
O evento acontecerá na unidade do SESC da cidade, 
e contará com atividades culturais, palestras,  

bate-papos literários e estandes com vendas de livros,  
todos abertos para o público.

No dia 18 de setembro a Academia de Letras de Foz do 
Iguaçu promoverá um evento focado em Literatura de Fan-
tasia. Autores do gênero estarão na cidade para conversar 
sobre os livros que movimentam o atual mercado editorial 
e conquistam os jovens, trazendo para o público da região 

um novo panorama sobre o assunto.
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Um dia inteiro dedicado aos  
livros de Fantasia!

Venha participar e conhecer os mundos  
fantásticos que existem dentro de nossas fronteiras!

18 de setembro | Na unidade SESC Foz do Iguaçu



CONVIDADOS
AFFONSO SOLANO

Escritor, ilustrador, editor e podcaster brasileiro. Juntamente 
com Roberto Duque Estrada e Rodrigo Cardoso, criou o podcast 
“Matando Robôs Gigantes”, que aborda, com humor, assuntos 
relacionado a cinema, jogos eletrônicos, quadrinhos e cultura 

pop em geral. Posteriormente, Diogo Braga entrou para a equipe 
do podcast. Em 2013, lançou seu primeiro livro,  

O Espadachim de Carvão. 
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ENÉIAS TAVARES
Doutor em Letras e especialista nos Livros iluminados de Wil-
liam Blake. Pesquisador, tradutor e escritor, leciona literatura 

clássica na Universidade Federal de Santa Maria. De ficção, pu-
blicou As idades do homem na Coletânea 40, da editora Libret-
os. Foi o vencedor do Prêmio Fantasy da Editora Casa da Pala-
vra no ano de 2013, com o livro A lição de anatomia do temível  

dr. Louison.

G. NORRIS
Em parceria com o escritor Brasman, publicam  a série Crônicas 
dos Senhores de Castelo –, eleita pelos fãs na internet como o 
melhor livro do ano de 2014. A obra lida, principalmente, com 

referências a jogos inseridas no mundo de fantasia  
criado pelos autores.

TÂNI FALABELLO
Escritora mineira que cresceu em Curitiba e sempre teve  

interesse pelo que tange o sobrenatural. Sua obra Rosa Imortal: 
Um novo florescer, hoje está em sua terceira edição e os  

próximos volumes em processo de escrita. Para desenvolver a 
trama de vampiros ocupando uma Londres dos anos 60, a  

autora fez extensas pesquisas sobre lendas urbanas e vampiros 
clássicos, além dos aspectos sombrios relacionados a  

sociedades secretas e espionagem.

ELEONOR HERTZOG
Médica e escritora gaúcha, Eleonor cria mundos fantásticos que 
misturam fantasia e ficção-científica. Conhecida nacionalmente 
por seus livros extensos, repletos de personagens, ela lida com 
a premissa de que o mundo do futuro será um lugar melhor – ao 
contrário do que é a tendência em mundos distópicos. Hoje as 

novas edições de seus livros são lançados por uma editora  
criada pela própria autora, a Mundo Uno.

PAULA VENDRAMINI
Teve parte da sua vida escolar vivida em Foz do Iguaçu, onde 
se iniciou no mundo da escrita. Seus primeiros trabalhos foram 
publicados em coletâneas de contos da Editora Andross entre 

os anos de 2010 e 2012. Em 2012 lançou  
Kassan, o primeiro volume da série Devoy e o primeiro livro da 

sua carreira, uma distopia fantástica.

GISLENE V. DE LIMA
Além de escritora,Gislene também é artista plástica e alia sua 
visão estética para compor suas histórias, criando histórias  

repletas de magia e elementos fantásticos, com personagens  
cativantes. Sua primeira obra publicada, A Princesa com Olhos 
de Gato, agora faz parte do Selo Lumus de literatura fantástica.

LÍGIA COLARES
Faz parte da equipe do blog literário Way to Happiness, que  
desde 2012 é uma referência em conteúdo e informações  

sobre livros nacionais. Sua palestra fala sobre como atuar como 
blogueiro literário no Brasil, suas vantagens e desvantagens e 
sobre como lidar com o universo das comunidades literárias  

on-line, dando dicas para aqueles que querem  
iniciar nesse caminho.



BIBLIOTECA

PROGRAMAÇÃO
AUDITÓRIO

10h - Bate-papo Literário com os escritores convidados;
14h - Bate-papo sobre Literatura de Fantasia, com as escritoras  
Eleonor Hertzog, Gislene V. de Lima. Tâni Falabello, Paula Vendramini 
e Lhaisa Andria;
17h - Bate-papo sobre Literatura Steampunk com os escritores Enéias 
Tavares, G. Norris e Alexandre Kalfeld.

09h - Abertura do evento;
10h - Atividade Cultural;
11h - Palestra com a blogueira literária Lígia Colares, do Way to Happiness;
15h - Atividade Cultural;
16h/17h - Palestra com a blogueira literária Lígia Colares, do Way to 
Happiness;
19h - Apresentação Os Bardhos;
19h30 - Lançamento do livro Espadachim de Carvão II do escritor 
Affonso Solano.
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Escolas podem agendar horários através do  
escritoresdefoz@gmail.com
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OBRAS DOS ESCRITORES PARTICIPANTES

Os estandes estarão abertos para a visitação durante todo o evento.

Mais informações:
Esquina Cultural: (45) 3028-1116 | escritoresdefoz@gmail.com  

Sesc Foz do Iguaçu: (45) 3576-1300 


