
Câmara Municipal
de Curitiba

PROPOSIÇÃO   N° 077.00008.2020

A Vereadora  infra-assinada, no uso de suas atribuições legais,Maria Leticia
submete à apreciação da Câmara Municipal de Curitiba a seguinte proposição:

Requerimento de Votos de congratulações e aplausos

EMENTA

Solicita votos de Congratulações
e Aplausos, à J .ulie Fank
 
 

Requer à Mesa, na forma regimental, seja inserido em ata, votos de
Congratulações e Aplausos, à J .ulie Fank

Palácio Rio Branco, 15 de janeiro de 2020

Maria Leticia
Vereadora

Justificativa

Doutora em Escrita Criativa pela PUC-RS. Escritora, artista visual e diretora-
fundadora da Esc. Escola de Escrita. É licenciada em Letras Português/Inglês e
mestra em Letras, com ênfase em Literatura Comparada. Já atuou no mercado
editorial como diretora de redação e editora de revistas de comportamento,
arquitetura e arte, como redatora, revisora e na área de roteiros para tevê. Com a
escola, atendeu mais de 100 empresas, mais de 1500 alunos em cursos próprios e
mais de 5000 alunos em empresas e projetos derivados ao longo de seus 5 anos de
funcionamento.
Desde 2014, fomenta o mercado editorial local, com a publicação de livros de
alunos da escola e ao trazer escritores de outros lugares do Brasil e do mundo para
falar sobre literatura por aqui. Tem contos, poemas e outros textos publicados em
periódicos como Arte & Letra: Estórias, Escriva e outros, além de instalações e
colagens já expostas em mostras coletivas. Com o livro-instalação Cemitério de
azulejos (2016), participou da mostra Airez Palavra-imagem-palavra e ganhou
prêmio de relevância artística entre os 40 expositores da mostra. Fez parte da
antologia Algumas vozes - Narrativas contemporâneas, organizada por Rogério

Pereira para a Bienal de Curitiba, lançada no início de 2017. Ministra oficinas por



Pereira para a Bienal de Curitiba, lançada no início de 2017. Ministra oficinas por
todo o Brasil. Publicou o livro de artista Embaraço (2017) pela Contravento
Editorial e acaba de publicar o livro O grande livro de criatividade - 10 hábitos
para despertar seu potencial criativo em co-autoria com a Escola de Criatividade.
Prepara a publicação de seu primeiro romance, A história da cebola, para 2020.
Hoje dirige a Esc. Escola de Escrita e coordena a pós em Escrita Criativa da PUC-
PR co-organizada pela Esc. Escola de Escrita


