
 

 

A 1ª FEIRA LITERÁRIA DE NITERÓI VEIO PARA FICAR 

COM  70 EXPOSITORES, MAIS DE 100 AUTORES E 60 LANÇAMENTOS,  A 

FLINIT TERÁ DEBATES E ATIVIDADES INFANTIS GRATUITAS 

 

Durante três dias, de 30 de novembro a 2 de dezembro, o Praia Clube São Francisco 

vai sediar a primeira edição da Feira Literária de Niterói. A FLINIT, que tem como 

objetivo unir leitores, autores e editoras de Niterói e da região, terá lançamentos, 

debates, sessões de autógrafos, oficinas para crianças, saraus de poesia e uma série 

de atividades, no maior evento literário já realizado no município. E o melhor: a entrada 

é gratuita, assim como todas as atrações da feira. 

A FLINIT já nasceu grande: serão editoras, grupos literários e autores independentes. 

Cerca de 100 escritores participarão de sessões de autógrafos. E dezenas livros serão 

lançados durante o evento. A feira acontecerá no salão nobre do Praia Clube, um dos 

principais da cidade, num espaço climatizado de 500m².  

No palco principal, haverá debates e atividades. Nas manhãs, “As instituições de 

literatura e a história de Niterói” e “O que faz um escritor?”, com mediação de Jordão 

Pablo de Pão, e “A importância do incentivo à leitura”, conduzido por José Maurício 

Costa. À tarde, o jornalista Luiz André Alzer vai comandar três debates reunindo autores 

consagrados como Joaquim Ferreira dos Santos, Paulo César de Araújo (autor da 

biografia do cantor Roberto Carlos), Mauro Ventura, Bruno Drummond e Sílvio Barsetti. 

À noite será a vez de João Luiz de Souza e Lucília Dowslley trazerem o “Corujão da 

Poesia” e “Um brinde à poesia”. 

A FLINIT receberá colégios, universidades e cursos de Niterói. Também estarão 

presentes críticos literários, jornalistas especializados e blogueiros, que irão interagir 

com leitores e autores.  

Segundo o escritor e editor Celso Possas Junior, organizador da FLINIT, a ideia da feira 

é unir leitores e autores da cidade, apresentar a produção literária de Niterói e da região 

metropolitana do Rio, e também estimular a leitura entre os jovens. “A FLINIT será um 

programa para toda a família, com livros de todos os gêneros, teatro infantil, debates e 

contação de histórias, além de muita poesia”, diz Celso. 

 

PROGRAMAÇÃO 

DIA 30 DE NOVEMBRO (SEXTA-FEIRA) 

PALCO PRINCIPAL 



11h às 12h30 - Debate “O escritor não está só - As instituições de literatura e a história 

de Niterói”. Mediação de Jordão Pablo de Pão, com membros de academias, 

associações e demais instituições de Letras de Niterói 

15h às 16h30 - Debate " Livros e humor”. Com Bruno Drummond (autor da coluna Gente 

Fina), Marcelo Martinez (“O guia secreto do SabeTudo”) e Maurício Menezes (“Plantão 

de notícias”). Mediação do jornalista Luiz André Alzer 

17h30 às 19h - Debate “Jornalistas na literatura”, com integrantes do Sindicato dos 

Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro" 

19h30 às 21h - Sarau “Corujão da Poesia”. Apresentação de João Luiz de Souza 

PALCO INFANTIL 

10h às 11h -Tatiana Souza - “O livro me salvou” 

11h às 12h – Cantação de história: “O que é que tem dentro desse ovo?”, com 

Marcelo Aceti 

12h às 13h - Contação de histórias com a Fundação Logosófica 

13h às 14h - Imagine Sementes: oficina criativa com sementes e fibras vegetais, com 

Luciene Prado 

14h às 15h - Lago de Histórias: contação de histórias com Helena Lima 

15h às 16h - Contação de histórias com a autora Sandra Ronca 

16h às 17h - Tatiana Souza - “O livro me salvou” 

17h às 18h - “As Cigarras, costurando cantos e contos”. 

18h às 19h - Imagine Sementes: oficina criativa com sementes e fibras vegetais, com 

Luciene Prado 

 

DIA 1 DE DEZEMBRO (SÁBADO) 

PALCO PRINCIPAL 

11h às 12h30 - Debate “E o que faz um escritor?”. Mediação de Jordão Pablo de Pão, 

com os escritores Beatriz Chacon, Diego Neves, Dilia Gouveia, Marcelo Aceti e Kel 

Costa 

14h30 às 16h – “O segredo de uma boa biografia”. Com Joaquim Ferreira do Santos 

(“Zózimo”, “Antônio Maria”, entre outros), Paulo César de Araújo (“O Rei em detalhes”, 

“O Réu e o Rei”, “Eu não sou cachorro não”, entre outros) e Chris Fuscaldo 

(discobiografia da Legião Urbana e dos Mutantes). Mediação do jornalista Luiz André 

Alzer 

17h às 19h - “Apresentando meu livro”, com autores da FLINIT 2018 

19h30 às 21h - Sarau “Um brinde à poesia”. Apresentação de Lucília Dowslley 

PALCO INFANTIL 

10h às 11h - Teatro infantil com Danielle Fritzen 



11h às 12h - Kátia Oliveira Machado: “A divertida viagem de Dom Quixote ao Rio de 

Janeiro” 

12h às 13h - Contação de histórias: “A Encantadora Odara Dandara”, com Vanda 

Ferreira (LEIAJF)  

13h às 14h - Lucas Souza apresenta “Encantador de Livros” 

14h às 15h - Lago de Histórias: contação de histórias com Helena Lima 

15h às 16h - Contação de histórias: “A Encantadora Odara Dandara”, com Vanda 

Ferreira (LEIAJF)  

16h às 17h – Neide Graça 

17h às 18h - Oficina Márcia Pantaleão  

18h às 19h - Cantação de história: “O que é que tem dentro desse ovo?”, com Marcelo 

Aceti 

19h às 20h – Roda de leitura para jovens de todas as idades, com a Fundação 

Logosófica 

 

DIA 2 DE DEZEMBRO (DOMINGO) 

PALCO PRINCIPAL 

11h às 12h30 - Bate-papo: “A importância do incentivo à leitura”, mediado pelo jornalista 

e autor J.M Costa. Com os escritores Cristina Pezel, Thássio Ferreira e Bruna Paiva e 

com a ilustradora e representante de projetos sociais de estímulo à leitura Soraya 

Pamplona. 

14:30 às 16h - Debate “Os desafios dos livros-reportagem”. Com Mauro Ventura (“O 

espetáculo mais triste da Terra”, sobre o incêndio do circo em Niterói), Sílvio Barsetti (“A 

Farra dos Guardanapos”) e Leonardo Bruno (livros sobre o Salgueiro, a Vila Isabel e 

Zeca Pagodinho). Mediação do jornalista Luiz André Alzer 

17h às 19h - “Apresentando meu livro”, com autores da FLINIT 2018 

20h às 21h - Encerramento da FLINIT 2018 com microfone aberto 

PALCO INFANTIL 

10h às 11h - Lago de Histórias: contação de histórias com Helena Lima 

11h às 12h - Tatiana Souza - “O livro me salvou” 

12h às 13h - Contação de histórias com Danielle Fritzen 

13h às 14h - “Bicho de estimação”. Contação de história com Lili Balonecker  

14h às 15h - Editora Piraporiando apresenta a peça “As duas bonecas azuis” 

15h às 16h - Cantação de história: “O que é que tem dentro desse ovo?”, com Marcelo 

Aceti 

16h às 17h - Kátia Oliveira Machado: "A Divertida viagem de Dom Quixote ao Rio de 

Janeiro"  

17h às 18h - Teatro infantil apresentado pela Editora Imaginart 



18h às 19h - Teatro infantil apresentado pela Editora Imaginart 

 

SERVIÇO 

1ª FEIRA LITERÁRIA DE NITERÓI 

Dias: 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro, das 9h às 21h 

Local: Praia Clube São Francisco – Estrada Leopoldo Fróes, 700, São Francisco, 

Niterói. 

Mais informações: (21) 97026-4994 / flinit2018@gmail.com 

 

 

 


