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Não há lado vencedor em uma guerra.
Os conflitos armados atendem demandas do mal,
ceifam vidas inocentes e desestabilizam o mundo.

Pense... É hora de pensar, de buscar o conforto de um
abraço amigo, de ouvir alguém dizer que gosta de você., que
pensa em você quando escreve, quando lê, quando ouve uma
música, quando sente a brisa suave de um amanhecer...

As guerras são resultados indesejáveis da intolerância
humana, apesar de todas as mentes brilhantes que
diariamente trabalham pelo desenvolvimento, pelo avanço
tecnológico, pela expansão do conhecimento.

O mundo assiste com tristeza ao conflito armado que
destrói vidas em nome do poder. Não bastasse o lamentável
número de vítimas da pandemia, contabilizamos agora mortes
classificadas como efeito colateral da guerra que envolve
Rússica X Ucrânia.

Já escrevemos aqui que o mundo está doente, que
dvemos nos cuidar e cuidar da nossa gente, mas parece que
equilíbrio psicológico não é o forte em alguns líderes
mundiais...

A paz invadiu o meu coração
De repente, me encheu de paz
Como o vento de um tufão
Arrancasse meus pés do chão...

Na poesia de Gilberto Gil está o
romantismo da paz como caminho de
unidade, da revolução pelo diálogo, pela
vida.

A vida é feita de atitudes.
É nossa vez...
Dizemos não para todas as formas

de guerra, de conflitos que matam. Nosso
sim é sempre pela vida.

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 na Academia Internacional de Artes, 

Letras e Ciências ‘A Palavra do Século 21’ – cadeira 78.
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Por que quando alguém vai preso por qualquer que seja
o o motivo, torcemos para que apodreça na cadeia, julgamos e
repudiamos a pessoa, mas quando acontece com nosso filho
pedimos por misericórdia e sofremos por ele? Onde está a
compaixão? Será que nos tornamos tão frios que não
conseguimos nos colocar no lugar do outro e entender um
pouco a dor do próximo? Quantas pessoas estão sofrendo e pre-
cisando de ajuda, precisando de alguém que tenha compaixão?

Muitos estão perdidos, precisando de uma luz, um norte
ou uma mão amiga... E se estivéssemos em situação de rua ou
desempregados, ou mesmo com câncer? Não buscaríamos ajuda
e não esperaríamos misericórdia e compaixão? Pense nisso e
reflita... O que você está fazendo por si mesmo e pelos outros ao
seu redor? Fique firme!

Resumo

Camilla Poubel

Dia nublado, praia quase deserta
Caminho sobre a areia molhada
Chegando  próximo ao mar
Sinto bater a água fria nos pés
Meus pensamentos voam
Vou deixando as marcas na areia
De repente uma garça interrompe  
Fico extasiada no caminho
Contemplo sua beleza
Hora corre para o mar
Hora foge dele sem cessar
Percebo que também deixa marcas na areia
Olho para trás
Percebo que muitas marcas 
carimbam a areia
Marcas que o vento faz
Desenhos que a água deixa ao recuar
Sinais de vida no mar
Olho em todas direções 
Percebo que passos vão e vem
Passos largos, apressados
Curtos,  descompassados
Pés pequenos, médios e grandes
Todos deixando sua marca 
Na areia do mar.

Marcas
na areia

Liséte Sehnem

Produção literária

Não acredite cegamente em tudo
que ver publicado. Checar a informação
e a fonte separa verdades e mentiras.

A MELHOR DEFINIÇÃO SOBRE GUERRAS

Erich Alfred "Bubi" Hartmann foi um piloto de
caça alemão durante a Segunda Guerra Mundial e o ás de
caça de maior sucesso na história da guerra aérea. Ele voou
em 1.404 missões de combate e participou de combates
aéreos em 825 ocasiões diferentes.
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Um homem vazio
está de partida
carrega alma sem calma
um karma
Deságua lodo no rio

Um homem vazio
está de chegada
carrega alma penada
um karma
deságua no mar
mata tudo o que é vida!
Não sobra nada...

Liz Rabello



O silêncio da manhã é envolvente. Torna o despertar preguiçoso,
vagaroso, gostoso. É bom despertar na calma do dia amanhecendo, com o sol
se formando e mostrando, orgulhoso, seu brilho resplandecente. Assim os
habitantes desse dia glorioso também acordam. Iniciam sua movimentação. Os
sons da vida diurna que a luz do sol ativa.

A sinfonia dos pássaros, do balançar das árvores e das plantas vem
acompanhada de outros sons. Latidos. Os cães também saem do seu sono que
apazigua suas manifestações e se põem em atividade. Isso significa que dão o
ar da graça latindo para qualquer coisa que se movimente.

O latido distante encontra eco no próximo e assim se desencadeia
trilha sonora que percorre a vizinha. Chega até o jardim da minha casa, onde
dois pequenos dogs muito sapecos, se acham no direito de responder à
‘conversa” de seus vizinhos. Eles respondem a cada um, entusiasmados com
aquela troca de impressões sonoras, sobre transeuntes, outros cachorros
passantes, carros e motos que buzinam, folhas e papéis que voam, ou
simplesmente pelo prazer de dar um latido. Incomodativo, quase sempre.

Esse comportamento generalizado não é só ao amanhecer. Nesse
período do dia, chama mais atenção, pois o bairro todo e a rua toda estão
sossegados. Emergindo da noite sonolenta, de modo lento, sem pressa, pois
ainda são seis horas da manhã. Nesse horário, a única pressa é preparar um
café cheiroso e saboroso. Realisticamente analisando, os cães latem o dia todo.
É só um deles começar que seus fiéis seguidores do latido respondem em alto e
bom tom. Algumas vezes dão sinal de alguém desconhecido que se aproxima
do portão, de alguma situação estranha acontecendo na rua que nós,
distraídos com afazeres não nos damos conta.

Entretanto, a ‘latição’ não fica incólume. Iniciam-se, igualmente, os
comandos dos donos: “quieto Neguinho!” Outro exclama: “calado Zeus!” Outro
grita: “Sossega!” Mais uma ordem brava: “Para com isso! Já lá para trás”! (Essa
é a minha fala!). São os meus, que na realidade pertencem à minha filha, mas
estão passando uns dias comigo, assim como ela. Um deles, o Pingo é
insistente. Faz-se de rogado. Tem que dizer a última palavra, ou dar o último
latido. Sempre meio rebelde aos comandos. O outro, Dick, é mais obediente. E
como adora carinho, vem logo falar comigo. Não gosta de nos desagradar.

Então, paro para escutar toda aquela balburdia. Ainda tem vizinho que
alguns acham que é louco e outros têm certeza que seja louco, porque
literalmente conversa com os dois cachorros que têm. E o pior da loucura: o
maior deles, o Marley, responde! Eles, dono e cão, travam um diálogo
absurdamente estranho, mas muito compreensivo aos dois. O outro, na
realidade uma cadela, a Pipoca, fica observando os dois conversando,
teimando e não se mete. Mas, fica junto, não sei se apoiando o dono ou o
Marley. E o trio faz isso comumente.
O pior é o cãozinho da vizinha da frente (do outo lado da rua). O bichinho,
pequeno, late o tempo todo, um latido ardido. Não sei como não fica rouco.
Abrimos o portão e ele late e continua. Dá um intervalo. Fechamos o portão,
ele late e continua. Só prendendo para o cãozinho ficar quieto. Os outros que
essa mesma vizinha têm, dois pastores, são bravios. Ficam presos e quando
passamos em frente a casa os latidos são furiosos. O mais doce de todos é uma
Golden Retriever, linda, quieta e dócil. Sempre passeia com os donos que têm
uma filhinha pequenina, muito graciosa.

A conversa de vizinhos
Maria Teresa Freire

Quando a Golden (não
sei o nome) passa pela rua a ca-
chorrada fica louca! Latem de-
sabridamente. A Golden nem
dá bola. Elegância a toda pro-
va! Tem outro cãozinho que sai
a passear com as donas. Vai
bem à frente e volta para dar
um ‘cheirinho’ nelas. E assim
faz durante todo o passeio. Vai
adiante, volta e vai novamente.

O dia passa com o som
dos latidos preenchendo as ho-
ras. Quando não ouço os cães,
estranho. Mas é raro acon-
tecer. Sempre tem um que late,
lembrando aos outros que a
vidinha rotineira deve ser
acompanhada de suas presen-
ças sonoras. Quase todas as
casas têm um ou mais cães.

Alguns saem a passear,
outros permanecem em seus
jardins e quintais. De uma
forma ou de outra, fazem
companhia aos seus donos.
Pequenos, médios ou grandes
se fazem presentes em nossas
vidas, são fiéis em sua afeti-
vidade, não trocam o dono por
ninguém. Retribuem os cui-
dados e o carinho que temos
por eles com um amor incon-
dicional, uma escolha insu-
bstituível. E quantas vezes te-
mos neles a companhia neces-
sitada, o aceite sem repro-
vações, e até o apoio para si-
tuações extremas. Pois que la-
tam, mas continuem conosco!

Produção literária



Leitura

O desenvolver do gosto
pelas Letras é bastante salutar,
pois apura o uso do idioma
Português e propicia o pensa-
mento crítico da sociedade em que
vivemos além de dar uma contex-
tualização mais ampla do planeta
em que habitamos.

No nível escolar, o resul-
tado é percebido pelos Docentes já
que os Educandos passam a es-
crever de modo mais correto e a
criatividade surge de modo espon-
tâneo em plena juventude, a digna
primavera da vida. Ler é sem dúvi-
da uma boa prática.

Basta temos temas gera-
dores tornando dinâmicas as aulas,
além do conteúdo programático,
formando assim cidadãos repletos
de sabedoria e prontos para reno-
var a sociedade para a qual irão
substituindo gradativamente as na-
tigas gerações com novidades
tecnológicas e atitudes humanistas
tão bem recebidas em qualquer
época, certos de que a justiça, a
fraternidade e o amor sempre de-
vem pertencer aos hábitos de um
indivíduo.
Carlos Frederico – RJ.  
@carlosfredericoescritor

Feliz ser

Amor e vida.
Paixão e vivência.
Algo além da vã experiência
Surge simples em plena existência
A pura alma na sua essência
Amar é viver
E de modo feliz ser.
Carlos Frederico in.: Vozes de Minh´Alma
(2017). @carlosfredericoescritor

Formosa dádiva

Surgindo de formas variadas
Incorretas e imprecisas
Em momentos de alegria ou de 
tristeza
De lágrimas ou de risos
Mas de maneira deslumbrante, 
Como que por encanto
Como se fora um estalo
De nervos e feixes celebrais 
Algo tão igual e diferente
Como a chuva, o mar e a água
Um sutil toque mágico, talvez
Mas certamente uma dádiva
Seja como for,
Real ou imaginária
A luz surge e transluz
Um breve instante de graça
Carlos Frederico in.: Antologia Scortecci 35 
anos (SP: Editora Scortecci, 2017). 
@carlosfredericoescritor

O passar dos tempos

Com o passar dos tempos, eras
Contam-se menos as primaveras
E por todas passamos com algumas 
querelas
Pode-se verificar a leveza das velas. 
Com o passar dos instantes
Diminuem os livros em estantes
Os circulares e experimentações 
ficam distantes
E a pressa cede lugar à calma de 
antes. 
Como passar dos anos
Diminuem-se os breves planos
E pouco nota- se os aeroplanos
E verifica- se na cidade alguns 
insanos
Como passar da existência, 
Os jovens refletem as suas carências
A vida surge com mais abrangências
E a saúde repete-se com freqüência.
Carlos Frederico in.: Variante Lumear & 
Outros Poemas (RJ: Editora do Autor, 2005). 
@carlosfredericoescritor

Mulheres resolvidas, independentes, deter-
minadas e antenadas... Que lutam contra as injustiças,
que questionam, que não aceitam opressões e que
gostam de "voar" livremente...

Mulheres perigosas que acordam cedo, que
trabalham, batalham, estudam, cuidam da casa, dos
filhos e dos filhos de tantas outras.

Mulheres que enquanto todos dormem,
ainda trabalham, ou simplesmente leem ou escrevem
sob a escuridão e a luz das estrelas.

BRUXAS, mulheres loucas, desequilibradas,
assim como chamaram Joana da Espanha.

Mulheres espiritualizadas, misteriosas e
profundas.

Que se encantam, são alegres, brincam, e a
muitos encantam.

Feiticeiras encantadoras que atraem pelo
poder que despertam porque simplesmente fazem a
hora e não esperam acontecer...

Mulheres, guardiãs de todas as vidas...
Que carregam dentro de si o poder de gerar

os novos filhos da Terra e de guiá-los pela vida.
BRUXAS intuitivas, de sexto sentido revê-

lador. Mulheres místicas, dos conhecimentos e
tradições milenares herdados de suas ancestrais.

Mulheres Bruxas, feiticeiras dos chás, das
ervas milagrosas e de rezas repletas de súplicas e
lágrimas implorando a cura de um filho ou dos filhos de
tantas outras irmãs BRUXAS.

Mulheres de dores, chagas, feridas profundas
tantas vezes disfarçadas através de um sorriso e
lágrimas sufocadas e camufladas por detrás da ma-
quiagem.

Mulheres que despertam amor e ódio
simplesmente por pensar, argumentar, questionar e
posicionar.

Mulheres que servem e vivem a amparar,
criar, acolher e gerar.

Mulheres fantásticas e surreais, que realizam
e constroem sua própria história.

Feiticeiras, endiabradas, filhas do mal que
não ajoelham e nem abaixam a cabeça.

Mulheres perigosas, que ficam lendo e
enchendo a cabeça com ideias estranhas...

BRUXAS inconsequentes e loucas que ainda
continuam sendo queimadas e torturadas pela fogueira
da ignorância e do preconceito.

Que continuam sendo amordaçadas,
acorrentadas e condenadas as masmorras frias do
silêncio, da solidão, da opressão e da covardia.

BRUXAS, mulheres modernas descendentes
daquelas mulheres do passado que eram também
irmãs, filhas, netas mães e avós, mas que foram
também chamadas de BRUXAS!!!

Talvez porque despertavam medo quando
descobriam sua força e poder, ou simplesmente por
lutar pelo seus direitos escolhendo como gostariam de
viver...

Bruxas

Carlos

Frederico

Produção literária

Viviane Mendonça



Um filme simples, que encanta justamente por sua
simplicidade. "Tomates Verdes Fritos" traz uma história sutil sobre
amor e amizade, contada de uma forma bastante atraente. No
entanto, nem todo tipo de público se deixará envolver pela
produção.

A história é bastante simples, sem reviravoltas surpre-
endentes ou tramas paralelas mirabolantes. Tudo começa quando
Evelyn Couch, uma esposa dedicada que vive de tentar apimentar
seu morno casamento com aulas especializadas, acompanha o
marido em uma visita à tia que mora em um asilo. Por não ser bem
recebida pela antipática velhinha, Evelyn passa essas ocasiões na
sala de espera e é lá que conhece Ninny Threadgoode, uma senhora
simpática que começa a lhe contar a história de amor e amizade
entre duas mulheres. Não é uma trama explícita ou chocante, muito
menos uma apologia direta ao homossexualismo, já que esse
aspecto fica apenas subentendido. É, acima de tudo, uma história de
amor, que, assim como todas as outras, passa por momentos difíceis
e alegrias recompensadoras.

Ao mesmo tempo em que o enfoque começa a ser dado nos
personagens de Evelyn e Ninny, a trama principal logo migra para a
história das duas mulheres, Idgie e Ruth. A primeira sempre foi uma
menina com ares de rebeldia e só ouvia seu irmão mais velho,
Buddy, que morre em um trágico atropelamento de trem. Após o
acidente, Idgie se torna ainda mais arredia, mas Ruth, que era
namorada de Buddy, após algum tempo, passa a tentar se aproximar
da garota a pedido de sua mãe, que deseja que a filha se comporte
como as outras moças decentes e de família.

S é t i m a a r t e

Evelyn Couch visita 
um parente em um 
lar de repouso para 
idosos, e lá, encontra 
Ninny Threadgoode, 
uma senhora que a 
traz uma nova 
perspectiva através 
de contos do seu 
passado dando a 
Evelyn confiança 
para mudar sua 
própria vida para 
melhor.
Filme de 1992,
Diretor:
Jon Avnet
Música:
Thomas Neuman
Elenco:
Mary Stuart 
Masterson, Kathy 
Bates, Jessica Tandy 
e Mary-Lo Parker.  

José Hilton Rosa

A cegueira
me
alcançou

Sigo as passadas da escrita, 
esqueço às vezes por onde devo andar
lembro onde ouvi uma palavra
vesgo na história, volto a procurar 
só encontro gratidão
a dúvida me leva para onde sai
volto de cabelos brancos
ainda procurando a sorte
sinto o coração com arritmia normal
quando assento no banco da espera, até durmo
viajo por lugares que somente minha cabeça voa
acordo com um chamado amigo
com o coração no lugar certo
repouso meus sonhos como nasci.

Produção literária

Esperança

Acho importante termos esperança,
principalmente porque vivemos
num tempo realmente sombrio
e, repleto de violências 
contanto de inseguranças.
Porque se não acreditarmos em nós mesmos
e, assim tocarmos para frente
tanto o que constantemente criamos
porque continuamente plantamos
realmente excelentes sementes
diante um tempo de revoltas, dores e prantos
que tanto nos afetam
devido as emoções e os enganos
que, lamentavelmente tanto vemos
em nossos agitados cotidianos.
Daí a importância da esperança,
caso contrário seremos absorvidos
e, assim atraídos
à nesse mal também existirmos
para, assim contribuirmos
com a terrível insegurança.

Silvio Parise
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Não sei a autoria da frase acima, mas
usei-a com a permissiva licença da justiça que a
mesma representa.

A mulher contemporânea é não
apenas moderna, antenada, descolada e
conectada, mas também guerreira, destemida,
certeira, verdadeira, ainda que isso vá contra a
média do pensamento retrógrado, caolho e
machista de que lugar de mulher é em casa,
cozinhando, lavando, cuidando dos filhos e do
marido.

Lugar de mulher é onde ela quiser,
quando ela quiser, com quem ela quiser e
fazendo o que quiser.

A maldade de alguns homens (minús-
culos, como o h da grafia) é tão intensa e tão
deselegante, além de ignorante, ao ponto de
permitirem piadas infames do tipo “não existe
mulher feia, você é que bebeu pouco...”

O padrão de beleza estabelecido na
cultura social e proliferado, pasmem, pelas
próprias mulheres, é na verdade um gatilho
para atitudes preconceituosas, de absoluta falta
de respeito com nossos semelhantes, mulheres
e homens, pois conquistas e sucesso não estão
associados a beleza.

O poder de uma mulher está na sua
capacidade de ação e reação, de pensar, de
fazer sua vida acontecer, de nascer para o
mundo e embelezarem um jardim como as
rosas, não deixando de reservar espaço para
aqueles espinhos que fazem sua defesa.

O poder de uma mulher está na sua
capacidade de amar incondicionalmente seus
pais, seu namorado/sua namorada, seu
marido/sua esposa, seus filhos e filhas, amigos
e amigas.

O poder de uma mulher está na sua
capacidade de ser dura e ser meiga, de ser
sensível e ser uma fortaleza, de ser uma gatinha
fofa ou uma leoa selvagem, de saber colocar-se
no mercado de trabalho como profissional com
qualificação para o melhor desempenho das
funções que lhe são atribuídas.

O poder de uma mulher está na sua
capacidade de ser... Mulher.

Não há mulher mais

bonita que aquela que

trabalhar duro para

produzir os resultados

que quer.

Armênio 
Oyarzabal

Vamos publicar
teu livro?

A Editora Gaya
espera teus originais 

para análise.

Rozelia Sheifler Rasia
Armênio Oyarzabal
Editores

Produção literária

O coração que esmiúça,
Os problemas desta vida.
Às vezes dói e soluça,
Mas também cura ferida.
Amor é assim como um gato,
Sete vidas há de tê-las.
Mas no primeiro maltrato.
Já se esquece de vivê-las.
Pioneiro é o ser que acredita,
Num mundo novo e melhor.
Deixando o chão que habita,
Faz nossa pátria ainda maior.
Na minha existência incerta,
Um marinheiro do existir.
Busco uma praia deserta,
Busco um mar por descobrir.

João Riél

Epifania

Próxima edição: maio / 2022.
Edição cooperativada: R$ 40,00 a página.
Endereço: Benjamin Constant, 71
Cruz Alta / RS
CEP: 98025110
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Rita Castanheira

Mulheres 
inspiradoras

Minha amiga, Karine

Lopes idealizou um livro sobre
Mulheres que inspiram o Litoral
Norte do Rio Grande do Sul, a
mim, coube colocar esta ideia no
papel.

Para compor a obra,
escolhemos mulheres que den-
tro de diferentes contextos
inspiram outras pessoas e influ-
enciam a sociedade de forma
positiva. Dentre elas, todas
encontraram dificuldade de se
reconhecer como alguém ins-
pirador.

Nós, tão acostumados
com o viés histórico positivista,
não conseguimos nos ver com
papel de protagonista na his-
tória.

Precisamos naturalizar
a micro-história; escrever e pes-
quisar histórias de personagens
não conhecidos, mas impor-
tantes. A história por muito
tempo deu ênfase aos grandes
“heróis”.

Neste mês que
comemoramos o Dia Interna-
cional da Mulher, quero te
deixar um recado:

Tu inspiras e te inspiras
e neste ciclo mudamos o
mundo! O que pra ti é rotineiro
e comum, marca a história de
alguma forma.

És História viva, cíclica,
em plena construção!

Feliz Dia da Mulher!

Produção literária

Minha mãe, minha inspiração

No passado, não existiam escritores, as histórias eram contadas oralmente e por
tradição transmitidas de geração em geração. As pessoas ouviam e passavam adiante da forma
que entendiam. Diante disso, quando alguém me pergunta qual a mulher que me inspirou
escrever, a resposta é imediata, foi a mesma que me deu a vida.

Minha mãe, Dona Valda, não sabia ler, mas reunia os filhos ao redor da lareira
improvisada e contava as histórias que ouvia. Falava sobre os mistérios da vida, sem saber que
estava formando uma futura escritora.

Os anos foram passando e já crescida, quando a saudade chegava eu ia visitá-la, nada
era melhor que um colinho de mãe. Matava a saudade e nossas conversas recarregavam minhas
energias, seus conselhos me davam a direção que eu precisava.

Mais tarde, ela já perto dos cem anos, administrava seus afazeres com bom humor,
disposição e sabedoria. Eu olhava para ela e me perguntava se seria este o segredo da arte de
viver saudável. Segundo a ciência, o maior segredo para chegar aos cem anos é viver com
equilíbrio e bom humor. Isso ela me ensinava na prática, quando mesmo com idade avançada,
ainda disposta, cuidava das flores, das verduras no quintal e perto do meio-dia entrava para
fazer o almoço com a cesta cheia de temperos. Ela não tinha ideia, ou talvez tivesse, do que me
ensinava. Aprendi com esta sábia senhora a arte de equilibrar os pensamentos em meio a
natureza, isto é viver com sabedoria. Ela sorria ao dizer “as limitações fazem parte da vida,
vencê-las faz parte da boa vontade”. Com essas palavras ela me empoderava e eu saía de sua
casa com a alma reabastecida e com os meus sonhos fortalecidos.

Por isso, quando me perguntam qual escritora me inspirou a escrever, eu respondo,
admiro muitas, mas foi minha mãe que me estimulou a estudar e a escrever. Ela me inspirou a
olhar para frente e ver a vida quando dizia: “filha, você é capaz, basta ter vontade, estudar,
sonhar e realizar. Embora eu não tenha estudado e não tenha escrito nada, você pode fazer o
que quiser para deixar o seu legado para filhos e netos”. Neste momento ela desenhou na
minha mente a vontade de escrever histórias.

Um dia ela concluiu nossa conversa com o seguinte dizer “Quando as coisas não
funcionarem do jeito que você gostaria, não se perca na ilusão de que a vida seria melhor sem
desafios. Sempre vão existir altos e baixos. Não há lágrima sem sorriso, nem sorrisos sem
lágrimas. Perfeição não existe neste mundo e é bom que seja assim, porque temos mais
espaços para nos desenvolver como seres pensantes que somos”.

Entre outras conversas, um dia, ela me olhou pensativa e ponderou: “A decepção está
na nossa cabeça, não se permita ficar neste quadro mental, muitas vezes me decepcionei por
muitas coisas, das quais nem lembro mais, contudo sempre passou. Tenho muito o que fazer,
não dá para ficar alimentando ideias destrutivas”. Então fixou o olhar ao longe e concluiu: “Não
posso me dar ao luxo de sentir tristeza ou preguiça, preciso manter-me ativa... a vida é curta”.
Depois, ela baixou a cabeça, endireitou o pano na sua velha máquina de costura e seguiu
costurando. Minha mãe, partiu aos 99 anos.

Ela foi a minha contadora de histórias, as narradas popularmente e as dela, com seus
ensinamentos de vida me ajudaram a entender o mundo e me motivaram a escrever a minha.
Hoje, posso continuar a me alimentar das lembranças das nossas conversas que guardo como
num arquivo, que posso acessar sempre que eu precisar, e com certeza ela vai estar ali.

Nesta “vibe”, como dizem os jovens, encontro a razão para manter os meus
pensamentos focados na escrita ou no que estou fazendo. As boas conversas que tivemos,
estimularam-me a escrever.

Tem uma pergunta que me faço sempre: como eu gostaria de deixar meu legado? Não
tenho uma resposta, pois estou ainda na estrada a produzir, entendendo a dinâmica da vida e
para tanto, procuro um jeito de me reinventar dentro e fora da escrita, para dar o melhor que
posso aos meus leitores. Por isso, não desisto de mim mesma; sou quem sou, prossigo dentro
do meu estilo, do contrário perderia minha essência.

Zeki Scheibel



Abordando o centenário da Semana de Arte
Moderna no Brasil, um pouco de variações sobre
Modernismo e Modernidade, antes e depois. A moder-
nidade vinha a reboque da industrialização incipiente no Rio
e São Paulo, no rastro do auge e crise da economia cafeeira
ao longo do Vale do Paraíba, acarretando intensa criativi-
dade e forte agitação social, cujo epílogo foi a Revolução de
1930. Depois da Proclamação da República os negócios
prosperaram nas duas cidades. Entre 1910 e 1920, cerca de
400 greves foram realizadas e, no ano de 2022 foram fun-
dadas a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino e o
Partido Comunista. À margem, o Rio Grande do Sul vivia um
primitivo surto desenvolvimentista.

O escritor Graça Aranha, autor de O Espírito
Moderno foi escolhido para fazer o discurso de abertura da
Semana de Arte Moderna no salão lotado do Teatro
Municipal de São Paulo.

“Para muitos de vós a curiosa e sugestiva exposição
que gloriosamente inauguramos hoje, é uma aglomeração
de “horrores”. Aquele Gênio supliciado, aquele homem
amarelo, aquele carnaval alucinante, aquela paisagem inver-
tida se não são jogos da fantasia de artistas zombeteiros,
são seguramente desvairadas interpretações da natureza e
da vida. Não está terminado o vosso espanto. Outros
“horrores” vos esperam. Daqui a pouco, juntando-se a esta
coleção de disparates, uma poesia liberta, uma música
extravagante, mas transcendente, virão revoltar aqueles
que reagem movidos pelas forças do Passado. Para estes
retardatários a arte ainda é o Belo.”

Esta dicção, entretanto, não pretende ser um
prolongamento da velha polêmica entre Platão, mais
moralista, e Aristóteles, mais “moderno”, há 2.500 atrás. O
Movimento aqui era, na verdade, uma substituição de
cânones, agora adequados, com as tintas tropicais, à
brasilidade emergente. Lembremo-nos que neste momento
são intensas, também, as preparações para os festejos do I
Centenário da Independência. E ainda que os organizados da
Semana estivessem imbuídos da importância da
incorporação das raízes nacionais à expressão artística da
cultura, não se deram conta de que neste exato momento
nascia no Rio o samba, que se confundiria com “Aquarela do
Brasil” , de Ari Barroso, numa paródia do Hino Nacional.
Ainda assim, a Semana sacudiu os espíritos da época e
contribui para cimentar um caminho que já vinha sendo
trilhado por pioneiros. Veja-se, por exemplo, como Manoel
Bandeira, em 1917 já escrevia fora das regras parnasianas:

Centenário da Semana de Arte Moderna

Paulo Timm
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Desencanto

Eu faço versos como quem chora
De desalento... de desencanto...
Fecha o meu livro, se por agora
Não tens motivo nenhum de pranto.

Meu verso é sangue. Volúpia ardente...
Tristeza esparsa... remorso vão...
Dói-me nas veias. Amargo e quente,
Cai, gota a gota, do coração.

E nestes versos de angústia rouca

– Eu faço versos como quem morre.

A Semana, portanto, não inventou o modernismo,
mas contribuiu para sua expansão. Matéria do BRASIL DE
FATO assinala as palavras do paladino da Semana de Arte
Moderna, Mario de Andrade:

“A veia crítica foi a espinha dorsal da Semana de
Arte Moderna de 1922, concebida como uma resposta às
comemorações oficiais do bicentenário da independência no
mesmo ano. A tentativa de ruptura com as estéticas do
passado e de construção de uma identidade genuinamente
nacional nas artes foi condenada pelos conservadores da
época. Para o poeta, faltou no discurso “maior angústia do
tempo, maior revolta contra a vida como está”. Em vez
disso, disse ele, “fomos quebrar vidros de janelas, discutir
modas de passeio, ou cutucar os valores eternos, ou saciar
nossa curiosidade na cultura”. Em um apelo final, indicou o
caminho para superar o distanciamento, “Se de alguma
coisa pode valer o meu desgosto: façam ou se recusem a
fazer arte, ciências, ofícios. Mas não fiquem apenas nisto,
espiões da vida, camuflados em técnicos da vida, espiando a
multidão passar. Marchem com as multidões”.

Dele, a propósito, o Poema ODE AO BURGUÊS, lido
na ocasião, carregado de diatribes:

Eu insulto o burguês! O burguês-níquel
o burguês-burguês!
A digestão bem-feita de São Paulo!
O homem-curva! O homem-nádegas!
O homem que sendo francês, brasileiro, italiano,
é sempre um cauteloso pouco-a-pouco!
Eu insulto as aristocracias cautelosas!

Imaginem estas palavras proferidas, nos dias de
hoje, em alguma sala de espetáculo, lamentavelmente ine-
xistente, em Torres! E não se pense que São Paulo era,
então, uma metrópole, Este condição, dir-se-ia do Rio de
Janeiro, capital do país, com elevada presença de estran-
geiros e já remodelada pela ação de Osvaldo Cruz e Prefeito
Pereira Passos.



Mas na Semana de Arte Moderna , São Paulo é mais
promissora, com protagonistas no campo de economia, da
política e da cultura mais articulados do que o Rio. Teve a
iniciativa que faltou ao Velho Rio e confirmaria isso na
década seguinte com a criação da Universidade de São
Paulo. Curiosamente, não só como uma nova fisionomia mas
distintos interesses e percepções que se arrastarão pelas
décadas seguintes, com sentido sempre muito crítico à
Revolução que se processava com epicentro na capital da
República. Não por acaso, depois do vendaval que sepultou
o Nacional-Desenvolvimentismo, foi de São Paulo que
surgiram movimentos e líderes renovadores da Política
Nacional, como FHC e Lula...

Tais observações derivam de dois registros críticos
recentes: O livro de Ruy Castro, As vozes da metrópole —
Uma antologia do Rio dos anos 20 -, recém publicado pela
Companhia das Letras e um artigo na FSP do Professor de
Literatura Brasileira na URGS, L.A.Fischer, “Consagração da
Semana de Arte Moderna impôs falsa ideia de que SP foi o
berço do Modernismo.”

Centenário da Semana de Arte Moderna

Paulo Timm
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Ambos sustentam a ideia de que a apologia da
Semana impôs uma falsa ideia de que São Paulo foi berço do
modernismo no Brasil e até postulam que isso só teria vindo
a ocorrer em pleno regime militar, em 1972. Fischer
sustenta que a “divinização da Semana de 22, estabelecida
há pelo menos cinco décadas, impôs a falsa ideia de que o
movimento paulista foi o berço da modernidade no país e
de que dele dependeu tudo o que de bom e ousado
aconteceu na cultura brasileira, contra um suposto
reacionarismo empedernido de cariocas e de todo o resto
do país. Ambos têm apontado, além de Bandeira, um elenco
respeitável de autores avant la lêtre de 22 que jamais
poderão ser classificados de “pré modernistas”. “Algo assim
só caberia, como de resto admitiu Mário de Andrade em
famosa conferência (lida no Rio) de 1942, em uma cidade
rica, mas provinciana, como São Paulo.”, diz Fischer.

Aos 100 anos, portanto, da Semana que lançou São
Paulo como novo epicentro do país e às vésperas de uma
nova eleição para Presidente da República que poderá rever
o Brasil Moderno, nada melhor do que ouvir outras vozes
além dos paulistas e seus apólogos sobre aquele período de
forte inquietação cultural.
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Fim de tarde na Ilha de Paquetá, verão, um
espetáculo à parte. Crianças, cães, senhoras, homens,
mulheres, quase todos levando em suas mãos uma
casquinha de sorvete, ou sorvendo um gostoso e nutritivo
assai.

O bairro-ilha ainda mantém características
peculiares. Tombada pelo IPHAN. Entre rugosidades do
passado centenário e colonial, o ontem e o hoje se
encontram neste recanto. A Pedra da Moreninha, que se
localiza no fim da praia com nome homônimo é uma das
atrações culturais e românticas da Pérola da Guanabara,
alcunha que nos remete a um tempo inesquecível: os anos
Dourados.

Não foi à toa que Orlando Silva nos versos abaixo
homenageia lindamente a terra dos tamoios:
“Nestas noites olorosas
Quando o mar, desfeito em rosas,
Se desfolha à lua cheia
Lembra a ilha um ninho oculto
Onde o amor celebra em culto
Todo encanto que o rodeia
Nos canteiros ondulantes
As nereidas incessantes”

Dizem que toda noite, uma noiva apaixonada, cujo
o noivo fugiu do altar, aparece vestida de branco na Pedra
da Moreninha. Ela se suicidou, se atirando às águas, nos idos
dos anos Cinquenta.

E no ano de 1950, na pequena e histórica Ilha de
Paquetá nasceu um menino bem robusto, ele trazia em sua
bagagem hereditária o olhar de seu avô, a inteligência de
sua mãe, e o colonialismo de seus antepassados
latifundiários, ele atravessou a Baía de Guanabara, nos idos
de 1980, para ocupar um cargo eletivo, em Brasília. Sua vida
agora se resumia a jantares, sessões plenárias, e projetos-
de-lei. Seus progenitores, mantinham a casa de veraneio na
paradisíaca ilha, porém o povo ilhéu, principalmente os que
residem na famosa Colônia de pescadores, nunca via a vida
mudar...

As Escolas públicas locais, Municipal e Estadual por
vezes não tinham verba para colocar nem merenda na mesa
de seus alunos. E um filho da terra, ou melhor dizendo, da
ilha: desfrutava do bom e do melhor no Parlamento público
federal, sem pensar muito em boas políticas de alteridade
social. O impacto que a desigualdade causa na vida do
brasileiro é algo que beira à insanidade, no que o termo
possa ter de assaz irresponsável.

O fantasma do Senador

Valéria Guerra Reiter
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Paquetá é um relicário, que guarda histórias e
estórias, personagens como Dom João VI, Carlos Gomes,
Pedro Bruno, Orestes Barbosa, Meia-Sete, Valéria Guerra
Reiter, Ricardo Lomba, campeão internacional de tênis-de-
mesa, lá residiram, e podem constatar que o local é um
portal do presente, do passado e do futuro... para outras
dimensões. Basta dizer, que a árvore Maria Gorda, um
baobá centenário, mui visitado pelos turistas, caminha a
noite pela Ilha. O baobá fora plantado na Praia dos Tamoios,
em 1627, e costuma dar sorte.

Leandro, um pescador da ilha, que era trineto do
escravo João Saudade, trazia no seu coração e mente, a
verdade histórica, a que muitos chamavam de lenda, mas
que segundo ele, era a verdade mais cristalina. Seu trisavô
morria de saudade de sua trisavó, Januária, pois dela fora
separado: após passarem por quarentena na Ilha de Brocoió,
que se localiza em frente à Ilha de Paquetá. Lá naquelas
décadas de escravidão no Brasil, muitas vezes, os casais
eram separados, ao serem comprados por seus donos. E
Laureano, o filho do casal, foi alijado do convívio de seu pai,
quando o último permaneceu na Ilha nacional, e a escrava
Januária foi levada à outras paragens, com seu filho.

Dizem, que o senador Rodrigo quando era pequeno
viu o espectro do último cacique Guaixará (rei dos
demônios) tomando banho de mar, na Praia do Parque
Darke de Mattos, ele saiu correndo chorando, pois, o índio
era muito alto e forte. Aliás, existe um busto em
homenagem a este último índio tamoio, que morreu lutando
bravamente contra os lusitanos imperialistas e
dominadores. Parecia até que o infante burguês, já sabia o
lado que ocuparia na História.

Dois dias consecutivos de muito sol na ilha, no ano
de 2020, e o pescador exaurido volta a casa em um dia de
janeiro, debaixo de chuva intensa e torrencial, muitos raios
impactam sobre matacões, e ele sem medo, corre ao
encontro de Maria, sua esposa e confidente. Ela, espera por
ele, com bela moqueca. Muito católica, a Maria sempre ora
às 18 h, e roga à Nossa Senhora, que nem ela, e nem seu
esposo vejam o fantasma da praia. Ele sempre ressurge em
época de raio (ela relembra) ao fazer o sinal da cruz.

A senhora de tez clara, olhos miúdos e azuis,
escutou um longo assovio, quando se ajoelhou em frente a
santinha mãe de Deus, que mantinha numa espécie de altar,
onde era o quarto dos dois meninos seus: levados pela mão
visceral da Dona morte. Vez em quando isto ocorria, porém
Januária mantinha a prática diária, e nunca deixava que o
medo a admoestasse. Naquela tarde, ela sentiu que algo
muito estranho parecia lhe invadir o ser, e então redobrou
suas rezas de 100 para 200 Pai-nossos, e de 150 para 300
ave-marias.

Maria tinha perdido seus dois filhos para os raios,
eles também seguiram a tradição familiar: ser pescador.
Leonel morreu em 2010, vitimado pelo raio perto da praia
dos Frades. Já Amarildo, já havia chegado à porta de casa,
trazendo uma corvina rosa de mais de um metro; quando



levou uma facada certeira no coração, e teve seu peixe
roubado; em 2013. Naquele dia ele poderia alimentar toda a
sua família. Até hoje, ninguém sabe quem matou Amarildo.
Só se sabe que o peixe foi roubado, por que Maria escutou o
grito do filho, e acorreu ao portão, ouvindo seu último
balbuciar, que dizia: ele pegou minha corvina mãe....

Tempos pandêmicos, e de pandemônio, mas
Leandro continuava sua luta com o mar para trazer o
sustento aos seus. Um dia de manhã bem cedinho, lá vai
Leandro levando o samburá e o caniço, e sua rede preferida,
para peixes grandes...ah como ele queria saber quem matou
seu filho. E claro, que de quebra queria pescar uma corvina
igual ou maior àquela afanada de Amarildo.

O pescador experiente se localizou na Ponte da
Saudade, principalmente para lembrar do trisavô, que de lá
gritava para a lua o levar para perto de sua amada esposa
Januária e de seu filho Laureano. E realmente, em uma noite
de lua cheia dos anos de 1800, ele fora levado. Bem, esta é a
história lendária. Mas o pescador Leandro afirma ser
realidade de fato. Antes de jogar a rede, ele pede ao
“escravo” que o guarde. O homem não aparenta 79 anos,
ele parece um touro. As horas passam e Leandro nem vê...

Meia-noite, e o homem sente fome, “não houve
uma boa pesca”, mas o que fisgou daria um almoço e um
jantar. E agora, o que direi a boa Maria? Ele caminhava
solene, levando seus apetrechos de pescaria. As ruas da bela
ilha estavam silenciosas, só se ouvia as onomatopeias
costumeiras: grilos, sapos, o marulho. Passou pelo Cemitério
o nosso herói pescador, fez o sinal da cruz, e parou um
pouco para rezar pelos mortos. Continuava seu caminho...
quando viu um vulto ao longe perto da praia da Guarda, que
parecia de mulher, ele se aproximou vagarosamente; e o
vulto adentrou o mar...

Acelerou o passo, e chegou perto da praia, o trineto
de João Saudade, e vislumbrou uma senhora de cabelos
longos, com vestido molhado e azul acenou para ele
dizendo: - Meu trineto caro! Eu voltei.

O fantasma do Senador
Valéria Guerra Reiter
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Seus pelos arrepiaram nos braços, e nas pernas: - Só
voltei para lhe avisar, que Amarildo, Laureano e João, já
estão de alforria, mas Leonel virou fantasma "marvado" e
trabalha para o fantasma do senador, “Precisamos de reza
fio”, para que ele se solte, e venha para o nosso lado. O tal
de capitalismo é o câncer social. Muito cuidado quando
andar por aí, pois a luxúria mata. E o fantasma do senador
tem cobiça por tua próxima pesca farta. Ele transcende
maldade fio, ele continua sendo a mola mestra do egoísmo
do outro lado da vida. O senador Rodrigo na outra vida foi o
fazendeiro da Fazendinha do Campo, que separou eu do teu
trisavô, depois voltou como parlamentar para fazer o bem, e
não cumpriu o prometido. Viveu no luxo, na mordomia, e
nada fez pelo povo. Lembra quando na tua infância, teve
aquela pescaria, e você fisgou duas corvinas rosas gigantes,
com dez anos, naquele projeto de pesca do governo; pois é
meu fio, ele não se conformou, e agora aterroriza todo
pescador “dos bom”. Já pequeno ele era invejoso...nasceu
rico, mas sem o talento. Não sabia dançar, nem nadar, nem
andar de bicicleta, era um menino de ouro e vidro, nunca
entrou nas praias da região, eu via tudo, eu sempre visitei
você, e seus descendentes...sou tua guardiã, meu querido
Leandro.

Quando a mulher terminou de falar a palavra “invejoso”, e
virou a cabeça para olhar seu trineto, já não viu mais ele, viu
apenas um fantasma levitando com uma faca na mão...que
pingava sangue: e ao longe, uns 50 m a frente sorrindo e
vestido de seda estava Leonel: fisionomia impávida e um
chicote na mão. O que será agora de Dona Maria (a viúva)?

Só saberemos na parte II.

Missão:

Oportunizar espaços

para atividades artísticas,

lítero-culturais

e científicas.

Academia Internacional de Artes, Letras

e Ciências “A Palavra do Século 21”



Muher (Erasmo Carlos)

Dizem que a mulher é o sexo frágil
Mas que mentira absurda!
Eu que faço parte da rotina de 
uma delas
Sei que a força está com elas
Vejam como é forte a que eu 
conheço
Sua sapiência não tem preço
Satisfaz meu ego, se fingindo 
submissa
Mas no fundo me enfeitiça
Quando eu chego em casa à 
noitinha
Quero uma mulher só minha
Mas pra quem deu luz não tem 
mais jeito
Porque um filho quer seu peito
O outro já reclama a sua mão
E o outro quer o amor que ela 
tiver
Quatro homens dependentes e 
carentes
Da força da mulher
Mulher! Mulher!
Do barro de que você foi gerada
Me veio inspiração
Pra decantar você nessa canção
Mulher! Mulher!
Na escola em que você foi 
ensinada
Jamais tirei um 10
Sou forte, mas não chego
aos seus pés
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Feminicídio é o crime em que a vítima de homi-
cídio é mulher, sendo justamente sua condição de mulher
o fator determinante para a ocorrência do crime.

O crime de feminicídio foi definido no Brasil no
ano de 2015. A lei nº 13.104/15 alterou o Código Penal e
tipificou a conduta.

Além disso, o feminicídio é considerado um crime
hediondo (previsto na lei nº 8.072/90), ou seja, faz parte
da lista de crimes que são mais graves. A sua classificação
como crime hediondo, faz com que a conduta seja tratada
pela Lei Penal de forma mais rigorosa.

O que determina que o crime é um feminicídio é
a junção de duas situações: a vítima mulher aliada à
comprovação de que o crime é cometido por sua
condição de mulher.

De acordo com informações do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), o feminicídio se caracteriza por
ser um "crime de ódio, que envolve relações de poder e
traços de misoginia".

Misoginia é um sentimento de desprezo ou de
raiva contra mulheres e também pode se manifestar na
forma de preconceitos variados, como julgamentos a
respeito de suas atitudes, opiniões ou modo de vida.
Outra característica marcante da misoginia é o
tratamento desigual que é dado a homens e mulheres,
chamado de desigualdade de gênero.

A relação existente entre a misoginia e o
feminicídio é real e, por esse motivo, foi incluída na
tipificação do crime. A lei esclarece que "considera-se que
há razões de condição de sexo feminino" quando se
confirma a hipótese de "menosprezo ou discriminação à
condição de mulher".

Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública
apontam que os feminicídios no primeiro semestre de
2021 aumentaram, quando comparados ao mesmo
período de 2020. O levantamento também aponta que os
casos de estupro voltaram a crescer.

Em 2021, o Rio Grande do Sul observou um
aumento percentual de 21% nos casos de feminicídio.

A violência doméstica contra as mulheres é quase
sempre o início de uma história que pode acabar em
feminicídio. A facilidade com que atualmente, os
brasileiros adquirem armas tem contribuído para o
aumento do número de casos. A pandemia também
contribuiu.

A rede de acolhimento e apoio às vítimas de
violência tem tido um papel fundamental na diminuição
dos casos de violência contra a mulher, mas ainda não
existe em todos os municípios. É preciso que chegue a
todos os lugares.

Feminicídio

Marina Lima Leal


