
Momento em 

que o grupo 

de novos 

acadêmicos 

fazia o 

juramento 

solene, ato 

conduzido 

pela 

acadêmica 

juramentista

Marli 

Bittencourt. 
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Missão: Oportunizar espaços para atividades artísticas, lítero-culturais e científicas a todos sem distinção
de classe social, nacionalidade, orientação sexual, etnia, ideologia ou crença religiosa.

Lema: Vivamos a arte, a literatura e as ciências em manifesto pela construção da cidadania planetária.

Lançamento da Coletânea 

Internacional Infinito olhar

Evento aconteceu na noite de sábado, 28 / maio, contando com

a presença da escritora homenageada Liz Rabello e expressiva

representatividade de autoras e autores participantes.



O último final de semana não

foi só de chuva e frio na terra de Erico

Verissimo. Os dias 27 e 28 / maio

foram reservados no calendário para o

desenvolvimento de eventos da Alpas

21 e Editora Gaya, reunindo em Cruz

Alta magnífico grupo de autoras e au-

tores protagonistas.

Vindos de muitas cidades do

Rio Grande do Sul e até mesmo de

outros estados (Bahia, Minas Gerais,

São Paulo e Rio de Janeiro), o grupo

foi recebido pela presidente Rozelia

Scheifler Rasia e equipe com atenção

e carinho, retribuindo com simpatia e

companheirismo.

Foram momentos intensos, de

interatividade, muita conversa, troca

de informações e comemorações.

O necessário período em que

todos permanecemos em nossas ca-

sas durante a fase mais crítica da pan-

demia parece ter funcionado como

combustível para movimentar as en-

grenagens dessa imperfeita máquina

humana, alavancando também toda

nossa capacidade criativa, artística e
lítero-cultural.

Jornal Correio da Palavra

Uma publicaçãoda Academia Internacional de
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Jornalista, radialista e

produtor publicitário;

Editor na Editora Gaya 

e ALPAS 21; técnico em 

captação de recursos; 

técnico em gestão 

pública. Acadêmico 

Imortal na Academia 

Internacional de Artes, 

Letras e Ciências

‘A Palavra do
Século 21’ – cadeira 78.

Oyarzabal
Registramos aqui nas páginas

do JCP nossa amizade e carinho com

todas as autoras e todos os autores

que estiveram em Cruz Alta. Sem eles,

nossos eventos não teriam razão de

ser.

A mostra de livros, o sarau, a

contação de histórias, as palestras, o

lançamento da Coletânea Internacio-

nal Infinito olhar, a premiação do 36º

Concurso Literário, a outorga de co-

mendas e a investidura de novos

foram momentos de emoção, de ma-

gia, de exaltação da literatura, da cul-

tura e das artes.

Mas os momentos mais sin-

gelos e ao mesmo tempo mais desta-

cados foram cristalizados no olhar de

cada pessoa presente, no sorriso de

alegria, nas lágrimas de emoção, em

cada abraço de afeto.

Seguimos em frente, produ-

zindo com dedicação a Coletânea

Internacional Magia do tempo para em

novembro, com a escritora homena-

geada Jussara Gabin, nos reunirmos

mais uma vez na Feira do livro de

Porto Alegre / RS. Grande abraço.

mailto:gaya.rasia2020@gmail.com
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Em todo momento estamos
nos despedindo. De alguém. De várias
pessoas. Depende da situação. Desde
um encontro de amigos com um ‘até
mais’, completado por abraços e bei-
jos. Para realizar uma viagem é um
‘até breve’. Para ir ao trabalho nos
despedimos com ‘até a noite’. Despe-
dir-se de um amor é ‘até depois’ ou
‘até amanhã’. Com um abraço, um
beijo, um sorriso. Com o desejo que o
amanhã chegue logo.

Outras despedidas são menos
esperançosas. As definitivas são difí-
ceis. A dor nos aflige, as lágrimas nos
toldam a visão, o sentimento de per-
da nos envolve. Uma sensação ago-
niante percorre nosso corpo, alcança
nossa mente e nos afasta da rea-
lidade. O momento do sofrimento
parece ser a única opção tangível.

Com o pesar nos envolvendo,
não lembramos e nem celebramos as
alegrias, conquistas e vitórias da pes-
soa que não estará mais ao nosso
lado. Apesar da emoção consegui ter
essa atitude com minha irmã mais
velha quando ela se foi. Aprendi com
ela a ver o mundo de modo diferente.
Foi minha professora de Semiótica
(também Semiologia) durante o Mes-
trado em Educação. A Semiótica nos
permite fazer a leitura dos signos e
significados existentes, todavia não
latentes ou facilmente visíveis de tudo
que nos cerca.

Nós atribuímos significado a
todos os elementos que estão ao
nosso redor, relacionado diretamente
com a experiência de quem vê o
objeto ou elemento de comunicação.
Um prédio, por exemplo, não é
simplesmente uma construção, mas
um local onde pessoas habitam.
Pegadas na areia indicam que pessoas

Despedida

passaram por ali. O semáforo com
suas cores diferentes indicam como o
motorista deve agir.

Há muito mais para se per-
ceber do que a simples visualização
do signo à nossa frente. Há uma
leitura a mais desse mundo em que
vivemos.

Assim, minha ultimas palavras
relacionadas à minha irmã não foram
somente de pesar, mas de agrade-
cimento, apesar de entristecido, por
me ter feito ‘ver’ o que me rodeia
com amplitude de significado.

Participei de outra despedida
em que o filho relembrou a vida
produtiva do seu pai. O trabalho
destacado e criativo de engenheiro,
seus momentos prazerosos com a
família, com os amigos, aconse-
lhando, sugerindo, apoiando e sendo
pai no amplo sentido. O que eu vi e
ouvi foi a saudade afetuosa de um
filho a se despedir de seu pai muito
querido. Um adeus pleno de recor-
dações dos momentos felizes que
preencheram a vida familiar.

A tristeza da despedida não
precisa encobrir uma vivência com
tantas realizações, sucesso, alegrias,
festividade. Uma vivência com muito
amor!
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Eventos Alpas 21
Os dias 27 e 28/maio

foram especiais para a Alpas 21
e Editora Gaya, quando a pre-
sidente Rozelia Scheifler Rasia foi
perfeita anfitriã na realização de
múltiplos eventos culturais,
artísticos e literários que reu-
niram expressiva representação
de autoras e autores acadêmicos
da Academia Internacional de
Artes, Letras e Ciências “A Pa-
lavra do Século 21” – Alpas 21 e
Editora Gaya.

Mostra de livros, palestras, contação de histórias e sarau literário aconteceram nas tardes de 27 e 28 /

maio, no salão de eventos do Clube Internacional, contando com participação de autores do Rio Grande do Sul,

Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro.

Na sequência, escritora Liz Rabello durante a Mostra de

livros, escritora Cristina Maria de Oliveira em palestra

sobre sua pesquisa dos Ternos de Reis e o escritor José

Hilton Rosa no espaço aberto para contação de histórias.

Acima, Lourdes Morales Dalla Costa, Lilian Rocha, Vera Salbego e Elenir Santos Schettert durante o sarau.



Eventos Alpas 21

Autoras e 

autores em 

jantar na 

noite de 

sexta, 

27/maio.

Participações de Gabriel Fernandes, Nina Rosa Lima, João Riél e Luiz Onério Pereira no sarau.

Matheus 

Soares 

Saldanha 

Assis, 

destaque 

literário em 

conto infantil, 

estava  

acompanhado 

do tio Paulo 

Altair.

Autores Elizete Nunes de Almeida, Paulo Altair Soares, Luana Paiva e Leci Staggemeier durante o sarau.

Autores Paulo 

Roberto Bohrer

e Leonir de 

Lurdes Batista 

no sarau. Grupo de autores em visita ao Santuário 

Nossa Senhora de Fátima.



Eventos Alpas 21

Solenidade de premiação, 

lançamento da Coletânea 

Internacional Infinito olhar, 

outorga de comendas e 

investidura acadêmica

Cerimonial da 

solenidade 

festiva na 

noite de 

sábado foi 

conduzido 

por Rejane 

Bonadimann

Minuzzi e 

Paulo Altair 

Soares.

Autoras e autores participantes da Coletânea Internacional Infinito olhar. No detalhe, a homenageada Liz Rabello.

A noite de 28/maio reservou momentos de intensa
emoção na solenidade festiva da Alpas 21 e Editora Gaya.

Presidente Rozelia

Scheifler Rasia na 

formação da

mesa oficial da 

solenidade festiva.

Acadêmico João

Riél, da Comissão de 

Internacionalização 

da ALPAS 21, 

presidente da 

Academia Luso 

Brasileira de Letras e 

do Instituto Cultural 

Português, falou 

sobre seu trabalho 

com as diversas 

academias.

Acadêmica 

Lourdes Morales 

Dalla Costa recitou 

poema durante o  

momento cultural.



Eventos Alpas 21

Outros destaques em poesia: Luiz Onério Pereira, com as poesias De onde vem essa luz?, Pétalas da

alma, Pajador e Meus dois amores. Adriana Miguel com as poesias As gotas, Os projetos e Põe-te de pé.

Marcos Antonio Corbari com a poesia Mulher semente.

O reconhecimento do nome, da
obra e da carreira dos escritores e
escritoras significa, além da receptividade
pelo público ou de resultados comerciais,
o aplauso entre os pares, onde o escritor
circula, em sua terra, em sua Academia.

Com o propósito de prestar sin-
ceras e merecidas homenagens àqueles e
àquelas que fazer do exercício de escrever
uma maneira de transformar o tempo
presente no melhor tempo, a Alpas 21
outorgou aos indicados a Comenda Per-
sonalidade Literária ALPAS 21, que con-
siste de certificado, medalha e título
honorífico de Comendador ou Comen-
dadora.

Presidente Rozelia Scheifler Rasia e os acadêmicos Leonir de

Lurdes Batista e João Riél junto aos comendadores João Cesar

Flores, Vera Salbego, Gabriel Fernandes e José Hilton Rosa.

Acadêmico Gabriel 

Fernandes durante 

sua manifestação 

sobre a simbologia

e relevância

lítero-cultural das 

honrarias contidas 

na Comenda 

Personalidade 

Literária 2022.

A Alpas 21 realizou com êxito o 36º Concurso

Literário Internacional de Poesias, Contos e Crônicas,

escritora homenageada Jussara Gabin. Os textos

inscritor foram avaliados pelos jurados que gentil-

mente dispenderam seus conhecimentos teóricos,

sua sensibilidade e critérios de avaliação para o

julgamento e classificação das Poesias, Crônicas e

Contos do Concurso. Júri em Poesias: Claudio Ro-

gério Trindade, Leonir de Lourdes Batista e Mara

Pittaluga. Júri em contos: Zeli Scheibel, Armênio

Oyarzabal e Nurimar Bianchi. Júri em Crônicas: Da-

riely Gonçalves, Armênio Oyarzabal e Evanir Barros

Acadêmica

Leci Carvalho 

Staggemeier

recebeu o 

certificado de 2º 

lugar com a poesia 

O tempo e a mente 

do poeta. Também 

foi destaque com a 

poesia Mais um 

tirano na história da 

humanidade..

Acadêmica

Elizete Nunes

de Almeida 

recebeu destaque 

com a poesia 

Mentira.



Eventos Alpas 21

Também foram destaque em crônica: Luiz Onério Pereira com a crônica As lições que a vida ensina.

Nurimar Bianchi com a crônica Nem todo chão tem piso.

Acadêmica

Liz Rabello foi 

destaque com as 

poesias Em tuas 

mãos, Palavra 

mágica e Beijos

de amor. Foi 

destaque em 

contos com Sem 

parar via fácil... 

Difícil demais. E foi 

destaque também 

em crônicas com 

Em algum lugar do 

passado e Do 

fundo dos olhos.

Acadêmica

Lenir Schettert foi 

destaque com

a poesia

Família.

Acadêmica

Luana Paiva foi 

destaque com a 

poesia A leitura do 

mundo e da 

palavra.

Acadêmica

Carla Schneider

foi destaque com

a poesia Guerra 

insana.

Acadêmico

Gabriel Fernandes 

foi destaque com a 

poesia Poema do 

amor geográfico.

Acadêmica

Andreia de 

Souza 

Guerra 

recebeu 

certificado 

de destaque 

no 35º 

Concurso 

com a 

poesia Não 

quero 

guerra, 

quero paz.



Eventos Alpas 21

O autor Matheus Soares

Saldanha Assis recebeu 

certificado de destaque

em Conto infantil com o

conto A casa mal

assombrada.

Acadêmica Rejane

Bonadimann Minuzzi foi

destaque em Conto infantil com o 

conto O Natal de Hedemugo.

Acadêmica Lilian Rose 

Rocha, ladeada pela 

presidente Rozelia Scheifler

Rasia e pelo paraninfo

João Riél.

A família Alpas 21

recebeu com carinho os
novos acadêmicos e acadê-
micas investidos na soleni-
dade de sábado, os quais
contribuirão na construção
da identidade coletiva da
Academia Internacional de
Artes, Letras e Ciências “A
Palavra do Século 21”. Ângulo da mesa presidida por Rozelia Scheifler Rasia na solenidade de investidura.

Acadêmica Marli 

Bittencourt, presidente 

Rozelia Scheifler Rasia e 

os paraninfos Fátima 

Mardini e João Cesar 

Flores.

Acadêmica Luana Paiva,  

presidente Rozelia Scheifler

Rasia e paraninfa

Liz Rabello.

Acadêmica Lenir Santos 

Schettert,  presidente 

Rozelia Scheifler Rasia

e paraninfa Leonir de

Lurdes Batista.



Eventos Alpas 21

Acadêmica Carla Schneider 

e a paraninfa Rejane

Bonadimann Minuzzi.

Acadêmico Paulo Altair 

Soares, ladeado pela 

presidente Rozelia

Scheifler Rasia e a 

paraninfa Rejane

Bonadimann Minuzzi.

Acadêmica Andreia de 

Souza Guerra, presidente 

Rozelia Scheifler Rasia e 

paraninfa Rejane

Bonadimann Minuzzi.

Acadêmico Paulo Roberto 

Bohrer, presidente 

Rozelia Scheifler Rasia e 

paraninfo Claudio Rogério 

Trindade.

Acadêmica Lilian 

Rose da Rocha, 

em nome do 

conjunto dos 

acadêmicos 

investidos, falou 

sobre suas 

expectativas e, 

principalmente, 

sobre os ideais 

coletivos de 

nossos 

integrantes. 

Acadêmica Marli 

Bittencourt 

comandou o 

juramento, o qual 

será vivenciado 

cotidianamente 

pelos novos 

acadêmicos para 

concretizarmos 

nossos projetos 

culturais e literários. 

Acadêmico José Hilton 

Rosa recebeu a medalha e 

o certificado de Ana Maria 

Manuel Rosa, da Argentina, 

como acadêmica 

correspondente.

Acadêmica Elizete 

Nunes de Almeida 

migrou de 

acadêmica 

correspondente 

para acadêmica 

imortal.





Estamos no outono. Uma estação capaz
de produzir muitas emoções e despertar vários
sentimentos, afetando nossas subjetividades. Os
dias nublados lembram as cinzas das horas
menos alegres. O sol teima em se esconder na
nuvem e afirmar-se como chuva. A instabilidade
do tempo lembra a simbologia da instabilidade
da vida.

Temos, também, em nossos outonos,
muitas manhãs luminosas e muitas tardes
ensolaradas, em que se ressaltam os coloridos
das flores e das frutas, trazendo o sabor da
alegria e o esplendor da natureza.

Essas manifestações outonais reúnem
em nós uma gama de belas lembranças da
infância e da juventude. Ouvimos uma
verdadeira sinfonia de cores e de sabores a
embalarem esse tempo, que faz a ponte entre o
verão e o inverno. Tal como em nossas vidas,
construímos pontes para novas passagens, em
que descortinamos outros caminhos, a partir de
luzes e sombras, buscando auroras suaves e
anoitecer de afetos.

Gente e natureza seguem seus rumos,
nem sempre retilíneos, alguns tortuosos, mas
rumos. Dependendo da claridade, rumos mais
nítidos, ou, um tanto opacos, se o escuro insiste
em se manifestar.

A chuva e o sol duelam para saberem
quem vence o domínio sobre o dia. Ins-
tabilidade no tempo. Instabilidade na vida. So-
mos um pouco essa síntese de climas, entre
chuvas, calores, frios e sóis, tudo muito intenso
e verdadeiro.

Somos sínteses e somos controvérsias.
Nossas experiências evidenciam o sentido que
damos ao nosso viver. Nossos movimentos,
como os do outono, não são sempre os
mesmos. Com a diferença que podemos es-
colher.

Sobre
outonos

Mediações

Caminhos sorrisos múltiplos
Desencontros lágrimas constantes
Idos tempos,
Memórias distantes...

Mergulhos na profundeza do olhar
Brilhos de pensamentos
Animar, por vezes, para esperançar
Dizimar, talvez, os ocasionais tormentos.

Dançar cantar abraçar
Viver! Retroceder impossível!
Crescer evoluir encontrar

Na sombra dos dias, instantes de emoções,
Proximidade invisível
Energias de mediações...

Ligue
(55)
3324 
1687



No nosso amor cabe um país
Fervoroso de devoção
Ora a São Paulo, Santa Catarina, São Luiz...
Clemente se faz Espírito Santo para chegar a Belém.

Cabe um país no nosso amor,
Onde a gente viaja para ser feliz.
E vai navegando Alagoas, mares e rios
E cruza fronteiras, Goiás, Sergipe, Paraíba, Piauí
E a gente, contente, sorri.

No nosso amor cabe um país
E a gente viaja e gasta o calendário
Num Rio de Janeiro, fevereiro, ano inteiro...
De Sul a Norte, a gente se procura
Do Paraná ao Amapá.
Atravessamos um Campo Grande, de Mato Grosso.
Vale tudo para estarmos juntos,
sentindo mais calor que em Cuiabá.

No nosso amor cabe um país
E o Distrito Federal é a nossa união
Governado num estado de paixão.

Cabe um país no nosso amor,
Embora amar seja uma zona
Tão vasta quanto o Amazonas,
A gente tem do nosso amor uma Boa Vista
E sabe que ele merece Palmas.

Poema do amor 
geográfico

No nosso amor cabe um país
Tão grande, de dimensão continental.

Nosso tão conhecido Porto Velho
Onde meu abraço é teu Porto Alegre
E teu sorriso é meu Rio Branco.

Cabe um país no nosso amor
Que é um grande Estado sentimental.

A nossa relação é Fortaleza
Tão sólida quanto um Recife
Nos faz tão felizes que parece Natal
Um amor tão sincero é Salvador.

Você já viu um corpo sem vida coberto por uma 
lona preta?
Jazem, ali, solidão, tristeza, abandono
Não tem dinheiro, não tem “pedigree”
Não tem preconceito, não tem raiva, nem ódio
O medo e as certezas se foram.
Gi, 23 anos
Madrugada do dia 25 de maio
RSC 287, KM 219
Esforço, dedicação, empenho
Um sorriso como marca
Trabalho, trabalho, tantos uniformes
Amiga de todas as horas
A menina vibrante, presente
Presente divino a quem com ela conviveu
Presente divino a quem a amou
Presente divino a quem foi amado por ela
Nasceu uma saudade, que brota dos olhos
Em forma de lágrimas.

Uma saudade brota dos
olhos em forma de lágrimas

(Homenagem a Giceli Pinto da Silva, falecida 
em acidente de trânsito em 25/05/22, na 
rodovia RS 287, município de Santa Maria).

Gi, 23 anos
Madrugada do dia 25 de maio
RSC 287, Km 219
Gi dos sonhos, dos planos
Gi dos amigos, dos jogos, das alegrias
Gi dos sonhos, dos planos
Dos desejos interrompidos
Na rodovia, ferros retorcidos.
Você já viu um resgate: polícia, bombeiros, 
ambulância?



Músico, ator 

e ilustrador, 

Nando Motta 

acertou a 

mão mais 

uma vez na 

homenagem  

ao ator 

Milton 

Gonçalves, 

que faleceu 

no último 

30/maio, aos 

88 anos.

Poetrix

TRADUZIR-SE COM HIPOCRISIA
Uma parte de mim, as mentiras
Com roupas roubadas...
A essencial, verdade crua e nua

DECIFRA-ME
Se uma parte de mim fica
Se a outra não quer partir
Qual a parte que parte?

MUNDO MUDO
Silencio palavras
Mudo o modo de olhar
O mudo olhar sem amor

DENTRO DO RELÓGIO DO MUNDO
Abro folhas do passado
Leio histórias do presente
Meço forças com sonhos ausentes

OCUPE VAZIOS DA SOLIDÃO
Rasgue nós dos laços
Costure estrelas
Brilhe nos espaços

FORA DA SOLIDÃO
Às vezes... O voo!
Raso ou gigante
Arrisca o horizonte



Pode parecer uma pergunta
simples: “O que é o tempo?” Existem
muitas definições para o tempo, sejam
elas históricas, filosóficas, teológicas ou
uma grandeza física, as quais permitem a
datação cronológica dos fatos. O conceito
de tempo varia conforme o período
histórico. A definição de tempo pode
referir-se a momentos, alguns períodos
que podem ser horas, dias, semanas,
meses, anos, décadas, séculos, milênios.

Mas para responder a simples
pergunta sobre o tempo vamos criar a
imagem de uma colcha tecida por mãos
habilidosas. Uma colcha que não é feita
apenas de um tecido, nem de uma só cor,
nem de um só ponto. São muitas texturas
e cores que vão compondo essa obra de
arte. E como o tempo não é uma coisa
exclusiva de um povo ou de um lugar, são
muitas as contribuições que podem
torná-la mais bela.

Todos podem participar da
confecção da colcha do tempo. A melhor
contribuição é, sem sombra de dúvida, o
amor. O amor é o fio mágico que vai
unindo cada pedaço de tecido, deixando
os pontos mais bonitos e harmoniosos.
Então, agora, imaginemos que essa
colcha do tempo está a cobrir o mundo
inteiro, todos os continentes, países,
oceanos e povos. E como o fio condutor é
o amor, pensa-se que a colcha é muito
bela e aconchegante, protege a todos das
intempéries da vida ou da natureza. Às
vezes, porém, ocorrem algumas inter-
ferências que atrapalham a confecção da
colcha e o amor é substituído por: ego-
ísmo, ganância, poder, inveja, incom-
preensão, falta de diálogo, violência, cor-
rupção, ódio, desrespeito. E a colcha fica

A colcha 
do tempo

distorcida, com muitos nós, com pontos
soltos e o trabalho fica todo desconexo.
Nos lugares onde isso ocorre, a colcha do
tempo já não exprime mais calor huma-
no, pois os sentimentos negativos inter-
ferem na sua confecção e vão, pouco a
pouco, corroendo o bem entre as
pessoas, destruindo a capacidade de vida
em comunidade e interferindo nas
relações humanas, distanciando as pes-
soas.

Se observarmos atentamente a
história da humanidade perceberemos
que, muitas vezes, a colcha do tempo foi
rasgada, danificada, quase estraçalhada
por tantas guerras, lutas, e outras formas
de violência contra os seres humanos. Em
nome de reis, coroas, países, ideologias,
presidentes ou ditadores, povos e países
foram destruídos, ou seja, a colcha do
tempo perdeu o sentido de proteger e
tornou-se um fantasma assustador que
sufoca e oprime. Milhares e milhares de
anos de história do mundo e a
humanidade ainda tem muito a aprender
sobre o amor ao próximo, em como viver
em comunidade, em desenvolver
atitudes saudáveis e maduras nas
relações sociais, em respeitar limites,
sejam eles geográficos ou da vida dos
seres humanos.

Tantas pessoas que viveram e
deixaram um legado que é luz para o
mundo. Só fizeram o bem, só viveram
para o bem, se doaram por amor ao
próximo. Há tantos exemplos bem
conhecidos ao longo da história e
também muitos exemplos que se
encontram no anonimato. Contudo,
infelizmente, temos que citar que tantas
outras pessoas deixaram um rastro de
dor e lágrimas pelos caminhos trilhados.

Todos nós temos compromisso e
responsabilidades na confecção da colcha
do tempo. Não é preciso grandes ações,
basta pequenos gestos no dia a dia, feitos
com amor para que a nossa contribuição
seja positiva, de tal forma que não
comprometamos a confecção da colcha
do tempo. Utilizemos sempre o fio da
compreensão e do amor, com respeito,
fraternidade e justiça.

A COLCHA DO TEMPO DEVE SER
TECIDA COM AMOR!
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Pode chamar de seu

Se você, como eu, é daqueles que escreve sempre a
partir do instante, de um tema sugestivo que surge assim, de
repente, de forma inesperada e sem muito pensar, defini-
tivamente temos algo em comum: a apropriação de um
determinado tema numa abordagem temática totalmente free
stile, sem amarras, sem compromissos que não contemplem a
verdade e a lógica da sabedoria dos povos.

Tecnicamente a orientação é de que um dos pontos
fundamentais para escrever sobre determinada temática é
exatamente a compreensão da mesma. Certo, mas aí entra
uma questão que remete o autor ou autora a seguir um
primeiro caminho de raciocínio, desconsiderando seu próprio
ponto de vista. E isso não é legal mesmo.

Se uma determinada temática forma a base das ideias
sobre as quais se quer fazer uma abordagem bastante pes-
soal, a delimitação de espaços ou o engessamento do en-
tendimento é algo que não cabe.

Os autores precisam ser entendidos como pen-
sadores, como intelectuais que expressam aquilo que de fato
forma todo o processo de sua construção lógica na abor-
dagem de uma temática, numa proposta única, inédita, ver-
dadeiramente pessoal.

Ninguém que escreve curte orbitar posições já
externadas, preferindo sempre trabalhar a linha de discussão
a partir de seu próprio entendimento, defendendo elementos
novos que indicam sua compreensão sobre o assunto, não
intencionando polemizar, mas tão somente entrar no debate
com uma contribuição nova.

Ao escreverem, autores preferem correr o risco do
não entendimento pelo leitor do que abrirem mão de suas
convicções e transformarem seus textos em desmotivação.

O respeito pela produção literária é espelho que
reflete o amadurecimento de quem escreve sem amarras,
sem gatilhos, sem pressão, sem comandos, sem defesas.

Com a oportunidade única que tenho em ler centenas
de textos anualmente, a cada edição de uma coletânea, nos
livros solos e ainda nas páginas do JCP de autoras e autores do
universo Alpas 21 e Editora Gaya, aproveito sempre esse
privilégio para conhecer um pouco sobre o que pensam e
entender as técnicas pessoais de produção literária.

Identifico as motivações, os caminhos tomados, as
fugas voluntárias, as construções e motivações: o registro
como foco, o leitor como meta, a compreensão como fim. Um
texto para chamar de seu.

Armênio Oyarzabal

Recordações 
longinquas

Flutuam na minha mente ideias estranho
algo parecido com o tempo de fantasias. Parece
que foi ontem, recordo de tudo: as crianças que
corriam sem medo, os velhos conversando nas
calçadas e das tarde de futebol de rua.

Ele é o tempo passando como uma
flecha. De repente a porta se fecha. E só restam
recordações longínquas. Recordações que se
perdem nas águas. Dos lagos azuis, das lindas
estrelas e rubis. Creio que estamos na década de
80. Estranho já ter passado tanto tempo. Só
sinto o aroma que vem com o vento. Tudo que
era velho, agora parece novo.

De onde vem essa melodia? Será dos
céus? Jamais ouvi coisa igual. Que clarão
esplêndido! Ouço a sua voz branda. Sinto-me no
céu.

Posso ver as estrelas uma a uma. Não
sinto meu corpo. Consigo vagar pelo ar. Flutuo
com o vento. Ando em melodias. Converso com
os pássaros. Posso finalmente te ver e sentir.

Carlos Frederico in.: O Lapidar de Sonhos (Scortecci,
2014). @carlosfredericoescritor

CERTO DIA
Um dia desses aqui cheguei
Um dia desses a ti avistei
- Oh beleza do MAM e do Monumento 

aos Pracinhas!
Um dia desses ... Baía de Guanabara com 

bela vista
Certo dia Guanabara, hoje o Rio de 

Janeiro do artista. 
Carlos Frederico in: Vozes de MinhÁlma (Editora

Mondrongo, 2017). @carlosfredericoescritor



Trabalhar de graça nas Redes é o mote. A
mais valia agora é extraída literalmente de
maneira (escrava e servil) na interface digital.

“O capitalismo é a maior religião do
mundo” como deixei escrito no site O
pensador. Ele se esparrama em todas as áreas: se
adapta e retira da cena o sentimento. Em nome
dele as atitudes migram do campo subjetivo para
o campo da ostentação. Há um mundo das
imagens onde as pessoas são arrastadas pelo
deus-marketing.

O cotidiano se faz por meio dos
storytellings; que permeiam a cena neoliberal
facínora. Em nome do Capitalismo 4.0 se criam
bots humanóides, como no caso dos
GENIVALDOS: Um morto por asfixia em um
camburão nazista e o outro alçado ao estrelato
após um episódio midiático que beirou o sexo
explícito.

Barbárie moderna. Capitalismo escor-
rendo do nariz e da boca dos seus zumbis. Eles
vestem verde, amarelo e prada. Eles têm orgulho
de servir a Mamon em um reality show ao estilo
“The Walking Dead” do Reino do Ter. Coexistem
dois universos sociais: dos Títeres da
financeirização e dos Zumbis do Capitalismo.

A toada é a do Homem-mercadoria
explorado, silente, prosaico, que pensa evoluir
instado pela internet das coisas: confundindo
“evolução tecnológica” com evolução humana.

E quem poderá mudar este quadro
“excludente de ilicitude”?

#ValReiterjornalismohistórico

Zumbis do 
capitalismo

Nesta época em que vivemos certos padrões que a
mídia impõe, uma era de exaltação de celebridades reais e
inventadas, ter paz interior é algo que devemos cultivar e
tentar sobreviver nessa sociedade. Uma pessoa é gigante nesse
mundo quando vive sem cuidar da vida alheia e tenta viver em
seu quadrado, construindo um mundo melhor, sobrevivendo
sem tentar derrubar o outro, pois estamos no mesmo
barco, respeitando seus limites e não invadindo o espaço do
outro. Muitas vezes, vizinhos nos incomodam com músicas até
a madrugada desrespeitando a lei do silêncio ou en-
tão deixando cair seu lixo e continuam a caminhar como se
nada tivesse acontecido. No trânsito, motoristas cada vez mais
displicentes, prejudicam nas cidades e nas estradas, muitas
vezes ocasionando acidentes. Vivemos num mundo que certas
pessoas com seu egoísmo, provocam um caos em determinadas
situações. Se o fumante tivesse cuidado de colocar seu cigarro
no local adequado, não ocasionaria incêndio principalmente
nas estradas. Se vivemos no mesmo barco, que é o Planeta,
devemos cuidar para que haja um amanhã para nossos netos.

Se os pais educarem seus filhos, todos viveremos numa
terra onde as pessoas se respeitam e teremos nosso barco num
mar calmo e seguro.

Depende de cada um de nós seguir a linha da
esperança e sermos espíritos de luz, emitindo energias positivas
ao planeta, seguindo nossos padrões pessoais e não aqueles
impostos pela mídia. Assim seremos Celebridades do nosso
Planeta trabalhando em prol da humanidade. Respeitar nossos
rios, lagos, praças e ruas e cuidar das flores que vemos em
nossa caminhada diária vai deixar nossa cidade mais bela. Mu-
de seu olhar, procure observar as coisas simples da vida, sentir
o cheiro da relva, das flores das larangeiras.

Observe os ipês floridos pelas ruas das cidades que
enchem nossos corações de beleza. E nossa Guaíba fica colorida
quando setembro chega. A cada momento, nosso mundo se
reconstrói e cabe a cada um de nós também seguir o ritmo da
vida, ouvindo o clamor da natureza e admirando nossa bela
natureza.

Estamos todos
no mesmo
barco



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,

Um 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!

Amizades

Como falar dos eventos que
realizamos em Cruz Alta? Como des-
crever a emoção de investir novos
acadêmicos? O sentimento pleno de
lançar novos livros? Contar e recontar
as memórias construídas?

As fotografias desta edição do
JCP contam um pouco dos momentos
vividos coletivamente pelas artes, le-
tras e ciências na ALPAS 21.

Agora, estamos preparando o
Sarau, outorga de comendas e Inves-
tidura Acadêmica no dia 24 / junho.
Nossa vice-presidente Jailana Lima, se-
rá a moderadora.

Em 12 de novembro em Porto
Alegre, realizaremos nossos eventos
lítero-culturais em plenitude, pois es-
peramos encontrar e reencontrar que-
ridos escritores e pesquisadores.

No dinâmico processo à vitali-
dade da nossa Academia Internacional,
trazemos novidades, como o I Prêmio
Escritor Notável e Cadeiras de Acadê-
micos Imortais.

Novos tempos, novos ventos

Acadêmico Imortal – Podem solicitar a
migração à cadeira de Acadêmico
Imortal, os fundadores, os efetivos e os
correspondentes com efetiva partici-
pação nas atividades e publicações
ALPAS 21.
I Prêmio Escritor Notável – Podem
concorrer escritores do Brasil e de
outros países com livros publicados em
línguas latinas após 2020.

Os eventos entrega do I Prê-
mio Escritor Notável e a investidura de
Acadêmico Imortal serão em 12 de
novembro em Porto Alegre.

Convido todos para o universo
ALPAS 21!

*Presidente da Alpas 21 e Editora Gaya



A importância
do voto

Este ano é de eleição e temos que ter
muito cuidado, para não cometer erros em
nossas escolhas. O voto errado, proporciona,
pelo menos 4 anos de arrependimento, não
somente a quem escolheu mal, mas a toda a
sociedade. Em 2018 e 2020, na onda da anti-
política, excrescências conquistaram mandatos
com discurso de falso moralismo, com toques
messiânicos e mais a enxurrada de notícias
falsas.

Há neste grupo bandidos: uma deputada
cassada (PSD/RJ), que é acusada de matar o
marido; valentão com cabeça de vento, (PL/RJ),
que deve perder o mandato por acusações
como estupro, assédio sexual e moral, explo-
ração de crianças, uso de recursos públicos para
a promoção pessoal e até falsas operações
policiais para alimentar o seu canal no YouTube;
deputado federal (PTB/RJ), que ganhou indulto,
do presidente da República, um dia depois de
ser condenado pelo STF.

A deputada se apresentava como mulher
da igreja, mãe amorosa de filhos adotados e não
é nada do que dizia ser. A sociedade ficou
sabendo depois do assassinato do marido.

Deputado estadual, eleito pelo DEM, na
carona da onda de desmoralização dos políticos
tradicionais, pelo movimento Brasil Livre, do
qual era uma liderança, com uma “câmera na
mão e sem nenhuma ideia na cabeça”, perse-
guia candidatos e assessores daqueles a quem
considerava adversários.

Jornal eletrônico da Alpas 21

gaya.rasia2020@gmail.com
(55) 3324 1687 

(55) 9 9181 0163

gaya.oyarzabal@gmail.com
(55) 9 9144 8169

Rua Benjamin Constant, 71
CEP 98.025-110

O moralista foi até a Ucrânia, supos-
tamente para ajudar o povo ucraniano e acabou
revelando, em gravação, sua falta de caráter e
de humanidade quando gravou um áudio, feliz
da vida, porque as ucranianas além de bonitas
eram "fáceis por serem pobres".

De onde surgiu essa gente que enxo-
valha a imagem da classe política, por ocupar
assentos do Legislativo? Chegaram aos cargos
pelo voto, os eleitores foram enganados por
falsos profetas e criminosos fantasiados como
cidadãos de bem.

Outros tantos, que nem ficamos saben-
do, cometeram irregularidades, como uso inde-
vido do dinheiro público.

Aliás, ficamos nos cargos do Legislativo,
mas para o Executivo o povo também votou na
onda do anti-político e deu no que deu.

Também nessa onda, partidos foram
criados, omitindo o nome “partido”. Inclusive
alguns já existentes, tiraram o P, para se
apresentar ao povo como uma novidade e
colaborar para a demonização da política.

Livramo-nos de alguns, mas outras
subcelebridades de redes sociais, sem qualquer
serviço relevante prestado à sociedade, prepa-
ram-se para disputar as eleições de outubro.

Precisamos estar atentos.
Observação: omitimos os nomes dos

envolvidos. Quem tiver interesse, pode
pesquisar para saber quem são.

31 de maio de 2022

Conosco nesta edição: Maria Teresa
Freire, Carlos Frederico, Elaine dos
Santos, Liz Rabello, João Riél, Vera
Salbego, Cristina Maria de Oliveira,
Gabriel Fernandes, Marina Lima Leal,
Valéria Guerra Reiter, Lenir Schettert,
Cecilia Pires, Rozelia Scheifler Rasia e
Armênio Oyarzabal.
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