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Produtor cultural, escritor professor e tipógrafo. 
Nascido em Itajaí, em 1973, criado em Navegantes. 
Estreou na poesia com Rebojo (Bernúncia:2005), 
seguido de O calafate míope (Papaterra:2009), 
Infância do Pife (Dengo-dengo Cartoneiro: 2011), As 
cinco mulheres pagãs com imagens de Fernando Karl 
(Papaterra: 2013 – Ed. 30 exemplares), Dengo-
Dengo- Infanto juvenil ilustrado por Yannet Brigiller 
(Papaterra: 2016), Dente de cachorro (Nave:2018) e 
Imagens da Madeira (Papel do mato: 2019) é seu 
livro de poesia mais recente. Traduziu com Miguel 
Rodriguez o volume de narrativas Apartados 
(Papaterra /La Cebra:2011), do escritor chileno 
Rodrigo Naranjo. Doutor em literatura brasileira 
(UFSC) com pesquisa sobre o escritor Osman Lins. 
um dos organizadores e editor de Imprevistos de 
arribação – textos de Osman Lins nos jornais 
recifenses (Papaterra: 2019). Sócio da Quinta da 
Gávea hospedaria e quintal criativo onde está 
sediado o Ponto de Cultura Biblioteca Rural e a 
Ocina Tipográca Papel do Mato em Rodeio/SC, 
onde vive atualmente.

Cristiano Moreira

Currículo Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/2218547449371656 

Contato:
e-mail:rebojos@gmail.com

Fone: 47-33330751
Cel.Whatsapp: 47-984552533

A papaterra editora e produções culturais foi criada 
em 2006. DEsde então presta serviços de edição de 
livros e assessoria em projetos tanto em educação, 
quanto em turismo, produção cultural e designer 
gráco.
De 2012 até o presente mantém uma parceria com o 
Instituto Caracol coordenando projetos como o 
Contém Cultura, concursos de poesia, documentários 
entre outras ações culturais.
 
A Papaterra é responsável pela manutenção da Ocina 
Museu Papel do Mato e junto com o Instituto Caracol 
mantém a Biblioteca rural na Quinta da Gávea em 
Rodeio.
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Produção Cultural – Experiência com a Papaterra 
Editora e produtora Cultural.

Gestor de projetos

Desde 2006 presta serviços de assessor cultural 
para projetos de literatura do SESC.
2009 – Organiza a Feira de livros de Itajaí em 
comemoração aos 150 anos do município.
2009 – Organiza e publica o livro Retratos pelos 
150 anos de Itajaí.
2011 - Membro do Conselho estadual de cultura.
2009 a 2013 – Presidente do Conselho Municipal 
de Cultura de Navegantes , organizando o Plano 
Municipal de Cultura e Fóruns de Cultura.
2013-2015 – Fez parte da diretoria da Associação 
Empresarial de Navegantes –ACIN
2013-2014 – Participou do Conselhos da Criança 
e Adolescente – Conselho de Turismo, e Meio 
Ambiente em Navegantes.
2010 – Funda o Instituto Caracol
2011 a 2013 – Membro do Conselho Estadual de Cultura 
(nesta ocasião, consegue para a cidade de Navegantes o 
recurso para o início do Centro integrado de Cultura no 
valor de R$ 275.000,00)
2011 a 2016 – Criou e coordenou o Programa Contém 
Cultura, mantido pela Lei Rouanet com patrocínio da 
Portonave Terminais Portuários S/A. 
2013. Concebe e organiza a o Primeiro Festival Literário 
de Navegantes.
2011 a 2014 – Trabalha na produção de vários 
documentários , produzindo roteiros, fazendo produção, 
dentre eles o documentário em comemoração aos 50 anos 
de emancipação de Navegantes “ Essa gente Navegante” 
produzido pela SETCOM.
2014 – Faz parte da equipe de curadoria da Teia Catarina 
– Encontro dos pontos de cultura do Estado de Santa 
Catarina.
2012 a 2014 – Criou e coordenou os Concursos de Poesia 
Portonave.
2010 a 2015 – Participou de várias comissões de avaliação 
de projetos em Florianópolis, Jaraguá do Sul, Brusque, 
Itajaí e Blumenau.

2018/2019 – Trabalha junto ao CIMVI na concepção e 
assessoria pedagógica do Parque Girassol no bairro 
Araponguinhas em Timbó

2018 – Realiza o workshop Poema em Cartaz pelo Projeto 

Estação Cultural.



Livros

Rebojos -poemas
Ed.Bernúncia:2005

O calafate míope -poema
Papaterra: 2009

Imagens da Madeira - poemas
Papel do mato: 2019

Dengo Dengo - Infanto
Papaterra; 2016 Apartados - Tradução

Papaterra/La cebra 2011
Dente de Cachorro - poemas
Nave: 2018

Imprevistos de arribação- Critica
Papaterra: 2019
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Como sócio proprietário da Papaterra 
Produções mantém a Ocina Tipográca 

Papel do Mato
na cidade de Rodeio, fazendo livros 
artesanais, ministrando workshops

e preservando o patrimônio tipográco. 
Integra a Rede Latino americana de cultura 

gráca.



Assessoria Regional

A Papaterra produções prestou assessoria para criação 
da marca e conceitos  do Parque Girassol
em Timbó. Trabalhou também na implantação do 
Programa de Educação Ambiental e em campanhas 
de coleta seletiva. 

Em 2019 a Papaterra prestou assessoria para criação 
do circuito interno Caminhos de Frei Bruno na cidade 
de Rodeio, mapas, criação de marca e sinalização.



A Papaterra produções 
mantém em Rodeio 

a Biblioteca Rural que é 
Ponto de Cultura do Instituto Caracol


