’, de Fabiana Guimarães, e ‘O Dossiê de 

Gustaff’, de Alexandre Santos. 

 



 
 

Homenagem a Waldênio Porto 

 

   

 
 
No sábado, dia 19 de setembro de 2015, em concorrido encontro no Palco Muru Muru, no 

centro de convenções Itaoca, na Praça das Piscinas Naturais, na vila de Porto de Gali-

nhas, a Câmara Brasileira de Desenvolvimento Cultural realizou sessão especial para des-

tacar o escritor Waldênio Porto, grande homenageado da FLIPO 2015. Após saudação 

proferida pelo escritor Jacques Ribemboim, o curador-geral Alexandre Santos falou das 

razões que justificam a grande homenagem e, juntamente com a família Porto, fez a en-

trega do Diploma de Grande Homenageado da FLIPO 2015. 



 
 

Palestrantes da FLIPO 2015 

                 

              

               

            

A realização da FLIPO 2015 contou com a participação de cerca de 70 artistas, muita 

gente boa, nas letras, na música, na dramaturgia, nas artes plásticas. Foram eles: Ale-

xandre Santos, Rogério Generoso, Eduardo Garcia, Ernesto Melo e Castro, Oliveira de 

Panelas, Neilton Limeira, Elizabeth Carvalho, Fernanda Loiola, Nelma Gomes, Maria José 

Arimatéia, Anabela Soledad, Rosinha Campos, Aluízio Fagundes, Christiane Gasparin, Ney 

Perracini, Flávia Suassuna, Raimundo Carrero, Michel Peneveyre, Manuela Dantas, Geor-

ge Pereira, Bernardo Klimsa, Luiz Carlos Nebl, Fabiana Guimarães, Roberto Numeriano, 

Melchíades Montenegro, Daniel Santiago, Waldênio Porto, Jacques Ribemboim, Natanael 

Lima Jr, Frederico Spencer, Sílvio Hansen, Lailson de Holanda, Alberto Bittencourt, Patrí-

cia Guedes, Beto Calmon, Heloísa, Lobo, Sérgio Dionízio, Leusa Santos, Daniel Carvalho, 

Marcus Accioly, Josivaldo Custódio, Silene Floro, Ramos Silva, Ney Araújo, Eliana Victori-

o, Marli Costa, Isaar França; Stephan Beltrão, Alexandre Sá, Margareth Leite, Myriam 

Brindeiro, Fátima Almeida, Paulo Paiva, Nilton Cunha, Sevatil Lobo, Maria Rita, Edson 

Francisco, Armando Fuentes, Rômulo Ramos, Rosa Nascimento, Isabel Armano, Tânia 

Lima, Joaz Silva, Chico Vaz, Márcio Almeida, Vera Sato, Marcos Medeiros, Edson Luiz, 

Bernadete Bruto, Paulo Viola, Taciana Valença, Colly Holanda, Salete Rego Barros, Olívia 

Gondim, Luciene Freitas, Telma Brilhante, Lourdes Nicácio.  



 
 

Principais Palcos 

     

    

Embora o espírito do livro e da leitura tenha se espalhado por todos os lugares da vila, as 

principais atividades da FLIPO 2015 ocorreram em pólos específicos no chamado Territó-

rio da Palavra. 

Palco Muru Muru, no centro de convenções do restaurante Itaoca, onde ocorreram o con-

gresso literário, os lançamentos de livros, o funcionamento do stand do Movimento de 

Valorização do livro e do autor pernambucanos e a galeria Art FLIPO 

Palco 12, na Pousada Beira Mar, na rua Beira Mar, onde ocorreram parte da programação 

do V Encontro Pernambucano de Escritores e, ainda, atividades associadas â FLIPO 2015, 

como o lançamento do Instituto de Engenharia de Pernambuco 

Palco Lua Calliente, na casa de espetáculos Lua Calliente (antiga Lua Morena), na Alame-

da dos Livros, com a feira de livros e a jangada da leitura, na Rua Beira Mar, o palco das 

Piscinas Naturais, na Praça das Piscinas Naturais.   

Espaço Mágico, na Praça das Piscinas Naturais, onde ocorreu a programação infantil; 

Palco das Piscinas Naturais, na praça de mesmo nome, no centro da vila de Porto de Ga-

linhas, onde foi instalada a Tribuna das Artes (microfone aberto em sarau artístico) e as 

sessões do Show das Nove. 



 
 

Equipe de apoio e administração 

                

A realização da FLIPO 2015 envolveu uma grande equipe de coordenação e administra-

ção, muitos dos quais, durante os quatro dias do evento, ficaram hospedados na Pousada 

Estrela do Porto – um estabelecimento modesto que, como principal vantagem, apresen-

tava a curtíssima distância aos principais palcos de atividades do evento. A equipe de 

coordenação, operação e administração engajada pela Câmara Brasileira de Desenvolvi-

mento Cultural na realização da FLIPO 2015 foi a seguinte: 

Alexandre Santos – coordenador e curador geral 

Adelaide Rego – coordenação financeira 

Luiz Arrais – criação e designer 

Mariana Oliveira – assessoria de imprensa 

Rogério Generosos – coordenação executiva do Palco Muru Muru 

Neilton Limeira – coordenação da equipe da FOCCA 

Sthepen Beltrão – coordenação executiva do Palco 12 

Eduardo Garcia – apresentação do Congresso Literário da FLIPO 

Alexandre Sá – apresentação do Encontro Pernambucano de Escritores 

Silvio Hansen – coordenação da Art FLIPO 

Bernadete Bruto – coordenação da Tribuna da Arte 

Jair Martins – coordenação da Jangada dos Livros 

Maria Arimatéia – coordenação do Espaço Mágico 

José Luiz Sobrinho – assessoria especial 

Eduardo Luna – Operação de Mídia 

Dalva Oliveira – Fotografia 

Sílvio Oliveira – Fotografia 

Paulo Viola – animação musical 

Paulo Roberto Cavalcanti – serviços gerais 

Claudete Josefa da silva – serviços gerais 

Sueli Maria da Silva – serviços administrativos 



 
 

Encerramento 

 

 

   
 
No domingo, dia 20 de setembro de 2015, ao final da programação do congresso literá-

rio, o poeta Eduardo Garcia leu a mensagem de encerramento da FLIPO 2015, registran-

do o sucesso da festa, agradecendo aos patrocinadores e parceiros - ENOTEL, STAMPA, 

Auto Norte, Folha de Pernambuco, FOCCA, Transportador Pedrosa, União Brasileira de 

Escritores, Associação Brasileira de Engenheiros Escritores, Clube de Engenharia de Per-

nambuco, Governo do Estado de Pernambuco, através da Companhia Editorial de Per-

nambuco e Prefeitura do Ipojuca - e anunciando a edição 2016, que terá como lema ‘lite-

ratura e mudança’, em alusão às mudanças que a literatura provoca, inclusive em si 

mesma, constituindo num dos principais motores da evolução social. A mensagem infor-

ma que, no próximo ano, o projeto FLIPO quer começar mais cedo, realizando concursos 

junto à meninada da rede de ensino e levando atividades literárias e culturais a todos os 

distritos do município, numa jornada que culminará com a Festa em setembro, quando a 

FLIPO 2016 terá o poeta Marcus Accioly como Grande Homenageado.  



 
 

Agradecimento especial aos parceiros e patrocinadores 

 

    

      

         

 

Um empreendimento da envergadura da FLIPO 2015 não se realiza sem o concurso de 

muitos parceiros e patrocinadores. No caso desta edição da FLIPO, a Câmara Brasileira 

de Desenvolvimento Cultural contou com a companhia e a confiança de muitos parceiros 

importantes, a começar pelas pessoas engajadas na organização e nas diversas apresen-

tações que fizeram a festa dos visitantes de Porto de Galinhas no período de 17 a 20 de 

setembro de 2015.  

Entre os principais parceiros e patrocinadores da FLIPO 2015, a Câmara Brasileira de 

Desenvolvimento Cultural proclama o seu mais vigoroso agradecimento ao jornal Folha 

de Pernambuco, a Stampa Mídia Exterior, à Companhia Editora de Pernambuco, a FOCCA 

– Faculdade de Olinda, à Casa de Shows Lua Calliente, ao Enotel, à Prefeitura do Ipojuca, 

ao Clube de Engenharia de Pernambuco, às Edições Moinho, a União Brasileira de Escrito-

res, à Cult Turismo Cultural, a Associação Brasileira de Engenheiros Escritores e à Aca-

demia de Letras e Artes do Nordeste. 



 
 

Conclusão 

Chegamos ao final da FLIPO 2015, a festa literária de Porto de Galinhas, que este ano 

teve a plataforma alargada com a realização conjunta do II Congresso Mundial de Enge-

nheiros Escritores e do V Encontro Pernambucano de Escritores. 

Entre os dias 17 e 20 de setembro de 2015, como prometido no ano anterior, tendo por 

base o Território da Palavra’ fincado na vila de Porto de Galinhas, a FLIPO repetiu o que 

vem fazendo desde 2013 e trouxe grande movimentação literária ao município do Ipoju-

ca, fazendo funcionar o congresso literário, o Palco Mágico do ‘Espaço do Faz de Conta’, a 

feira de livros na ‘Alameda dos Livros’, o microfone aberto da Tribuna das Artes, a galeria 

do chamado Espaço Art-Flipo, a plataforma para lançamento de livros e, ainda, inspiran-

do e impulsionando atividades literárias e artísticas em áreas externas ao ‘Território da 

Palavra’, incluindo reuniões de entidades e academias e, também, naquilo que muitos 

vêm chamando de ‘TBQ FLIPO’ (Tão Bom Quanto).  

No próximo ano, a FLIPO estará de volta.  

Podem anotar: nos dias 01, 02, 03 e 04 de setembro de 2016, a Festa Literária Interna-

cional do Ipojuca voltará a animar as ruas e praças de Porto de Galinhas com muita arte 

literária. E, aí, um registro. Em 2016, ao invés de realizar a FLIPO no primeiro final de 

semana subsequente àquele ao que se segue ao Dia da Pátria, a Câmara Brasileira de 

Desenvolvimento Cultural realizará a festa literária de Porto de Galinhas por ocasião da 

Lua Cheia, criando a oportunidade para a inclusão na programação de um Luau Literário. 

Em 2013, a Festa Literária Internacional do Ipojuca evocou o tema ‘O livro no Século 

XXI’, em 2014, evocou a ‘Literatura, Cidadania e Sustentabilidade’, este ano, tivemos 

como lema ‘a Transversalidade das artes’, no próximo ano, a FLIPO vai a abordar o tema 

‘literatura e mudança’, evocando as mudanças que a literatura provoca, inclusive em si 

mesma, constituindo num dos principais motores da evolução social. 

No próximo ano, o projeto FLIPO quer começar mais cedo, realizando concursos junto à 

meninada da rede de ensino e levando atividades literárias e culturais a todos os distritos 

do município, numa jornada que culminará com a Festa em setembro, quando a FLIPO 

2016 terá o poeta Marcus Accioly como Grande Homenageado.  

Queremos, mais uma vez, agradecer ao apoio que recebemos do ENOTEL, STAMPA, Auto 

Norte, Folha de Pernambuco, FOCCA, Transportador Pedrosa, União Brasileira de Escrito-

res, Associação Brasileira de Engenheiros Escritores, Clube de Engenharia de Pernambu-

co, Governo do Estado de Pernambuco, através da FUNDARPE, Companhia Editorial de 

Pernambuco e Prefeitura do Ipojuca. 

Muito obrigado e até o próximo ano!  


