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Missão: Oportunizar espaços para atividades artísticas, lítero-culturais e científicas a todos sem distinção
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Lema: Vivamos a arte, a literatura e as ciências em manifesto pela construção da cidadania planetária.

Coletâneas Infinito olhar e Magia do tempo

na 68ª Feira do Livro de Porto Alegre

Sessões de autógrafos 

aconteceram no dia 14 de 

novembro, contando com 

presença de autoras e 

autores brasileiros e 

estrangeiros participantes.

Darcy Pinheiro da Silva, autor homenageado

na 25ª Feira do Livro, a Ten da EASA Laureana

Queiróz e o autor Decimar Biagini.

Evento

Festivo

Alpas 21 

reuniu

grupo de 

acadêmicos

e acadêmicas 

em Porto 

Alegre.

Conosco nesta edição:
Decimar Biagini, Valéria Guerra Reiter, Wagner  
Moraes Strickler, Carlos Frederico,  Lenir Santos 
Schettert, Silvio Parise, José Hilton Rosa, Thaís 
Didonet Dalmolin,  Maria Teresa Freire, Vera 
Salbego e Armênio Oyarzabal.



Vamos publicar
teu livro?

A Editora Gaya
espera teus 

originais para 
análise.

Rozelia Sheifler Rasia
Armênio Oyarzabal
Editores

A edição de novembro / 2022 do JCP é mais do que

especial, abrindo espaço para registrar os eventos

realizados pela Academia Internacional de Artes, Letras e

Ciências “A Palavra do Século 21” – Alpas 21 e Editora

Gaya, bem como aqueles dos quais participamos como

convidados.

Foram momentos de exaltação da produção literária,

com autores e autoras brindando suas participações, dando

aos leitores um pouco do muito que acumulam em co-

nhecimento e capacidade, dividindo experiências...

Na 68ª Feira do Livro de Porto Alegre / RS, no 3º

Congresso Estadual das Academias de Letras realizado em

Passo Fundo / RS e na 25ª Feira do Livro de Cruz Alta / RS

a participação da Alpas 21 e Editora Gaya foi marcada pela

motivação, pela alegria e pelo encanto em momentos

literários distintos e homogêneos.

Tudo isso foi possível graças aos acadêmicos e

acadêmicas, aos autores e autoras que estão sempre

presentes em nossos projetos editoriais como protagonistas

de uma história construída coletivamente.

A literatura agradece.

Jornal Correio da Palavra

Uma publicaçãoda Academia Internacional de

Artes, Letras e Ciências “A Palavra do Século 21”
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Internacional de Artes, Letras e

Ciências ‘A Palavra do Século 21’ –
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Não acredite cegamente em tudo que ver publicado.
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Abstração evolutiva

O homem recebe um chamado
Providência do Pai Celestial
Para que evolua em aprendizado
Sucessivas vidas seu espiritual
Sem abuso do que lhe foi dado

É possível descobrir o fulcral
Dominar a matéria sem fardo
Entregando empréstimo ao final
Então compartilhe de bom grado

Os males da sociedade
Na mesquinhez do apego
Criam densa vibração de vaidade
Nos impedem evoluir sem medo

A jornada na essência
Seja qual for a trajetória
É garantir a ascendência
Alegria do trajeto à glória

mailto:gaya.rasia2020@gmail.com
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O 12 de novem-

bro foi mesmo especial

para a Academia Interna-

cional de Artes, Letras e

Ciências “A Palavra do

Século 21” – Alpas 21 e

Editora Gaya, reunindo

em evento realizado du-

rante a 68ª Feira do Livro

de Porto Alegre acadêmi-

cas e acadêmicos nas

solenidades realizadas no

espaço de eventos do

Ritter Hotel.

Anfitriã, a presi-

dente Rozelia Scheifler

Rasia recebeu escritoras,

escritores, amigos e fami-

liares com emoção e afeto

em reencontro após dois

anos sem eventos em

função da pandemia, pe-

ríodo durante o qual a

Academia manteve-se

aberta aos escritores e

escritoras, apesar das difi-

culdades impostas pelo

momento, dinamizando-

se como instituição lítero-

cultural em âmbito nacio-

nal e internacional com

delegados em 18 países.

Expressiva representatividade de 
acadêmicas e acadêmicos esteve 
presente nas solenidades 
realizadas no espaço de eventos 
do Ritter Hotel, em Porto Alegre. 
A participação internacional foi 
anotada com as presenças dos 
acadêmicos Mariano Errecar
(Argentina) e Miguel Ángel
Duarte López (Uruguai).

Lançamentos, premiação e investidura acadêmica

Cerimonial foi
brilhantemente 
conduzido pelos

acadêmicos Rejane
Bonadimann Minuzzi

e Paulo Altair
Araújo Soares.

Acadêmicas Liz Rabello e Vera Salbego com a bandeira 
Alpas 21.

O objetivo principal da Alpas 21, desde a

fundação em 1998, é oportunizar espaços para

atividades artísticas, lítero-culturais e científicas a

todos sem distinção de classe social, orientação

sexual, nacionalidade, etnia, ideologia ou crença

religiosa.

Há 23 anos cumprimos uma agenda de

eventos anualmente o para realizarmos coletiva-

mente nossos ideais, como alternativa de

associativismo literário em práticas solidárias

entre escritores e leitores, artistas e apreciadores

das artes, comemorando nossas conquistas na

trajetória pelas artes, letras e ciências.

A paixão pela literatura nos atrai, nos une

e nos fortalece coletivamente.

No exercício diário de escrever, reescre-

vemos nossa própria história, refletimos sobre o

momento presente nas crônicas, vivemos o liris-

mo na poesia e inventamos a vida ficcional de

nossos personagens no conto ou no romance,

sem esquecermos a vida real.

É a realidade que abre a porta da fantasia

e da ficção, não como alternativa de fuga, mas

como possibilidade de buscar o ideal, a felicidade

almejada e a vivência plena do amor.

O momento cultural

Na abertura das 

solenidades teve 

performance do: 

acadêmico Jones 

Sebastião Nunes 

de Moraes, que 

apresentou a dança 

solo ‘balada para 

um louco’, com 

coreografia da 

acadêmica, 

professora de 

dança Sonia Lúcia 

Gomes.

Presidente Rozelia Scheifler

Rasia fez acolhedora 

saudação aos presentes na 

abertura das solenidades.



Lançamento das Coletâneas Infinito olhar e Magia do tempo

Durante um ano, as equipes da

ALPAS 21 e Editora Gaya trabalharam nos

projetos editoriais para a publicação e lan-

çamento da Coletânea internacional Infinito

Olhar – escritora homenageada Liz Rabello

e Coletânea internacional Magia do Tempo

– escritora homenageada Jussara Gabin.

As homenageadas Liz Rabello e

Jussara Gabin dividem com todos os parti-

cipantes o sentimento de pertencimento e

associativismo na Alpas 21, por isso

recebendo com méritos as homenagens de

cada autor e autora que publicaram seus

textos.
As homenageadas Liz Rabello e Jussara Gabin

mereceram carinhosos aplausos dos presentes.

O reconhecimento do nome, da obra e da

carreira dos escritores e escritoras significa, além da

receptividade pelo público e resultados comerciais, o

aplauso entre os pares, onde o escritor circula, em

sua terra, em sua academia.

Com o propósito de prestar sinceras 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 premia

os escritores indicados à Comenda Personalidade

Literária ALPAS 21, que consiste de certificado,

medalha e título honorífico de Comendador ou

Comendadora, em reconhecimento à destacada

atuação dos escritores no cenário lítero-cultural

brasileiro e internacional. A comendadora Cristina

Maria de Oliveira fez entrega da outorga das

Comendas Personalidade Literária 2022. Foram

agraciadas Rosângela Calza, Teresinha Couto, Liz

Rabello, Luana Paiva e Marli Bittencourt.

Outorga das Comendas Personalidade Literária 2022
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.

Acima e ao lado, 

presidente Rozelia

e comendadora 

Cristina Maria no 

ato de entrega das 

comendas para 

Rosângela Calza e 

Teresinha Couto.

Liz Rabello, Rosângela Calza, Cristina Maria de Oliveira, 

Teresinha Couto e Rozelia Scheifler Rasia em registro 

especial no ato de entrega das comendas Personalidade 

Literária 2022.



Premiação do 37ª Concurso Literário
Internacional de Poesias, Contos e Crônicas

Os escritores classificados e escritores

convidados poderão publicar seus textos na Cole-

tânea Internacional Dimensões, que será lançada

em maio / 2023 em Cruz Alta.

O escritor homenageado Silvio Parise

reside nos Estados Unidos. Há algum tempo

estava com sérios problemas de visão e após uma

cirurgia malsucedida ficou cego. Por este motivo,

deixou de comparecer ao momento festivo de

entrega dos certificados, mas enviou mensagem

parabenizando os escritores vencedores e demais

acadêmicos presentes.

A entrega dos certificados foi feita pelas

acadêmicas Eliane Huning e Lin Quintino aos

escritores classificados.

Descobrimos novos talentos literários e conhecemos outros

entusiasmados idealistas no 37º Concurso Literário Internacional de

Poesias, Contos e Crônicas, com Silvio Parise como escritor

homenageado. Acadêmica Carla 

Taissa e presidente 

Rozelia Scheifler

Rasia em registro 

fotográfico com 

certificado de 2º 

lugar em crônica / 

Brasil com O poder 

da arquitetura.

Gildo

Bortolotto,

3º lugar em 

crônica / Brasil 

com Existe 

vida após a 

morte! E 

destaque em 

poesia / Brasil 

com Só de ti e 

Perguntas.

Thaís Dalmolin, destaque 

em crônica / Brasil com 

Cuca sem pressa, 

Caminhantes e errantes e 

Nossos filhos e 

companheiros de viagem.

Neri 

Capellari, 

destaque 

em crônica / 

Brasil com 

Perfume da 

paz e 

destaque 

em poesia / 

Brasil com 

Brumadinho.
Liz Rabello, destaque 

em crônica / Brasil com 

Prece à Gaya e 

destaque em poesia / 

Brasil com Mutilação.

Rejane 

Bonadimann

Minuzzi, 

destaque em 

crônica /

Brasil com A 

educação se 

renova e 

destaque em 

poesia / Brasil 

com Somos 

instantes.

Maria de 

Souza 

Cesar, 

destaque em 

poesia / 

Brasil com 

Amigos / 

irmãos.

Já estão abertas inscrições para o 38º

Concurso Literário Internacional, autor homena-

geado Silvio Parise. O tema é livre e sem taxas.

Os escritores participantes poderão publicar

suas poesias, contos e crônicas na Coletânea

Internacional Inclusão, autora homenageada

Rejane Bonadimann Minuzzi.



I Prêmio Escritor notável

Vencedores:

Poesia - Liz Rabello - Girassóis poéticos, Editora

Areia dourada, 2022

Poesia - Decimar Biagini - O despertar do

Reikiano, Editora Gaya, 2022

Crônicas – Lenir Santos Schettert – Olhar

cotidiano, Editora Gaya, 2022

Narrativa infantil - Vera Salbego - Uma pequena

história de duendes, Editora Palavreado, ano

História - Cristina Maria de Oliveira – Terno de

Reis - Tradição e Patrimônio Histórico Cultural de

Osório / RS.

Decimar Biagini, livro O 

despertar do Reikiano, 

Editora Gaya,  2022.

Cristina Maria de Oliveira, livro 

Terno de Reis - Tradição e 

Patrimônio Histórico Cultural de 

Osório / RS, 2020.

A Academia Internacional de Artes,

Letras e Ciências “A Palavra do Século 21” –

Alpas 21, concebeu e realizou a premiação

aos escritores que se destacaram com suas

publicações no I Prêmio Escritor notável. A

comissão julgadora elaborou requisitos gra-

maticais, de estilística e de análise editorial

para a seleção.

Vera Salbego, livro Uma pequena 

história de duendes, Editora 

Palavreado, ano...

Liz Rabello, livro Girassóis poéticos,

Editora Areia dourada, 2022.

Lenir Santos 

Schettert, livro Olhar 

cotidiano, Editora 

Gaya, 2022.

O autor Decimar Biagini saudou os

participantes do evento, falou sobre a trajetória da

Alpas 21 e brindou os presentes recitando poesia

publicada no livro O despertar do reikiano.

O autor Mariano Errecar, da Argentina, recitou

poesia de seu livro Décimas, Editora Gaya, 2022.



Investidura acadêmica

Os novos acadêmicos correspondentes:

Acadêmica Cleusa Piovesan, cadeira 57 - patrono:

Gilka Machado e paraninfa: Liz Rabello

Acadêmico Wagner Moraes Strickler, cadeira 82 – pa-

trona: Reyzina Vianna Ramos e paraninfa: Regina

Freitas Strickler

Acadêmico Heriberto Ross Maciel, cadeira 87 – pa-

trono: Sérgio da Costa Franco e paraninfo: Frederico

Esteves Maciel

Acadêmico Gildo Benjamin Bortolotto, cadeira 89 – pa-

trono: Mário de Andrade e paraninfa: Fânia Bortolotto

Acadêmica Clarice Correa, Cadeira 91 – patrona: Anita

Malfatti e paraninfa: Rozelia Scheifler Rasia

Acadêmica Maria Aparecida Nunes Azzolin, cadeira 93

- patrono: Di Cavalcanti (Emiliano Augusto Cavalcanti

de Albuquerque Melo) e paraninfa: Liz Rabello

Acadêmica Thaís Didonet Dalmolin, cadeira 94 – pa-

trono: Victor Brecheret e paraninfa: Rozelia Scheifler

Rasia

Os novos acadêmicos imortais:

Decimar Biagini, cadeira 48 – paraninfa: Rozelia

Scheifler Rasia

Eliane Hunning, cadeira 60 – paraninfa: Jussara Gabin

Valdo Barcelos, cadeira 61 – paraninfa: Irene

Fernandes dos Santos

Liz Quintino, cadeira 16 – paraninfa Liz Rabello

Acadêmico 

Gildo Bortolotto, 

ladeado pela 

esposa Fânia

Bortolotto e 

presidente 

Rozelia

Scheifler Rasia.

A Academia Internacional de Artes, Letras e

Ciências “A Palavra do Século 21” – Alpas 21

realizou solenidade de investidura acadêmica no dia

12 / novembro, em Porto Alegre. A presidente

Rozelia Scheifler Rasia saudou os presentes e falou

sobre o processo acadêmico que resultou na

confirmação dos escritores e escritoras investidos

na ocasião, lembrando que o momento ultrapassa o

gesto e a simbologia de vestir a pelerine preta e a

medalha dourada, como lembrete à imortalidade do

nome pelas obras do autor. Mais que o brilho dou-

rado, a medalha remete à eterna busca do conhe-

cimento e de nos reconhecermos como capazes de

transmitir luzes para novos caminhos.

A investidura abre um processo da jornada

pela literatura, pela confraternidade com os demais

idealizadores e propagadores dos ideais Alpas 21.

A presidente, Rozelia Scheifler Rasia rece-

beu e vestiu a pelerine nos ingressantes no uni-

verso Alpas 21, os quais estavam acompanhados

de seus respectivos paraninfos, que lhes colocaram

a medalha ao peito.

Na ocasião também foram investidos os

novos acadêmicos imortais, resultado de processo

dinâmico de renovação a partir de atualização do

estatuto Alpas 21.

Acadêmico 

Wagner Moraes 

Strickler, sua filha 

Regina e 

presidente Rozelia

Scheifler Rasia.

Acadêmico 

Heriberto Roos

Maciel, seu filho 

Frederico e a 

presidente 

Rozelia

Scheifler Rasia.

Acadêmica Clarice 

Correa e a 

presidente Rozelia

Scheifler Rasia.

Acadêmica Maria 

Aparecida Nunes 

Azzolin e a paraninfa 

Liz Rabello.



Acadêmica Thaís 

Didonet Dalmolin e a 

presidente Rozelia

Scheifler Rasia.

O vice-presidente internacional, acadêmico  Miguel Ángel Duarte López, falou aos 

presentes sobre sua atuação literária no Uruguai, bem como sobre participação 

nas coletâneas produzidas pela Editora Gaya.

Acadêmicos e acadêmicas 

correspondentes e imortais reunidos 

em foto para posteridade no evento 

Alpas 21 em Porto Alegre. 



Pelos caminhos da vida? Por entre montanhas com brisa
suave... Em meio ao mar vigoroso com sol brilhante... Na areia
quente, fina e amarelada... Na neve gelada, macia e branca... Por
entre árvores frondosas, verdes, altas... Circundada por flores
exoticamente coloridas...

Por estrada asfaltada... Por estrada de terra... Subindo
ladeiras íngremes... descendo-as...

Ondes estás? Por onde andas?
Em plenas nuvens? Longe... muito longe. Perto... muito

perto. Por onde andas?
Queres estar ocioso, ao sabor do vento, sem nenhuma

atividade, nem mental. Queres esquecer o burburinho urbano.
Distanciar-te de qualquer movimento social. Preferes estar envolto
pela tranquilidade, em meio ao abraço de quem amas. Deitar-te em
uma rede e deixar-te embalar para adormecer e alcançar sonhos
ternos. Queres beber do néctar da vida que segue seu curso sem
pressa, lânguida, sem nenhuma correria imposta por alguém, pelo
trabalho, pela responsabilidade, pela culpa, pelo medo, pelo amor ou
desamor, por você!

Escolhes o alvoroço, a multidão, a ação que te tornas
delirante pela dança, pela música, pelos sons dos motores dos carros
e das motos, pela fala estranha, em tom alto, estridente, pela
conversarada que se interpõe no teu diálogo, no teu momento de
lazer. Aprecias o vai e vem frenético de outra urbanidade que não a
sua, absorvendo as particularidades diferentes de onde vives, as indi-
vidualidades que não são aquelas da comunidade em que habitas.

Queres estar em local desconhecido, estranho, a explorar
novas paragens, novos cenários.

Queres viver, por pouco tempo, entre rostos cujas
fisionomias te são surpreendentes, veementes, envolventes,
contentes. Queres caminhar em avenidas largas, iluminadas pelos
neons do consumo, pelas vitrines luminosas que evidenciam o que
podes e o que não podes adquirir. Queres entrar em loja sofisticada.
Para escolheres o terno escuro com talhe perfeito dos ombros aos
pés. Talvez um chapéu, sobretudo, camisa, gravata. Para contares
uma bravata. Ou desejas pedir e experimentar o vestido preto, de
corte sensual, ajustado ao teu corpo. Colares, brinco, pulseiras para
adornar colo, orelhas e braços desnudos. E assim tu completas a
vestimenta que te envolves. Queres apreciar a bolsa exótica,
importada, que tu pensar te conferir o status de cidadã moderna,
abonada, atualizada.

Embarcastes em pequeno barco para atravessar pequena
parte do mar salgado e encontrar o local em que te quedas
totalmente apartado dos privilégios da vida moderna, mas nos
braços da natureza airosa, que te oferece um canto inexplorado,
ignorado, desconhecido das ações depredadoras do ser humano.
Neste canto, desfrutas do que tens à tua volta, sem questionares se
estás correto ou errado. Sem questionares, simplesmente usufruis.

Por onde
andas?

Subistes a montanha misteriosa, que abriga no seu
cume, o refúgio para tuas meditações, para tuas dúvidas, para
tuas certezas errôneas, para teus conceitos de vida que não se
aplicam à tua vivência e deformam o trajeto que tens definido. Lá
te deixas ficar para refletir sobre teus erros e acertos. Sobre tuas
escolhas. Sobre tuas projeções e teus planos. Sobre amores,
desamores, amizades, decepções, sinceridades e falsidades.

Viajas para campos livres, onde cavalos cavalgam
altaneiros, céleres, como se fossem alados.

És parte deste animal que te carrega com segurança
para sentires o vento no rosto, a espalhar teus cabelos, a te fazer
sentir liberta de qualquer outra sensação que não seja a soltura
de seu próprio ser. No teu retorno, ao trotar suave do teu
companheiro, sentes ao longe o aroma convidativo da comida
caseira, cozida em fogão de lenha, que aquece a cozinha, o
coração da cozinheira que prepara um manjar saboroso,
apetitoso, memorável, inolvidável. Ao redor da mesa, volteias
para ter servires de tudo que te atrai. Saboreias as comidas que
agradam a vista, ao paladar.

Queres experimentar comidas de gosto refinado
servidas em pratos e travessas de porcelana, bebidas suaves e
fortes vertidas em copos e taças de cristal reluzente. Lês o
cardápio, cujas iguarias estão apresentadas em idiomas que
desconheces e não entendes. Optas por aquele que te é roti-
neiro, mas com certeza te será oferecido com acompanhamentos
extravagantes e molhos incomuns. Sentado em cadeira de velu-
do, à mesa, coberta por toalha de linho bordada a mão, imacu-
ladamente branca, em que descansam guardanapos vermelhos
para as damas de lábios carmim, aguardas o petisco inusitado
como uma experiência divertida a ser enfrentada.

Queres provar a comida popular de sabor picante, que
comes em pé, na calçada, onde transeuntes passam
rapidamente, esbarrando em ti, mas nem assim derrubando o
quitute que levas a boca para matar a fome que grita no teu
interior. Escolhes sanduiches, que não lhe atrasam os
compromissos, mas condenam sua saúde. Comes no bandejão,
que tem arroz e feijão, cozidos com antecipação, mas duvidosos
na preparação.

Escolhestes a natureza suave, com campos de
vegetação rasteira, salpicada de pontos coloridos, de formas
diversas, com pétalas delicadas, caules finos que balançam ao
vento e à tua passagem, as eternas flores. Deténs-te à beira do
riacho que segue preguiçoso seu caminho, espelhando o céu, as
nuvens, os raios, as tempestades. Sua calmaria apazigua os
efeitos da natureza impetuosa.

Buscas o vento cálido e a água fresca do mar que te
aliviam o calor do sol abrasivo quando caminhas nas praias de
areias brancas, amarelas, finas e grossas. Brincas nas ondas
fortes, mas não bravias, que te refrescam o corpo e te recebem
nas espumas fragorosas.

Procurastes a aventura empolgante, entusiasmante que
te agita o corpo todo e te faz vibrar, te eleva a adrenalina já
acelerada. Pulas de penhascos, voas livre no céu claro e despido
de nuvens. Mergulhas em águas profundas e confirmas os
tesouros viventes do fundo do mar.

Corres em máquinas poderosas, alcançando velocidades
inatingíveis. Percorres distâncias em bicicleta, em barcos, a pé,
correndo, para sentires o prazer do desafio dos teus próprios limites.

Preferes um sofá confortável, uma poltrona jeitosa e
assistes teus programas na tela com imagem, som e movimento.
Abres um livro, escutas música, dedilhas teu computador, teu
celular. Escolhestes permanecer no aconchego do teu lar, porque
assim te sentes protegido, relaxado e abrigado. Por onde andas?



O 3º Congresso Estadual das
Academias de Letras, sob condução de
Marilise Brockstedt Lech, foi prestigiado
ainda por Rafael Bán Jacobsen, da
Academia Rio-Grandense de Letras,
Agostinho Both (APL), Djiovan Carvalho
(Instituto Histórico de Passo Fundo),
Fernando de Miranda, Dilse Corteze,
Cleusa Ochoa Ughini, Luiz Coronel
(ARL), Eládio Weschenfelder, Daniel
Viuniski, Airton Ortiz (ARL) e Percival
Puggina (ARL).

A cidade gaúcha de Passo
Fundo sediou, de 17 a 19 /novembro,
o 3º Congresso Estadual das Acade-
mias de Letras, numa realização da
Academia Passo-Fundense de Letras e
da Academia Rio-Grandense de Letras,
com programação centralizada em de-
bates sobre o passado, o presente e o
futuro das academias de letras.

O despertar do Reikiano,
Decimar Biagini

A Academia Internacional de Artes, Letras e Ciências “A Palavra do Século 21” – Alpas 21 esteve
representada pela presidente Rozelia Scheifler Rasia e pelos acadêmicos Marcos de Andrade, Nurimar Bianchi,
Rosi Capelari, Glaura Brockstedt e Clarice Correa.

No segundo dia do 
evento realizado na 
sede da Academia 
Passo-Fundense de 
Letras, o acadêmico 
Marcos de Andrade 
representou a Alpas 21, 
relatando aos presentes 
um pouco da história e 
da trajetória da nossa 
Academia ao longo dos 
23 anos de existência.



Acadêmicos e acadêmicas Alpas 21,
ao lado dos demais escritores e escritoras
participantes das coletâneas internacionais
Infinito olhar e Magia do tempo, editadas
pela Editora Gaya, participaram de sessão
de autógrafos na Feira do Livro de Porto
Alegre no dia 14 / novembro, em área pri-
vilegiada da Praça da Alfândega, tradi-
cional espaço da maior feira ao ar livre da
américa latina.

Expressivo grupo de autoras e autores Alpas 21 / Editora Gaya participou da sessão de autógrafos na 68ª
Feira do Livro de Porto Alegre. Em primeiro plano, o escritor uruguaio Miguel Ángel Duarte López.

Sessão de autógrafos da Coletânea internacional Magia do tempo.

Escritoras Nurimar Bianchi, Bernardete
Saidelles e Rosi Capellari.

Escritora Dariely Gonçalves.

Escritores Neusa Canabarro e Alexandre Meyr.

Escritoras Rejane Bonadimann, Minuzzi, 
Andréa de Souza Guerra e Clarice Correa



A edição deste ano da Feira
do Livro de Cruz Alta, realizada nos
dias 16, 17, 18 e 19 / novembro,
reuniu acadêmicos e acadêmicas
Alpas 21 locais e também da região,
atraindo intensa visitação. O stand
Editora Gaya / Alpas 21 recebeu
autores e autoras participantes das
das coletâneas internacionais
Infinito olhar e Magia do tempo.

Rozelia Scheifler Rasia e Decimar 
Biagini com o patrono da Feira do 
Livro, Rossano Cavalari.

Carla Schneider e seu filho Caio, Rozelia Scheifler Rasia e Armênio Oyarzabal.

Diariamente os autores presentes no stand da Editora Gaya autografaram exemplares das coletâneas e dos
seus livros solos, recebendo cumprimentos de familiares e amigos. Na foto acima, Rozelia Scheifler Rasia entrega
exemplar da Coletânea Internacional Magia do tempo para a prefeita Paula Facco Librelotto, acompanhada de
Darcy Pinheiro da Silva e Eveline Espellet.

Lenir Santos Schetert e Rozelia Scheifler
Rasia com exemplares da Coletânea 
internacional Magia do tempo.

Autor homenageado Darcy Pinheiro da Silva, patrono Rossano
Cavalari e escritores Carla Schneider, Luiz Onério Pereira, Decimar 
Biagini, Rozelia Scheifler Rasia e Eveline Spellet.



Partindo do pressuposto da
pós-modernidade, que segundo o filó-
sofo Zygmunt Bauman é líquida, fluida;
e escorre pelas mãos, por exemplo; no
meio jornalístico, vemos que uma notí-
cia na web pode "caducar" em três
horas. A noção de temporalidade aí,
segue uma duração imposta pelo neo-
liberalismo beligerante. Claro que a
duração histórica de um fato pode ser
contada em dias, meses, anos ou
mesmo séculos, e isso gerou os com-
ceitos de conjuntura e estrutura. Nossa
capacidade de filtrar o conhecimento,
e nossa acuidade de refletir e abalizar
um conhecimento, com todo o senso
crítico necessário, nos faculta a
condição de optar como faremos
brotar no âmago do alunado a noção
do preceito e conceito: TEMPO.

O Homo sapiens percebeu o
sol, o mar, a lua, e encontrou a finitude
de seus dias. Ali, ele vislumbrou a
existência inegável da passagem da
"continuidade da vida", que mais tarde
chamou de tempo. Atemporal é um
termo que exprime a ideia de negação
do tempo, ou seja, aquilo que resiste a
passagem do tempo, algo que perma-
nece ad eternum, que nunca acaba, e
que demarca o poder do infinito. A
História tem passado, presente e
futuro, e os acontecimentos podem
ficar em aberto. Até mesmo os fatos
históricos, podem ser traduzidos
didaticamente, com uma, duas ou mais
versões.

O tempo e sua amplitude 
Aliás, o historiador precisa perguntar ao fato consumado, a fim de

que reste ao observador de hoje: a melhor visão, fora do alcance da
temporalidade. Realmente é necessário contar aos alunos o conhecimento
de linearidade do tempo, e/ou a pujança do conceito da cíclica linear é
aquele observando através das suas permanências. O tempo cíclico, ao
contrário, é aquele que se caracteriza por mudanças continuadas. Enquanto,
que o tempo linear da história tem começo, meio e fim, o tempo cíclico está
sempre recomeçando.

E entre permanências e transcendências caminhamos de forma
atemporal, através da roda da História, que está girando desde o início do
tudo.

"O tempo é relativo e não pode ser medido exatamente do mesmo
modo, e em toda parte" Albert Einstein, autor da teoria da relatividade. Aliar
a Física a História para trazer à baila a noção do termo TEMPO aos discentes.
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Aproveitando a vinda a
Cruz Alta, onde participaram do
XV Seminário Nacional e XII
Encontro do Cone Sul sobre
Tropeirismo, estiveram em visi-
ta à Editora Gaya os escritores
paranaenses Silvestre Alves e
Rosicler Antoniácomi.

O simpático casal pre-
senteou Rozelia Scheifler Rasia
com os livros Arthur na Pro-
vìncia dos Tropeiros Acalanto
princesino.

Editora Gaya recebeu visita de Rosicler
Antoniácomi e Silvestre Alves

Registro da visita do casal Silvestre / Rosicler,
na foto com Rozelia Scheifler Rasia, Armênio
Oyarzabal e Joice Kaefer.

Lábios vermelhos
Olhos felinos
Dançando com a vida
Faz poesia com o pincel
Flores, pássaros, em aquarelas
Te levam ao céu
Vestindo como dama
Ensaiando para a festa
Enxergando pelas frestas
Causando furor de ciúmes
Abraçando a arte
Apoderar faz parte
Defendendo o óbvio
Ensinando os traços
O colorido saem das mãos
Transportando o belo
Caminhando com seus passos
Captando outros olhares
Conjugando fé e liberdade!

https://josehiltonrosa.recantodasletras.com.br

https://josehiltonrosa.recantodasletras.com.br/


No mês de dezembro, tradicio-
nalmente, ocorrem muitas festas e confra-
ternizações referentes ao Natal e dentro do
espírito de final do ano. Mesas fartas e gulo-
seimas, amigos secretos entre os amigos,
colegas, vizinhos. Estas são atividades que
ocorrem ao redor da mesa.

Ora, saciar a fome sempre foi fun-
damental e um instinto básico para a
humanidade. As comunidades primitivas
quando aprenderam a dominar o fogo
passaram a alimentar-se ao redor da fo-
gueira. E começaram a assar os animais
caçados, ainda nas cavernas. Não é difícil
imaginar a dificuldade que os homens tinham
para caçar animais de grande porte com suas
armas primitivas. E após as mulheres
preparavam a caça para ser assada e
alimentar todos os membros do grupo, desde
as crianças até aos mais velhos.

Depois, no período neolítico (pe-
ríodo da pedra polida), com a produção de
utensílios de cerâmica, quando os homens
saíram das cavernas e se tornaram agricul-
tores, eles iniciaram o cozimento de alguns
alimentos os quais colhiam na natureza ou
plantavam, pois já não eram mais nômades.
Então, sentar ao redor da fogueira foi muito
importante para a vida em comunidade e
para o desenvolvimento da sociabilidade, e
contribuiu na formação da interação e da
celebração com os semelhantes. Esse ato de
alimentar-se em grupo garantiu a
sobrevivência e tornou-se essencial à vida
humana.

Cozinhar os alimentos foi um salto
qualitativo para a vida da humanidade. Agre-
gou conhecimento, desenvolveu capacidades,
tornou os vários grupos humanos mais
sociais, visto que aproximava os seres
humanos, não apenas com interesse pelo
alimento, mas agora também pelo convívio
em grupo. E na evolução do ato de alimentar-
se, entre os povos da antiguidade (sumérios e
egípcios), a mesa foi criada como um simples

Ao redor
da mesa

lugar para se colocar os alimentos. Mas logo assumiu
um lugar especial na vida das comunidades, pois era ao
seu redor que, além do alimento as pessoas
compartilhavam os acontecimentos do dia, as alegrias,
as preocupações, as tristezas e planejavam suas ações.

Assim, com o passar do tempo, evolui-se do
“AO REDOR DO FOGO” para “AO REDOR DA MESA”.
Isso significa que, a humanidade evoluiu da fome
entendida apenas como uma necessidade biológica,
para uma necessidade afetiva e social, ou seja, para a
capacidade de se reunir e confraternizar com as
pessoas, fazendo uso da alimentação para esse fim.

A história das civilizações nos mostra que a
mesa ocupou um lugar especial para os rituais
religiosos, pois as oferendas eram feitas em “mesas” de
pedras, chamadas de altar. Exemplificando, na Bíblia,
em Gênesis 22, 9, Abraão construiu a “mesa” de pedra
para o holocausto de seu filho Isaac em obediência a
Deus, mas não precisou executar o sacrifício. O povo
hebreu realizou a ceia de libertação da escravidão no
Egito ao redor da mesa. A mesa fez parte da história de
reis, rainhas, soberanos e das pessoas simples de vários
povos. Alianças de paz ou guerras foram, muitas vezes,
firmados ao redor de uma mesa. Do mais opulento ao
mais humilde, todos passaram a fazer as refeições em
torno de uma mesa.

A mesa também esteve presente na jornada
terrestre de Jesus. Eis alguns exemplos: em Mateus, 9,
10-12 Jesus come com cobradores de impostos e
pecadores. Em João, 12, 2 é oferecido um jantar a
Jesus na casa de Lázaro, Marta e Maria, em Betânia.
Em Lucas 22, 14, Jesus janta com os apóstolos,
instituindo a Eucaristia. E outra vez Lucas, 24, 30 em
Emaús, os discípulos só reconheceram Jesus quando
eles estavam ao redor da mesa e Ele partiu o pão.

Na sociedade atual é muito importante e
necessário que se priorize o partilhar da refeição em
família. Se não é mais possível que isso aconteça todos
os dias, devido aos horários e compromissos de cada
um, pelo menos uma vez na semana a família deve
reunir-se para partilhar do alimento, pois esse simples
gesto fortalece o diálogo e os laços afetivos, o espírito
familiar. Estar à mesa com a família é um tesouro
incalculável, pois demostra o nosso interesse, zelo e
cuidado com àqueles que amamos.

E a cada fim de ano, com a proximidade do Natal e
Ano Novo que os encontros e confraternizações ao
redor da mesa sejam encontros repletos de paz,
harmonia, amizade e compreensão. Que o brilho não
esteja apenas nos enfeites e nas luzinhas, mas seja o
brilho do amor que brota do coração. Sobretudo,
quando estivermos ao redor da mesa, lembremos de
que a festa é para o MENINO LUZ, cuja missão foi
ensinar o CAMINHO DO BEM a todos. Estar à mesa é
estar em comunhão: consigo, com o próximo, com
Deus.

POR FIM, AO REDOR DA MESA, DEUS ESTÁ
CONOSCO!
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Memórias da gaveta
No fundo da gaveta de guardados procuro a memória.

Fui aos longos dos anos juntando na minha gaveta meus escritos
que nunca queria mostrar para alguém ler. Até que um dia uma
fada madrinha achou e leu com muita voracidade e abriu um
sorriso tão belo e falou:

- Tens talento guria, veia de poeta e escritora. Por que
não publicas?

Daquele dia em diante saíram das gavetas empoeiradas
e voaram para o mundo. Como um naufrago minhas poesias
foram aparecendo e sendo premiadas pelo mundo afora e fui me
tornando poesia em cada gestos meus. Desfilam em várias
antologias e coletâneas nacional e internacional e fui flanando ao
sabor da prosa até o dia de lançar meu primeiro livro solo.

E meus escritos antes engavetados tomaram outro rumo
a liberdade de voar pelo mundão afora enfrentando mares
bravios e outros calmos. Queriam desvendar o mundo e foram
primeiro na Itália (berço dos meus antepassados), mais um sonho
tornou-se realidade. Em cada memória fui vivendo cada dia
aprendo o oficio da poética e realizo sonhos. E foram anos de
escrita desde a Universidade até os dias atuais, alguns textos
traduzidos em algumas línguas: italiano, francês, inglês e espa-
nhol.

Hoje encontrei na palavra escrita meu objetivo de vida.
Por que com a escrita realizo sonhos. E me vejo sendo Vênus
contemplando a magia que é escrever.

Será que a escrita é uma forma de milagre? Creio eu que
sim, por que ela transforma mentes e hoje nosso mundo precisa
de mais pessoas lendo e fazendo arte, aprender para ter uma
visão melhor do mundo. Com os livros podemos sonhar e sermos
pessoas mais humanas. Por isso creio que a escrita é um meio de
sobreviver frente a este mundo absurdo como está hoje com
guerras, corrupção, ódio exalando os poros da humanidade.

Como Vênus fui escrever poesias para o amor onde
houve encontros e desencontros pelos caminhos da vida. E em
cada aprendizado trago em mim minhas verdades e guardo
minhas memórias do coração e sou feliz. Fecho a gaveta com
vontade de chora. Volto para a memória do computador e
agradeço minha fada por ter incentivado a continuar. E faço dos
meus dias eterna sinfonia de querer aprender mais e sair por ai
divulgando minha literatura como mensagens para que os jovens
encontrem nas minhas palavras mais estimulo para o gosto de ter
um livro na mão.

Amar os livros é sentir nossa essência pulsando a cada
instante. Abrir um livro é viajar para outros lugares e desvendar o
mistério da existência humana.
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Não é possível

Encerrado o processo eleitoral no dia 30 / outubro,
tivemos na segunda-feira um day after de ressaca para os
eleitores cujo candidato foi derrotado, e de prolongada
comemoração para os eleitores cujo candidato venceu o pleito.

Não importa saber se teu candidato era Lula ou
Bolsonaro. O que definitivamente todos nós brasileiros
precisamos ter presente e entendermos de uma vez por todas é
que não existem dois países chamados Brasil. Somos um país
gigante, único, de viés republicano e democrático...

Não é possível compreender com facilidade que tanta
coisa negativa manche nossa história.

Desde a abertura democrática, quando passamos a ter
eleições diretas, nunca a população teve dúvidas sobre a lisura
do processo eleitoral, confiando plenamente não apenas na
justiça eleitoral, como nas demais instâncias judiciais. É a
primeira vez que se registram manifestações antidemocráticas
contra o resultado das urnas, com ensaios mal acabados de um
golpismo esdrúxulo.

Os bloqueios verificados em rodovias federais, estaduais
e até mesmo municipais já renderam dezenas de situações que
não podem ser entendidas como normais. Uma família, cuja filha
de menos de 10 anos era conduzida para fazer quimioterapia, foi
impedida de seguir viagem. Em outro caso, uma filha que se
dirigia ao hospital onde a mãe agonizava em seus instantes finais
de vida foi impedida de passar no bloqueio. E o caso do menino
que estava a caminho do hospital para cirurgia oftalmológica
que foi impedido de passar num bloqueio, com o pai ouvindo de
alguém que não iriam passar, que o menino ficasse cego, foi
realmente lamentável.

Já escrevi aqui que se um ponto de vista ou uma opinião
divergem do que pensas, não significa dizer que essa pessoa
esteja errada em sua linha de raciocínio. Pode ser que o
equívoco seja teu... É possível sim, que tua formação política não
seja suficiente para entenderes tudo que está acontecendo...

Armênio Oyarzabal

À Academia (Alpas 21)

Imensamente feliz fiquei
e de grande surpresa fui tomado
ao saber que pela ALPAS
meu trabalho seria publicado.

Sempre tão singelo e humilde,
sendo ainda um poeta desconhecido,
vaguei entre nuvens e estrelas
ao saber que estava sendo reconhecido.

E esse reconhecimento tem grande valor,
pois não é mera casualidade.
É, sim, um prêmio que me é dado
Por esta tão respeitada entidade.

São versos simples, é verdade,
mas que são mergulhados em grandes sentimentos.
E quando os vejo envolto à Magia do Tempo,
enorme orgulho me invade nesse momento.

E é claro, preciso agradecer a todos vocês,
como não poderia ser diferente.
E faço isso através do nome da Srª Rozelia,
sua honrosa e honorável presidente.



Tempos velozes
Existe a euforia e a calmaria, ocorre o

sorriso e a contemplação. Surge o tom alegre da
primazia e acaba resultando na vastidão. Os espaços
do tempo são seguidos, os instantes belos às vezes
surgem e a cativante e doce presença muito
contribui nesta clemência.

E aí quando tudo parecia resolvido, surge
algo além do apenas ido e novos horizontes são
contemplados nos velozes tempos fluidicamente
alados.

Extraído do livro O Lapidar de Sonhos (SP: Scortecci
Editora, 2014).
@carlosfredericoescritor

Ego borbulhante
Há o desejo de querer expandir o ego
Há a alegria transportada no lírico instante
E o amor inalando o borbulhar do tempo
E o silêncio da expectativa angustiante.
Viver no vai e vem constante
Estar ao lado da dor no dia que discorre
Ir ao longo no final da estrada
Ir rápido e sair vibrando com a conquista.
No ar, tudo parece um versejar tradicional
No interior, o despertar de ideias em tom emocional
Na declaração, o precursor sopro divinal do 
acasalamento
No mais, um pouco ainda de um nobre sentimento. 
E assim, dia após dia a vida se apresenta
E ainda no discorrer desta década.
mesmo que você não entenda,
acabarei por fazer destes versos, uma bela renda.

Carlos Frederico in: Horizontes (RS: Editora Opção 2, 
1997). @carlosfredericoescritor

Prosear
Continuo na procura de concentrar-me 
naquilo que mais aprecio:
a prática do prosear contigo,
ao longo do decorrer do dia,
Tendo instantes de harmonia e de alegria. 
Carlos Frederico in: Coletânea Internacional  Folhas de 

Plátano (Editora Gaya – RS: 2021). 
@carlosfredericoescritor

Raízes
e asas

Às vezes a constatação de que o tempo
passa rápido demais toma conta de nós de maneira
tão avassaladora, que chega a nos atordoar! Nos
damos conta de que nossos filhos já não são mais
crianças, tampouco adolescentes... O ninho fica
vazio...

Aí vem à mente os tantos e tantos
maravilhosos momentos...

Aquelas homenagens de dias das mães, as
festas juninas, as apresentações no dia dos pais, o
show de talentos, as festinhas de Natal e por aí
afora. Parece que nem faz tanto tempo, as fotos
ainda nem amarelaram! Os filhos cresceram e não
teve outro jeito...

É a vez de outros pais se orgulharem,
chorarem e sentirem-se ofuscados por tamanho
amor! Amor incondicional, que só saboreia quem
tem a bênção de ter um filho!

Somos verdadeiros companheiros de
viagem de nossos filhos! Com eles aprendemos a
tolerar, a ceder, a ter coragem, a acreditar de novo
e mais uma vez que a vida vale a pena! Com eles
evoluímos, conseguimos a façanha de rejuvenescer
a cada dia, embora a idade avance!

Deixamos de lado os rancores, a amarguras,
o “ranço”, os “pré-conceitos” arcaicos e começamos
de novo... Sem a vivência com o adolescente acho
que isso não aconteceria! Viramos um pouco
adolescentes também, nos agradam outras músicas
e novos desafios, estudamos outros temas para
poder acompanhar o papo deles! E quanto podemos
auxiliá-los na caminhada da vida!

Eles crescem... E voam... Como borboletas!
Fortes, lindas, coloridas, cheias de esperança,
desafiando o tempo e a saudade! Levando consigo
sua bagagem, que muito tem de nós!

Cada vez mais tenho a certeza de que aos
nossos filhos só podemos dar duas coisas: raízes e
asas!



E no dia 22 faleceu o Tremendão Erasmo Carlos, aos
81 anos. Ele estava internado há mais de 30 dias no
Hospital Barra D’Or, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Símbolo da jovem guarda e parceiro eterno de
Vanderléa e Roberto Carlos, ele foi o pioneiro do rock e um
dos grandes nomes da música brasileira. Uma de suas mais
conhecidas músicas, Mulher (sexo frágil), ainda hoje é bas-
tante solicitada nas emissoras de rádio.

A Música Popular Brasileira ticou
mais triste nos últimos dias. No dia 09 de
faleceu Gal Costa, aos 77 anos, uma voz do
Brasil e da Bahia para o mundo. Sua morte
foi motivo de reportagens ao redor do
globo: jornais, revistas e emissoras de tele-
visão e rádio do Brasil, da Argentina,
Espanha, Estados Unidos, França e Itália no-
ticiaram sua passagem. "Uma influente can-
tora brasileira, que foi uma das principais
figuras da Tropicália, movimento dos anos
1960", reportou Adrian Horton, do britânico
The Guardian.

Nascida Maria das Graças Penna
Burgos, Gal incluiu o nome artístico em seu
registro e morreu Gal Maria da Graça Penna
Burgos Costa. Era mãe de Gabriel, 17 anos,
adotado pela cantora aos 2 anos, no Rio de
Janeiro, uma maternidade que ela classi-
ficava como responsável por mudar sua
vida.

Darcy Pinheiro
da Silva e
Rossano Viero
Cavalari

Durante os 4 dias de realização da
25ª Feira do Livro de Cruz Alta, dois
prestigiados participantes se destacaram
entre expositores e público: o historiador
e escritor Rossano Cavalari - patrono da
edição 2022 da Feira e o escritor Darcy
Pinheiro da Silva – autor homenageado.

Ativos na programação do evento,
Darcy e Rossano ora atendiam o público e
autografavam seus livros, ora recebiam
cumprimentos de amigos e familiares
pelas homenagens recebidas, além de
prestigiarem os demais expositores e
autores participantes da Feira.

A dupla da Feira

A voz...
Gal Costa
1945-1922

Luto na música brasileira

“Fé no homem, fé na

vida, fé no que virá...”
Erasmo Carlos
1941-1922

Apesar de toda manipulidade
como também a barbárie,
assim como os crimes eleitorais,
mesmo assim contra tudo e todos
a democracia venceu
diante aqueles cuja única sede
era implantar no nosso país
tanto o fascismo como o nazismo
por serem autorários,
além de racistas,
daí quererem fincar
em nosso precioso solo
essa semente maldita
que só causa divisões e ódio
no seio de nossa sociedade
infelizmente já tão sofrida
por causa das terríveis marcas
e grandes feridas
causada em parte
por uma elite de vira-latas
que, em vez de tratarem a sociedade
com amor e dignidade
causam-lhes infinitos problemas
e, mazelas de verdade,
mas mesmo assim a democracia venceu
numa eleição que até hoje
esses trapaceiros lutam
contra essa realidade


