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Nesta edição:

As feiras do livro com participação de autores e visitação pública estão
de volta, adotando cuidados importantes, como limpeza intensificada,
higienização em todos os ambientes com uso de álcool e cloro, limitação de
lugares disponíveis nas áreas fechadas, disponibilização de totens de álcool em
gel, termômetros infravermelhos para monitoramento de temperatura, lixeiras
específicas para descarte de máscaras usadas, cartazes de orientação acerca dos
cuidados preventivos necessários, organização dos ambientes externos a fim de
manter o distanciamento mínimo entre pessoas, ambientes fechados bem
arejados, exigência do uso de máscaras em todos os ambientes para expositores
e visitantes.
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(...) Não adianta escrever meu nome numa pedra / Pois essa 
pedra em pó vai se transformar / Você não vê que a vida corre 
contra o tempo / Sou um castelo de areia na beira do mar...
Eu sou nuvem passageira / Que com o vento se vai / Eu sou como um 
cristal bonito / Que se quebra quando cai...

Hermes Aquino,
Nuvem passageira

Insisto na afirmativa: inspiração é tudo...
São tantas as possibilidades de fontes inspiradoras que os

autores muitas vezes “travam” suas linhas criativas para uma análise
mais detalhada das alternativas, no entanto sem bloquear caminhos
e opções.

Os diferentes gêneros literários desfilam imponentes nas
páginas das coletênas ALPAS 21, com autoras e autores oferecendo
ao leitor o melhor possível em textos que interpretam a vida e seus
distintos momentos, mensagens que traduzem o cotidiano, que
conduzem mensagens protagonizantes, leituras que podem ser
interpretadas, facetadas, múltiplas, subliminares.

O raciocínio humano não encontra limites, nossas mentes se
guiam pelo novo e pelo velho, guardando elevado grau de
importância de algo que, para outros, pode não ter valia. Isso explica
muita coisa e gera dúvidas sobre outras tantas. Conspirações
existenciais de um mundo gigante.

Ao ler um texto, é fácil identificar
que o autor produziu-o identificando sua
preocupação em oferecer um ponto de vista
que até pode não ser inédito, mas que diz
muito sobre quem escreve, não apenas pela
exposição do que pensa, mas também pela
provocação a um debate pontual, lógico,
conclusivo.

Prestigiar, valorizar e enaltecer a
produção literária não é uma obrigação, é
sim uma consequência de um bom texto nas
mãos do leitor.

Nossos acadêmicos e acadêmicas
recebem esse retorno sempre.

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.

Prefira 
sempre a 
poesia. Um 
risco, um 
rabisco. E, 
depois disso, 
viva a 
eternidade.

A r m ê n i o   O y a r z a b a l

Poética em frases
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Entrevista

Edição de setembro aconteceu no dia 24, sexta,
reunindo expressivo número de poetas Alpas 21 de vários
estados brasileiros em belo momento poético. 6ª edição
está agendada para 29 / outubro.

Partindo para a 6ª edição, o Sarau
Virtual já é evento consolidado no calendário
de atividades da Academia Internacional de
Artes, Letras e Ciências “A Palavra do Século
21” – ALPAS 21. O número de inscrições,
limitadas a 30 por edição, torna o evento
ainda mais atraente, pois os participantes
literalmente disputam não apenas uma das 30
vagas disponíveis, mas também o privilégio de
figurar no sempre seleto grupo de autores
que recitam suas criações poéticas com muita
alegria, emoção e amor.

A periodicidade do Sarau Virtual
continuará sendo mensal (última sexta de
cada mês, 18 horas pelo Google Meet). A cada
mês se renova a oportunidade para os acadê-
micos e acadêmicas ALPAS 21 participarem,
assim como a cada mês a dinâmica de apre-
sentação do evento através de rodízio
permite aos voluntários interação constante
com os participantes.

Moderadora:
Jailana Lima - Fortaleza / CE.
Apresentador:
Armênio Oyarzabal - Cruz Alta / RS 
Assessoria de mídias:
Joice Kaefer – Cruz Alta / RS  
Colaborador:
Claudio Trindade, vp Alpas 21 - Ijuí / RS
Coordenadora:
Rozelia Scheifler Rasia – Cruz Alta/ RS.

Participantes:
Lygia de Almeida Marques, Rozelia Scheifler
Rasia, Lorení Dalla Corte, Irene Fernandes
dos Santos, Paulo Roberto Bohrer, Cecília de
Almeida, Liz Rabello, Valeria Borges da
Silveira, Gisele Lemos, José Hilton Rosa, Nice
Padilha, Marvyn Castilho, Silvania Kaminski,
Patrícia Gonzatto, Rodrigo Feio Dias, Mara
Pittaluga, Cristina Maria de Oliveira, Claudio
Pinto de Sá, Claudio Rogério Trindade, Maria
Teresa Freire e Cecilia Pires.

6º Sarau Virtual: 29 / out/2021.
Moderadora: Jailana Lima
Coordenadora: Rozelia Scheifler Rasia

Imagens de alguns momentos do 5º Sarau Virtual Alpas 21
enviadas ao JCP por diversos participantes.
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Amanhece. Ainda muito cedo, não me levanto. Escuto sons vindos da
cozinha e em seguida um aroma agradável e convidativo me faz levantar. Café
coado que espalha seu cheiro pela casa toda e me faz pular da cama, num desejo
insaciável de beber aquele líquido escuro e saboroso. O dia começa após o café
que desperta, alimenta e, puro ou com leite, é companheiro diário das manhãs, das
tardes, dos momentos em diversos horários, como cada um deseja. Recende por
todo o ambiente, atraente e indiscutivelmente.

Os aromas preenchem nossos dias. Quantas situações marcadas ou
inesquecíveis que foram acompanhadas por um bom café. Por vezes, nos
lembramos de algum específico por anos. As refeições são marcantes. A comida
sendo preparada exala o tempero pela casa. A cebola, o alho, as ervas dão gosto à
qualquer receita. Comida para fazer sentar à mesa com prazer e degustar pratos
simples, sofisticados ou exóticos. O paladar reconhece os sabores que agradam ou
desagradam.

Penso nos momentos em que o cheiro que escapa da cozinha, mesmo
fechada, me atrai para comer. À tarde o bolo, ainda quente, de milho, chocolate,
coco, laranja fazem a alegria do lanche. Café, leite ou sucos acompanham as
conversas, as risadas e parece tornar aqueles momentos mais prazerosos.
Saborosos. É sempre em volta de uma mesa repleta de iguarias que a fala se
descontrai, os olhares se suavizam e o ambiente fica mais informal e animado. Ao
experimentar bolos, bolinhos, doces, docinhos, pães, pãezinhos e tantas outras
guloseimas, a vida se funde em sabores perfumados e apetitosos. A comida nos
atrai pelo cheiro, pela aparência e pela fome que se instala dentro de nós.

Outros aromas marcam nossas vidas. A chuva que cai, mansa ou forte, faz
chegar até nós o odor da terra, úmida, antes ressequida agora vivaz. Da planta
murcha, agora verdejante. Da flor triste, agora viçosa. Das cores da natureza que
brilham com a água benfazeja. O perfume da natureza pujante se espalha em
nosso entorno, envolvendo-nos como abraços carinhosos. Árvores verdes,
coloridas, floridas, frondosas que lançam suas essências no espaço aberto. O mar,
espetacular imensidão, banha a areia, nos acaricia com seu cheiro marítimo, um
cheiro que não sei explicar. O cheiro do mar.

A urbanidade nos afeta com a falta de odor do cimento cruel, mas também
bondoso, pois facilita nossos caminhos, ajuda a construir nossos lares. Entretanto,
não enfeita, nem harmoniza os espaços que se tornam cinzas.

O cheiro de alguém. Ah! O cheiro reconhecível da pessoa. Daquela que
conhecemos em todos os poros. Ou daquela desconhecida cujo perfume nos
conquista, nos atrai. Daquela pessoa que nos inebria quando se aproxima com seu
perfume seja forte, suave, doce, amadeirado, mas sempre peculiar.

O odor do livro fechado, aberto. Papel tem cheiro. De guardado, de usado.
De lido, de apreciado, nem tanto. De velho, de novo. Nas prateleiras, preenchem
os espaços com seus ensinamentos, títulos, suas capas coloridas ou não, comuns,
criativas. E de cada um exposto, o cheiro agradável, às vezes nem tanto, entra
pelas nossas narinas e desperta sensações, lembranças, leituras que nos
entusiasmaram, entristeceram, mas sempre nos fizeram companhia.

A casa fechada, a gaveta aberta do armário, das cômodas, as coisas
guardadas espalham uma fragrância que me transporta para anos atrás. A minha
infância. O cheiro da minha infância, do segredo infantil e juvenil guardado no
livrinho de recordações. No diário inocente de menina. No livrinho de poemas seus
e das amiguinhas, recadinhos dos namoradinhos, de fitas que enfeitavam os
cabelos, de um caderno especial. De objetos estimados que perpetuam a época
infantil que forjou preferências na idade adulta.

Os aromas da vida
Maria Teresa Freire

O perfume de alguém
que se achega a mim, a essência
masculina que me envolve,
criando fantasias amorosas, sem-
suais que despertam o prazer da
aproximação, do toque, do abra-
ço, do desejo de estar junto a
toda hora, nos momentos de
simples convivência, de troca de
ideias, pensamentos. Nos mo-
mentos ardentes, de troca vo-
luptuosa de carícias vagarosas a
percorrerem corpos ansiosos em
se unirem em longa e infinita
união.

O olor de limpeza, de
cuidado, de roupa lavada e ama-
ciada, de gente perfumada que
ali vive, transformando a casa
em um espaço convidativo. De
flores singelas ou exóticas que
espargem perfume suave que
nem se percebe, mas que
circundam o ambiente em agra-
dável aconchego, em local para
permanecer sem ter hora para
sair, que atrai para voltar.

São tantos os odores que
sentimos, cada um suscitando
uma emoção, uma recordação,
uma preciosa experiência. São
tantos momentos a serem ina-
lados, pois tem seus cheiros
peculiares; a serem apreciados,
vividos com toda a ânsia; mo-
mentos a serem entesourados
com odores ou sem eles, mas
que significam vida usufruída!
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Carlos

Frederico

Contato imediato

A visão dos cientistas é de
grande importância para todos nós,
já que os mesmos passam toda a
vida analisando tudo o que envolve
o universo e com isso uma sabedoria
superior, poucas vezes encontrada.

Possivelmente, eles estejam
certos ao afirmarem que visualiza-
ram Deus dentro da ótica por eles
adquirida das diversas manifesta-
ções divinas em dimensões, órbitas
e ambientes climáticos pouco co-
nhecidos por nós, leigos no assunto.

A descoberta da origem da
vida em nosso planeta poderá vir a
desvendar uma série de mistérios e
até mesmo algumas doenças, hoje
incuráveis, poderão ser desvendadas
e terminar com alguns dos males
que existem no mundo.

O Homem pouco a pouco
perceberá a necessidade de pre-
servar o seu planeta, pois dele virá a
utilizar cada vez mais intensi-
vamente na medida em que solu-
ções forem encontradas para pro-
blemas energéticos, alimentares e
populacionais, hoje presentes. Num
futuro não muito distante, quem
sabe, possamos verificar como tudo
ocorreu e tirar proveito de inven-
ções e feitos de nossos antepas-
sados, vindo a adaptá-los aos nossos
dias. Preserve o planeta para que
tudo isso possa um dia ser realidade.

O leitor possui com isso a
oportunidade de sentar frente a
frente com os meus sentimentos em
cada uma das composições. Os poe-
mas trazem alguns enredos desen-
volvidos em textos extensos e tam-
bém sonetos, nos poemetos existe
uma síntese na transmissão dos
temas e por fim, nas Breves ocorrem
algumas ideias a respeito de
diversos fatos da vida de todos nós.
Carlos Frederico in: O Lapidar de Sonhos –
(Scortecci – SP, 2014).
@carlosfredericoescritor

A plenitude

Segue em frente  a esperança 
Prossegue insistente a perseverança
É constante a dedicação
É bonito o ato de confraternização
É desse modo que os homens vivem
Sempre conscientes do que sentem
E com coerência de pensamentos
Mesmo sem tantos alentos. 
A Humanidade caminha na espera
De quem sabe Deus na nossa esfera?
Com isso pouco a pouco desfrutamos
De todos os fracassos e planos
Na plenitude da planície
Surge a mais plena espécie
Algo que é realmente fora de série
E a vastidão vista por premiére
O sorriso puro infantil ao nascer
No instante de entre nós habitar
E por tudo isso vir a passar
Num belo gesto de eternecer.
Carlos Frederico in: Versos Delineados

(Opção 2 – RS, 2006).
@carlosfredericoescritor

A magia do amor

O sentimento - mor flui de maneira 
suave, 
Tênue e raiando com a tua beleza, 
o maior presente de Deus. 
É a tua existência na minha vida, 
resultando no afeto
acaba por acalentar o aconchego, 
a paixão é a mágica do amor. 

Carlos Frederico in: Lírica Amizade (Opção 2 
– RS, 2013). @carlosfredericoescritor

Horas infindas

A tua face ilumina-me a mente
nem mesmo o frio  torna-me carente
só sinto a tua pulsação
e na mesma plena visão
quero sempre viver contigo em união
e assim propagar horas infindas
relendo as tuas páginas queridas!

Carlos Frederico in: Algumas Escritas- RS: 
Editora Opção 2, 2009.
@carlosfredericoescritor
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A eterna criança que brinca dentro de nós, às
vezes esquecida pelo adulto que sufoca a sua inocência
pura que espera paciente a hora de novas cirandas
precisa despertar. Viver como uma criança é sentir a
cada manhã que desperta o grito iluminado de liberdade
pela simples, única e ímpar oportunidade de estarmos
vivos e sermos novamente crianças. Que o sorriso da
criança faça despertar a alma cativa adulta presa em sua
saudade de correr pelos caminhos infantis da alegria e
da pureza de um menino ou menina que se perdeu no
tempo em encontro consigo mesmo no presente.
Desperte o espírito infantil, vibre o amor de ser criança,
busque a pureza infantil e abra sua alma para a ciranda
da felicidade. Sejamos mais criança, que possamos
imitá-las em sua pura essência, que elas continuem a
nos ensinar a arte de vivermos felizes e que possamos
protege-las e amá-las com respeito e muito amor.

Viva o dia da criança!

Adriano Luís

Turelli Spezia

Rita Castanheira

Esperança
na escrita

Vivemos momentos em que esperançar é
necessário, por mais que pareça difícil. Foi difícil
encontrar o meu recanto para nutrir esperança.

Na escrita me protejo das muitas dificuldades
do momento. Aumento do valor dos produtos básicos
para uma vida digna; insegurança alimentar e
nutricional; aumento da vulnerabilidade social, tudo
isso me rouba esperança.

Entre linhas, rimas e versos, luto para ter
coragem de enfrentar. O que enfrento? A saudade, o
medo e a insegurança. Em tempos tão sombrios, ter
esperança é dádiva.

Você, que me empresta seu tempo, que
adentra meu esperançar nestas poucas linhas faz
parte desde lugar, estas esperançando junto a mim.
Me acolhes e fortalece com tua leitura, tu és minha
voz e meu pensar, em outros lugares.

E tu, onde pousa teu esperançar?

Lutos culturais

No Brasil e no mundo, em pouco mais de 20
meses de uma pandemia avassaladora, tivemos
milhões de mortos, entre anônimos, figuras públicas
e famosos. A posição e o status de cada vida perdida
não tem importância alguma. O que pesa no
consciente coletivo é a dor da perda, o sofrimento
invisível, o conflito emocional, o sentimento de
ausência, saudade sem fim e a triste constatação de
os mortos se transformarem em estatística.

Sabemos que o luto é cultural. Cada povo
lida com essa situação de maneira distinta. Mas há
algo em comum: o respeito. A condição social ou a
profissão de cada vítima da Covid-19 foi lembrada e
valorizada. Domésticas, pedreiros, carpinteiros,
eletricistas, encanadores, motoristas, vendedores,
jardineiros, comerciantes, atores, atrizes, diretores
de empresas, agricultores, escritores, produtores
culturais, intelectuais, filósofos, políticos, profes-
sores, advogados, técnicos das mais diversas áreas,
médicos e outros profissionais da área da saúde etc.

Lamentamos todas as perdas, significati-
vamente protagonistas involuntários.

A eterna criança que
brinca dentro de nós



“Meu companheiro, que sai de casa e na vida cai,
com as cacetadas destes anos todos, eu fiquei mais velho
que meu velho pai...”

O fragmento de uma música dos anos 80
(Reciclagem, Zé Geraldo, álbum Terceiro mundo, 1979),
evidencia minha maturidade, ou idade madura... Assim,
despretenciosamente, quero dar espaço para considerações
que passam despercebidas muitas vezes no lapso temporal
que registra nossa presença terrena.

Entre o ter e o ser, prefiro sempre o segundo, por
exatamente permear possibilidades, apresentar o lado B dos
conflitos interiores, por fazer fluir oportunidades, sejam
quais forem, como viajar, conhecer e frequentar restaurantes
tradicionais ou exóticos, comprar algo diferente sem deixar
de ser simples, como camisetas ou um par de sapatos, ver
um artista de rua criar um quadro inédito em poucos
minutos utilizando uma aquarela batida e seus próprios
dedos como pincel, escrever um texto que retrate quem
você é, sem maquiar perfil ou criar falso status.

A vida reserva espaço para fazer e ser. Escolhi ser,
quebrando a regra de priorizar o amanhã. Sou eu, sem
filtros, sem capas, sem máscaras, sem dualidades.

Produção literária

Armênio Oyarzabal

Volver, Espanha, 2006 – 2 horas. Ao serem informadas
sobre a morte da tia, Raimunda, sua filha Paula e a irmã Sole
retornam à sua cidade natal no interior da Espanha. Suas vidas são
transformadas quando o fantasma da mãe morta aparece para
ajudá-las a resolver questões do passado.

Volver apresenta roteiro muito bem escrito. A direção é do
consagrado Pedro Almodóvar que oferece ao p[ublico, como de
costume, uma história delicada e até chocante sobre o machismo e
os traumas vivido pelas personagens femininas que sempre se
mostram fortes, mesmo em situações desesperadoras. E além do
mais marca uma das melhores atuações da encantadora Penélope
Cruz. O elenco destaca ainda Yohana Cobo, Carmen Maura e Lola
Dueñas.

Vamos publicar teu livro?
A Editora Gaya espera teus 

originais para análise.
Rozelia Sheifler Rasia
Armênio Oyarzabal
Editores

S é t ima a r t e

Sobre
ser

Classificado no gênero 
drama, o filme foi 
produzido pelos estúdios 
Canal+ España / El Deseo
S.A. / TVE / Ministerio de 
Cultura e distribuído 
pela Sony Pictures Classics
/ Fox Film do Brasil, com 
música de Alberto 
Iglesias, fotografia de José 
Luis Alcaine, desenho de 
produção de Salvador 
Parra, figurino de Sabine
Daigeler, edição de José 
Salcedo e efeitos especiais 
de El Ranchito.

José Hilton Rosa

Um
brinde

Sozinho tomei esse néctar
Como um beija-flores 
Aproximei dessa rosa
Suguei esse líquido 
Divino, como receber um abraço! 
O vinho é amigo do poeta
Joga palavras na imaginação 
Estou sozinho
Egoista com medo de acabar
Dormi abraçado com o sabor de sua 
amizade!

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sony_Pictures
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fox_Film
https://pt.wikipedia.org/wiki/Figurino
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Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo
E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo
Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva
E se faço chover, com dois riscos tenho um guarda-chuva

Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel
Num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu
Vai voando, contornando a imensa curva norte e sul
Vou com ela, viajando, Havaí, Pequim ou Istambul
Pinto um barco a vela branco, navegando, é tanto céu e mar num 
beijo azul

Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião rosa e grená
Tudo em volta colorindo, com suas luzes a piscar
Basta imaginar e ele está partindo, sereno, indo
E se a gente quiser ele vai pousar

Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida
Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida
De uma América a outra consigo passar num segundo
Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo

Um menino caminha e caminhando chega no muro
E ali logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está
E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar
Não tem tempo nem piedade, nem tem hora de chegar
Sem pedir licença muda nossa vida, depois convida a rir ou chorar

Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá
O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar
Vamos todos numa linda passarela
De uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá

Aquarela, Toquinho



Um inusitado
boletim de
programação

Produção literária
- Ao meio-dia, após o almoço de com-

fraternização, haverá a entrega de troféus e meda-

lhas aos participantes vencedores.

- À tarde, chá para senhoras e senhoritas,

com desfiles de modas e sorteio de brindes.

Atenção: fofocas livres. Porém, não vale malhar os

namorados, noivos e maridos. No salão, haverá

sistema eletrônico de escuta clandestina autori-

zada.Todo cuidado é pouco.Quem avisa amigo é.

- A partir das 23 horas, grandioso baile de

aniversário animado por uma excelente banda fan-

dangueira já contratada. Com hora pra começar.

Pra terminar, somente quando o sol estiver a pino.

- Aos felizes participantes das nossas

festividades, solicitamos uma espontânea doação

de um quilo de alimento não perecível, por pessoa,

a fim de distribuíção às famílias carentes do nosso

município (maneirar quanto a quantidade de sal, na

campanha anterior foi demais). Entenderam a dica?

Então gente, menos condimento, mais comida. A

pança cheia agradece.

- Atenção, atenção> Muita atenção! Se

chover pela manhã, as comemorações serão rea-

lizadas em conjunto com as da tarde. Porém, se

chover à tarde, todas as confraternizações serão

pela manhã. Entenderam a última parte dessa

comunicação? Não?!... Nem eu. Mas, enfim, já

escrevi e, com a devida vênia, permito-me não

voltar atrás.

Obrigado a todos e até o próximo glorioso e

inesquecível primeiro sábado do mês vindouro,

ocasião em que estaremos de aniversário.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Enfim, alguém conhece algum boletim de

programação mais inusitado que esse? Quase

certo que não.

Álvaro de Almeida Leão

Uma sociedade beneficente e recreativa

social de uma pequena cidade do interior está

completando dez anos de bons serviços à co-

munidade. Nada mais justo do que comemorar,

com orgulho e satisfação, tão auspiciosa data.

Além dos convites para associados e au-

toridades locais constituídas, foi elaborado um

boletim da programação dos festejos, produzido e

assinado pelo atual secretário geral da entidade,

sempre bem-vindo por repleto de inteligente fino

humor, endereçado para a honrada casta de as-

sociados.

Entre assuntos sérios e outros nem tanto,

registramos:

- Na parte da manhã, alvorecer com salva

de vinte e um tiros de canhões. Como não

dispomos dessas armas, servem revólveres, gar-

ruchas, pistolas, espingardas, bacamartes e simi-

lares, desde que funcionem. Proibida entrada de

pessoas no trago. Porém, sair borracho, pode.

- Apetitoso café da manhã, estilo colonial,

não faltando todas as melhores iguarias, que nem

vou mencionar quais, para não provocar momentos

de água na boca. Local: cada um na sua casa. Por

decisão unânime da diretoria, será sorteada uma

casa de um associado para que esse digno se-

cretário geral, se faça presente em tão incom-

parável desjejum.

- Missa campal ecumênica, às 10 horas,

ocasião em que iremos inaugurar as novas bem-

feitorias realizadas na nossa sede social.

- Atividades culturais e esportivas, com

apresentação do nosso coral, concurso de ane-

dotas mais ou menos de salão (atenção: mais para

mais do que para menos), declamações de poe-

sias, torneio de bochas e o tradicional Gre-Nal, cujo

vencedor será, evidente, o time desse nobre se-

cretário geral. Ainda sobre o GRE-NAL: o gol mais

bonito e o mais perdido. Atletas com planos de

saúde em dia, motivo contusões por conta das

nossas ruindades no trato com a bola. Eleições da

rainha da festa e princesas.
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Viviane Mendonça

Nostalgia

Saudade de um tempo...
As lembranças voltam e meu coração enche-se de ternura.
Ruas de terra batida.
Cheiro de flor de ipê...
Portas e janelas sempre abertas....
O medo não existia…
Tudo era paz...
Manhãs suaves
Com cheiro de chá e bolinhos feitos por minha avó.... 
Eu estava feliz e vivia feliz.....
Nada de mal me aconteceria
Tinha essa certeza na alma.
A menina cresceu
Mas sua ESSÊNCIA 

Ainda sou eu....

Liz

Rabello

Em nossa vida temos um grande e fiel amigo.
Sábia pessoa por ser um mestre de muito valor,
Quem o admira nunca encontra tempo perdido.
Esse amigo que eu falo se chama: professor!

Estimada pessoa que para mim é um guia
E nos acompanha nos caminhos do saber.
Também orienta, ensina e traduz a alegria.
Educando a nós, jovens, como devemos ser.

Professor, a tua tarefa é uma das mais bonitas;
Posso, também, dizer que é uma das mais benditas,
Pois nos ensinas a traçar o começo da trajetória.

Iluminado sejam os anos prósperos de nosso estudar,
Já que o bom professor, além de sempre nos educar,
Ficará guardado para sempre em nossa memória.

João Riél

Soneto a ti, 
professor
Homenagem a todos os 
mestres e professores que já 
tive, que tenho e ainda terei.



Produção literária

Menino da vida
Vida de Menino 
Sorriso traquino
Ilusão perdida

Tortuosos caminhos
À procura de carinhos
Sonhos adormecidos
Passos destemidos

Conquista heroica
Super heróis na mochila
Amigos deixaram saudades...

Aventuras em todas as idades
Menino-homem crescido
Vive o cotidiano sempre aguerrido!

So(neto) infante

Clarice Lispector
(1920 / 1977)

Alfred Hitchcock
(1899 / 1980)

Cristina Maria

de Oliveira
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O Brasil e a Itália foram
destaques no Evento realizado pe-
la Associação de Jornalistas e Es-
critoras do Brasil, Coordenadoria
Paraná, no dia 29 / set / 2021, em
que foi evidenciado o forte entre-
laçamento entre os dois países.
Denominado AS PONTES ENTRE O
BRASIL E A ITÁLIA, o encontro vir-
tual contou com a palestrante
convidada Sandra Bandeira Nolli,
brasileira com inúmeras atividades
culturais na Itália, e também com
outros convidados.

A AJEB, Instituição nacio-
nal criada há 50 anos, em 1970 em
Curitiba / PR - Brasil, valoriza as re-
lações que o Brasil mantém com a
Itália, desde a imigração que coo-
perou para a formação de laços
fortes com a cultura brasileira até
a atualidade.

A presidente coordenado-
ra da AJEB PR e também
acadêmica ALPAS 21 Maria Teresa
Freire destaca: “assistimos as
apresentações, por meio de vídeos,

do cantor Paolo Milzani com Aqua

As pontes entre
o Brasil e a Itália

de Mars e Caso Perdido; da
cantora Vittoria Iannacone com
L’errore; da poetisa Gabriella
Conti com o poema Anita é teu
nome”.

A bióloga Carmencita To-
nelini Pereira, doutora em Enge-
nharia Civil Ambiental explanou
sobre seus projetos na área ambi-
ental. O empresário brasileiro,
neto de italianos, atualizou-nos
sobre a história da imigração
italiana no Brasil, desde 1870,
dando ensejo à formação de
colônias no Rio Grande do Sul, em
Santa Catarina e no Paraná.

‘Houve uma participação
dinâmica da audiência sobre o le-
gado italiano no Brasil nas artes
em geral, na economia, na in-
dústria, na construção civil e na
aviação.

“Foi um evento brilhante
que ofereceu ampliação de conhe-
cimentos, mas igualmente encan-
tou a todos”, conclui a presidente
Maria Teresa.

Evento AJEB PR Maria Teresa Freire, 
presidente 
coordenadora
da AJEB PR.

Sandra Bandeira 
Nolli,  jornalista, 

escritora, mediadora 
artistico-cultural.

Claudio Bertoli, 
escritor, empresário, 
netos de italianos, com 
larga experiência e 
atividade na área 
literária e editorial.

Duas parciais dos 
participantes

do evento 
promovido pela 

AJEB PR no
dia 29 / set.


