
A INTRÍNSECA NA 17ª FESTA LITERÁRIA INTERNACIONAL DE PARATY
A venezuelana Karina Sainz Borgo e argentina Mariana Enriquez 

apresentaram seus lançamentos na Flip deste ano

A Intrínseca chega este ano a Paraty com dois importantes nomes da literatura latino-americana: a jornalista Karina 
Sainz Borgo, venezuelana radicada em Madri, lança Noite em Caracas, seu aguardado primeiro romance. Já a argentina 
Mariana Enriquez, também jornalista, apresenta aos fãs brasileiros Este é o mar e se reafi rma como uma das vozes mais 
potentes da literatura contemporânea de seu país. Em 2017, a Intrínseca publicou o perturbador As coisas que perdemos 
no fogo, com doze contos que usam o medo e o terror para explorar várias dimensões da vida cotidiana.

Em Noite em Caracas, Karina narra o drama de uma mulher que vive o luto pela morte da mãe em meio ao esfacela-
mento de sua pátria, que ela nem reconhece mais. Publicado em março na Espanha, o livro já é um best-seller com cinco 
reimpressões em menos de um mês. Já Mariana Enriquez, conhecida por sua habilidade em mesclar fantasia e realidade, 
mergulha num universo onde seres humanos convivem com seres mitológicos que se alimentam da devoção sem limites 
dos fãs por seus ídolos. 

Confi ra as mesas de nossas autoras na programação ofi cial do evento:

Sexta-feira, 12/07, às 17h, no Auditório da Matriz
Mesa 11 | Jeremoabo 
Karina Sainz Borgo com Miguel Del Castillo 
A escrita como maneira de trabalhar, ao mesmo tempo, questões subjetivas — relações familiares, luto e perda — e tam-
bém a objetividade das realidades sociais em estado de tensão e degradação é o mote desta mesa. Nesse diálogo, reúnem-
-se dois estreantes no romance, uma venezuelana e um brasileiro, ambos infl uenciados por panoramas nacionais acirrados.

Sexta-feira, 14/07, às 10h30, no Auditório da Matriz 
Mesa 20 | Santo Antônio da Glória
Mariana Enriquez com Braulio Tavares
Ficção científi ca, poesia de cordel, histórias fantásticas e de terror são alguns dos temas que pautam esta mesa, que reúne 
dois escritores – um brasileiro e uma argentina– que transitam por gêneros diversos, como contos, crônicas, romances e 
textos jornalísticos.
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