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Conosco
nesta edição:

Adriano Luís Turelli Spezia e Rozelia
Scheifler Rasia respondem

pela editoria da Revista, que em sua
edição piloto recebeu crítica

positiva dos leitores.

Novo projeto editor ial  da
Editora Gaya,  Revista Cosmoé

foi  lançada no dia 15 /  dezembro

Lançamentos  Ed i tor a  Gaya:

O menino  que  v ia java  pe los  
l i v ros e  Tear  de  poes ias

Claudio Rogério 
Trindade e Leonir 
de Lurdes Batista 
receberam seus 
convidados em 

noite memorável 
no Museu Erico 
Verissimo no dia
17 / dezembro
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(...) É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é
preciso a chuva para florir / Penso que cumprir a vida seja simplesmente
compreender a marcha e ir tocando em frente / Como um velho
boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada,
eu vou, Estrada eu sou / Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das
massas e das maçãs (...)

Almir Sater,
Tocando em frente

É hora de despedidas, de abraços, de acenos, de dizer
“até breve”, de encerrarmos mais um ciclo de 365 dias de
anotações, de rascunhos, de muita produção literária, mas
também de angústias, incertezas e preocupações...

O mundo está doente. Há mais de 2 anos estamos
convivendo com uma pandemia avassaladora que trouxe o
fantasma da morte para cercar nossas vidas, provocando
desequilíbrio emocional em grau máximo, mas não o suficiente
para acabar com nossas esperanças de que a ciência siga com
as pesquisas necessárias para nos devolver a paz, a tran-
quilidade e o otimismo.

Vida longa para toda humanidade é o melhor desejo
que podemos expressar. A redenção humana está no ato
pessoal e voluntário de corrigir caminhos.

A poesia regionalista de Almir
Sater resume com exatidão o que é
preciso para uma desejada correção de
rumo.

Somos protagonistas da vida, do
cotidiano, da grande e multifacetada
ciranda universal.
...É preciso amor
Pra poder pulsar
É preciso paz pra poder sorrir
É preciso a chuva para florir

Um Natal feliz e um 2022 ainda
melhor para todos.

Abraço grande.

E d i t o r i a l

O  y  a  r  z  a  b  a  l
Jornalista, radialista e produtor publicitário; Editor na Editora Gaya

e ALPAS 21; técnico em captação de recursos; técnico em gestão 

pública. Acadêmico Imortal Efetivo na Academia Internacional de 

Artes, Letras e Ciências ‘A Palavra do Século 21’ – cadeira 78.

A r m ê n i o   O y a r z a b a l

Poética em frases
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Coordenadoria de Cultura, respondendo pela organização, locou estrutura
apropriada padronizando stands, ampliando área de ocupação e circulação na Praça
Erico Verissimo, além de diversificar programação e atrair público local e regional.

2 4 ª  e d i ç ã o  d a  Fe i r a  d o  l i v r o  d e  C r u z  A l t a ,  n o  
a n o  d o  b i c e n t e n á r i o  d a  c i d a d e ,  f o i  m a r c a d a  

p e l a  i n ov a ç ã o  e  p r o f i s s i o n a l i z a ç ã o  d o  e ve n t o

Escritora Eveline Espellet, autora do 
romance Na teia de cristal e Rozelia
Scheifler Rasia.

Rozelia Scheifler Rasia e a escritora 
Marimar, autora do livro infantil A 
bruxa amarela em uma aventura no ar.

Poeta tradicionalista Luiz 
Onério Pereira autografando o 
livro O poder que tem o verso.

Escritor Darcy 
Pinheiro
autografando o 
volume
3 do livro Causos de
Galpão, Rozelia
Scheifler Rasia e 
Leonir de Lurdes 
Batista. Editor Armênio Oyarzabal e o poeta Paulo Roberto 

Bohrer, em sessão de autógrafos do livro Silêncio é 
açoite.

Coordenadora
de Cultura
Shana Reis e
Rozelia
Scheifler Rasia.
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Novembro foi marcado pela retomada das feiras presenciais, observando orientações sanitárias, de
higienização e distanciamento, reestabelecendo processo de interatividade entre autores e leitores. Na sequência de
imagens, alguns momentos da participação da Editora Gaya e Alpas 21 nos eventos literários.

Fe i r a s  d o  l i v r o  e m  Po r t o  A l e g r e ,  S a n t a  M a r i a  
e  Tu p a n c i r e t ã  c o n t a r a m  c o m  a c a d ê m i c o s

d a  A l p a s 2 1  e  a u t o r e s  d a  E d i t o r a  G a y a

Em Porto Alegre, acadêmicos Alpas 21 Rodrigo Feio 
Dias, Rosi Capelari, João Riél, Rozelia Scheifler Rasia, 
Nurimar Bianchi e Elizabeth Remor Krowczuk. Na Feira do Livro de Porto Alegre, em primeiro plano, a esquerda, 

o escritor Fabrício Carpinejar, patrono da feira, acompanhado de 
acadêmicos Alpas 21.

Em Tupanciretã, escritora 
Marimar, secretário João Cesar 
Flores, Alia Sayed, Rozelia
Scheifler Rasia e Armênio 
Oyarzabal. No detalhe, Nazha
Sayed, patrona da Feira.

Escritora Marimar, Rozelia Scheifler
Rasia e o poeta tradicionalista 
Eurico Pretto Tomé.

Em Santa Maria, escritora e poeta Neusa Canabarro autografando o livro Doce aroma, poeta Mara Pittaluga autografando a 
Coletânea Poesia no lago, escritora Jacira Pedroso autografando o livro Descobridor de palavras e poeta Irene Fernandes 
dos Santos com o livro Com portas abertas.



As cortinas do dia vão se cerrando...
Os tons amarelados as paisagens, vão enfeitando. 
A brisa suave faz cócegas no rosto causando arrepios. 
Nesse momento gosto de ficar em minha janela, admirando...

Dezembro é um mês todo repleto de magia e poesia.
Trazendo com ele momentos de reflexão, de abraços e perdão.
De festas, de alegrias, de encontros e reencontros
Mês tão querido e esperado para o cristão.

O Natal se aproxima com seu clima repleto de sensibilidade
O clima se torna mais ameno, sereno e encantador

O dia e a noite assumem a cumplicidade de trazerem luminosidade
Somente para esperar com amor e cor a Jesus, Nosso Senhor...

A magia do Natal

Produção literária
Viviane Mendonça

Amigo é um grande tesouro,
Guardado com muito jeito.
A chave é talhada a ouro,
A fechadura é no peito.

Quem tem um amigo leal,
Levante as mãos para o céu.
Sabe que ele é um ser legal,
Confidente, bom e fiel...

Amizade: quadra florida.
Cheia de fé e esperança...
Que nos deixa, ao fim da vida,
A saudade, como herança...

De minha distante infância,
Naquela pequenina cidade,
Só ficou uma ressonância,
A que chamo de: Saudade!

João Riél

Amizades
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Nossa estagiária Joice Kaefer trocou

de idade no sábado, 18 / dez, recebendo

felicitações de seus pais Paulo e Lúcia, demais

familiares e amigos que foram cumprimentá-la.

Registramos aqui nossos votos de

vida longa, com as bênçãos do Criador.

Busque teus caminhos sempre, faça

acontecer com alegria, determinação e foco.

Saúde e paz.

Parabéns.

Seja feliz.

Equipe Alpas 21 e Editora Gaya

Registro
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Durante um período, os encontros virtuais aconteciam semanalmente. 0s
encontros de amigas cujas conversas iam além das questões rotineiras, superficiais,
básicas. Conversas que variavam desde a leitura de bons livros e seus autores até
questões filosóficas sobre a vida, os conhecimentos, comportamentos, as escolhas,
decisões, experiências e situações em que participaram ou foram envolvidas.
Também as engraçadas, as divertidas. Encontros em deixavam e recebiam um
pouco de si mesmas.

Momentos ansiados que transcorriam envolvidos em alegria, na satisfação
de conseguirem se encontrar, mesmo que fosse pela tela do computador ou do
celular. A tecnologia nos oferece o benefício da aproximação remota. Incoerente.
Se é aproximação, significa estar próximo no tempo e no espaço. A incoerência
neste caso é parcial. Aproximadas no tempo. Mas não no espaço. Por isso, remota.
Então, é realmente uma aproximação (no tempo) remota (no espaço). Diminuiu a
incoerência? Talvez um pouco.

A tecnologia é, para muitos, difícil de ser dominada inicialmente.
Entretanto, com a ajuda de pessoas que entendem mais ou muito mais, com
persistência, boa vontade e, principalmente, com o desejo de rever amigas
queridas, foi possível utilizar o recurso tecnológico. E como tudo que se aprende
avança, assim foi. Fotos foram exibidas e as recordações dos encontros de todas
juntas traziam à conversa o que havia se passado, a diversão, o compartilhamento
de novidades, de situações vividas.

Todavia, as lives se multiplicaram. Como não era possível realizar eventos,
reuniões ou encontros presenciais por conta da situação pandêmica, as pessoas
tiveram à mão as plataformas que permitem reunir um grande número de pessoas,
baixando o aplicativo no celular e/ou notebook. E foi uma enxurrada de lives.
Todos os dias, em diversos horários. E como havia participação em várias, o
compromisso foi ficando cansativo. Eram palestras, entrevistas, debates e por aí
vai. As pessoas começaram a se cansar de tantas reuniões online.
Desânimo, preguiça, esquecimento. Não sei, mas o interesse pelos encontros
virtuais foi decaindo. Havia necessidade de criar algum atrativo para suscitar o
interesse em participar dos tais encontros. O que fazer? A mente deu voltas até
que surgiu a ideia. Um sorteio!

Então, ao fazer o convite para a rotineira reunião semanal, foi anunciado
que seria sorteado entre as participantes um carro. Um modelo BMW conversível,
último modelo!

A euforia tomou conta. Interesse suscitado. A troca de mensagens ativou-
se. Cada uma dizia que não faltaria, pois o prêmio seria seu. Uma delas declarou
mais contundente, que o BMW já era seu, por causa da tamanha sorte que sempre
tinha nos sorteios. Deixe-me esclarecer que não havia subornos. Que o sorteio
seria honesto e transparente. Todas se animaram, na certeza de que após o
encontro uma delas levaria o carro. Claro, cada uma pensava assim em relação a si
mesma.

O dia do encontro chegou. A sala virtual aberta e uma a uma vai entrando.
Os cumprimentos animados, como sempre. A conversa vai se intensificando.
Novidades relatadas. E o sorteio? Nem todas puderam comparecer, justificando
suas faltas com motivos sérios. Adiou-se, o sorteio. Para o próximo encontro.

Todavia, para a manutenção do interesse e o divertimento de todas as
interessadas, o sorteio teve um up-grade: um motorista! Um “gato” simpático.
Quem ganhasse levaria o BMW com o motorista! Isso elevou a animação ao auge.
Durante uma semana não se falava em outra coisa. Picardias que causavam muita
risada, muita figurinha engraçada de lá para cá. Um divertimento total.

O sorteio (que virou sorteio de Natal)

Maria Teresa Freire

Então, chegou a época
natalina. O sorteio ainda não
havia sido realizado. Passou a ser
o Sorteio de Natal: o BMW, o
motorista agora vestido de Papai
Noel. Não!! Com uma camisa
vermelha, bem elegante. De
seda. Macia, gostosa para se
fazer um carinho.

O porta malas do BMW
estaria repleto de presentes. De
Natal! Dá para imaginar? Tudo o
que se gostaria de ganhar estaria
lá. Quem não quereria ganhar?
Outro estupendo alvoroço no
grupo. Novamente, cada uma
dizia que o prêmio seria seu.

As brincadeiras se inten-
sificaram. As risadas também.
Mais uma semana de troca-troca
de mensagens sobre quem seria
a vencedora do sorteio especial.
Mensagens descontraídas pelo
whatsapp. Envolvidas em muita
alegria. A amizade e a convi-
vência permitiam e se responsa-
bilizavam por aquele ‘clima’.

O sorteio? Ah! Queridos
leitores quem sabe esse sorteio
ainda possa acontecer? Quem
sabe ainda acreditamos em
Papai Noel?

Feliz Natal a todos!
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Carlos

Frederico

Sempre a ti

Eu sempre sigo por esta
rua e desta feita desejo trocar de
rumo, já que o clima agrada-me
nesta escolhida nova vereda. Há o
som dos pássaros, o som das ondas
e as suas graciosas curvas. Amo-te
e sei de tua correspondência ao
meu sentimento.

Desde então, dedico ins-
tantes a pensar em ti e assim a fe-
licidade ocorre em meu ser. Creio
estar próximo o instante da che-
gada e aí poderei vislumbrar a tua
face e desfrutar o amor com a tua
meiguice, esperteza e sabedoria.

Grato é o dia, grata é a
vida e a Deus sempre vou agra-
decer.

Viver o dia a dia agitado e
estar vivendo a beleza do senti-
mento nobre entre dois seres. Aqui
estou diante de ti, doce amada,
para ficarmos contentes e unidos.

Carlos Frederico – RJ.  
@carlosfredericoescritor

O tempo

O discorrer do tempo traz consigo 
o saber que renova-se a cada 
geração com o aroma juvenil da 
criatividade e da beleza.

Carlos Frederico in: Coletânea Ao Intento 
do Vento – Volume 2 – MG: Baroni Edições 
(2019). @carlosfredericoescritor

Criações

Na formação do Universo                                                                                               
Tivemos varias criações                                                                                                      
todas repletas do lindo desejo                                                                                               
de trazer o belo para as gerações.                                                                                           
A propagação dos fatos,
Mostram para nós a grandeza,
a bondade                                                                                           
Desde o tremular dos rios e
mares imensos                                                                             
dando as aves a leveza e ao
homem a criatividade                                                                  
No decorrer do tempo                                                                                                      
as flores inalaram aromas                                                                                                    
encheram o ar de nuanças                                                                                                     
que flutuaram no vento                                                                                                       
Na brisa foi deixado o teu frescor                                                                                           
no sol o brilho do teu olhar                                                                                                 
com suavidade temos o luar                                                                                                   
como sentimento  sublime: o amor.

Carlos Frederico in: Antologia Sons & Tons
PE: Editora EHS, (2021).
@carlosfredericoescritor

Ilusões vencidas

Verifico novas situações, vivências 
de raras evoluções
No decorrer do passar das horas
A energia retorna sem demora e 
assim venço as ilusões
em nossas ritmadas canções, um 
tanto latino é o canto
Penso estar em fase de acalanto e 
desta forma vislumbro o seu 
encanto. Acabo por sorrir de novo e 
o singelo lirismo renovo, em tuas 
curvas.

Carlos Frederico - RJ in: Pedaços do Meu Ser  
SP: Costelas Felinas Editora, 2018. 
www.facebook.com/carlosfredericoescritor

Natal

No ar a magia
Do Natal
Casas enfeitadas
Para esperar o bom velhinho.

A cidade iluminada
No rosto das pessoas
A serenidade
A paz reina no mundo

Véspera de Natal
As pessoas felizes
E as crianças ansiosas
Aguardando os presentes
Deixados pelo Papai Noel

Nos lares o abraço da família
Para confraternizar a noite de Natal!

Vera Salbego

http://www.facebook.com/carlosfredericoescritor
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O ator e diretor Wagner Moura responde pela direção de
Marighella, seu primeiro filme comandando as câmeras, Com linguagem
visual repleta de planos fechados e médios, priorizando sempre a capta-
ção das reações de seu elenco para com aquilo que os cerca, ele insere
o espectador de forma pungente na resistência proposta pelo grupo
armado contra a ditadura militar brasileira Aliança Libertadora Nacional
(ALN). Além de dramatizar dois períodos-chave na vida do personagem-
título — o político, escritor e guerrilheiro comunista marxista-leninista
brasileiro Carlos Marighella, propõe a tecer uma ode universal à luta
contra a opressão. Para isso, mistura fato e ficção, dispensa de forma
confessa a objetividade e extrapola os moldes de uma simples
cinebiografia para fazê-la um manifesto artístico pela liberdade. Nos
cerca de 155 minutos que compõem o longa-metragem, pulsa um
coração voltado à desconstrução de silenciamentos históricos.

Marighella, o homem, foi por anos reduzido a uma caricatura
unidimensional. "Terrorista", "inimigo número um do regime militar",
"subversivo", "extremista"; todos adjetivos atribuídos por décadas ao
guerrilheiro, que visavam diminuir a complexidade de um corpo de
trabalho político que foi muito além do combate à ditadura.

Engajado desde os anos 1930 no ativismo democrático de
esquerda, ele foi levado à prisão por diversas vezes, mas não por ser um
criminoso de carreira, mas por fazer oposição a figuras que
historicamente ameaçaram, ou de fato violaram, as liberdades no país
(do interventor militar Juracy Magalhães ao admirador confesso do
fascismo italiano Getúlio Vargas). Após 1964, Marighella recorreu a
táticas violentas contra a opressão militar que tomou poder no Brasil,
mas não antes de ter atuado como deputado federal e ativista político
para impedir que se consolidasse o golpe contra o presidente eleito
João Goulart.

S é t ima a r t e

Baseado em “O 
guerrilheiro que 
incendiou o mundo”, 
de Mario Magalhães, 
o filme é dirigido por 
Wagner Moura; 
produção de Bel 
Berlinck, Andrea 
Barata Ribeiro e  
Wagner Moura; 
música de Antonio
Pinto; elenco: Seu 
Jorge, Bella, Bruno 
Gagliasso e 
Humberto Carrão.

José Hilton Rosa

A arte
e seus
benefícios

Arte é o dom de criação e execução
de toda tarefa do ser humano. Fazer com arte.
O trabalho feito com amor e dedicação vira
arte na mão de executor. O resultado do tra-
balho do artista que tem o dom, é arte. É arte
o resultado do trabalho executado por al-
guém. É autoria de cada artista a execução de
arte. Cada profissão se torna arte para quem
com perfeição a tem.

Arte
Com lápis e pincel
Ferramentas da liberdade
Dessa arte a pintura faz parte
Poesia e literatura
Não tem idade

Rimas e aventuras

Onde moro
Em toda parte
Existe uma arte cultural
Apresenta para toda gente
Em todos os continentes

Arte milenar
Contemporânea
Admirável e exemplar
No cinema
No palco
Na TV
Teatral
Circo
Malabarismo
Um ensino fenomenal

Retratando vida
Guerra
Violência
Também mostrando clemência

Uma forma de expressão
Real ou convencional.

Assim definiu o dramaturgo, romancista, ensaísta, 
poeta e professor brasileiro Ariano Suassuna: “Arte 
não é produto de mercado. Para mim arte é missão, 
vocação e festa”.
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Tá vendo aquele edifício, moço?
Ajudei a levantar
Foi um tempo de aflição
Era quatro condução
Duas pra ir, duas pra voltar

Hoje depois dele pronto
Olho pra cima e fico tonto
Mas me vem um cidadão
E me diz, desconfiado
Tu 'tá aí admirado
Ou 'tá querendo roubar?

Meu domingo 'tá perdido
Vou pra casa entristecido
Dá vontade de beber
E pra aumentar o meu tédio
Eu nem posso olhar pro prédio
Que eu ajudei a fazer

'Tá vendo aquele colégio, 
moço?
Eu também trabalhei lá
Lá eu quase me arrebento
Fiz a massa, pus cimento
Ajudei a rebocar

Minha filha inocente
Vem pra mim toda contente
Pai, vou me matricular
Mas me diz um cidadão
Criança de pé no chão
Aqui não pode estudar

Essa dor doeu mais forte
Por que é que eu deixei o norte?
Eu me pus a me dizer
Lá a seca castigava
Mas o pouco que eu plantava
Tinha direito a comer

'Tá vendo aquela igreja, moço?
Onde o padre diz amém
Pus o sino e o badalo
Enchi minha mão de calo
Lá eu trabalhei também

Lá foi que valeu a pena
Tem quermesse, tem novena
E o padre me deixa entrar
Foi lá que Cristo me disse

Rapaz deixe de tolice
Não se deixe amedrontar
Fui eu quem criou a terra
Enchi o rio, fiz a serra
Não deixei nada faltar

Hoje o homem criou asa
E na maioria das casas
Eu também não posso entrar
Fui eu quem criou a terra
Enchi o rio, fiz a serra
Não deixei nada faltar
Hoje o homem criou asas
E na maioria das casas
Eu também não posso entrar

Cidadão, Zé Ramalho

Não sois máquina...
Homem é que sois...

Charles Chaplin

E a máquina, mesmo com toda tecno-
logia que possa dispor, muitas vezes, falha, deixa
de funcionar...

Claro que ao homem é dada a permis-
sibilidade ao erro, assim como é possível fazer
novas tentativas em busca do acerto.

Na edição anterior do JCP destaquei
trecho de música do cantor e compositor Zé
Geraldo, que mesmo produzida na década de
80, reflete bem a contemporaneidade de nossos
dias, permitindo abrirmos debate sério, atual,
comprometido com o futuro, considerando
conceitos, permeando possibilidades em toda
sorte de conflitos interiores, girando a roleta em
busca da cor e do número certos para emplacar
2022 com sucesso na grande aposta da vida.

Para sorte da grande maioria, o tem-
po passou, o erro passou.

É hora de acertos, corrigir o rumo,
passar a régua naquilo tudo que nos fez mal,
que nos deixou mal, que desesperançou a po-
pulação.

Emplacar esperança e tudo de bom
que merecemos é resultado de nossas escolhas,
de encontrarmos em nossas ações a lógica do
raciocínio pela coletividade, sem individualismo,
portanto.

Sejamos felizes em 2022, acertando
sempre.

Armênio Oyarzabal

O
Assunto
É 2022

Vamos publicar
teu livro?

A Editora Gaya espera teus 
originais para análise.

Rozelia Sheifler Rasia
Armênio Oyarzabal
Editores
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Não encontra. Por toda a vizinhança observa que,

num raio de quatro a cinco quarteirões, não há locais de
venda de cafezinhos. Esse fato fez com que lhe surgisse a ideia
de iniciar um pequeno comércio desse gênero, pois isto lhe
pareceu de um futuro promissor.

Sai à procura de um ponto em que pudesse iniciar
suas atividades. Conhecido de todos, facilmente o encontra,
num pequeno saguão da escadaria de um sobrado.

Num brique, compra uma máquina de fazer café em
boas condições, um balcão, três bancos altos, prateleiras, duas
mesinhas e oito cadeiras. Num bazar popular, adquire louças,
talheres, açucareiros, guardanapos e demais acessórios de
que irá necessitar. Num supermercado, os ingredientes indis-
pensáveis para o início de seu pequeno negócio.

Em poucos meses, conta com uma freguesia assídua.
Expande-se a ponto de poder abrir em outros bairros novas
cafeterias.

Reinveste sistematicamente seus lucros. Começa a
adquirir os imóveis em que abriu novas filiais. Já está,
também, negociando com mercadorias congêneres ao ramo:
docinhos, tortas salgadas e doces, cucas especiais, salgadinhos
dos mais diversos tipos, pãezinhos de queijo, tudo num
capricho que fazia gosto!

É tal a sua dedicação ao trabalho que diariamente
encontra tempo suficiente para percorrer, com satisfação,
toda rede de casas comerciais nos bairros, centro da cidade e
shopping centers, verificando seu perfeito funcionamento.

Só trabalha com capital próprio. Torna-se o dono de
uma considerável cadeia de cafeterias. Seu patrimônio é cada
vez maior. O cafezinho do Aguinaldo já é famoso até fora do
Estado.

Agradecido pelo fato de tudo ter mudado em sua vi-
da na cidade grande graças a ter iniciado aquele pequeno
negócio de cafezinho, Aguinaldo decide fundar uma indústria
de moagem de café e, aproveitando o prestígio de seu nome,
denominá-lo de Café do Aguinaldo.

Alguém o aconselha a que se candidate a um em-
préstimo bancário subsidiado oferecido aos empresários em
fase comercial de expansão por um banco estatal. Aguinaldo
acata a ideia e se dirige a esse banco.

É recebido de braços abertos pelo gerente:
- Em que posso ser-lhe útil, senhor Aguinaldo?
- Venho solicitar um empréstimo. Estou com

intenções de fundar uma indústria de café.
- Mas que prazer, senhor Aguinaldo. Muito nos honra

a sua visita e preferência pelos nossos serviços. Só é preciso o
senhor abrir uma conta em nossa instituição bancária e
assinar o contrato do quanto solicitar. Seu crédito conosco é
ilimitado.

Dito isso, o gerente lhe alcança um contrato de
abertura de conta e um cartão para colher sua assinatura.

Aguinaldo, nesse instante, sente-se muito
envergonhado. Humildemente confessa:

- Senhor gerente, não posso assinar. Por enquanto,
ainda sou analfabeto.

- Mas, seu Aguinaldo, o senhor analfabeto? Imagine o
que o senhor seria se soubesse ler?

- Se eu soubesse ler seria, possivelmente, até hoje,
auxiliar de serviços gerais de uma Organização Não
Governamental.

Álvaro de Almeida Leão

O Aguinaldo, agricultor, solteiro, 23 anos, excelente
formação moral, sem saber ler nem escrever, vindo do
interior para tentar melhores meios de sobrevivência, não
consegue emprego na cidade grande, por mais modesto que
seja. Dorme pelas pontes, marquises ou em bancos de praça.
Está passando necessidade mesmo.

Soube, por intermédio de outros também em maus
lençóis, que uma ONG - Organização Não Governamental, na
medida do possível, encaminha para empresas pessoas
desejosas de trabalhar.

Aguinaldo não pensou duas vezes: frente a frente
com o coordenador da Organização Não Governamental,
solicita-lhe ajuda.

Casualmente, no outro dia haveria uma festa nas
dependências da Organização e, como estavam precisando de
mais pessoas para arrumação do salão de eventos, Aguinaldo
é convidado para esse trabalho. Radiante de felicidade por
poder ser útil, aceita o convite e imediatamente começa a
colocar a casa em ordem.

Em menos tempo que o esperado, Aguinaldo está a
pedir mais afazeres, porquanto o que havia sido solicitado já
estava impecavelmente concluído.

O coordenador, satisfeito com o serviço do moço, e
sabedor estar diante de uma pessoa sem nenhuma outra
qualificação a não ser a de agricultor, que difícilmente
conseguiria trabalho, convida-o para ir ficando por ali mesmo,
integrando a equipe de auxiliares de serviços gerais.
Aguinaldo, contentíssimo, aceita o emprego.

Obsequioso, educado, comunicativo, Aguinaldo é
benquisto por todos.

Há, porém, uma restrição à sua continuidade no
emprego. Seguidamente, quando de alguns telefonemas, na
ausência do pessoal da casa, se as pessoas querem deixar
recados, o Aguinaldo não consegue anotá-los, por ser
analfabeto.

O coordenador adia por algum tempo a resolução de
dispensar os serviços do Aguinaldo até que um dia não pôde
mais resistir às pressões. Muito a contragosto, dá a triste
notícia ao Aguinaldo, prometendo conseguir-lhe outro
emprego oportunamente.

Aguinaldo fica muito pesaroso. Não vislumbra outro
ensejo de trabalho. Recebe uma pequena quantia de dinheiro
à que fez jus. Despede-se e sai nervoso.

Já na rua, sente vontade de tomar um cafezinho
esperto. Procura nas imediações um local onde possa
satisfazer sua necessidade momentânea de acalmar-se.

Se eu
soubesse ler
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Rozelia Scheifler Rasia

Cartrova com o tema Dante e Beatrice, 5º 
lugar no 1º Concurso da UBT – Seção 
Caxias do Sul / RS

Moras num jardim florido,
Beatrice, minha amada,
meu arco-íris colorido,
És a borboleta alada.

Doente estou, minha flor
por tanto te desejar,
mulher de grande valor,

cura-me, vens me cuidar!

Sejas cápsula verdinha,
esperança de alegria,
num rosto de menininha,
teu sorriso de harmonia!

Vens num frasco transparente,
num remédio cura dor,
para o mal incandescente
da falta do teu amor!

O que é uma cartrova?
Consiste em escrever um poema,

que deverá constar de quatro trovas
(estrofes). Cada estrofe deve conter quatro
versos setessilábicos, sendo que o primeiro
verso deve rimar com o terceiro e o se-
gundo com o quarto verso (ABAB).

Por ser uma carta, não há uma
palavra tema. Toda ela deve ser dire-
cionada a um dos personagens escolhidos.

Liz

Rabello

O misterioso livro

Narraria aventuras dignas de filmes?
Poetizaria amores impossíveis?
Contaria os segredos da alquimia?
Conteria receitas de bruxarias?
Revelaria os mistérios das religiões?

Dramatizaria o cotidiano?
Desvendaria o universo?
Ensinaria línguas ou matemáticas?
Conspiraria contra os governos?
Questionaria ou aceitaria Deus?

Diminuiria o egoísmo?
Levaria a globalização a todos os cantos?
Teorizaria sobre os poderes da mente humana?
Diria que as ciências tornarão o mundo melhor?
Contaria verdades apocalípticas?

Retornaria o menino Salvador?
Ressuscitaria os faraós?
Apresentaria os construtores das pirâmides?
Sequenciaria o DNA?
Exterminaria o mal?

Eternizaria o bem?
Libertaria os inocentes condenados?
Inovaria a educação?
Resgaria os excluídos?
Saberia o futuro?

Armaria revoluções e guerras?
Toleraria preconceitos?
Falaria sobre inteligências em outros planetas?
Inflamaria as lutas de classe?
Possibilitaria um mundo melhor?

Reduziria o efeito estufa? 
Religaria as criaturas ao criador?
Negaria toda a existência?
Duelaria com mentiras e verdades?
Vacinaria as almas contra o sofrimento?

Pacificaria a humanidade?
Vivificaria os mitos?
Mostraria a fonte da vida eterna?
Realizaria sonhos?
Concluiria que tudo é ilusão?

O livro era imenso, mas ao tocá-lo,
coube na palma da minha mão.
Ao fitá-lo, refletiu minhas pupilas.
Ao abri-lo, revelou a história do cosmo.
Ao compreendê-lo, descobri-me: apenas uma letra.
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Ainda sou muro

Mesmo enfrentando reveses da vida, não
consigo ser ponte, insisto em ser muro. Eu quero te
estender a mão, quero ser teu auxilio, porém, in-
sisto em falhar! Esqueço-me que somos iguais,
filhos de um mesmo Pai, companheiros de jornada.
Procuro a resposta, o motivo que sou assim. Já pen-
sei em egoísmo, a correria cotidiana, o sistema
capitalista, pode ser a vaidade... Fácil procurar o
problema fora de mim! É mais confortável, não
preciso mudar, não é em mim a consequência.

Quanta inocência.. Com o muro que cons-
truo não te vejo, tu não me vês. Solitários, cada um
de um lado, não evoluímos... Tornamos tudo mais
difícil, frio...

Eu quero ser ponte. Sinto urgência em fazer
isto. Difícil começar uma desconstrução. Eu vou co-
meçar tirando a depreciação; logo em seguida, a
falta de tempo para os que estimo. Depois, vou tirar
os tijolos de julgamento, incompreensão, falta de
empatia... Enfim, o alicerce, a intolerância. É hora
de construir a ponte, preciso da tua ajuda, da ajuda
de todos. Somente em cooperação construímos
pontes.

Na ponte o alicerce é a empatia, seguido de
tijolos de diálogo, respeito, apreciação... Nesta,
colocarei lâmpadas que iluminarão meu caminho e
de todos que por ali passarem. Em lugar bem
visível, um relógio que não marca o tempo... Não
quero apressar-me caso encontre um irmão.

Haverá livros, alimentos para a mente, al-
gumas cadeiras para que possamos nos acomodar e
prosear. Preciso aprender a te ouvir, olhar em teus
olhos, ouvir tua alma... O acesso a ponte será livre,
independente de religião, ideologias, classe social,
raça, gênero, orientação sexual... Pela ponte pas-
sarão todos os que já eram ponte, e os que se tor-
naram; caso tu estejas atrás do muro, dá uma
espiadinha... Só serei luz se tu vieres brilhar comigo!

Sejamos luz!

Rita Castanheira
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Em razão da pandemia, as investiduras
acadêmicas na Alpas 21 este ano se deram em
duas modalidades.

Em evento realizado no dia 26/novem-
bro, em Cruz Alta, no Clube Internacional,
aconteceu investidura presencial de um grupo
de 6 acadêmicos. Já no dia 15/dezembro, de
forma virtual, outros 4 acadêmicos foram
investidos.

Acadêmica 
correspondente 

infanto-juvenil Elise 
Ferreira Feitosa, 

primeira acadêmica 
Alpas 21 altas 

habilidades.

Acadêmico 
Paulo Altair 
Araújo Soares 
foi o orador do 
grupo investido 
virtualmente.

Acadêmico 
correspondente 
Damião 
Martireno.

Acadêmica 
correspondente 
Silvânia Kaminski

Investiduras 2021

Acadêmico 
correspondente 
Eurico Pretto Tomé, 
cadeira 159.

Acadêmica 
correspondente Nice 
Padilha, cadeira 157, 

foi a oradora do grupo 
investido 

presencialmente.

Acadêmica 
correspondente 
Marimar, cadeira 
198.

Acadêmico 
correspondente 
Luiiz Onério Pereira,  
cadeira 206.

Acadêmica 
correspondente 

Leci Carvalho 
Steiggemeir, 
cadeira 106.

Acadêmica correspondente 
Gabriela Lauzid Kleinlein
Lins, cadeira 87. Ao seu 
lado, o noivo Caio Marcelo.
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No evento Alpas 21 realizado no dia 26/novembro,
aconteceu a premiação aos participantes do 35º Concurso
Literário Internacional de Poesias, Contos e Crônicas – autora
homenageada Liz Rabello. Os Certificados aos vencedores
foram enviados por meio digital, mas alguns tiveram
oportunidade de receber presencialmente.

Premiação do 35º  
Concurso L i terár io

Para a posteridade: acadêmicas Leonir de Lurdes 
Batista, Liz Rabello, Rozelia Scheifler Rasia, Neusa 
Canabarro e Gabriela Lauzid Kleinlein Lins.

Neusa Canabarro 
e Liz Rabello.

Liz Rabello, Eurico Pretto Tomé e João 
Cesar Flores.

Missão:

Oportunizar espaços

para atividades 

artísticas,

lítero-culturais

e científicas.

Academia Internacional de Artes, Letras

e Ciências “A Palavra do Século 21”

Acadêmica correspondente Gabriela Lins, 
destaque literário com a poesia Acalmia, 
acompanhada de Rozelia Scheifler Rasia e Liz 
Rabello em visita ao Museu Erico Verissimo.

Liz Rabello e Nice 
Padilha, Destaque 
literário com a 
poesia Jurada de 
morte
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No dia 17 novembro, data do natalício do consagrado escritor cruz-altense, o salão de eventos do Museu
Erico Verissimo foi palco do lançamento dos livros Tear de poesias, do escritor e poeta Claudio Rogério Trindade e O
menino que viajava pelos livros, da escritora Leonir de Lurdes Batista, ambos editados pela Editora Gaya.

A u t o r e s  L e o n i r  d e  L u r d e s  B a t i s t a  e  C l a u d i o  
Ro g é r i o  Tr i n d a d e  l a n ç a r a m  s e u s  l i v r o s  e m  

e ve n t o  n o  M u s e u  E r i c o  Ve r i s s i m o

Rozelia Scheifler Rasia comemorou o 
resultado da produção literária dos 
autores Claudio e Leonir, comentando 
ainda sobre sua paixão pelos livros.

Poeta Claudio Rogério Trindade, 
autor do livro Tear de poesias.

Executivo de Cruz Alta prestigiou evento com a presença da prefeita Paula
Librelotto, que foi presenteada pelos autores com exemplares de seus
livros. Em breve manifestação, a prefeita destacou a importância da
valorização da literatura, dando ênfase aos autores locais e ao trabalho
realizado pela Academia Internacional de Artes, Letras e Ciências “A Palavra
do Século 21” – Alpas 21.

O salão de eventos do Museu Erico 
Verissimo recebeu convidados para o 
lançamento dos livros de Leonir de Lurdes 
Batista e Claudio Rogério Trindade.

Coordenadora
de Cultura
Shana Reis
prestigiou
lançamento 
dos livros
O menino que 
viajava pelos 
livros e Tear 
de poesias.

Vamos publicar teu livro?
A Editora Gaya espera teus

originais para análise.

Escritora Leonir de Lurdes Batista, 
autora do livro O menino que 
viajava pelos livros.



Produção literária

Próxima edição: maio / 2022.

Edição cooperativada: R$ 40,00 a página.

Endereço: Benjamin Constant, 71

Cruz Alta / RS

CEP: 98025110


