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Poesias

Contos

Crônicas

Confira nesta edição o resultado do

37º Concurso Literário Internacional

de Poesias, Contos e Crônicas   

20 / setembro,

Dia do Gaúcho.

Os costumes e tradições de um povo

formam sua identidade e história.

Abraçamos gaúchas e gaúchos que 

residem no RS e em outras querências, 

sem deixarem de cultuar as coisas

do pago rio-grandense.



A sabedoria do homem vai além da

própria compreensão humana. Isso é

absolutamente inegável. Numa das mais

singelas e brilhantes interpretações sobre

o tema, o poeta, pesquisador, historiador,

sociólogo, político e professor universitário

brasileiro Mauro Iasi crava na poesia Aula

de voo: “o conhecimento caminha lento

feito lagarta... Primeiro, não sabe que sabe

e, voraz, contenta-se com o cotidiano

orvalho deixado nas folhas vívidas das

manhãs”...

Com o dom do raciocínio e, acima

de tudo, na lógica perfeita de ações pen-

sadas racionalmente, o ser humano exer-

cita sua plena capacidade de corrigir cam-

inhos, de reparar erros, mesmo aqueles

cometidos por terceiros, realinhando...

Oportunidades se apresentam para

permitir acertos, reconexões, para a recon-

versão...
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Uma poesia, um conto ou uma

crônica... Escolha teu meio. Não diga

nada. Apenas escolha. Transfira para o

papel a mensagem, mesmo que ela seja

angustiante... Só por ser verdadeira, já

valerá muito compartilhar com todos aque-

les que puderem conhecer teus senti-

mentos.

No xadrez da literatura, nunca se

blefa, como no pôquer. Aplicar as palavras

precisas pode ser ferramenta decisiva

para definir,,orientar, ensinar, formar e in-

formar.

Não deixe de utilizar-se das tantas

e boas oportunidades que surgem de ser o

fio condutor, transmitindo conhecimento e

cultura aos que consomem literatura em

suas múltiplas formas e versões.

Ao escrever, soltam-se as amarras,

libertam-se as mentes, rompem-se as

correntes e a criatividade se faz gigante

aos olhos do leitor, refletindo toda carga

de sensibilidade, de emoção, de encanto e

paixão de quem escreve.

Então, como um pintor diante de

uma tela branca, as palavras começam a

ser pinceladas cuidadosamente, primeiro

estabelecendo a base, definindo os rumos

da abordagem temática, guardando sinais,

direcionando tendências, explorando mais

e mais caminhos, cumprindo o ritual da
criação expontânea, pela inspiração.

Não acredite cegamente em tudo que ver publicado.
Checar a informação e a fonte. Separe verdades de mentiras.
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Pequenos momentos felizes for-
mam a felicidade, dizem. Então, é como
um grande manto formado por pequenos
pedaços costurados com carinho. En-
volvo-me neste manto para observar es-
sas partes todas que formam tanto a
minha vida como a sua.

A manhã desponta com sol bri-
lhante, quente, convidativo a viver. Pode
ser nublada envolta em nuvens brancas
ou cinzas. Ainda, pode estar molhada
pela chuva que cai e nos traz benesses ou
alguns descontentamentos com sua
agressividade e violência.

Ao deparar-se com seu dia, re-
corda sua rotina. O café quente, sabo-
roso, cheiroso, simples ou reforçado. As
atividades que aquecem seu corpo e ati-
vam seu organismo. Em locais fechados,
individuais ou coletivos. Com acolhida ou
sem. Com orientação ou sem. A cami-
nhada ao ar livre, usufruindo por estar
livre, apreciando a natureza que des-
lumbra. Nessa caminhada solitária, talvez
receba um bom dia dos que passam por
você. Talvez, somente simples olhares.

O dia segue lhe trazendo, às
vezes pequenas surpresas, algumas no-
vidades. Não há inquietação pelo plano
diário estabelecido. Sempre há um novo
acontecimento, muitas vezes, inespera-
do. Alimentação diária, em companhia ou
sozinho, é um privilégio. Sentar à me-sa
em casa ou no restaurante, tendo sob o
olhar observador um prato colorido com
as guloseimas alimentadoras. Saudáveis.

O trabalho, que se desdobra em
especialidades diversas, responde às ne-
cessidades sociais. A atividade diversi-
ficada, remunerada, voluntariada, apazi-
guada, como for, preenche as horas, re-
percutindo sentimento de utilidade, pro-
duztividade, agradabilidade.

Um passeio, uma reunião com
amigos ou amigas, um café, um doce, um
momento de amizade, de distração, de
conversas, de convivência.

Detalhes

Em casa, na cafeteria, na confeitaria. Outro privilégio!
Uma mensagem, um contato virtual, uma leitura que faz sorrir,
uns dizeres sedutores, umas palavras sensuais que causam um
frêmito, mesmo a distância. Perto, causam um fulgor erótico que
lhe estimula o desejo e lhe preenche o ser, que antevê as
carícias.

As mensagens de “bom dia” dali e dacolá, enfeitadas
com flores radiantes e paisagens exuberantes. As de “boa noite”
acompanhadas de velas incandescentes, estrelas brilhantes e
luas românticas. Imagens que agradam, provocam sorrisos,
olhares sonhadores. Fotos enviadas que entesouram momentos
especiais, únicos. Que testemunham situações felizes, datas
importantes que se repetem a cada ano, mas ainda assim tem
outro gosto, outro sol, outra lua, outros sorrisos, outras
conversas.

Um amor, perto ou longe, que sussurra suavemente
palavras carinhosas, que fala de prazeres extasiantes,
arrepiantes e que toldam a lógica, aguçam os sentidos e tem
sabor inexplicável.

A rotina interrompida encaixa uma viagem. Longa,
média, curta. Para rever, matar saudades, conhecer pessoas
inesquecíveis, paragens deslumbrantes, desfrutar dias e horas
apreciáveis.

O convite para trabalhar, criar, produzir, escrever na
folha branca a inspiração que veio, fixou-se e completou-se. Para
mostrar o talento, todos os talentos para olhos, ouvidos e
mentes atentas e sedentas de sempre aprender.

Detalhes que compõem vidas, que arrematam as
costuras da felicidade, com pontos abertos de liberdade,
franqueza, timidez, interesse, amizade, amor. Detalhes que
compõem o todo. Esse todo, dizem é a felicidade. Então, cada
pedaço ligado ao outro, por linhas invisíveis aos olhos, intangíveis
às mãos, mas sentidas no coração, ambientadas na alma, vai
tecendo o manto com momentos, situações, encontros duráveis
ou fugazes, risos ou até lágrimas. Todos com pitadas de alegria
para que haja felicidade, como dizem!





De início, eles eram indígenas,
tropeiros, desertores de tropas militares
da banda de lá ou da banda de cá.

Mulherengos, ladrões de gado,
contrabandistas, conforme afirma Flávio
Loureiro Chaves (1999). Eram denomi-
nados guascas, gaudérios, gauchos,
conservando sempre a ideia pejorativa.
Mas vieram as estâncias, eles foram
assimilados pelo novo modelo econômico
e, em decorrência, adotaram os valores
morais do patrão, fizeram-se gaúchos
(ou, assim, foram forjados).

A expressão “monarca das co-
xilhas” já pertencia ao imaginário popu-
lar, mas a figura do gaúcho – esse ser bi-
fronte, meio homem, meio cavalo – ser-
viu exemplarmente ao ideário romântico,
em voga em meados do século XIX,
quando se firmava a Independência
política em relação a Portugal, e José de
Alencar criou Manuel Canho, protago-
nista de “O gaúcho”. Dois pontos im-
portantes a ressaltar: José de Alencar
nunca esteve no Rio Grande do Sul,
compôs o romance com base em
anotações de um familiar que servira o
Exército Imperial durante Revolução
Farroupilha; outro aspecto relevante: a
divulgação da obra alencariana causou
revolta entre os membros do Partenon
Literário: a primeira impressão digna de
nota, segundo registros, é que Manuel
Canho montava Morena, uma égua, e,
segundo a tradição daqueles tempos,
gaúcho não montava égua. Para corrigir
os “erros” do romance de José de Alencar,
foi composto “O Vaqueano”, por Apolinário
Porto Alegre, um texto que também se
perdeu no tempo e boa parte da gauchada
desconhece.

Nem monarca, nem 
centauro: gaúcho

O ponto culminante dessa
literatura que se propunha laudatória do
modelo mítico do gaúcho, certamente, é
Blau Nunes, protagonista de “Contos
gauchescos”, de Simões Lopes Neto.
Nascido no meio rural, aos 88 anos,
dotado de excepcional memória, com um
vocabulário tipicamente gaúcho, Blau nos
conduz para o universo do homem do
campo, mas também introduz em vários
episódios que aguçam a curiosidade
sobre a História do Rio Grande do Sul.

Contudo, a partir de “Ruínas Vi-
vas” (1910), de Alcides Maya, e “Antonio
Chimango” (1915), de Amaro Juve-
nal/Ramiro Barcellos, o modelo do mo-
narca das coxilhas ou centauro dos
pampas começa a ser desmitificado e,
sobretudo, a chamada Literatura de 30 é
pródiga em fazê-lo.

Haveria, porém, a partir de 1949,
um bom motivo literário para nos levar a
incursionar pela História do Rio Grande
do Sul: “el hijo de la Vírgen”. Fruto de um
relacionamento impuro entre um
tropeiro paulista e uma índia grávida,
abandonada para morrer, Pedro
Missioneiro, herói do tomo I de “O tempo
e o vento”, é o dono de “la sangre” que
nos faz vibrar não apenas no mês de
setembro, não apenas nos festejos
farroupilhas, mas todos os dias, fazendo-
nos evocar “otro hombre de la tierra
madre”, Sepé Tiaraju.

Orgulho de ser gaúcha, a par de
conhecer os meandros da História social,
cultural e econômica que me fariam,
quiçá, não sentir tanto orgulho.

Nota:
texto elaborado a partir de re-

gistros que se acham dispersos em minha
dissertação de mestrado: “Da opulência à
decadência: memória, mito e História em
‘Camilo Mortágua’”, defendida no Pro-
grama de Pós-graduação em Letras da
Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM), em 2001.
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Tenho sonhos que considero sugestivos por conta dos
acontecimentos do dia, outros são premonições que podem vir
a acontecer mais adiante, outros ainda pertencem à categoria
de encontros de almas, que podem ser conhecidas ou não.

Em geral todos podem se manifestar em encontros
casuais durante os sonhos. Podem ser premonições, avisos
importantes ou pertencem a categoria de encontros casuais
saudosos. Como os diferencio? Alguns não identifico, ficam
armazenados na caixinha dos sonhos, outros, através de
encontros reais pós-sonhos. É sobre o último que vou discorrer.

Podemos definir que muitos sonhos vão além de uma
mera circunstância.

A história do sonho que vou contar é sobre uma jovem.
No sonho, ela sorria para mim, usava um coque no cabelo e da
nuca saia uma borboleta, que voou para o alto e desapareceu
na claraboia do teto.

Ao lado dela, uma mulher de ar atrevido, pouco
convencional, pedia emprego para a jovem.

Ao acordar fiquei imaginando o que a história tinha a
ver comigo e o que significava?

Fui para fisioterapia, na saída, dentro do elevador me
deparo com a jovem do sonho. Olhei para ela, e o sorriso era
do jeitinho que imaginava. Pedi desculpas por encarar a moça e
relatei o ocorrido.

Ela agradeceu dizendo que minhas palavras signifi-
cavam muito para ela, que aquele era o último dia de trabalho.

O sonho podia significar boa sorte.
Perguntei se ela costumava prender o cabelo, ela

confirmou que no dia anterior usara o cabelo preso.
A porta do elevador se abriu e a jovem se despediu

sorridente com o olhar de gratidão.

A primavera chegou!
Senti o vento primaveril 
Acariciar o meu rosto sensível. 
Embalada pela música, 
Dancei 
E celebrei a vida!
As flores bailavam 
E se agitavam 
Pelo caminho 
Por onde passava.
Em cada canto,
Eu espreitava,
Extasiada
A beleza das flores, 
O canto dos passarinhos, 
A serenidade do azul celeste, 
O brilho ardente da manhã,
A harmonia da natureza 
Envolta em encanto e sedução. 
Meus olhos contemplam, 
Examinam 
Tão linda pintura com comoção!
Primavera dentro de mim!
Nasce um jardim!
Raios de luz 
Brotam como um farol. 
Canto a primavera!
É tempo de comemorar!
Primaverar!
Exalar o perfume 
que saí do meu coração, 
aceite! 
Primavero com emoção!
Meu corpo sacode, 
treme 
Ao som do vento 
Da primavera. 
Assim, 
nasce o jardim
Repleto 
De cores e amores
Em meu interior
Com vigor!

Sonho, premonição, 
encontro de almas!

É tempo de primaverar!

mailto:gaya.rasia2020@gmail.com
mailto:gaya.oyarzabal@gmail.com


A luta continua... e ela é uma luta
de classes. O filósofo Karl Marx foi sábio
quando disse: “ Tudo que é sórdido des-
mancha no ar”.

Ser brasileiro, ser patriota não é
aceitar a pobreza verde e amarela. A
pobreza colorida com as cores da pátria
não faz de vocês, meus queridos compa-
triotas: homens e mulheres mais felizes.

“Tudo que é sórdido desmancha no ar”
– 200 anos de independência –

Aliás, o nosso país no ranking dos países mais felizes do mundo: se
encontra na trigésima oitava posição. Isso além de ser triste, também
reflete um estado de desigualdade ímpar.

Duzentos anos de “Independência ou Morte!” não traz riqueza ao
povo, que guarda 33 milhões de famintos. A liberdade de verdade e
fundamental, se faz com livre-arbítrio; mas não com o livre-arbítrio lavado
na bacia da alienação; já que desta forma, esta se transforma em liberdade
vigiada. Ser independente não pode ser apenas um termo, ser independente
é ter salário digno, é ser democrático, é defender os direitos humanos; e
sobretudo não abaixar a cabeça, para o arcaico e “continuísta” poder
colonial. Por enquanto, o episódio às margens do Rio Ipiranga é caricatural;
só seremos “livres” quando houver distribuição de renda com paridade.

#Felizresistência247
#ValReiterjornalismohistórico

Ligue 
(55) 3324 1687



A felicidade
no convívio da
vida civil. Pela 
superação da 

retórica do ódio

A relevância dos crimes de ódio como objeto de 
reflexão advém de sua natureza de grave violação de direitos 

humanos, com significativos impactos no tecido social.  
Claudia Maria Dadico

Presenciamos um cenário em que não apenas a
retórica do ódio predomina nas falas públicas, mas se
instauram novas práticas de ódio, dissimuladas ou não, em
atitudes de aversão a quem pensa e age de forma
diferente, de modo que as pessoas são ofendidas, pelas
afirmações ou interrogações feitas. Temos em toda essa
cena pública até eliminação dos que pensam diferente,
nesse tempo em que as armas estão liberadas, como
supostos instrumentos de defesa.

A quem serve essas manifestações de ódio e
discriminação? Será que as pessoas imaginam que estão
auxiliando em mudanças sociais, destilando ódio e raiva,
expressando atitudes discricionárias, tal como água
poluída que prejudica a saúde pública e o convívio entre os
cidadãos?!

Há necessidade premente de entendermos o
ambiente no qual estamos, a espécie de narrativas
produzidas e decifrarmos a retórica do ódio, mostrando o
perigo dessa postura. Trata-se da ousadia da inteligência.
Ousar pensar! Para isso, é urgente que nos envolvamos
em projetos educativos e sociais, de modo a contribuirmos
para a formação de mentalidades éticas e críticas entre a
juventude, que começa seu protagonismo civil e político,
precisando ser cuidada, orientada e esclarecida para reagir
a essas retóricas e práticas do ódio.

Um dos esclarecimentos necessários a serem
produzidos é mostrar, com todas as evidências, que o
espaço público é o lugar de todos os cidadãos. Ninguém é
dono deste espaço. Os símbolos públicos não têm
proprietários, a experiência civil não tem comandante e
não pode ser dominada por falanges ou seitas particulares.

Uma das condições de possibilidade para
construirmos uma resistência diante da banalidade do mal,
para lembrarmos a expressão de Hannah Arendt, é
agirmos apoiados na ousadia da inteligência.

Não podemos usar as mesmas armas dos que
disseminam o ódio, porque isso produziria uma
identificação de atitudes e de incongruência de
propósitos.

Temos que agir robustamente de forma
inteligente na defesa da democracia, no marco das
instituições republicanas. Este é o cuidado necessário
com a cidadania, especialmente dos jovens, que
ingressam no espaço público, participando da vida civil.
Para isso, é imprescindível contrapormo-nos à logica
das ações destruidoras, por ações estratégicas,
denunciando os contornos mesquinhos de
mentalidades estreitas, que manipulam o imaginário
popular, por meio de ameaças aos que pensam de
modo diferente, soando como trombetas a anunciarem
o fim do mundo. Há uma cidadania intoxicada, que
sofre a contaminação de um vírus de ódio, aniquilador
da felicidade pública.

Esse processo todo, que se difunde muito nas
redes sociais, exige que sejam assumidos desafios,
como o cuidado, o esclarecimento e a compaixão
diante de um poder soberano, que descrito por Michel
Foucault, tem o poder de fazer morrer ou deixar viver.
Há que emponderar novos sujeitos, com quem
possamos compartilhar outra lógica, capaz de
combater o vírus contaminador e exterminador da
cidadania.,

Nossa resiliência, como pessoas dedicadas ao
pensar e ao agir reflexivo, requer que compartilhemos
nossas compreensões, nossos saberes e nossas
experiências, de modo concreto, resgatando a
dignidade e a honra dos cidadãos bem como o respeito
a seus direitos. Isto faz parte do cuidado, do
esclarecimento e da compaixão. É uma forma de
enfrentar esse ambiente marcado pelo ódio.

Lembra-nos Zigmunt Baumann que o mal e o
medo são irmãos gêmeos e ambos podem estimular
práticas de ódio. Para que seja possível a felicidade
pública, em que a vida seja preservada, precisamos
assumir uma ética pública, porque o ódio mata. E
queremos viver.





No mundo atual ouve-se falar muito
em relações e relacionamentos. Algumas são
positivas, outras nem tanto. Muitas relações
parecem ser efêmeras, mal começam e já
terminam. Percebe-se que há uma pressa em
viver o aqui e agora sem cuidar-se dos
sentimentos, do que toda a experiência pode
representar na vida do outro. Talvez nessa
ânsia de viver esteja subjacente a
necessidade de algo mais profundo, mais du-
radouro, mais verdadeiro.

Entretanto não se pode simplesmen-
te dizer que seja uma situação da sociedade
contemporânea, pois dificuldades de relacio-
namento sempre existiram. Mas é possível
observar que com a modernidade e os meios
disponíveis de comunicação, muitas vezes, o
que deveria aproximar mais as pessoas,
acaba por distanciá-las.

Por exemplo, houve um tempo em
que na hora do almoço, toda a família reunia-
se ao redor da mesa. Após a oração, todos
serviam-se observando a sequência do mais
velho para o mais novo. O pai perguntava
sobre os estudos e fazia algumas reco-
mendações. A mãe cuidava para que todos se
alimentassem bem e depois servia a sobre-
mesa. Obviamente, não estou colocando esse
exemplo como perfeito, nem sendo
saudosista, mas era muito comum. Hoje, a
maioria das famílias não almoça junto,
principalmente quando pai e mãe trabalham
e os filhos pequenos ficam em creches e os
outros estudam em escola de turno integral.

Muitas mudanças foram acontecen-
do na sociedade, no mundo do trabalho, nas
escolas e universidades. Surgiram novas
tecnologias que alteraram o mundo do traba-
lho, a educação e as relações. Os meios de
comunicação, principalmente a televisão,

Cativar é 
sempre um 
ato de amor

tiveram papel fundamental nessas
mudanças. E nesse contexto, o
mundo da tecnologia se estabe-
leceu com força total e com muitas
possibilidades, cada dia mais sofis-
ticadas. Os modelos de celular,
com tanta tecnologia, podem ser
um instrumento valioso para as
pessoas, mas também pode causar
danos, inclusive na aprendizagem
de crianças e adolescentes.

No mundo cada vez mais
virtual parece que as relações to-
maram um rumo contrário a apro-
ximação, visto que, apesar da faci-
lidade para manter contatos, as
pessoas estão cada vez mais
distantes. Mas seria irrespon-
sabilidade simplesmente atribuir
aos meios de comunicação e ao
mundo virtual esse distancia-
mento. É preciso olhar a situação,
buscando entender a razão de
pessoas se distanciarem umas das
outras.

Na realidade, tudo depen-
de de uma boa orientação para o
uso das tecnologias para que não
afetem as relações. Tão triste ver
pessoas ao redor de uma mesa
com a atenção voltada para o
celular ao lado do prato. Ora, a
falta diálogo, que muitas vezes
demonstra também a falta de la-
ços de afeto, não é simplesmente
consequência do mundo virtual,
mas das relações estabelecidas.

Quando existem senti-
mentos bem alicerçados, aliados
as mínimas normas de convivên-
cia, os afetos, os amores, as amiza-
des estão sempre em primeiro pla-
no, pois o ser humano é prioridade
para quem sabe amar. E amar é
sempre cativar o outro com ges-
tos, com palavras, com carinho.

Cativar é, pois, sempre um
ato de amor, seja no mundo real,
seja no mundo virtual.

Líderes não passam 
simplesmente,
apenas ficam
A bola rola e o gramado áspero ou 
macio, acaricia o seu toque 
mpulsionado pela força e pela 
inteligência de quem a toca. Toque 
de mêstre poucos tem, mas toque de 
mestre aliado à liderança e força de 
vencer combinando com arte e 
alegria, somente alguns possuem.
O Mestre 
Fernandão deixou bem claro a 
pintura de gols alegres, a força da 
vitória através da sua arte de liderar, 
através da humildade e do bom 
orgulho. Os verdadeiros campeões 
do mundo são aqueles que 
sobriamente cultivam a humildade, a 
serenidade e a igualdade. Os que 
deixam o bom exemplo de como 
vivenciar a fama sem orgulho tosco 
ou vaidades fúteis que atrasam a 
evolução da alma viajante; são os 
merecedores do pódio.
Que o pódio do além o receba com 
os louros merecidos e que a 
serenidade da luz da pátria espiritual 
ilumine o estádio onde o jogo da paz 
e do verdadeiro amor aplaudem suas 
novas jogadas de doação 
entendimento e dribles
que alegram os anjos.
O verdadeiro esportista
é aquele que almeja o
sucesso de sua equipe,
a alegria de seu torcedor
e o respeito pelo seu
adversário que o faz
digno da vitória merecida
pelo esforço de vencer.

VIVA FERNANDÃO!



A morte da Princesa Diana - a "Princesa do Povo" - atinge a
nobreza britânica como um raio. O Primeiro-Ministro pede à Rainha
que ela se manifeste, assim atendendo aos clamores populares.

Até que ponto uma tradição realmente tem valor,
simplesmente por ser tradicional? Como reconhecer o momento de
mudar e seguir em frente, ao invés de se ater ao passado e a antigos
costumes? Como reagir diante de fatos até então inexplicáveis e/ou
inimagináveis? A sabedoria de se adaptar a uma condição a princípio
desfavorável é o segredo da sobrevivência de toda e qualquer espécie
ameaçada de extinção, uma lição aprendida às duras penas pela
Rainha Elizabeth II no final do século passado num difícil período
retratado com imensa maestria num dos filmes mais instigantes
produzidos em 2006.

Dirigido por Stephen Frears (indicado ao Oscar por este
trabalho e também por Os imorais, de 1990), The Queen se passa
durante uma única semana, da trágica morte da princesa Diana num
acidente de trânsito até o seu enterro. O foco da ação está no
comportamento da Família Real Inglesa, em como ela reagiu ao
acontecimento, e como o povo inglês exigiu uma maior comoção da
realeza. E há também a atuação decisiva do recém eleito primeiro
ministro Tony Blair ( Michael Sheeen). A participação dele foi decisiva
para "salvar" a monarquia naqueles fatídicos sete dias.

Gênero: Drama / 2006
Duração: 103 min
Distribuidora: Europa Filmes
Produtora(s): MGN Filmes, Sky Light Cinema
Elenco: Helen Mirren, James Cromwell,
Alex Jennings, Sylvia Sims, Jake Tailor
Shantos, Dash Barber, Michael Sheeen,
Tom Hanks, Elton John, Bill Clinton e Tom
Cruise  
Diretor: Steven Freaer
Censura: 16 anos

Conversa fiada
O correto ensaio
Da brisa que me acode o dia.
Uma dança na Praça
Balançando as cadeiras alheias.
O gosto de saber das Cidades.
No risco do cisco do olhar.
Verifico as brechas que me acolhem,
Na vida que segue para se gastar.
Feito riacho e plantas abeirando o mar,
Sigo acordando o sol a raiar

S é t i m a  a rt e

Raízes vivas

Vindas da terra
correndo cachoeiras
querendo esperar
a beleza que chega
querendo abraçar
descendo o rio
esperando no leito chegar
apenas o abraço
fala com a gente
o jeito certo de beijar
sob o arco-íris passar
sem medo de falar
sou seu amor
não posso esperar.

https://josehiltonrosa.recantodasletras.com.br

Vislumbro

Das janelas vislumbro
O horizonte
E vejo o verde da floresta
Que abre aos nossos olhos
A energia que emana do lugar
Sinto no meu corpo um calafrio
Sentimentos fortes invadem meu ser
Enxergo seres de luz
Irradiando uma luz azul que me dá calma
Respiro fundo e percebo que não tinha saído dali
Mas percebi apenas uma pedra em minha mão 
que aquecia minha alma.

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


O poeta moçambicano Lahissane,
acadêmico da Academia Internacional de
Artes, Letras e Ciência Internacional “A
Palavra do Século 21” – Alpas 21, lançou no
dia 01 / setembro na livraria Sequoia, Cidade
de Maputo, seu primeiro livro. Os pores do
Sol é chancelado pela Ethale Publishing em
parceria com Xitende.

Acadêmico Alpas 21 lança livro em Moçambique
Os pores do sol é o primeiro livro de Lahissane.

Seus poemas contam histórias e transportam através das suas
imagens o cotidiano dos moçambicanos. O que mais chama atenção nos
poemas é a sua forma de falar da vida e do amor, poesias que falam do
simples, mas cheias de intensidade poética. Seu foco não é amor romântico,
mesmo que tenha poemas voltados ao tema, mas o que chama atenção é o
trato com amor paternal e patriótico, assim como o amor das amizades e pela
África e seus povos. Este livro também pode ser considerado uma ode de paz,
visto que alguns versos exalam paz de forma lírica, ilustrando a beleza da
natureza e sua conservação.

Lahissane nasceu na Cidade de Maputo em 04 / maio / 1987 e vive na Cidade de Xai-Xai. Formado em Direito pela
Escola Superior de Economia e Gestão - ESEG, é Jurista e professor. Co-autor das antologias Galiza-Moçambique Numa
Linguagem e Numa Sinfonía (editada na Galiza, Espanha), Coletâneas Internacionais Inspiração, Vozes do Vento, Folhas do
Plátano e Olhar Infinito (todas pela Editora Gaya, Cruz Alta / RS - Brasil). Em 2017 recebeu o prêmio de Destaque literário
no 27ᵒ Concurso Internacional de Poesia organizado pela Alpas 21. É colaborador do Jornal Correio da Palavra, da Alpas 21
e em 2018 tornou-se colaborador da revista portuguesa InComunidade. Seus textos e fotografias são publicados pela
revista Mapas do Confinamento, que une vários autores do mundo. Suas declamações são divulgadas num Podcast de
Portugal chamado Dias Úteis. É fotógrafo e fundador do projecto “Fotografar Moçambique”, que conta com mais de 40 mil
seguidores. Desde 2015 é co-organizador do Festival Internacional de Poesia Xai-Xai.



Livre & legítimo

As urnas nos aguardam no próximo 02 / outubro para,
uma vez mais, exercermos nosso democrático e legítimo direito
de escolha, votando livremente nos candidatos e candidatas que
entendermos serem os mais viáveis para mandatos nas
Assembleias Legislativas, nos Governos Estaduais, na Câmara dos
Deputados, No Senado e na Presidência da República.

E, mantido o resultado verificado até agora, ou seja,
nenhum, de nada adiantará as pessoas continuarem postando
nas redes sociais críticas desqualificadas e rasteiras sobre os
candidatos colocados como adversários, por outro lado rasgando
elogios e replicando informações sobre aqueles candidatos que
defendem, algumas exageradas apenas, enquanto outras
constituem escancaradas fake news.

O voto é secreto. Certo. Mas é sempre bom lembrarmos
que os avanços democráticos destacam o direito ao voto
consagrado na Constituição, assim como a liberdade de escolha.

Se um entendimento diverge do teu, não significa dizer
que essa pessoa esteja errada em sua linha de raciocínio. Pode
ser claro indicativo de que consuma mais informações, de que
possa ter melhor formação política, de que não pertença aos
conhecidos grupos de massa de manobra.

Ao exercer teu voto, avalie antes questões importantes
sobre o candidato. Algumas palavras-chave poderão te ajudar a
acender a luz vermelha para saber em quem não votar: racismo,
misoginia, homofobia, desrespeito, deselegância, covardia,
mentira, corrupção, agressão, desqualificação, destempero,
desequilíbrio... Na verdade, cabe todo o alfabeto aqui, mas
exageros são sempre dispensáveis.

Teu voto decide. Tua cidade, teu estado e teu país
precisam não apenas do teu voto, mas da tua consciência
cidadã. Pense desenvolvimento, pense justiça social, pense paz,
pense democracia, pense respeito, Brasil.

Armênio Oyarzabal
A convite da escritora Ana
Maria Manuel Rosa,
escrevi estes poemas para
a Antología “Paz, amor y
humanidad para el
mundo”, que ela está
organizando em diversos
idiomas na Argentina.

Rozelia Scheifler Rasia

Fúria e paz
A fúria da natureza constrói belas paisagens
Maremotos, terremotos e cataclismos
Abrem serras, cânions, despenhadeiros.

A paz pinta de verde as encostas
Faz o céu azul e as nuvens brancas
Abranda as águas revoltas e esculpe paraísos.

O fogo destrói, das cinzas renasce o novo
A água gera vida, cidades se erguem ao seu curso
A fúria e a paz em eterno duelo moldam civilizações.

Amor e morte
No tablado, o jogo do amor e da morte
Eros descortina a kundalini errante
Thanatus engana o quebrante.

Olhares calientes acionam a sedução
O roçar dos lábios atiça a paixão
O desejo de eternizar o momento é ilusão.

Os amantes se deleitam em prazer e delírio
Os derrotados amargam o sabor boêmio
Os vencedores ostentam o prêmio.

Humanidade: primitiva e atual
Animal, primitivo, ainda é o homem
As invenções permitem-lhe conhecer a lua
Mas ele não conhece a própria alma.

Sedento, faminto, busca satisfação
No mercado, na mesa, na cama, na rua
Consome o que pode, mas vazio permanece.

Desejos, carreira, família, rotina
No espelho do olhar dos outros, a pessoa nua
O bicho homem se humaniza em sua sina.



Convidamos os acadêmicos 
correspondentes e efetivos
(com ingresso até maio de 2021)
a migrar a Imortal.
O desejo de migrar é espontâneo,
deve partir do próprio acadêmico.
Portanto, não é por indicação.

12 / novembro, no Ritter
Hotel, Porto Alegre / RS

A Comenda Personalidade 
Literária Alpas 21 consta de 
certificado, título honorífico, 
placa em metal e medalha 
com o nome gravado. 

É o reconhecimento à 
destacada atuação no cenário 
lítero-cultural brasileiro e 
internacional.

Comendas Nacionais e
Internacionais ALPAS 21 / 2022

Para concorrer à Comenda Personalidade
Literária ALPAS 21, Nacional ou internacional
(residente no exterior), e receber o título de
comendador ou comendadora, o homenagea-
do(a) deve:
- ter livro(s) publicados ou participar das
publicações das Coletâneas Alpas 21
- ser acadêmico ALPAS 21 em dia com a
anuidade 2022
- ser indicado por acadêmicos ALPAS 21
- enviar seu currículo atualizado e a lista de
obras publicadas

A outorga da Comenda, pelas normas ALPAS 21,
é presencial, mas devido à pandemia faremos
também à distância.

À disposição para esclarecer dúvidas

Informações: gaya.rasia2020@gmail.com

Evento dia 12 / novembro, no Ritter Hotel, 
em Porto Alegre / RS.



Resultado geral do 37º Concurso Literário 

Internacional de Poesias, Contos e Crônicas

Homenageado   Silvio Parise (Estados Unidos)

Parabéns aos autores classificados. Cada conquista deve ser comemorada com paixão
e alegria. Os autores poderão receber certificado nos eventos literários ALPAS 21 em 12 de
novembro, 19 horas, no Ritter Hotel, em Porto Alegre / RS, ou certificado virtual sem custos.

Vencedores em Crônica Brasil
1º lugar – Criadouro de sapos Nelson Carús
2º lugar – O poder da arquitetura Carla Taíssa
3º lugar – Existe vida após a morte! Gildo Bortolotto

Destaques em Crônica Brasil
Terapia no café Nelson Carús
Cuca sem pressa Thaís Dal Molin
Caminhantes e errantes Thaís Dal Molin
Nossos filhos e
Companheiros de viagem Thaís Dal Molin
Nossa essência é o amor Lenir Santos Schettert
Perfume da paz Neri Capellari
O assassino ouro de tolo Paulo César dos Santos Santos
E o povo como está Paulo César dos Santos Santos
Prece à Gaya Liz Rabello
Pseudônimo arte Adriana Miguel
Alma iluminada Maria Elza Fernandes Melo Reis
Amor mútuo Claudio Mendes
As lágrimas do poeta Claudio Mendes
Terror da alma Claudio Mendes
Cuide em dos animais Conceição Maciel
Fuga da rotina Loreni Dalla Corte
Lembranças de viagens:
Crônica de uma cidade C. C. de Almeida
A educação se renova Rejane Bonadimann Minuzzi
Memórias em grafia
Escarlate Gisele Rocha

Destaques em Crônica Internacional
O destino inesperado de Mendonça Ferreira Jonatão
Mario Ndulo e o poder Angola
das cores

Vencedores em Conto Brasil
1º lugar – O menino e o vovô Lenir Santos Schettert
2º lugar – A dança dos
Pensamentos Zeli Scheibel
3º lugar – Poeta Juan Daniel Isernhagen

Destaques em Conto Brasil
A única menina da rua Matheus Fonseca
Pegando no sono Matheus Fonseca
Luizinho Matheus Fonseca
Sonho Maria Aparecida Cardozo
Doces lembranças
da infância Maria Aparecida Cardozo
A estação Elaine Severo
Recomeço Mª Elza Fernandes Melo
A tempestade
da paz Claudio Mendes
E segue o baile Paulo César Santos Santos
A cor de Jesus Paulo Cesar Santos Santos
O povo brasileiro
precisa de ajuda Paulo César Santos Santos
Zé das botas da
Amazônia Conceição Maciel
Cambiando Juan Daniel Isernhagen
Negro de 45 Juan Daniel Isernhagen

Vencedores em Conto Infantil
1º lugar – Quando a alma mostra
Camila Santos Sityá
2 ª lugar – Aninha e a felicidade
Maria Aparecida Nunes Azzolin
3º lugar – Fantasias de Arlequim
Antony Bredon

Vencedores em Poesia
1º lugar – O mar, a arte de amar
Antonio Donizeti Cruz
2 ª lugar – Mundo azul
Carla Schneider
3º lugar – Cortinas da vida
Maria Elza Fernandes Melo Reis



Destaques Poesia
Despedida Eduardo Fadul
Mutilação Liz Rabello
Trafegando vou Rosemari Silva da Veiga
Somos instantes Rejane Bonadimann Minuzzi
Amargo Antonio Donizeti da Cruz
Simples assim: uma pedra Antonio Donizeti da Cruz
O livro Adecir Chagas
Brumadinho Neri Capellari
Só de ti Gildo Bortoloto
Perguntas Gildo Bortoloto
A solidão da noite Luana Paiva
Poema primaveril Luana Paiva
Amigos / Irmãos Maria de Souza Cézar
Resiliência Doralina Jane da Costa Soilo
A nova poética Carlos Frederico
Onde você está? Michele Bianchi
Meu aconchego Conceição Maciel
Flores na alma Adriana Miguel
As pedras no meu caminho Heloisa Crespo
Gaiolas Heloisa Crespo
Confissões de um poeta Heloisa Crespo
Soneto Travessia Carla Schneider
Contemple as estações Carla Schneider
O livro me salvou Loreni Dalla Corte
Estrofes do amanhã Gisele Rocha
O amor venceu Paulo César Santos Santos
A vida é eterna Lenir Santos Schettert

Vencedores em Poesia Internacional
1º lugar – Armónico mundo
Ana Maria Manuel Rosa (Argentina)
2º lugar – Salar de magia
Samis Farias Thompson (ver país)
3º lugar – A estética da brisa poética
Mendonça Ferreira Jonatão (Angola)

Destaques em Poesia Internacional
Poético Edmar Leal (São Tomé e Príncipe)
A Silvio Parise Ana Maria Manuel Rosa (Argentina)
Quando a poesia canta
e espanta Mendonça Ferreira Jonatão (Angola)
Fraco é esse coração
Que te ama Mendonça Ferreira Jonatão (Angola)

Comissão julgadora
Rozelia Scheifler Rasia, organizadora do 37º Concurso Literário

Internacional de Poesias, Contos e Crônicas, agradece o trabalho
incansável da comissão julgadora. Júri em poesia: Claudio Rogério
trindade, Leonir de Lourdes Batista e José Hilton Rosa. Júri em crônica:
Dariely Barros Gonçalves, Evanir Barros e Zeli Scheibel. Júri em conto:
Nina Faraó, Nurimar Bianchi e Armênio Oyarzabal.

Marco inicial
Na verdade, tudo aquilo que sinto é

reflexo dos meus hábitos, de tudo que creio
amo e leio. A alegria de criar, compor fruto da
inspiração que brota de minha mente trazendo
felicidade, com uma mensagem bonita, é sem
dúvida sensacional! Não penso ter alcançado o
ápice do meu processo de criação, pelo
contrário, acredito estar iniciando o meu
aprendizado. No futuro, possivelmente essas
linhas representem uma etapa na qual iniciava
a construção de um estilo próprio. No entanto,
a pressa não existe em meu ser, tenho
somente à vontade de atualizar-me sempre
que possível.

O presente é muito curto e o futuro é
logo ali, por isso deixo o prezado leitor
enviando-lhe um forte abraço lírico expresso
da seguinte forma: Abra o seu sonho e o faça
realidade, transfigure os seus sentimentos e
seja feliz ao lado do seu amor e procurando a
harmonia com todos.
Carlos Frederico in: O Lapidar de Sonhos Escrita

(Scortecci – SP: 2014). @carlosfredericoescritor

A vivência cotidiana de um casal no
aconchego do lar é algo da mais profunda
felicidade, pois é desse convívio que a
sociedade é formada e assim resulta no porvir
em experiências de vida e aproveitamento de
cada etapa, dando exemplo aos mais novos. A
existência amorosa é deste modo, fruto de
tudo aquilo que temos de uma bela amizade.
Assim converte para o amor compreensivo e
companheiro. Desta maneira permanece o
eterno sentimento – mor.
Carlos Frederico in: Coletânea Internacional Solene
Mente (Editora Gaya – RS: 2021).
@carlosfredericoescritor

Vivência cotidiana



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

Conosco nesta edição:

Maria Teresa Freire, Elaine dos
Santos, Adriano Luís Turelli Spezia,,
Zeli Scheibel, Valéria Guerra Reiter,
Liz Rabello, Carlos Frederico, Lenir
Santos Schettert, Vera Salbego, José
Hilton Rosa, Luana Paiva, Cecilia
Pires, Diana Balis, Lahissane,
Rozelia Scheifler Rasia e Armênio
Oyarzabal.
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