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APRESENTAÇÃO

“Galeria Brasil 2009” tem por finalidade expor
obras literárias e autores contemporâneos com
aspectos inovadores, quanto ao modo de sentir
e expressar na arte escrita.
Apresentamos 75 escritores e poetas de destaque
em nossa literatura, suas vidas e obras. São talentos
que edificam nossas letras, colocando-as par a par
dentro do cenário internacional.
O Guia de Autores Contemporâneos é uma referência
cultural. Reúne, além da criatividade literária em toda
sua diversidade, estilos surpreendentes, bem como
obras com características regionais.
“Galeria Brasil 2009”, como indicação e fonte de
pesquisa, abre um merecido espaço para a difusão
dos autores de língua portuguesa que escrevem,
neste momento, nossa história.

Celeiro de Escritores
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Condorcet Aranha
Escritor e Poeta. (29/01/1940)
Pesquisador Científico do Instituto Agronômico (Campinas/SP) Governo do Estado de São Paulo. Doutor em Ciências, pela Universidade Estadual de Campinas/SP; Farmacêutico-Químico, pela Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro / RJ.Artigos científicos no jornal “O Estado de São Paulo”; Colaborador dos jornais “Diário do Povo” e “Correio Popular”, Campinas, SP. (poemas, crônicas e artigos científicos);
do “Jornal de Serra Negra”, Serra Negra, SP. (poesias, artigos
científicos, análise política e charges); do jornal “A Notícia”,
Joinville, Santa Catarina. Publicações literárias em dezenas
de antologias. Premiações em concursos literários a nível nacional e internacional. Livros solo: “Versos Diversos” poesias
2001, “Histórias do Famaliá” contos/crônicas 2003, “Sonhos
ou Verdades”, contos/crônicas 2006 e “Versatilidade” poesias
2008.Membro Titular da Cadeira n° 25, Colegiado Acadêmico,
nas Áreas de Letras e de Ciências do Clube dos Escritores de
Pir acicab a/SP; Membr o no Grau Superi or da Ordem da
Sereníssima Lyra de Bronze, Porto Alegre / RS; Academico da
Accademia Internazionale Il Convívio, Castiglione di Sicília,
Itália; Membro Correspondente da Academia Cachoeirense de
Letras / ES; Membro da Casa do Poeta Rio-Grandense, São
Luiz Gonzaga/ RS; Membro Correspondente da Academia Ponta-Grossense de Letras e Artes – APLA – PR; Membro Correspondente da Casa do Poeta Rio Grandense, Porto Alegre/RS;
Sócio Honorário da Associazione Culturale ZACEM, Città di
Savona, Itália; Sócio da APPERJ – Associação dos Poetas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro. World Poets Society –
A Literary Organization for Contemporary Poets from all around
the World. Grécia; Cônsul em Joinville/SC de Poetas Del Mundo; Membro Efetivo da Academia Virtual Sala dos Poetas e
Escritores AVSPE; Membro Correspondente da Academia de
Letras Rio – Cidade Maravilhosa / RJ; Acadêmico Correspondente da Academia de Artes, Ciências e Letras Castro Alves/
RS e Delegado Cultural da ALPAS XXI, para Santa Catarina.
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Joinville, SC

CONDORCET ARANHA

NOITE ETERNA
A noite eterna se aproxima incauta,
As dores chegam junto com tonturas,
Como o equilíbrio, a força já me falta,
Tarefas simples me parecem duras,
Para escrever apenas uma pauta,
O tempo acaba e a morte com ternura,
Leva pro céu um novo astronauta.
Quero brilhar na imensidão escura,
Tal qual a estrela que hoje eu observo,
Pra ser o tema de uma frase pura,
Ser de Jesus seu mais brilhante cervo,
Ou mesmo o guia de quem luz procura,
Enquanto o amor eu guardo e reservo,
Como incentivo à busca de aventura.
Mas se eu for um astro apagado,
Sem nenhum brilho ou sequer pujança,
Que pelo menos não tenha o pecado,
De extravasar perdendo a esperança,
Porque sem fé o amor fica parado,
Num peito duro em busca de vingança,
Pra se estragar em vez de ser doado.
Mas se o final for só a noite eterna,
Onde a tal alma apenas evapora,
Joguem meu resto ao fundo da caverna,
Pra que não vejam ao despertar da aurora,
A minha face que a ilusão consterna,
Nem o meu corpo que a razão deplora,
Pra ser lembrado por menção fraterna.

CONTATO: condorcetaranha@brturbo.com.br
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Lourdes Neves Cúrcio

Lourdes Neves Cúrcio (17/05/1959), escritora, Bacharel
em Direito, mineira, filha de Ulisses José dos Santos e Luzia
Gonçalves dos Santos, é natural de São João NepomucenoMG, cidade da Zona da Mata mineira, onde exerceu suas atividades como funcionária do Cartório de Registro de Imóveis e
da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais -EMATER-MG. É casada com Manoel Cúrcio
Sobrinho e mãe de Michelle Neves Cúrcio. Atualmente reside
na cidade de Barra Mansa-RJ e é funcionária pública na cidade
de Volta Redonda-RJ.
Membro efetivo da Fundação Cultural Del’Secchi, é autora do livro “Reflexões Poéticas” (Ed.Sucesso/Celeiro de Escritores) e de inúmeras poesias, crônicas e contos publicados
em dezenas de Antologias Literárias. Foi premiada em diversos Concursos Literários de âmbito nacional e internacional.
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Barra Mansa, RJ

LOURDES NEVES CÚRCIO

ESPERANÇA
Esperança:uma luz no fim do túnel
Calmaria bem em meio à turbulência
Sábia bússola que a cada um norteia
Ao rumo certo, em direção à vitória
Sobre todos os percalços da existência!
Tal como a fé, a esperança vem do amor
E vai brotando no interior de cada ser,
Através dela a nossa vida se transforma
Convertendo a treva em luminosidade
Vislumbrando sempre um novo amanhecer!
A esperança é quietação, é uma virtude
Força divina que chega e nos impulsiona
Mediante os contratempos desta vida
Tribulações que sempre nos desafiam
E de forma inesperada vêm à tona!
Esperança: uma estrela solitária
Despontando em noite turva e nevoenta
Força latente que nos move e nos renova;
Quando tudo nos parece estar perdido
De repente ela emerge e nos alenta!
Esperança: chama acesa que irradia
De dentro do nosso ser interior
Envolvendo-nos em harmonia plena
Extinguindo aos poucos a nocividade
Do desespero, da amargura e da dor!
Esperança: impulsão que nos motiva
Vinda do âmago, quase despercebida,
Esperança: irmã da fé, filha do amor...
Belos, nobres e sublimes sentimentos,
Alicerce imprescindível da vida!

CONTATO: lnc@portalvr.com
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Nilson Pinto Corrêa
Escritor e poeta, nascido na cidade do Rio de Janeiro em
05 de fevereiro de 1937, filho de Nilton P. Corrêa e de Nathalina
M. Corrêa. Casado com Dijanete do Nascimento Pinto Corrêa.
Bacharel de Teologia, turma de 1957 do Seminário Teológico do Rio de Janeiro, da UIECB - União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Ordenado Ministro do Evangelho em 26 de junho de 1959, admitido ao quadro de Ministros do Evangelho da UIECB. Pastoreou as seguintes Igrejas
Evangélicas Congregacionais: Magarça, Pedra de Guaratiba,
Primeira de Niterói, Morro do Castro, Bairro Antonina e Primeira de Brasília. Organizou as Igrejas Congregacionais de Jardim América, Cabuis, Bairro Antonina, Ceilandia e Goiânia.
Bacharel de Direito, turma de 1969 da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense. Membro da Advocacia Geral da União. É sócio fundador da ANAJUR – Associação Nacional dos Membros das Carreiras da Advocacia-Geral
da União. Presidiu referida Associação e, hoje, é Membro Vitalício do Conselho Consultivo.
É autor de quatro livros: i)” Coisas que Você me Ensina”, 1985, poesia, Ed. Thesaurus, esgotado; ii) “Poemas para
Tita – Mulher em Forma de Poesia”, 2007, inédito; iii) “Diálogos Com o Filho de Maria”, 2007/09 Ed Sucesso/Celeiro; iv) “A
Importância da Inteligência Amorosa”, 2007/09 Ed Sucesso/
Celeiro de Escritores).
Idealizou e fundou o IDEIA – INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO E ESTUDO DA INTELIGÊNCIA AMOROSA, do qual é
presidente. No site www.ideiadf.com.br são detalhados os objetivos do IDEIA, definindo a filosofia de trabalho da entidade.
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Sobradinho, DF.

NILSON PINTO CORRÊA

RENOVANDO EMOÇÕES

Cada dia que chega e ao teu lado eu estou,
Emoções se renovam e me encanta saber
Que se ontem foi bom, melhor hoje há de ser,
E amanhã, com certeza, haverá mais prazer.
Cada dia que passa o amor é melhor,
É mais doce o prazer, mais sentida a emoção,
Sem limites me dou, sem limites me dás
O teu corpo-de-amor, teu calor, sensação.
Cada dia que vem, tarde, noite, manhã,
Meu desejo por ti está sempre crescendo.
O teu corpo eu desnudo, meus quereres descobres,
Renovando emoções e o amor renascendo.

CONTATO: nilsonpc29@hotmail.com
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Ana Clélia de Freitas

Ana Clélia de Freitas(13/05/1962) é médica, poetisa e
escritora. Especialista em Cirurgia Geral e Dermatologia.
Mestranda em Ciências Criminais pela PUC-RS. Especialista em
Ciências Penais pela PUC-RS.
Professora de Português e Inglês, participou do Concurso de Contos João Pinheiro, tendo seu conto publicado no
livro “O Conto na Literatura”. Tem poesias publicadas na imprensa e vários trabalhos científicos publicados em anais de
congressos médicos e jurídicos. Sua biografia consta do “Dicionário Biográfico de Escritores”.
Ana C lé li a é me m br o da Socie da d e Br asil ei ra d e
Dermatologia (SBD); Sociedade Brasileira de Neurociências e
Comp ortame nto (SBNeC); Internationa l Brai n Rese arch
Organization (IBRO), Canadá; Associação Brasileira de Psiquiatria Briológica (ABPB); Neuroethics Society, EUA; União Brasileira de Escritores (UBE) e Rede de Escritoras Brasileiras
(REBRA). Reside em Porto Alegre.
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Porto Alegre, RS.

ANA CLÉLIA DE FREITAS

TEMPO

Poesia que descortina nas asas do pensamento
pérola escondida
vento.
Tempo que rola frágil nas areias
de praia deserta
como contas de uma ampulheta
Tempo que rouba meu sorriso de menina
teu olhar de criança
nosso jeito meigo de ser
nossa colheita.
Tempo qual névoa em manto
a descer sobre os homens
a jogar com nossa história.
Escondendo nossos brinquedos
aumentando nossos medos
roubando nossa memória.
Poesia que descortina nas asas do pensamento
pérola escondida
vento.

CONTATO: anaklelia@terra.com.br
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Antonio Cícero da Silva
Ant onio C ícer o d a Si lv a, nasce u e m Sã o José d o
Belmonte/PE, no dia 02/12/1962 e reside atualmente em
Carapicuiba/SP. De família humilde, reconhece que na vida
deve-se lutar em prol do desejado. É ex-guarda civil e expolicial militar. Diretor de empresas. Perito e estrategista nas
áreas de segurança física e patrimonial e investigações confidenciais. Na adolescência já se interessou pelo assunto literário, tendo brilhado em toda sua fase estudantil. Tem poemas publicados em jornais e revistas em São Paulo e Rio de
Janeiro. É romancista, contista, cronista e poeta. É membro
efetivo da AVSPE - Academia Virtual Sala dos Poetas e Escritores.
Publicou quatro livros: Um romance policial "Servir e Proteger com Lealdade"(Editora Komedi-2005) e três de poesias, "Nós Somos Poesia"(CBJE-2005), "Onde Estais?" (CBJE2006) e "Pedaços de Mim"(CBJE-2007). Tem partipação em
mais de 100 Coletâneas, Antologias e obras do gênero. Conta também, com boas classificações em concursos e seletivas,
entre elas:- IX,X,XI e XII Coletânea Komedi (Editora Komedi);
- VII e VIII Antologia Nau Literária (Editora Komedi); - Antologia de Poetas Brasileiros Contemporâneos, volumes: 19 até
54 (CBJE); - Antologia de Contos de Autores Contemporâneos, volumes: 11 e 18(CBJE); - Antologia Novos Talentos da
Crônica Brasileira, volumes: 01,02,05,06 e 07(CBJE); - Poiesis
Agenda Literária 2006(Oficina Editores); - Antologia Escritores Brasileiros: 1a;2a;3a;4a;5a. e 6a. Edições(Editora RB); Antologia de Poesias, Contos e Crônicas: “Palavras que
Falam”(Scortecci Editora); - I Antologia Nacional de Poesia Novos Poetas, Novos Talentos(Mar de Idéias Editora); - Mosaico
Antologia de Poemas (Andross Editora); - Livro de Ouro da
Poesia Brasileira Contemporânea, Edições: 2006,2007 e
2008(CBJE); - Margens do Atlântico Antologia Literária Internacional 2006(Editora Abrali); - Antologia Poética “Os Donos
da Vida”-2006 (CBJE); - “ELDORADO” Coletânea de Poemas,
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Carapicuíba, SP.

ANTONIO CÍCERO DA SILVA

Crônicas e Contos, volumes: I até XIV (Celeiro de Escritores);
- Antologia 2006 "Florada de Emoções" Arte Poética Contemporânea (Celeiro de Escritores); - “Amor & Paixão” Antologia
de Poesia e Prosa Escritores Contemporâneos, volumes: I,II,III
e IV (Celeiro de Escritores) e muitas outras...

POESIA SEM FRONTEIRA
Para a poesia não há fronteiras
Ela está em todos os lugares
E por boas causas
Também se encontra suave nos lares.
A poesia é como o pensamento
Que se transporta ao longe
Com tremenda rapidez
E alegria jamais a esconde.
A poesia está nos corações
Está no sangue e em todo o corpo
Ela surge nas grandes matas
E está nas tamanhas cidades.
A poesia é alegria
E fala de tudo o que há
Comenta do presente e do passado
Também do futuro consegue falar.
Relembra os diversos momentos
Com segurança e apreço
É estrela a muito brilhar
Que gostamos de abraçar.

CONTATO: acicero.s@ig.com.br
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Rose Felliciano

Rose Felliciano (14/05/1967) é Administradora e
Especialista em Gestão de Pessoas e Gestão de Saúde.
Nasceu em Londrina, no Paraná, cidade a qual tem
imenso orgulho e carinho. Filha de José Feliciano, de quem
herdou a paixão pela Poesia. Mãe apaixonada, tem em seu
filho, a maior obra de arte e seu maior amor. Família, Amigos e
trabalho, são valores preciosos. Tem em Deus e Jesus Cristo:
sua dependência, inspiração diária e a própria VIDA! Na Poesia,
é fã de Mário Quintana.
Escreve desde menina, mas só no final de 2007 começa
a divulgar parte de seus escritos na internet.
Pa rt ici pou d e a lg uma s Ant ol ogi as e Colet âne as, com o:
Antologia Delicatta IV; Versos Inéditos;”Eldorado” vol. VIII;
Eldorado vol. IX; Antologia “Amor e Paixão”; Romance Interativo Vol II; Agenda 2009 - Brasil e Portugal (Celeiro de
Escritores);II Coletânea Literária ABRACI.
Sites pessoais:
www.rosefelliciano.com
http://rosefelliciano.webnode.com/
http://simplesmente-unica.blogspot.com/
http://artigos-rose-felliciano.blogspot.com/
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Londrina, PR.

ROSE FELLICIANO

A MENINA DOS OLHOS DE DEUS
O mundo foi todo criado
Com amor, carinho e cuidado.
Mas foi preciso seu riso
Para chamar-se Paraíso...
Mulher,
Escolhida por companheira
Ajudadora, conselheira
Amada, genitora
Puramente encantadora.
Dotada de uma beleza
Que corpo algum pode mostrar
E uma fortaleza despida
Na fragilidade do olhar.
Mulher...
Por Deus tão querida...
Ai de quem nessa vida
Fizer seus olhos chorar...
Sua vida não tem preço
Não aceite o desrespeito
És preciosa demais...
Diamantes em taças de cristais!!!
Por isso hoje
Ou em outro dia qualquer
É O SEU DIA MULHER
Dia de saber o seu valor!
Imagem e semelhança do CRIADOR
A menina dos olhos de DEUS!
CONTATO: rosefelliciano@yahoo.com.br
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Bruno Bossolan

Bruno Bossolan, nascido em 25 de junho de 1988, na
cidade de Capivari (SP).
Começou a escrever ainda jovem, com 13 anos, sempre buscando a veracidade das palavras no cotidiano. Seus poemas
começaram a se intensificar depois da morte de sua mãe, aos
14 anos. Nessa fase “atormentada” disparou ódio contra a
sociedade, em berros e lágrimas fez do desespero o seu companheiro. Nasceu em uma família simples, mas jamais negou
suas origens e a educação que seus pais lhe deram. Seis anos
mais tarde, o destino lhe assombrou novamente, seu pai veio
a falecer. Cabeça erguida e peito estufado, o poeta transborda os limites e faz de seu sofrimento diário uma fonte inesgotável de poesia anímica.
Participou das Coletâneas: “Textos Seletos – Poesias,
Contos e Crônicas” Vol 1 (poesia “Minha Desgraça”), “Eldorado”
Vol XIII (poesia “O Grito do Maldito) e “Amor e Paixão” Vol III
(poesia “A Verdadeira Beleza”) - Celeiro de Escritores, SP.
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Capivari, SP.

BRUNO BOSSOLAN

OUÇAM
Prestativos que aguardam um sinal do céu,
Ouçam com atenção o que clamo nas ruas,
O que peço olhando ao nada,
O que me arrebenta a vontade de viver.
Um monstro todo dia me atormenta a alma,
Enforca minha vida, bebe minha essência,
Defeca em meus anseios desmoralizados
E ri dos meus lamentos noturnos.
De onde vem essa senhora chamada dor?
Ela deita em minha cama,
Fazemos amor à noite toda,
Fumamos um cigarro
E ela vai embora levando todo meu caráter.
Ela não olha nos meus olhos,
Mas eu sinto medo dela,
E ontem, quando nos preparávamos
Para mais uma noite de prazer,
Eu vi sua irmã se deitar conosco,
Uma jovem delicada, pálida,
Tristonha e misteriosa,
Uma vadia chamada morte.
Entramos em êxtase, fui ao delírio,
A fissura tomou conta do quarto.
Hoje, quando acordei me decompondo,
Vi a dor cantando e a morte sorrindo.

CONTATO: bruno.bossolan@gmail.com
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Isabel Cristina Silva Vargas
Iniciou a vida profissional como professora de Inglês.
Formou-se em Direito e então trabalhou no serviço público,
após aprovação em concurso, por onde aposentou-se.
Licenciada em Direito e Legislação e Legislação Aplicada. Pós-Graduação em Sociologia e em Linguagens Verbais,
Visuais e suas Tecnologias. Fêz Curso de Capacitação em Direitos Humanos. Publicou trabalhos na Agenda Literária “Brasil-Portugal 2009”, Coltânea “Eldorado” XI,XII.XIII,XIV (Celeiro de Escritores, Ed. Sucesso) e “Reflexões para Bem Viver”
(Ed. Scortecci) além de outas publicações em edição.

BOAS SEMENTES
Pode parecer estranho e até contraditório o que vou
dizer, considerando o que escrevi no artigo anterior, sobre
termos tempo, pois a vida sempre continua, mas não é.
Uma coisa é a impaciência, o atropelo, a falta de
reflexão, outra é não desperdiçar oportunidades de vivenciar
momentos bons, de expressar sentimentos, demonstrar afeição,
conviver com as pessoas que amamos.
A vida continua, seja qual for a situação em que nos
encontramos, mas a qualquer momento, nossa vida pode ser
interrompida ou a de quem amamos, sem que tenhamos tido
tempo de vivê-la de forma plena.
Como não sabemos o que se desenrolará no futuro, é
bom agirmos de forma a não nos sentirmos culpados por não
ter feito algo.
Se amamos, saibamos demonstrar esse amor enquanto
estamos vivos. Façamos hoje,para não nos arrependermos de
ter sido escassos nas palavras e nos afetos.
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Pelotas, RS.

ISABEL CRISTINA SILVA VARGAS

Devemos nos empenhar para viver de forma a
aproveitar a vida no tempo atual, agora, plantando boas
sementes para o futuro.
É importante viver, sentindo que a vida é uma benção,
não ficar se maldizendo, lamentando, só vendo coisas
negativas.Temos que cultivar a alegria, os bons sentimentos,
como o amor, a gratidão, a solidariedade, o bom humor.
É importante e necessário ser equilibrado. Manter o
equilíbrio entre o corpo e a mente, a razão e a emoção,ter
equilíbrio nas relações pessoais,afetivas,familiares e
profissionais.
Somos parte da natureza, então é imprescindível
manter o equilíbrio também nesta relação. Ter consciência de
nossas ações, de práticas que podem ser danosas para o
ambiente que nos cerca e o consequente comprometimento do
ecossistema no qual estamos inseridos.
Não devemos descuidar de manter um vínculo positivo
com a sociedade, através da inserção e efetiva participação
em grupos estabelecendo relações saudáveis que realimentam
e revitalizam tanto no aspecto social, quanto intelectual e
emocional.
Cultivar as relações pessoais é fundamental para a
preservação da saúde emocional e física. A convivência de
forma harmoniosa, um abraço, um carinho,uma atitude
generosa realizam milagres.
Não devemos deixar que o excesso de compromissos
nos torne descompromissados com o próximo.
O reforço dos vínculos afetivos aprimora as relações,
proporciona melhor conhecimento do outro, contribui para o
auto conhecimento.
Devemos investir em uma melhor maneira de viver o
agora, que é o que temos nas mãos, que este momento seja
entendido e vivenciado como uma boa semente que se
transformará em bom fruto para nós e para os outros que nos
cercam.
CONTATO: icsvargas@gmail.com
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José Carlos Gueta
Nasci no ano de 1953, em Santo André, SP, na fazenda
de um Barão Alemão (hoje lá é o Centre Ville), onde meu avô
cuidava da criação de cavalos de raça.
”Meu avô era o capataz da fazenda de um Barão Alemão e
naquele lugar eu conheci a paz, flores, frutas e também
criação.Criação de cavalo de raça era aquele lugar tudo isso,
também tinha cachorro de caça, coisa difícil de hoje ser visto.
Lá morei até os cinco anos porque tive que sair bem cedo, o
Barão tinha outros planos, foi embora e me deixou um brinquedo. Era um trenzinho de pilha, que todo menino queria, e
eu me sentia uma ilha, cercado de encanto e alegria. Mas hoje
o menino cresceu e quis ver o passado novamente, e o seu
rosto entristeceu, viu que tudo estava diferente. Hoje lá é um
Centre Ville por isso minha alma chora, muito tempo de amor
e capricho, está tudo mudado agora."
Já fui chamado de “O Homem dos Sete Instrumentos”,
quando participava em 1996 como jurado e declamava poesias de improviso no programa de TV “Petrúcio Mello Sem Fronteiras” transmitido pelo Canal 45 UHF – Rede Brasil, em São
Caetano do Sul. Recentemente participei seis vezes como jurado e declamando poesias no programa “Lú na TV” pela NET.
Em 1984 fiz a frase "Uma fábrica é como uma orquestra,
a qualidade do que ela produz depende da harmonia de cada
um", a pedido de um vizinho meu, para concorrer no concurso
de frases da Wolksvagem sobre qualidade, conseguindo o 1º
Lugar. Por ocasião da comemoração dos 75 anos de Pirelli no
Brasil, participei de um concurso de “causos” ficando entre os
10 classificados. No ano 1995 participei do “Programa Sábado
de Ouro” durante 6 meses pela Rádio ABC 1570, declamando
poesias de minha autoria. Participei do Concurso Internacional de Tango Poesia no Rio de Janeiro, e em abril de 1996 e fui
classificado entre os 30 melhores e escolhido para a edição
do livro “II Antologia Tango Poesia”.
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JOSÉ CARLOS GUETA

Publico meus textos poéticos em alguns sites na internet
e no meu blog: http://poetadoabc.blogspot.com/.
Para mim, “...a poesia é minha higiene mental, nela eu
exponho o meu pensamento, é uma válvula de escape fundamental, eu me separo do mundo neste momento.”
"O POETA DO ABC"

SER IDOSO
É motivo para ficar orgulhoso
Envelhecer também é gostoso
Cabelo branco o torna charmoso
E o careca também é famoso
No casamento é ótimo esposo
O idoso é sábio e ditoso
A idade o faz engenhoso
No trabalho é mais caprichoso
Na elegância ele é garboso
No andar é silencioso
No falar não é malicioso
No relacionamento é amoroso
Com a natureza é harmonioso
Com os animais é carinhoso
Com os estranhos é respeitoso
Para os netos é generoso
O tempo para ele é precioso
Quando nos deixa, torna-se saudoso.
Tudo isso é ser idoso...

CONTATO: poetadoabc@yahoo.com.br
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Malu Freitas

Malu Freitas(21/10/1968), baiana de Salvador.
Apaixonada por arte. Escritora e poetisa com publicações em jornais, revistas, sites e "blogs" na internet.
Observando novas oportunidades para os amigos da
arte, colegas e artistas divulgarem-se com segurança. Buscando apoio cultural para execução da arte no Brasil.
Não vivo sem: livros, filmes, música.
Colaboradora literária: da Revista cultural Artpoesia;
poemas no jornal Correio do Sul-MG; e matérias em vários
sites da internet.
Área de atuação: Grafologia/Grafotecnia (RH)PNL e palestras em geral.
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MALU FREITAS

LOUCURAS DE AMOR

Já amei e fui amada
Já perdoei e fui perdoada
Falei a verdade, mentiram pra mim
Escrevi um acróstico com teu nome
Na calçada
Pulei um muro só pra te ver.
Gritei teu nome na rua em meio a madrugada
O que eu não faria por você...
Loucuras de amor, não têm hora nem motivo.
É só querer. Loucura de amor:
É correr na rua com febre
Só pra te encontrar
Fazer amor na praia
Iluminada apenas
Pela luz do luar.
Lembrar de tudo isso
E ainda te amar
Deixar escrito aqui
Na esperança de um dia você olhar!
Não ter medo de um dia dizer...
Que fostes a melhor das escolhas
E a pior das minhas desistências!

CONTATO: luciafreitas33@hotmail.com
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José Lopes
Guilhermina Alves Pimenta, nascida no Estado do
Amazonas,na cidade de Manaus, gerou a Benedicta Alves
Pimenta que, a posteriori, se tornou Benedicta Pimenta Lopes.
Be ne di cta Pime nt a Lop es al ug ou o út er o a J osé L op es
(08.01.43).
José Lopes, aos vinte anos de idade, foi apelidado
Mário Moreno, em virtude da cor de sua pele, posteriormente,
Cantinflas, aos vinte e dois anos de idade, por conta de um
bigodinho que usava. O emérito e saudoso mestre Kléber
Venerando de Carvalho, aos vinte e cinco anos de idade, o
apelidara de Enciclopédia, em virtude da sua capacidade em
mentalizar trechos dos livros que passavam por suas mãos.
Raymundo José Mendes, um colega de trabalho, ao saber que,
acompanhando um missão do Banco Mundial, havia conversado com Werner Loos, em alemão, com Philip Letar, em
frances, e, com Venkataram, em inglês, lembrando o intelectual
Ruy Barboza, o apelidou de Ruy Barboza, mas, José Lopes
adotou o cognome de Yoseph Yomshyshy, transliterado aqui
do idioma hebraico, e, passou a usá-lo no dia em que deixou
de ser um parasita para se tornar um escritor.
José Lopes tem publicado os sonetos intitulados [As
rosas de Hiroshima e Nagasaki] (duplos) na obra [Conto, canto
e encanto com a minha história - da cidade de Arujá], In mundus
diferentes firmati sumus, texto e escrito e publicado no livro
[Amor lúbrico] editado pela Prefeitura do Município de Suzano
e distribuído, além de internamente, à Angola, Portugal e
Guiné-Bissau, em uma das antologias do Celeiro, [Helena na
zona... - quem diria?]. [Soberba... - um olhar 1968 anos
depois], texto publicado pela [Revista Trajetória Literária]
editada pela Prefeitura do Município de Suzano com a parceria
da Associação Cultural Literatura no Brasil, e, onde o escritor
é associa do. Na antolog ia e dit ada pel a Associação d os
Escritores de Bragança Paulista, o texto [O soneto inacabado]
onde, tomando emprestado o 1º e 14ºversos de um soneto
que Joaquim Maria Machado de Assis não chegara a escrever,
a quatro mãos, escrevera-o para ele.
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JOSÉ LOPES

O autor tem, também, diversos textos publicados pelo [Jornal
de Arujá], sendo Diretor de Cultura do Fórum de Debates Arujá
- SP, entidade enfocada no viés cultural. Em 2009 publicou o
livro “Descobrindo as raízes de uma árvore chamada celibato”
pela Ed.Sucesso/Celeiro de Escritores, SP.

DESPEDIDA
Adeus disseste sorrindo,
Sem saber que assim partindo,
Ferias meu coração.
Lutei para reter o pranto,
Mas confesso sofri tanto,
Quando me apertaste a mão.
E na hora da partida,
Tão cruel foi a despedida,
Que eu confesso meu amor.
Eu com a voz entrecortada,
Quis falar não disse nada,
Calei fundo a minha dor.
Rebusquei no pensamento,
Vi momento por momento,
De venturas que passei.
E, ocultei-te os olhos d’água,
Sufocando a minha mágou,
Em longo beijo que te dei!

CONTATO: yoseph_08escritor@hotmail.com
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Solange de Oliveira Alves

Solange de Oliveira Alves, nasceu em São Vicente, SP,
em 10/09/1962.Pedagoga e Escritora,“Só escrevo o que
sinto”....sou .....“Pura Emoção”.
Participou do Concurso Internacional Florada das Emoções II - 2009 obtendo o 1º lugar com o poema "Ninho de
Tristeza", e o 4º Lugar com o conto"A Estação". Faz parte da
Coletânea de Poesias O Melhor da Web - com lançamento na
Bienal do Rio de Janeiro - 2009.
Possui inúmeras publicações em Antologias nacionais e
internacionais: "Antologia Amor e Paixão" vol. I, II, III, IV; “Coletânea Eldorado” vol. I até XIV, Agenda Literária 2007, 2008
e Agenda Brasil-Portugal 2009, e "Feira Literária - 80 anos" Celeiro de Escritores.
Sites pessoais:
http://orebate-solangealves.blogspot.com
http://solangeesentimentos.blogspot.com/
http://www.celeirodeescritores.org/solange.htm
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SOLANGE DE OLIVEIRA ALVES

DECEPÇÃO

Decepção palavra que rima com
Desilusão.
Decepção, rimando com rejeição.
Decepção dos meus pensamentos,
que hoje vive em sofrimento.
Decepção em pensar que um dia,
um amor dado com tanta euforia,
seria pra você meu amado,
apenas brincadeira,
uma grande besteira,
ah! isso não poderia.
Essa decepção não rima,
com o meu coração,
ele não sabe brincar,
não sabe fingir,
não ama pelas arestas.
Apenas sentiu esse amor,
sem saber que estava,
sendo tudo em vão.

CONTATO: coracao_so09@yahoo.com.br
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Carlos Lúcio Gontijo
Carlos Lúcio Gontijo nasceu no Estado de Minas Gerais,
em 27/04/1952.
Poeta, escritor e jornalista, trabalhou nos jornais
“Diário da Tarde”, “PrOeste”, “Tribuna de Mariana”, “Diário de
Minas/Jornal de Minas” e “Hoje em Dia”. É portador de título
de Honra ao Mérito da Prefeitura de Santo Antônio do Monte;
do “Troféu Magnum de Cultura”, homenagem do Colégio
Magnum Agostiniano, em comemoração aos 100 anos de Belo
Horizonte (1997); Destaque Profissional Regional 2003/
Conselheiro Lafaiete-MG; dá nome à biblioteca do Instituto
Maria Angélica de Castro (Imac), em Santo Antônio do Monte,
cidade do Centro-Oeste mineiro. É membro da Academia
Santantoniense de Letras (Acadsal) e ex-presidente da
Associa çã o Mi nei ra d e Im p re nsa – AM I ( 20 02 /2 00 5) ;
participante da coletânea “Poetas del Mundo em Poesias/
Volume I (às páginas 46 e 47); seu romance Cabine 33 foi
i nd icad o e a dota do no v esti bul ar d a Fa cul da de d e
Administração de Santo Antônio do Monte – FASAM; agraciado
com o título de cidadão honorário de Contagem/MG.
Site pessoal, www.carlosluciogontijo.jor.br - Flanelinha
da Palavra-, no qual disponibiliza aos internautas toda a sua
obra: Ventre do Mundo (Poesia); Leite e Lua (Poesia); Cio de
Vento (Poesia); Aroma de Mãe (Prosa e poesia); Pelas Partes
Femininas (Prosa e poesia); O Contador de Formigas (Romance
e poesia); O Ser Poetizado (Poesia e prosa); O Menino dos
Olhos Maduros (Novela e poesia); Virgem Santa sem Cabeça
(Romance e poesia); Cabine 33 (Romance e poesia); Lógica
das Bor bole tas (Rom ance e poesia ); J ardi m de Cor pos
(Romance e poesia); Duducha e o CD de Mortadela (Literatura
infantil).
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CARLOS LÚCIO GONTIJO

COPO DE CAMPARI
Sinto falta dos amigos distantes
Que na luta da vida se perderam
Ou antes se acharam em alguma morte
Feito mãe prepara leito de filho
Com o brilho da esperança nos olhos
Arrumo a casa, preparo a sala
Receberia com gala qualquer pessoa
Mas não soa a campainha
O silêncio me ensurdece
Derrete o gelo no copo de “campari”
Em mim o apelo de prece
Tanto zelo pra terminar assim
Sem alguém que me ampare
Ciente de que a carne é mero revestimento
Breve encantamento do espírito em solidão

NÚCLEO
Vem da constante esfrega dos amantes
O branco alvejante dos lençóis da cama
Sem a chama da verdade
Pouco dura o riso na face
Todo disfarce teme a claridade
Não cabe prece onde é preciso passo
Pouco vale o amor na falta de abraço
Fé de oração não dispensa ação
Sem esforço tudo estiola
A canção não está na viola
Mas no coração do tocador!

CONTATO: carlosluciogontijo@terra.com.br
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Jussára C. Godinho

Licenciada em Letras Português e Espanhol. Especialista em Leitura e Produção Textual. Funcionária Pública, Professora.
Cônsul do Movimento Poetas del Mundo de Caxias do
Sul - RS . Associada à AGES - Associação Gaúcha de Escritores. Filiada à UBT - União Brasileira de Trovadores de Caxias
do Sul - RS
Participação em mais de quarenta Antologias Poéticas, jornais, revista literária, sites, comunidades e blogs na
internet, inclusive o pessoal:
Meu Universo Poesia http://juvirginiana.blog.terra.com.br/
Premiações e classificações em vários concursos literários. Pseudônimo literário: Ju Virginiana.
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JUSSÁRA C. GODINHO

INDOMÁVEL PENSAMENTO
Meu pensamento voa, vaga
Arrisca e se perde em ti
Constrói sua morada
E em segredo
Brinca, sonha e ri
Acorda calado
E em silêncio
Deixa uma lágrima cair
Vaga, divaga,
Insiste, desiste
E ali volta a residir
Fica, demora, devora
Para e quer sair
Aquece, endoidece
Dilacera, explode
E não me deixa dormir
Indomável pensamento
Domina meu coração de menina
Cavalga em seu poder
Sua imagem passeia em mim
Desnuda meu ser
Seu nome chama pelo meu
E baila no salão do sonho
E o sono não vem
O pensamento insiste,
Não desiste
Exausta me entrego, deixo fluir
E o pensamento voa, vaga
E paira definitivamente em ti.

CONTATO: jussara.c.godinho@gmail.com
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Valdir Sodré dos Santos
Nasceu em 12 de maio de 1968, na cidade do Rio de
Janeiro. Após separação dos pais em 1982, mudou-se para
Brasília, cidade na qual mora até hoje. E foi Brasília que o
despertou para os movimentos artísticos, culturais e sociais.
Participou ativamente da reabertura política do país, a partir
do movimento das Diretas Já! em 1985, já, então estudante
do Curso de Matemática. É músico e já participou de grupos
de rock e blues da mesma geração de grupos consagrados
nacionalmente, como Capital Inicial e Plebe Rude.
É pós-graduado em Educação Matemática e Formação
de Professores. É professor de Matemática da Rede Pública
do Distrito Federal desde 1989 e professor universitário desde
2000. Já atuou como professor na Faculdade de Educação da
Universidade de Brasília (2000 - 2005) e em faculdades
privadas do DF e outros Estados, em cursos de graduação de
Matemática e Pedagogia e de pós-graduação (vários).
É casado com Carla e pai de Ana Carolina: suas fontes de
inspiração.
Como escritor, é cronista-colunista e grande pensador
do site PARALEREPENSAR Premiado como melhor cronista em
j unho d e 20 08 e m ALM APOESI A (www.mp gr up os.com /
almapoesia), de Portugal, com a crônica O CONTRAPONTO DA
CONSPIRAÇÃO MUNDANA. Também premiado e participação em
ANTOLOGIA DELICATTA IV, com data de tarde de autógrafos,
premiação em 06/09/2009 em São Paulo/SP.

PRESENTE
O vento que soprara lá fora
Ainda aquece o meu outono.
Permaneço esperançoso
E esperando a primavera,
Mesmo sabendo que o inverno
Separa-nos permanentemente
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VALDIR SODRÉ DOS SANTOS

A janela embaçada do instante
Embaraça meu olhar atento e distante
Não existem culpados no passado
Não existem culpados no presente
Não resistem culpados no futuro
Toda lágrima é fecunda
A insistência da dor é caminho
E os passos são as marcas do combate
A vitória é a incerteza da certeza
De que viver é para os fortes
O navio agora já se afunda
Mas parece tolo continuar blasfemando
Não temos asas, não somos peixes
Nem feixes fantasiados no útero
Remar contra o rio é suavidade na alma
Por mais que não seja preciso
Não é loucura buscar um veleiro
A tempestade já se dissipa
E parece que o passado não é destino
E nem o futuro promete os sonhos
Não seja incrédulo, nem presunçoso
Seja o mesmo de sempre
Evite o confronto e sorria p’ro mundo
Apesar de todos os erros
O mistério da vida ainda é pleno
Não há ciência sem preces
Não há religião sem homens
Tudo é relativo aos olhos
Porém na alma nada se esconde
Sou anarquista dos sonhos
Acredito na vida e nos homens
Mesmo pecadores insanos
O único esconderijo que existe
É o coração de todo homem
Deixe correr o rio de teu íntimo...
.
CONTATO: valdirsodre@hotmail.com
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Marilei Cassemiro Pereira Santos
Marilei nasceu em Guaratinguetá, SP, em 11/10/1955.
Bacharel em Direito, Pós-graduada em Direito Penal e Processo Civil. Escritora tem publicado seu acervo literário em antologias e coletâneas nacionais e internacionais: Coletânea
ELDORADO vol. II até XIV, Agenda Literária 2007, 2008, Antologia “Amor e Paixão” e “Feira Literária - 80 anos”.
Artista Plástica, reconhecida internacionalmente através
da ANAP -Academia Nacional de Artes Plásticas, expôs em Viena na Áustria, duas telas: “CONGADAS” (óleo sobre tela,
onde retrata as congadas da festa de São Benedito, em Guaratinguetá), além de “ÄNIMALIS”, “CORPÓREA MELO-DIA”, “INTENSO AZUL” .

ALGO EM COMUM
Digo: eu e Cinderela temos algo em comum, até hoje
não encontrei os sapatos que usaria no meu casamento
religioso, em maio de 1979.
Sou de família simples, na época morava numa pequena
casa, em uma cidade do interior. Minha mãe convidou para o
evento uma prima da capital, São Paulo. Ela trouxe um ônibus
e carros com seus convidados. Eu não conhecia ninguém.
Em casa cabia no máximo quinze, chegaram mais de setenta
pessoas. Era gente de todo o lado.
A moda na época era “Black”, os homens de cabelos
enormes, calça justa boca-de-sino; e as mulheres vestidas ao
estito “dancing day”.
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MARILEI CASSEMIRO PEREIRA SANTOS

A casa superlotou; eu, minha mãe, fomos cozinhar; o
almoço previsto para vinte pessoas, triplicou, vi o milagre da
multiplicação dos pães. Mas o pior viria na hora de me arrumar
para a cerimônia. Só havia um banheiro para todos tomarem
banho, foi fila indiana, os homens se vestiram no ônibus e as
mulheres no quarto.
E eu? A noiva, figura principal, não tive prioridade e
foi um custo tomar banho e arrumar o cabelo. Fiquei do lado
de fora do quarto com a costureira que trouxe o vestido de
noiva, e desesperada batia na porta para que nos deixassem
entrar. Eu estagnada, cansada não reagia. Na véspera preparei
o “kit” de maquiagem, esmalte, que desapareceu; por sorte
eu tinha um estojinho do Paraguai e assim, fui maquiada no
meio da sala. No cabelo um arranjo, o outro sumiu, e não
tinha véu.
Quando consegui entrar no quarto eram roupas e
sapatos espalhados pelo chão, subi na cama para me vestir, a
caixa com o par de sapatos e meias-finas havia sumido. Porém
fosse como fosse tinha que ir à igreja, lancei mão de um par
de sandálias, que por sorte não levaram. Era estado de “vucovuco”, parecia banheiro de salão de baile. Eu estava pasmada,
tanta confusão na hora errada, nem sei como fui à igreja.
Outro fato, pedi ao padre que encurtasse o sermão,
para não emocionar, mas ele divagou, e então, o resultado de
toda aquela pressão veio à tona, disparei a chorar e não
parava. Ele me consolava, mais eu chorava, quase inundei o
altar e pedi emprestada a beirada da batina para enxugar as
lágrimas; ensopei dois lenços, borrei a maquiagem e acabei
com as fotos.
Para eu não esquecer, no fundo das fotos se vê os tais
convidados que fizeram questão de aparecer. Não curti o
casamento que preparei com carinho. Frustrei, quero casar de
novo, usar sapatos iguais aos da Cinderela, e tenho certeza
que a prima de São Paulo não vai receber convite.
VÊNUS

CONTATO: yucca@uol.com.br
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Lucilius Carlos Pinto

Lucilius Carlos Pinto ( Peter Jackson - pseudônimo
literário), 52 anos é natural de Cachoeira Paulista,SP.
Engenheiro Eletricista e mestre em engenharia pela
USP é autor de diversos artigos técnicos pubicados em revistas
especializadas. Casado com Dna Fatima tem dois filhos também
engenheiros, Jonas e Lucas.
Publicou como Peter Jackson em 2009 o livro “Dez
segundo” (Ed. Sucesso/Celeiro de Escritores). As ilustrações
que enriquecem seus textos são assinadas pelo próprio autor.

CONTA UMA HISTÓRIA PARA MIM
Ele já era um escritor famoso. Tinha viajado por muitos
lugares. Seus contos descreviam as aventuras vividas: batalhas
em Milão, amores em Veneza, corridas de touros em Pamplona,
caçadas nas planícies do Quênia e pescarias na corrente do
golfo. Seus contos eram apreciados e seus livros premiados.
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LUCILIUS CARLOS PINTO

Morava em uma ilha no Caribe. Sempre escrevia pela
manhã com seu lápis numero dois e sempre tinha uma garrafa
de bom vinho por perto. Naquela manhã ele tentava escrever
um novo conto, mas algo estava errado. Ele não parecia estar
feliz. Ao final, ele sempre amassava os manuscritos e os jogava
ao lado. Parecia nervoso e inconformado como alguém que
não conseguia lembrar-se de algo.
“Havia um homem sentado em uma cadeira de balanço
com um menino no colo. O homem tinha uma cor escura
bronzeada e um bigode ralo. Usava roupas simples e de cor
clara. O cabelo negro e curto separado de lado. As orelhas
eram grandes e o nariz era ressaltado pelo queixo curto. Tinha
os olhos escuros e as mãos pareciam grossas. O menino
aparentava ter cerca de cinco anos. Era miúdo e magro. As
pernas eram finas, mas os joelhos eram grossos e cinzentos.
Os cabelos eram cortados bem curtos. O que mais chamava a
atenção eram os grandes olhos esverdeados.
A cadeira de balanço era vermelha e feita de tubos de
aço curvados. O assento e o encosto eram de chapas largas
intercaladas por espaços. As chapas interligavam as laterais
dos tubos e produziam um conjunto firme e leve.
O homem impulsionava a cadeira com os pés
descalços. O menino recostava a cabeça no peito do homem e
falava:
- Pai, conta uma história para mim?”
O grande escritor não conseguia lembrar-se de
nenhuma história contada pelo pai.

CONTATO: fatima.oliveira@click21.com.br
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Lucy Salete Bortolini Nazaro

Lucy S. Bortolini Nazaro é filha de Hilário e Estella
Bortolini. Naturral de Palmas, PR, nasceu em 26/09/1954.
É Professora universitária e escreveu: “Quem tem medo
de Gatos? E outras estórias”, (Ed. Vozes). “Palmas, uma
história de Fé, Luta e Garra de um Povo”, (Gráfica Ed. Kaingang),
entre outros, participou em mais de 40 Antologias. Tem por
publicar romances: “Paixão Liberal”, “Muitas Vidas em uma
Vida”, “Em Busca da Felicidade” (Haikais, poetrix, filosofia,
pensamentos), “O Riso da Noite Escura”(Contos e crônicas),
“Causos do Coração de minha terra” (Contos retirados da
pesquisa na memória Oral), “Poesias” (título provisório). Está
em andamento o romance “As Mulheres de Deus” e “ A Mulher
que roubava Histórias”. Continua escrevendo poesias, contos
e crônicas, participa em diversos sites.
É Delegada para o Paraná, pelo Portal CEN; Cônsul de PalmasPR., pelo Poetas Del Mundo. Recebeu diversas homenagens,
da Câmara Municipal de Palmas, do Legislativo do Estado do
Paraná, Torneira de Ouro pela Academia de Letras José de
Alencar, Destaque Literário pela Abrace (Uruguai/Brasil),
diversos prêmios de publicação, Menções honrosas.
Coordena o blog http://lucynazaro.blogspot.com/
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LUCY SALETE BORTOLINI NAZARO

SONS DO SILÊNCIO
Vozes do silêncio conversam nas beiradas do dia
Profetizando os amanhãs de sol
Uma estrela guia brilha entre nuvens do dia
Sorrindo mansamente entre flocos de algodão
Eu espio de minha janela o Cósmico abrindo portas
Um CriAmor de braços abertos sorrindo,
Pelas alegrias que vislumbra, chama para a caminhada
O primeiro passo se alarga quando o sorriso é forte.
Homens e mulheres, grandes e pequenos se encontram
E o abraço infinito acontece no amor
Que canta com os pássaros que saúdam o dia
E despertam para uma nova era.
Nada se perdeu, o aprendizado acontece nas falhas do dia
Nas lágrimas e nos risos, nas ausências e nos encontros
A ventura da crença do possível conforta
E os feitos se multiplicam nos efeitos da alma.
Ouvir os sons do silêncio é o mesmo que entrar no céu!

CONTATO: lucynazaro@hotmail.com
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Mariano P. Sousa
Poeta, músico, compositor e arranjador tem obras
publicadas na antologia “Poemas e outros encantos” e “Contos
e crônicas para viagem” (editora Nova Coletânea), classificou
obras na 1º, 2º e 4º etapas do concurso criatividade na
internet nas categorias: contos, poesias e crônicas.Tem várias
músicas gravadas por bandas de forró, entre elas, anoiteça e
amanheça em mim e A perereca assanhada... que foram
lançadas em DVD pela CD Center.Tem vários trabalhos escritos
nos gêneros: crônica, contos e poesias.
Nascido em Laje no Estado da Bahia, em 28/10/1958,
perdeu seus pais quando tinha dois anos, foi morar com os
avós, completando dezoito anos foi morar em São Paulo onde
vive até os dias atuais.Casado com Elizabete da Silva Sousa
tem um casal de adolescentes, duas jóias. Adora escrever,
pois, é um meio de registrar nos degraus da escada da vida:
alegrias, tristezas, façanhas e passar o sentimento, dividir um
pouco com os leitores.

NÃO LIGA
Se você me vir assim, diferente...
Não liga,
é o meu coração,
ele te vê, te percebe, te sente.
Sempre prevê sua chegada.
Avisa com batuque,
ritmo de chorinho,
acelera um pouquinho
se você se aproxima.
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MARIANO P. SOUSA

Te vê ao longe,
mesmo quando você não está.
Ah! Esse meu coração,
te fez minha sina.
Nos meus sonhos,
ele traz você,
pra engrandecer
minhas fantasias.
Te faz de princesa
e rainha dos meus dias.
Escreve em contos e poesias.
Se estou sozinho,
vendo outro caminho,
ele te acha, no meio do nada.
Me mostra teus olhos,
desenha teu perfil,
nesse toque sutil,
me clareia a estrada.
Ele não aprendeu,
Diferenciar.
Tudo que vê,
estás lá.
Ah! Esse meu coração.
Só quer te querer,
só sabe te amar.
Ele vive assim,
dentro do meu peito.
Mas pensando bem,
respira teu ser,
não está pra mim,
de nenhum jeito.
Ah! Esse meu coração.
Só te vê em meu leito.
CONTATO: marianosousa@uol.com.br
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Morgana Rosa

Morgana Rosa (21/06/1970), Administradora e Pós Graduada em Didática-Ensino Superior.
Poetisa tem publicado suas obras em edições nacionais
e internacionais: Coletânea "Eldorado", Coletânea Poetas Brasileiros Contemporâneos, Contos Selecionados Novos Autores Brasileiros; e participação em diversas Antologias: “Os Mais
Belos Poemas de Amor”, “Amor e Paixão”, “Sensualidade em
Prosa e Verso”, Agenda Literária “Brasil-Portugal” 2009 (Celeiro de Escritores), entre outras.
“Na essência cristalina de sentimentos aflorados e sinceros,
não há regras para poetizar os segredos da existência, não
há condições nem modelos a serem seguidos quando a sensibilidade usa as metáforas para transceder a alma adormecida. Há sim, uma natureza especial derivada da vontade de
que a felicidade alcance vôos altos e a certeza de entendimento que somos seres ímpares”.
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Salvador, BA.

MORGANA ROSA

SOMOS ÍMPARES
Eu, na minha profunda agonia.
Exilada indefinidamente em um vale intransponível
Buscando seu olhar em minha direção
Desatrelando os nós das amaragens
Envolvida na musicalidade de sua canção.
Somos possuídos por metáforas imagéticas
Olhares profundos, mistérios impenetráveis
Coletivos, impressos em jornais quadriculados.
Caminhamos sozinhos e lado a lado
Sem temor da solidão ou de fantasmas imaginados.
Realinho os pensamentos nas sombras existentes
Minha sombra, adentrando a sua irônica mente reflexa
Nos corpos adormecidos, sentimentos de adeus
Surpreendendo os obstáculos e as certezas duvidosas
Seguimos unidos circulando em nosso espaço
Quimeras individuais se sobrepõem aos olhares
Apesar de termos segundos de existência
Não somos iguais, deu-nos a fé incompleta
O instinto que nos guia nos desencontros
Eu, comigo mesma nas ações, buscando lucidez.
Iludem os quereres pela distância excedida
Libertadores emocionais dividem as aventuras
Na mente que se abre a novas alegorias
Invisíveis formas iluminam as nostalgias e os ideais.

CONTATO: morganabela@hotmail.com
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Frank Jardel Lopes Bahia

Frank Jardel Lopes Bahia, pseudônimo literário KNARF,
nascido no Estado do Maranhão no sábado 31 de outubro de
1972.
Autor do livro “Aos que sobrevivem a isso”, primeira
edição lançada na XIII Bienal Internacional do Livro agosto de
1994 em São Paulo, segunda edição na Feira do livro em
Buenos Aires em outubro de 1996.
Criador do G.A.L. Grupo Ação Literária.
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São Paulo, SP

FRANK JARDEL LOPES BAHIA

DESEJO
Com sombras de pensamento.
Aguardo ao relento,
Sobre o saber do vento.
Levar o meu desejo
A percorrer.
Sem pressa, com ardor,
Desfrutar seu amor.
Merecer cada gemido.
como guerreiro sofrido,
Com a marca da dor.

CONTATO: frank.jardel@knarf.com.br

57

GALERIA BRASIL 2009

Mardilê Friedrich Fabre

Mard ilê Fr iedrich Fabre( 31/12/ 1938), natura l de
Cachoeira do Sul, RS, é bacharel e licenciada em Letras
Neolatinas. Professora, lecionou em várias instituições de
ensino estaduais e particulares. Atualmente, é revisora de
textos e dedica-se ao voluntariado.
Recebeu vários méritos culturais. É membro do Centro
Literário de São Leopoldo, da União Brasileira de Escritores
do RS–UBERS, consulesa do Movimento Poetas del Mundo em
São Leopoldo e tesoureira da Academia Literária do Vale do
Rio dos Sinos – ALVALES.
Escreveu o livro “Literatura Gaúcha em Síntese”.
Participou de várias coletâneas, entre as quais, “Aquarela”:
6ª Antologia da ALVALES, “Poeta, mostra a tua cara.” V 5.
Proyecto Cultural Sur/Brassil e “Poetas Del Mundo em Poesia.”
V. 1, “ Me móri a d a UBE/ RS: 2 5 Anos: XI I I Antologi a” ;
“Escondidos sob o Luar”, todas em 2008. Coorganizou o livro
“Palavras aos antigos alunos: reflexões do ser no agir”, do
qual também é coautora. Escrever é uma consequência de
seu amor pela leitura à qual se dedica desde menina.
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São Leopoldo, RS.

MARDILÊ FRIEDRICH FABRE

CONFISSÃO

Introjeto-me em sono profundo,
Anestesiada de mim, exangue.
Entro em letargia deste mundo,
Onde os inocentes perdem sangue.
Afasto-me desta história hostil,
Grafada por insensíveis mãos
Que, afogadas em ânsia febril,
Ceifam os sonhos dos irmãos.
Ouço o pranto e os soluços da terra
Em seu seio ferida de morte.
É grande a dor que meu peito encerra.
Quisera, p´ra salvá-la ser forte.
Desânimo sem explicação
Imobiliza-me o corpo e a mente.
Enrustida em minha compaixão,
Permaneço omissa fatalmente.
Assim, existo em contradições,
Ora recolho-me em minha essência,
Ora, arrastada pelas paixões,
Volto-me trôpega à indulgência.

CONTATO: mardile@terra.com.br
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Orlando Czerveny

Orlando Czerveny (04/08/1957). Natural de Tereza
Cristina, PR.
Graduado em Letras/Inglês pela UEPG - Universidade
Estadual de Ponta Grossa-PR, escritor - poeta.
Possui três premiações em Concursos literários nacionais e
medalha de ouro do VI Concurso Augusta Esteves de Poesia
Brasileira.
Atualmente é aposentado dedicando-se à agropecuária.
Domiciliado em Ponta Grossa, PR.
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Ponta Grossa, PR.

ORLANDO CZERVENY

Se...
Se um dia, no tempo distante,
por sobre o ombro olhares,
e no passado recente encontrares,
presente, embora em instantes.
Nas marcas de um amor- profundo-,
cicatrizes n' alma, e que esparsas tinham
lembranças sepultas, que pensavas não viessem - e vinhamte assolar agora no teu novo mundo
Que liberto estava, das paixões vividas,
de amores distantes, posto que ausentes,
mas que mesmo agora, no momento presente,
se fazem juntas, embora esquecidas.
E aquele que dantes perdido, novamente parido,
das entranhas revive, e se hoje tens,
não meras e simples lembranças de alguém,
mas um novo e puro sentimento nascido.
Deixa que germine e se perpetue como linda flor,
somando-se então, nesse que pensas derradeiro,
à eternidade daquele que foi o teu primeiro,
a beleza infinita do teu último amor.

CONTATO: orlacz@bol.com.br
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Sílvia Araújo Motta
Belovalense/BH/MG/Brasil, Cursou Letras: Português/
Inglês. Pedagogista em Administração, Inspeção e Supervisão Escolar. Professora de Língua e Literatura Portuguesa/
Inglesa, Filosofia, Psicologia e Sociologia. Curso de Direito/
FAMIG/2008. Acadêmica, Escritora, Poeta-Sonetista-Trovadora,
Parceira-Assessora da Academia de Letras João Guimarães
Rosa da Polícia Militar de Minas Gerais, Presidenta do Clube
Brasileiro da Língua Portuguesa, oficial para oito países
lusófonos; Árcade da Arcádia de Minas Gerais, Cônsul Z-NO
dos Poetas del Mundo BH/MG/Brasil, em 128 países. Membro
da International Writers and Artists Association /Ohio/USA.
Membro do Elos Clube filiado ao Elos Internacional da Comunidade Lusíada; Membro da União Brasileira de Trovadores/
BH. Vice-Presidenta da Academia Mineira de Trovas. Membro
de diversas Academias de Ciências, Letras e Artes: ALB/MG,
AVPB,AVBL, AVSPE, ACCLCL, APOLO, e outras. Autora de três
dezenas de livros, com poesia em português, inglês, espanhol e italiano; participações em inúmeras Antologias e Revistas nacionais e internacionais. Premiações diversas em prosa
e poesia. Comprova quatro décadas de ações coordenadoras
voluntárias, Palestrante e Líder-Grupal participante de vários
movimentos socio-político-religiosos-ligados aos Adolescentes
e Adultos, Doentes Terminais, Pastoral do Idoso, Grupos de
Terceira Idade, Movimento Internacional Alcoólicos Anônimos/
Al-Anon/ Grupos Familiares e Alateen; Pastoral da Saúde.
Musicóloga, já coordenou e cantou em diversos Corais Musicais. Membro efetivo do Coral CANTATA Diamantina/2008 com
120 participantes acompanhada pela Orquestra Sinfônica da
PMMMG. É soprano no Coral Luís de Camões. Faz parte do
Espaço e Vida do COPMMG.Homenageada pela Academia de
Letras do Brasil /Educação Superior.) com a outorga do título
"DOUTORA EM FILOSOFIA UNIVERSAL “- PH.I. (PHILÓSOFO
IMORTAL) e Diplomação e Medalha do Instituto Brasileiro de
Culturas Internacionais, –RD- INBRASCI- MG .
http://clubedalinguaport.ning.com/
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Belo Horizonte, MG.

SÍLVIA ARAÚJO MOTTA

CLUBE BRASILEIRO DA LÍNGUA PORTUGUESA
Acróstico-histórico Nº 382
C -Criação em 17 de fevereiro,
L -Lusófono ano dois mil...
U -Um espaço bem brasileiro
B -Bela força juvenil
E -Em coração sementeiro.
B -Busca o idioma defender:
R -Rica Língua Portuguesa;
A -A cultura faz crescer
S -Símbolo, sim de nobreza,
I -Indica sempre o Saber
L -Literário, com certeza;
E -Expõe a Prosa de Artistas,
I -Internacionais Poetas,
R -Realiza ações benquistas
O -Onde o Sócio é um esteta.
D -Divulgação Virtual
A -Atinge cem mil “emeios”
L -Leitor assíduo, primeiro
Í -Inspirado lê Camões.
N -Nosso CLUBE o ano inteiro
G -Gera e divulga lições...
U -Um luso-afro-brasileiro...
A -A visitar muitas Nações.
P -Procura fazer Concursos
O -Organizar excursões.
R -Recomenda bons discursos
T -Tem belas exposições!
U -Um caminho bem diverso
G -Guarda a sua tradição.
U -Único, assim bem mineiro
E -Exprime bem o seu verso:
S -Sabedoria é canção
A -Amor, troféu altaneiro.

CONTATO: silumotta@hotmail.com
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Geraldo José Sant´Anna

Nascido em Taquaritinga, aos 01/09/1965, formou-se
em Matemática e Pedagogia.
Livro: “Análise Combinatória e Probabilidade”. Moção
de Aplausos pela Câmara Municipal de Taquaritinga pelos
serviços em prol da Educação no município. Foi 3º colocado no
XIV Concurso Internacional de Primavera – categoria Poesia:
Poesias “Vida” e “Possessão” (Antologia “Agreste Utopia”).
Classificado na Categoria Poetas Consagrados na II Olimpíada
Cultural – 500 anos da Língua Portuguesa no Brasil, com o
poema “Pensamentos Vagos” publicado na Antologia “Vozes
Escritas”. Moção de Aplausos pela Câmara Municipal de
Bebedouro por serviços prestados à Educação Profissional.
Premiação em diversos Concursos Literários. Homenagem pela
APEOESP, pelos serviços prestados à Educação. Título de
Cidadão Bebedourense. Cadeira 023, da Área de Letras,
M em br o Ti t ul ar d o Col eg ia do Acad êm ico do Cl ub e dos
Escritores de Piracicaba, patronesse Juliana Dedini Ometto.
Diretor da Escola Técnica Estadual (ETEC) de Bebedouro.
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GERALDO JOSÉ SANT’ANNA

ÉBANO

Foi estranho
Você olhou e sorriu
Num efervescente ciclone de emoções
Você olhou no meu olhar
Vagou destemido em mim
E entendeu...
Fui algemado por sua pele negra, brilhante, escura...
Condenado a sentir-te onde quer que eu esteja
Misterioso fluido que o coração bombeia...
Minhas pupilas percorrem seu corpo
Despindo cada peça de seu vestuário
Sem nenhum pudor
Sem você perceber...
E mesmo que tudo ocorra só no pensamento
Sinto o tremular de meus músculos...
O suor sedento que
Talvez nunca te toque
Nem sinta o sabor ébano de sua boca
Mas a cada noite
Você se aconchega em meus delírios
Calados, Secretos, Proibidos.

CONTATO: santana.geraldo@gmail.com
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Angela Sánchez

Angela Sánchez (06/01/1953), nasceu em Casilda
(Santa Fe, Argentina) Viveu 20 anos no Brasil, atualmente mora
em San Luis (Argentina). É professora de Português, U.N.C.
Membro de S.A.D.E (Sociedad Argentina de Escritores). Membro
de SEA (Sociedad de Escritoras y Escritores de Argentina)
Algumas publicações: “Delirios floridos” (antología
poética. Buenos Aires), “El sol viaja rápido” (novela. Córdoba.
2000),

“Ramiro cabeza de papel” (conto. Córdoba. 2004),

“Hombres opacos” (novela. Buenos Aires, 2008),
(conto. San Luis. 2009),

“Cecita pintando boquitas” (conto.

San Luis. 2009).
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San Luis, AR.

ANGELA SÁNCHEZ

NEM PENSAR EM FÉRIAS
O velho coveiro nunca havia tido tempo para pensar
em sua própria morte. ‘Quem tem tempo pra morrer com tanto
trabalho pra fazer?´ dizia. Por isso desde o amanhecer até a
noitinha, cavava túmulos perfeitos como se aquela pá, depois
de anos de prática, fizesse a tarefa à altura dos mais experimentados.
Não só as paredes mostravam o resultado de tal
eficácia. As medidas dos poços eram perfeitas, os ângulos
simétricos e o fundo sobre o que descansaria o caixão, de uma
pulcritude divina: nenhum torrão a mais, nenhuma fissura,
nada de poeira acumulada.
Bem poderia se dizer que Raul Paixão, a quem todos
chamavam ‘Raul Caixão´, era o coveiro perfeito e ninguém
duvidava de que o seria por muito tempo mais. Afinal de contas
ele tinha anos de experiência suficiente como para ser o melhor
e... o único!
Mas, a morte chegou e o encontrou trabalhando sem
ter escolhido um canto para a própria sepultura. Assim, o
cadáver do coitado do Raul, ficou três dias na sala velatória
do cemitério.
No quarto dia um vento cálido bamboleou os galhos e
os sinos da igreja repicaram sozinhos. Os vizinhos amedrontados com tais estranhos acontecimentos correram até a
praça e dai ao cemitério. Lá viram Raul, cavando e resmungando: ‘Não falei? quem tem tempo pra morrer com tanto
trabalho pra fazer?´ Ao seu lado, a morte meneava a cabeça
convencida de que também ela nunca poderá tirar férias.

CONTATO: sanchez_angela@hotmail.com
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Adeilton Oliveira de Queiroz

Adeilton Oliveira de Queiroz, brasiliense, escritor,
pedagogo, poeta. Nasceu em 14.09.74.
Publicou em 2008 o livro de poesia “A Maravilhosa Arte
de Perdoar os Peixes” - pela Câmara Brasileira de Jovens
Escritores - RJ.
Possui diversos trabalhos publicados em páginas na internet.
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Gama, DF.

ADEILTON OLIVEIRA DE QUEIROZ

A MARAVILHOSA ARTE DE PERDOAR OS PEIXES

Eu sei pouco sobre o perdão e sobre os peixes
Mas sobre a arte de perdoar os peixes
Eu sei tudo.
Eu sei pouco sobre a beleza e sobre as árvores
Mas sobre a beleza das raízes das árvores
Eu sei tudo.
E sei também que os peixes, as árvores e as flores
realizam maravilhosos saraus.

CONTATO: adeilton.adeilton@yahoo.com.br
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Maria Emilia Pereira

Maria Emilia Pereira (08/ 03/1950). Psicóloga.
Escrevo desde os 10 anos de idade, contudo, parei
por um longo período de 40 anos, para cuidar de minha vida
profissional e pessoal. Há 04 anos, após aposentar-me do
Serviço Público do Est. de São Paulo, retomei o meu hábito de
escrever. Tenho 3.000 textos escritos, entre, Trovas, Haikais,
Poetrix, Poesias, Prosa Poética, Sonetos, Contos, Crônicas,
Cordéis e outros.
Em 2008 publiquei meu primeiro Livro “DE POEMAS E
SONETOS” - pela Ed. CBJE e estou preparando mais outros
dois: um de Crônicas, Contos e Prosas, e o outro, de Poemas
e Sonetos, novamente. Além disso, participei de várias
Antologias, na CBJE e no Celeiro de Escritores. Pseudônimo
literário, “Milla Pereira”.
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MARIA EMILIA PEREIRA

AMANTES!

Ah! Meu amor, quem dera em meus braços ter-te,
No mesmo instante em que a solidão me aflige!
E sustentar o que meu corpo agora exige
Quem me dera, num passe de mágica, ver-te!
Quisera eu estar contigo e saber-te
Na mesma dor que minha ausência a ti inflige.
Atormentando-te, na paixão que transige,
E minha alma, versos tristes, escrever-te!
Quero sonhar contigo pela noite afora,
Arrebatando-me em todas as carícias,
Adormecer em teus braços ante a aurora!
Neste desejo insano que em nós aflora,
Possas levar-me ao paraíso de delícias,
Sufocando o meu grito de paixão – agora!

CONTATO: millapereira83@yahoo.com.br
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Douglas Fagundes Murta

Do século XX
Nascido 13 de maio de 79
Filho Irmão Amigo Marido Pai
Da Ilha do Governador
Rio Brasil
Poeta Professor.
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Rio de Janeiro, RJ

DOUGLAS FAGUNDES MURTA

FELIZ
Para Paulo Bernardo Guimarães Murta

Feliz daquele que não sabe o fim
Feliz daquele que acredita nas nuvens e decora o céu
Feliz daquele que ilumina portas e perde chaves
Feliz daquele que não compra alma e ganha absoluto
Feliz daquele que da amizade encontra corpo e paz
Feliz daquele que na tempestade julga cada pingo irmão
Feliz daquele que da felicidade tamanha não guarda nada
e realiza sonhos.

CONTATO: douglasfagundes@bol.com.br
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Maria Fernanda Reis Esteves

Maria Fernanda R. Esteves (28/92/1960).
Currículo literário: 1º Prémio no Concurso de Poesia
“Aprender Contigo” da APPACDM de Setúbal - ano de 2007;Menção Honrosa no XII Concurso de Poesia “Dar Voz à Poesia”
da Escola Secundária Júlio Dinis (Ovar);- 5º Prémio no XXV
Concurso Internacional de Poesia “Casa Lembrada - Casa
Perdida” das Edições AG- Participação na Colectânea “Amar o
Próximo” da ANEM - Associação Nacional de Esclerose Múltipla;Participação em várias Colectâneas de Poesia das Editora
M.J.Real Imo- 9º Prémio no XXVI Concurso Internacional de
Poesia “Tra vessi as” d as Ed ições Ag;- Prém io D est aq ue
Internacional no Concurso de Poesia da Associação Artística e
Literária Alpas XXI e Participação na Colectânea “Deslizes;2º
Prémio e Menção Honrosa no XIII Concurso de Poesia “Aprender
Contigo” da APPACDM de Setúbal, ano 2008. Participação nas
Antolog ia s L it erá ri as Inter nacionai s “Am or e Pa ixã o” e
“ El dora do” d a Ed it or a Sucesso-C e le ir o de Escr it or es.
Participação na 19ª Antologia Literária Internacional da
Fundação Del´Secchi; - 6º Lugar no XXVII Concurso Literário
Internacional “Rosa dos Ventos” das Edições Ag;- Participação
na Antologia “Poeta Mostra a Tua Cara” do Projecto Cultural
Sur/Brasil; - Prémio Destaque Internacional no III Concurso
Literário Internacional Letras Premiadas;Colaboradora da
Luso-Poemas;Colaboradora do Recanto das Letras.
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MARIA FERNANDA REIS ESTEVEES

ESTAREI SEMPRE POR PERTO
Indefeso o ser
gerado em minhas entranhas.
Sinto, quente, o amniótico líquido,
sinal que estás pronta
para irromper neste mundo.
Gemo de dor e de prazer
por te trazer, por fim à luz do dia
e olho-te, perplexa, anestesiada...
Quando os meus braços te acolhem,
dando sentido pleno à minha vida.
És minha!
Sei que és do mundo, mas és minha!
Como intenso é o elo que nos liga
e o cordão que, agora, nos separa...
Cresceste!
Hoje és mulher!
E eu fico queda, olhando-te...
Qual escultor, que sabe
que aquela é a sua obra prima.
E vejo-te, por dentro...
Como só eu te conheço
e sei tuas virtudes e fraquezas...
Ainda que o tempo nos separe
e o meu corpo volte
ao pó de onde proveio...
Estarei contigo, pérola minha,
em qualquer parte...
Basta um apelo e minh´alma
estará sempre por perto.

CONTATO: nandaesteves@sapo.pt
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Irineu Baroni

Irineu Baroni (16/12/1951).
A poesia é o nosso “sentir” de uma forma pura e bela
mesmo em face da tristeza, da solidão e da saudade. Ela nasce
no mais profundo de nossas almas, reinventando nossos
sonhos. A fotografia é a poesia de nosso olhar. São artes
distintas, porém caminha lado a lado na pureza de nossos
corações. Estou reaprendendo a “sentir” a vida...
Sou M inei ro, de sce nd ente d e it a li ano, R ep ór te r
Fotográfico e Poeta. Nasci em uma fazenda no lugarejo
chamado Vargem Linda, município da cidade de São Domingos
do Prata. Vivi alguns anos no ambiente de fazendas, entre
canaviais, bois, cavalos e engenhos de cana de açúcar. Durante
a minha infância morei em algumas cidades do interior de Minas.
Ainda jovem, meus pais mudaram para Belo Horizonte, onde
comecei meus estudos, porém, as “coisas”, os “causos” e o
“cheiro” do interior das Minas Gerais ainda andam comigo...
Publiquei poesias na Antologia “Uma História No Seu
Tempo”, da Scortecci, em comemoração aos vinte e cinco anos
da Editora em 2007; Antologia “Elo de Palavras” da Scortecci;
Antologia “Poetas Em/Cena2”, do Belô Poético; Antologia
“Enigmas do Amor” da Editora Scortecci e Antologia “Poetas
Em/Cena3”. Participei do Festival Internacional de Poesias
(ABPEIS) e tive três poemas classificados, sendo um deles para
a Antologia do Festival; participei como convidado do projeto
“Poesia na Praça Sete”, em Belo Horizonte e recebi Menção
Honrosa durante intervenção poética e performática com a
poesia Recortes da Vida na “Teia Poética” durante o Belô
Poético em julho de 2009.
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IRINEU BARONI

MEIO INTEIRO
Aqui estou!!! Onde???
Não sei...
Vivo meiointeiromeio;
Nem meio mais sou;
Sou bagaço de meias metades...
Se vivo??? Ora bolas!!!
Não sei nem onde estou...
Pra falar a verdade,
Divido mentiras, divido meu tempo;
Perdido, procuro a saída...
Mas como partir,
Se nem metade sou?
Anseio a lucidez;
Tento conduzir meu corpo
Pra onde a cabeça quer
o sentimento quer
a alma quer...
E nesta noite, (mais uma), perdida
Em devaneios e insônias madrugais;
Caminho perdido, buscando equilíbrio
Nessa metade dividida
partida
perdida
sem medida,
Na esperança de ser inteiro...

CONTATO: irineubaroni@globo.com
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Rita Bernadete Sampaio Velosa

Ri ta Ber nad et e Samp aio Ve losa ( 09 /11 /19 52) –
J or na li st a, poet isa, cont ista , croni st a e t rova dora d e
Araraquara/SP. Delegada da UBT, Consulesa de Poetas Del
Mundo, Delegada do Clube de Escritores de Piracicaba/SP e
Correspondente das Academias de Letras de Cachoeiro do
Itapemirim/ES, de Itajubá e Varginha/MG. Sócia do Movimento
VIRARTE/RS.Tem 65 antologias editadas e os livros “VENTOS
PASSANTES”-2007 , “FAROLEIROS DE ALMAS”- 2008 e “FILHOS
DAS ESTRELAS” – 2009.Entre os prêmios o Missões /BR e o
Algarve-Brasil/ PT.
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RITA BERNARDETE SAMPAIO VELOSA

ENCONTRO ACIDENTAL

Eu sou verdade,
você mentira.
Eu sou luz,
você sombra.
Eu sou o sol que ofusca,
você a lua que se esconde.
Certa vez atrasei-me ao recolher
e você apressou-se em aparecer.
Brilhamos juntos por um instante.
No mesmo céu lá estávamos:
Eu _ uma estrela _
a refrescar-me na sua sombra;
você _ um satélite _
a aquecer-se e iluminar-se na minha luz.
Mas, apesar de juntos, ali, no mesmo horizonte,
apesar do prazer que isto nos causou,
nem eu vi você, nem você a mim...
Meus olhos não eram para as sombras
nem os seus para a luz.
Mas eu o adorei mesmo assim...
às cegas.

CONTATO: ritavelosa@bol.com.br
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Carlos Cruz da Silva
CARLOS ZÜRCK CRUZ ( São Cristovão, Rio de Janeiro,
1955) Professor, Pós-Graduado em Artes Plásticas, Artista
Plástico e Escritor.
1969 - premiado (2º lugar) no Concurso Literário
Estudantil “O GLOBO” e “EL ATENEO”;1979 - premiado (menção
honrosa ) no IX FEST IVAL D E POESI A D O SESC D E
FRIBURGO;1982 - premiado (3º lugar) no I FESTIVAL DE POESIA
DO INSTITUTO METODISTA BENNETT “RUMO DA RIMA”;1986 publicado na antologia NOVA POESIA BRASILEIRA - Coordenação de Cristina Oiticica, Editora Shogum Arte;1988 premiado (menção honrosa) no I CONCURSO DE POESIAS DO
JORNAL BALCÃO;1989 - premiado (3º lugar) na X CIRANDA DE
POESIA DA BIBLIOTECA POPULAR DE JACAREPAGUÁ;2003 publicado na Antologia TALENTOS DE UM NOVO TEMPO, Editora
Litteris;2003 - premiado (1º lugar) no II CONCURSO MUNICIPAL
DE CONTO - PRÊMIO PREFEITURA DE NITERÓI;2005 - premiado
(1º lugar) no III CONCURSO LITERÁRIO FALARJ - FEDERAÇÃO
DAS ACADEMIAS DE LETRAS E ARTES DO RIO DE JANEIRO;2006
- premiado (2º lugar) no XVIII CONCURSO INTERNACIONAL DE
VERÃO (Edições AG);2006 - publicação do livro de contos: “NOS
DIAS PARES, ÀS VEZES, CARUSO CANTA”, Editora Quártica,
RJ;2006 - 8º CONCURSO DE LITERATURA, Canoas,Rio Grande
do Sul (Participação);2007 - premiado (menção honrosa), 3º
CONCURSO NACIONAL DE POESIA - PRÊMIO “FILOGÔNIO
BARBOSA” - COLATINA.2008 - premiado no I Prêmio Literário
Canon de Poesia 20082008 - publicado na antologia poética
“CIDADANIA: UM DIREITO DE TODOS”, Editora Fábrica de
Livros;2008 - 9º CONCURSO DE LITERATURA, Canoas, Rio
Grande do Sul (Participação);2009 - Premiado (1º lugar) no
concurso “SO NETO S DE AM OR E O RAÇÃO ” - Ed it or a
Litteris;2009 - Publicado na antologia poética “SONETOS DE
AMOR E ORAÇÃO” - Editora Litteris.
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CARLOS CRUZ DA SILVA

DA AGONIA DAS COISAS
, ao norte, as sombras das palavras
e dos sons, sons e palavras
cheios de dizeres e agonia,
encontraram as águas.
E as águas, como as lágrimas,
sempre estão plenas de beleza
e inquietude construindo
e reconstruindo a vida.
Ao sul imaginações são jogos de armar
que nos fazem encontrar a
atmosfera dos nossos desejos
mais perversos e divinais.
O tempo dissimulado
- e suas estrelas cadentes
e sua bigorna a moldar mansas
manhãs sob teu colo nos perseguindo sempre,
no baile, nos sonhos que te agitam
ou onde quer que estejamos.
Não sei aonde iremos assim,
se para o sul vão
nossos corpos, sob o signo do fogo,
ainda por romper a seqüência dos totens
e para o norte as sombras das palavras
e dos sons, sons e palavras
cheios de dizeres e da agonia das coisas.
“O erro estava, decerto, na aflição
De querer silenciar uma canção.”
Robert Frost
CONTATO: carloszurck@yahoo.com.br
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Cristina Danois

Nascida em Santos (08/09/1960) sempre morei no
litoral, ainda que subindo a serra. Estudei e me formei em
escolas públicas. Fiz graduação, mestrado e doutorado na UFRJ
em Le tra s e em Fi losofi a. L eci ono Portuguê s, Fra ncê s,
Literaturas Europeias e Filosofia.
Desde que aprendi a ler, sou apaixonada pelos livros,
em particular pela Literatura e nesta, a Poesia tem um lugar
especial. Para mim, Literatura é vida, é mais que pura Arte; e
a Poesia é a Beleza da Vida, a força, a verdade que se
manifesta em cada criação.Escrevo contos, ensaios, invento
histórias para crianças, também desenho e me dedico à
pintura. Tenho obras publicadas na Coletânea “Eldorado”
(Celeiro de Escritores), Grandes Talentos e Agenda Literária
1995, ambas da Ed. Literis, tendo obtido o segundo lugar com
o poema “Do Coração”.
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CRISTINA DANOIS

COTIDIANO BREVE

As formigas enfileiram-se pela parede suja
intuindo o doce de um vidro de mel.
Uma cafeteira calada num canto da mesa
e gotas de café sobre a toalha branca
apenas indicam a vida, o movimento.
Um copo sujo sobre o mármore negro da pia
e uma chaleira com água já morna sobre o fogão
num fim de tarde sombrio
são evidências de um passado há pouco vivido.
Entre esta constatação e o momento seguinte
ergue-se o instante fugaz
momento de vida plena de presente
imperceptível aos olhos cegos de nenhuma luz
marca do êxtase dentro do peito que explode
num insight de certeza...

CONTATO: cris_magalhaes@hotmail.com

83

GALERIA BRASIL 2009

Luiz Lyrio

Luiz Lyrio é natural de Belo Horizonte (16/09/1949).
Publicou os livros “GRÊMIO LIVRE: UM EXERCÍCIO DE CIDADANIA” (1998), “NOS IDOS DE 68” (2004), “MARCAS DE BATOM”
(2OO4) e “ABDUÇÃO” (2007).
Em 2005, foi agraciado com o Prêmio Destaque no V
Concurso Rubem Braga de Crônicas (Cachoeiro do Itapemirim
– ES). Em 2006, teve um conto classificado no Concurso literário
Fliporto – 2006 (Porto de Galinhas - PE) e publicado em livro.
Em 2007, teve um de seus contos selecionado no VI Prêmio
Literário Livraria Asabeça (São Paulo – SP) e publicado em
antologia. Ainda em 2007, ganhou Menção Honrosa no II
Concur so Cla udionor Rib eir o d e Contos ( Cachoe iro do
Itapemirim – ES). Premiado também no 5º Concurso literário
Guemanisse de Contos e Poesias, teve um de seus contos
publicado em 2008 no livro “ELOS E ANELOS” (Editora
Guemanisse - Teresópolis – RJ).
Em 2008, a Mazza Edições lançou uma nova edição de
“NOS IDOS DE 68”.
Ly rio é re presenta nte do M ovim entos ABRACE e
Membro Correspondente da Academia Cachoeirense de Letras.
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LUIZ LYRIO

AMOR COM LIMITES
Não.
Não me pergunte por quê.
Não me pergunte como.
Não me pergunte onde.
Também não me pergunte como é e nem porque é.
Não me indague porque às vezes dói,
mesmo enquanto dá prazer.
Também não tente saber quanto vai durar:
se será eterno ou só um fogo de palha,
um caso, um ficar passageiro e inconseqüente.
Não posso fazer juras de amor eterno.
Minha eternidade pode durar apenas um dia,
uma hora, um minuto, um segundo.
De repente um enfarte, um aneurisma,
uma distração ao atravessar uma rua,
uma bala perdida (ou virtuosa),
um avião caindo na minha cabeça,
desgovernado por um terrorista maluco,
e pronto!
Lá se vão minha eternidade e minhas juras de amor eterno.
Por isso, apenas curta o momento.
Aproveite o que é bom.
Beba o prazer, como o alcoólatra sorve seu primeiro
gole na recaída.
E nunca sinta culpa nem medo da perda.
Desapegue-se sempre que o apego causar-lhe algum mal.
Depois, quando passarem o medo e a angústia,
apegue-se de novo.
É bom estar apegado.
É bom estar vivo de verdade.
É essencial estar amando.

CONTATO: revistalo@yahoo.com.br

85

GALERIA BRASIL 2009

Nívia Maria Vasconcellos

Nívia Maria Vasconcellos (26/03/80) é especialista em
Estudos Literários e está finalizando o mestrado em Literatura e Diversidade Cultural, ambos pela UEFS-BA.
Publicou o livro de poesia “Invisibilidade” (MAC, 2002) e
o livro de contos “... para não suicidar”(Littera, 2006). Ganhou o 7º Festival Vozes da Terra de Feira de Santana-BA,
com a música “Soneto que não queria existir”. Logrou, em 2008,
o Prêmio CDL de Literatura, que editou e lançou seu livro
“Escondedouro do Amor e Outros Versos sob a Espera” (CDL,
2009). Além de poetisa e contista, é professora e integrante
do grupo de declamação Os Bocas Do Inferno.
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NÍVIA MARIA VASCONCELLOS

ESCONDEDOURO DO AMOR

O amor não está na estrela
que, ao cair, carrega o pedido sussurrado,
está no olhar que a percebe e espera.
O amor não está nas cartas
lançadas sobre mesas postas,
está na tensão de quem as ouve e deseja.
Búzios, números e datas
não contêm o amor,
ele não está numa procura.
Rezas, promessas e velas
não trazem o amor,
só a esperança de encontrá-lo.
Mas, ninguém encontra o amor,
ele é, misteriosamente, despertado
num momento de distração e abandono.

CONTATO: niviamvasconcellos@hotmail.com
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Paulo Pereira
Eu sou Paulo Pereira tenho 32 anos casado pai de
dois meninos sou empresário gosto de escrever contos,
poesias voltado para humor e sátira. Faço parte da diretoria
da Associação Cultural Literatura no Brasil, Suzano-SP.
Currículo Literário: Em 2006 participei de uma oficina
literária, que resultou na produção de uma revista de contos
sele-cionados, na qual fiquei em 4.o lugar. Em 2007 lançamos
nossa primeira antologia, em 2008/09 publiquei contos na
Coletânea “Eldorado” vol IX, X e XIII (Celeiro de Escritores), e
poesias na Antologia “Amor e Paixão” vol IV (Celeiro de
Escritores). Fui convidado para participar do primeiro Concurso
Literário de Suzano, SP, tema: erotismo, e no “Livro de Cartas”
que vai ser lançado no Brasil e no Uruguai.

PENICO A EVOLUÇÃO
Zezinho acordou triste e pensativo, com uma dor de
dente e uma dor no pé do umbigo, a barriga estava até roliça.
Ficou triste sem saber que dor era aquela.
Gritou sua mãe dona Joana:
- Bem que eu te disse para não comer tanta besteira
menino, isto são gases presos, toma este comprimido, se não
sarar prepare o nariz e o penico.
- Mamãe eu não vou tomar, isto é ruim.
- Você pode espernear, gritar, rodopiar no chão, mas
vai tomar Zezinho.
A barriga reclama, Zezinho sai correndo pega um dos penicos
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PAULO PEREIRA

debaixo da cama e senta, parecia até um rodízio, dona Joana
tirava um cheio e colocava outro vazio. Zezinho gritava:
- Mãe me ajuda! Ajuda! Acode mamãe!
Lágrimas corriam, suor escorria, era uma bufa atrás da outra,
parecia até fogos de artifício. Dona Joana abriu porta, janela
e ligou até ventilador, os vizinhos gritavam:
- Que barulho é esse? De onde esta vindo todo este
fedor?
A dor de dente do Zezinho até que passou. Silencio...
O silêncio era tão grande que dona Joana escutou o último
pedido de uma mosca.
- Por favor, cuide dos meus filhos, lagartixa, pé de
pano, rocambole e azeitona.
De lá do quarto Zezinho grita: - Aleluia, aleluia! Parei de cagar.
Dona Joana abraça Zezinho e enxuga o suor.
- Filho tire esta roupa e jogue a cueca fora, sua barriga
agora esta vazia, mas que estrago meu filho.
Zezinho sai no quintal para tomar um ar e vê seus vizinhos de
máscaras no rosto, gritando:
- O que foi isto meu filho? Pensamos que era a terceira
guerra mundial e que o rio Tietê tinha transbordado. Do lado
do tanque um monte de penicos.
Dona Joana abraça Zezinho:
- Não fique macambúzio filho, jogo desinfetante, dou
uma boa lavada, logo estará brilhando de novo. Varro o
quintal, tiro as moscas, os bichos e os pássaros que morreram
e presto socorro para aqueles que sobreviveram.
Olha quantos urubus vieram para o banquete, vestindo seus
melhores ternos.
Em meio a risos e abraços dona Joana fala brincando:
- Zezinho vai mais um penico?
“Um homem prevenido vale por dois, um penico na hora da
dor e um nariz resistente para suporta o fedor.”

CONTATO: paulo.pereira13@isbt.com.br
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Edir Pina de Barros

Edir Pina de Barros( 20/04/1948). Antropóloga, com
mestrado, doutorado e pós-doutorado em Antropologia Social, área de Etnologia. Professora universitária, com livros completos, organização de livros e artigos publicados em várias
revistas nacionais e estrangeiras. Seu livro "Filhos do Sol" foi
indicado para o Prêmio Jabuti 2004 (melhor livro de Ciências
Humanas e melhor capa) pela Editora da Universidade de São
Paulo, que o editou. Atua como perita judicial em conflitos que
envolvem terras indígenas e quilombolas.
Publicações de Poesias em:*Antologia de Poetas Brasileiros Contemporâneos 54º volume-CBJE, Grafismo Indígena
(soneto);*II Antologia Nacional de Poesia: Mares Diversos, Mar
de Versos, Ed. Pensata, Amar, amar e amar; *Antologia
Dedicatta IV - dois poemas: Saudades e Retratos da Vida;
*Antologia de Poetas Brasileiros Contemporâneos 55º volume-CBJE, Fim de Tarde (soneto); * Livro de Ouro da Poesia
Brasileira, Ed. 2009 - CBJE, Súplica Final (soneto).
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EDIR PINA DE BARROS

SPECTRUM

Vês? Esguia e silente sombra escura,
Deslizando nos vãos da noite fria?
E que agora se encontra tão vazia,
Carregando medonha e triste agrura?
Que padece e, refém de si, se amura?
Que morrendo, se esvai em vil sangria?!
E que, insana de dor, de longe espia...
Vês? Esguia e dorida sombra escura?
Tão silente, padece, sem medida!
Desprovida de tudo! Quem diria?!
Pois outrora, essa sombra,foi teu sonho!
É a sombra do que sobrou da vida
Que pulsara, dentro de ti, um dia!
Simulacro de um tempo tão risonho!

Cuiabá, 9 de junho de 2.009.

CONTATO: edirpina@terra.com.br

91

GALERIA BRASIL 2009

Décio de Moura Mallmith
Sou gaúcho de Porto Alegre, cidade em que sempre
vivi e na qual nasci em 28.05.1958. Sou extremamente
conservador quanto aos valores éticos e morais e penso ter
perpetuado estes valores na minha prole. Por falar nisto, tenho
uma família maravilhosa, muito unida e que me apóia em
qualquer empreendimento que me arrisque efetuar. Muito disto,
obviamente, devo a minha esposa, a Bety, um ser iluminado
que me acompanha há muitos anos. Dos meus dois rebentos,
um emigrou para o Rio de Janeiro, onde ganha a vida como
músico, excelente por sinal, sem falsa modéstia. A outra, minha
eterna menininha, é estudante de Arquitetura e ainda vive
conosco.Sou Físico e Bacharel em Direito. Possuo, ainda,
Especialização em Psicopedagogia e Mestrado em Sensoriamento Remoto, além de inúmeros cursos nestas áreas.
Profissionalmente, sou funcionário público, lotado na Secretaria
de Segurança Pública do Rio Grande do Sul desde 1979.
Atualmente, exerço a função de Perito Criminalístico no serviço
de Plantão do Departamento de Criminalística. Em outras
palavras, eu sou aquele sujeito que comparece aos locais de
crime para a coleta dos vestígios deixados pela infração, isto
é, para realizar a perícia. Ao estilo da série de televisão SCI,
lembram? Naturalmente, adaptado para as condições “Brasil”,
ou seja, muito mais “locais” para atender e com muito menos
tecnologia, isto sem falar na questão da remuneração! De
qualquer sorte, apesar do meu trabalho ser psicologicamente
“impactante”, gosto muito do que faço. Paralelamente a esta
atividade, ministro aulas nos cursos de formação de agentes
de segurança nas academias de policia aqui do sul, bem como,
atuo como Tutor nos cursos EAD desenvolvidos pela Senasp –
Secretaria Nacional de Segurança Pública. Em termos literários,
tenho diversos textos publicados em inúmeras antologias, bem
com o, t enho um l iv ro de p oe ma s, inti tula d o “Poe ma s
Anacrônicos”, editado pela CBJE, além de dois e-books,
t am bé m de p oem as, sol tos pe la i nte rnet . N este l iv ro,
apresento uma amostra de minha veia poética pelo viés
tradicionalista.
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DÉCIO DE MOURA MALLMITH

REMINISCÊNCIAS DO PAGO
Recordo-me, com lágrimas nos olhos,
dos bons tempos do velho pago.
Frio de renguear cusco, o chimarrão,
fogo de chão e o aconchego do rancho.
Coisas que ficaram na memória,
causos, adágios, um pouco de história
as lidas no campo, o potro matreiro
e o meu velho cão perdigueiro.
Este, meio surdo, tava sempre distante,
Mas na hora do pega-pra-capá...
Lá estava ele, faceiro e empertigado,
reforçando o mui acertado ditado,
”Se não parece com o dono, é roubado!”
A gaita ponto atirada no canto,
meio desbotada, mas sempre a jeito,
pronta pra florear uma vanera,
uma milonga ou até um chamamé.
O petiço, resfolegando, sempre encilhado,
louco pra trotear, buscar algum redomão
embrenhado num capão da coxilha!
E aquela morena faceira, formosa
que sempre me despertou o instinto...
Bem, hoje me faz companhia,
alegra o que resta do meu viver
e adorna minhas reminiscências!

CONTATO: mallmith@hotmail.com
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Cássia Vicente
Cássia Maria Vicente Teixeira, nasceu em Catanduva SP, em maio de 1958, dia 22. Passou sua infância em AndradinaSP e São José do Rio Preto-SP. Sua adolescência, já de volta
para Andradina.Sempre teve habilidade com as artes, como
diz seu marido, “Suas cartas para mim eram poesias.”. Começou mesmo a se dedicar à escrita em 2004, quando seus filhos já adultos, sua vida estabilizada e a mudança para a
fazenda, proporcionaram mais momentos livres e de grande
inspiração. Adotou o nome Cássia Vicente para assinar seus
textos, para não confundir a Cássia escritora, com a Cássia
mãe, esposa e amiga. Morando em Jataí/GO há mais de vinte
anos, adotou este estado em seu coração. “Sou uma mulher
que gosta de sorrir, mesmo quando meu coração chora!”. É
assim que ela se descreve.
Produções literárias:Livros impressos: “Verbo Amar” –
1ª Edição – (2006); “Saia do Tom” (2007); “Verbo Amar” – 2ª
Edição – (2009).Participação em Antologias: Antologia Literária Virtualismo, - Escola de Autores Escritores e Poetas Virtuais - (2005); 2ª Antologia Poética Literária AVBL – Edição Histórica - (2006); 3ª Antologia Poética Literária AVBL – Edição
Histórica; 4ª Antologia Poética Literária AVBL – Edição Histórica - (2008).Ebooks editados pela AVBL: "Primeiras palavras";
"Liberdade", "Ecos" - (2005); "Em Preto e Branco" - (2006);
"Ensaio" - (2007). Membro efetivo da Academia Virtual Brasileira de Letras e Membro Efetivo da Academia Jataiense de
Letras.Sites: www.cassiavicente.com – www.saiadotom.com
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Jataí, GO.

CÁSSIA VICENTE

METADE
Grito pelas pequenas babagens,
me calo por grandes momentos
querendo confundir quem está aqui.
Enquanto parto em projetos e sonhos,
finco cada vez mais na terra
que parece não me pertencer.
Ouço parágrafos com ponto final,
frases incompletas nas reticências, que tapam com
purpurina minhas respostas.
Mostro minha metade em frases concebidas,
enquanto a outra pede o isqueiro
para incediar minhas verdades.
Quero-me de volta. Saudade.
Conflito do que fui e do que sou, serei.
Sem resposta. Revolta.
Me abrigo no amanhã
sem saber se, o que, vou descobrir.
Cansada, não quero sair do cobertor.
Atuo no palco para a minha platéia.
Canto versos para provocar
e me fazer apaixonar.
Tudo porque sou amor
em todas as minhas metades
certas, incertas, pecadoras...também.

CONTATO: cassiavicente177@hotmail.com
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Alci Santos Vivas Amado

Alci Santos Vivas Amado (01/11/1945), nascido em
Santo Antonio do Muqui - Distrito de Mimoso do Sul - ES.
Publicou 3 livros: “Santo Antonio Descendente de Corpo
Inteiro”, “Insinuações Poéticas” e “Duelo e Perdão”.
Cola borou com o ca tá logo d o SEBR AE e FAO P Federação de Artes de Ouro Preto - MG, pesquisou e historiou
o resgate Folclórico “As Pastorinhas”. Tomou parte no Livro
“Antologia Escritores Brasileiros” - 6ª Edição.
É membro efetivo da APOLO - Academia Poçoense de
Letras e Artes, ocupa a cadeira nº 54.

96

Mimoso do Sul, ES.

ALCI SANTOS VIVAS AMADO

CONHEÇA MIMOSO DO SUL
Voz do vento,
manso e barulhento.
Desfrutam da rampa,
voo livre e arrebatamento.
Serras, Estrela D’alva, Torres e Farol
Adjacente mata atlântica
Desnudam cachoeiras exuberantes.
Pascigo, santuário secreto abundante.
É a oportunidade concedida a Galeria Brasil
Conhecer a nossa natureza típica
Circuito cultural, celeiro folclórico.
Lares de famílias tímidas, mas gentil.
Olhar faiscante quando aparece a Pastorinha
A folia de reis e a do boi, resgate do carnaval
Festival de inverno sanfona e viola
A cavalgada...
Construção enxamel, antigo casarão.
Nossa origem, nossa história,
Colonização... Imigração...
Turismo... Que beleza! Zona urbana e rural,
Gera esperança em meio á natureza
Lá do alto da montanha
Resplandece a imagem do Cristo Redentor,
Mensagem... Vertical e horizontal
Transforma o comum em sagrado
Numa pedagogia universal.

CONTATO: asvamado@bol.com.br
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María José Bertran

María José Bertran nasceu em Caballito, provincia de Bs
As, Argentina. Tem 21 anos. Cursa a carreira de Tecnicatura
en Narración Audiovisual (Tecnicatura em Roteiro para Cinema) na Universidade de La Punta, San Luis, Argentina.
Roteirista e escritora.
Publicações: Poemas, Albariento e Matriz, no livro “Mundo literario” (Editora Nuevo Ser, Buenos Aires, 2008), antologia internacional de contos e poemas; Conto, 22 de Outono,
no livro “ Dias contados” (Editora Andross, São Paulo, Brasil,
2009). Programadora de rádio em “Poesía subterránea”, Mar
del Plata, Buenos Aires, Argentina, Radio Brisas. Tem poemas
musicalizados pela banda de “metal sinfônico”, Radix, de Mar
del Plata, Argentina.
Projetos:Está escrevendo um romance histórico para o
Projeto San Luis Livros, (San Luis) e uma antologia de poesias e contos erótico-psicológicos.
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San Luis, AR.

MARÍA JOSÉ BERTRAN

ECLIPSIS
Hoje minha alma amanhece de novo,
buscando o poente nas águas.
Hoje recebo o vento esfumando a luz das minhas alvoradas.
Sinto, devagar e contíguo, o mortuoso sabor do nada
se aproximar com glória e subsídios,
se aproximar e caber-me.
Não creio que tenha calado, mais que o mudo que falar não
sabe
a incógnita sempre erudita, incita a que lhe faça perguntas,
É sua essência maldita e perfeita, gerar vazios e dúvidas.
Mais tarde, quando ninguém me veja, acercar-me-ei à beira
da fossa cavada.
Mais tarde quando o negro relógio hospede as horas
passadas,
serei invisível e opaca, serei lodo de minhocas e larvas,
serei húmus de charcos ancorados,
tudo que fui em vida, mas, sob tuas plantas.
E haverá imagens completas,
fotos velhas de felicidades oxidadas, costurando os mundos
do homem,
aproximando abismos, opostos, distraindo o esquecimento
de alguém,
diluindo a dor da eterna saga
E você saberá que sinto sua falta
logo agora que ela me alcança.
E você saberá o farsante que fui,
prometendo amores escravos da mãe foice.
E outra vez os olhares esquivos, insinuando que nada
acontece.
Outra vez a lua jogada no alvo que vimos, pintando o cais.

CONTATO: missmarajo@hotmail.com
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Silvio César Prestes Prado

Silvio César Prestes Prado (14/04/1975).
Professor de Educação Física formado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e Graduado em Educação Especial pela Universidade Iguaçu. Lecionou no Hospital Psiquiátrico Franco da Rocha, APAE de Tibagi, Prefeituras de Ponta Grossa e Ventania.
Desde 2004 faz parte do Quadro Próprio do Magistério,
da Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Em 2006 foi
eleito Diretor do Col. Estadual João Francisco da Silva.
Em 2009, participou do Projeto "Amor & Paixão" (Antologia de poesia e prosa – Escritores contemporâneos/Celeiro.
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Ponta Grossa, PR.

SILVIO CÉSAR PRESTES PRADO

INSTANTE

milésimos de segundos
talvez menos talvez mais
num brevíssimo instante
não mais
uma vida inteira
e muito mais
num brevíssimo instante
pra nunca mais

CONTATO: prestesprado@hotmail.com
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Nina Tolledo

Maria Alcina da Silva nasceu em Tabajara, Município de
Inhapim - MG, no dia primeiro de junho de 1963. É filha de
Percília Júlia Toledo e Geraldo Américo Raimundo. Residente
no Distrito Federal desde 1972, em 1979 iniciou-se nos trabalhos comunitários. Estudou Letras e atualmente, cursa Pedagogia. Fez alguns cursos de extensão na Universidade Católica de Brasília, e ingressou no trabalho voluntário. Atuou como
relações públicas no Ministério de Música Água Viva; é Membro Co-fundadora da Instituição FACi- Fé, Amor e Cidadania
(ONG), onde atuou como vice-presidente e professora de Cidadania por dois anos. É Membro Co-fundadora da Academia Ceilandense de Letras e Artes Populares - ACLAP, onde,
"pela delicadeza de seus versos e forte influência recebida de
sua p at rone sse " re ce be u o t ít ul o de " Ce cíl ia M ei re le s
Candanga". Como Educadora Social tem participação efetiva
em Chás Literários em escolas e faculdades, onde vem fazendo um trabalho de incentivo à leitura. Desde a década de 80,
escreve poemas e contos.
Em 2004 foi credenciada pelo FAC/SC-DF sob o pseudônimo Nina Tolledo, é autora das obras: “Codinome: Você” poemas (2004); “Casos e Descasos” – Contos/Depoimentos
(2005), expostos na Feira do Livro em Brasília, 2006. Tem no
prelo dois livros: “Coró, o menino falador” (infantil) e o romance “A quem cuidar de mim”, previstos para 2009, além de
participações em várias coletâneas .
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Ceilândia, DF.

NINA TOLLEDO

VIDA MINHA

Vou vivendo assim,
Do teu encanto, vida minha!
Vou vivendo assim,
Da alegria que em ti eu vi
Do amor que encerras eu teu coração
Dessa paz que nunca senti ...
Vou vivendo assim, meu amor
De tudo de bom que vem de ti
Da boca morena que me beija
Do beijo quente que derramas em mim...
Vou vivendo assim, meu bem
Do amor sincero que me dás
Da vida louca que me trazes, enfim
Do teu néctar a me embriagar...

CONTATO: escritoranina@gmail.com
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Demóstenes Felix

Demóstenes Felix da Silva (05/05/1960) é Servidor Publico Federal, autor de textos para teatro: “Amarelinha”; “Amor
em tempo de servidão”; “Auto da Luz”; “Conversas de Botequim”.
Integrante do grupo “Poetas independentes”- onde participou do livro Antologia lançado no FLIPORTO/2007, é membro do grupo virtual ”Poetas Del mundo”.
Participou da criação dos projetos 'Bebendo poesia', 'Poetas de quinta', tem parcerias, como letrista, com os músicos:
Felipe Magoo, Valdir Santos, Herbert Lucena e Erisson Porto.
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Caruaru, PE

DEMÓSTENES FELIX

SAMBA VAZIO
Hoje eu queria fazer
Um samba transbordante em alegria...
Mas, eu estou tão vazio
Assim como na taça falta o vinho.
Meu peito tão vazio
O mundo está surdo
E eu tão vazio!
E eu só queria
ver teu olhar
Embriagar-me em teu sorriso.
Mas... eu estou vazio
E nasce um samba vazio,
E morre um homem vazio,
de samba vazio,
samba vazio
sem cuica,sem cavaquinho
um samba tão vazio...
como o meu olhar!
o mundo está surdo
e eu tão vazio!
assim como esse samba
tão vazio!

CONTATO: demostenesfelix@yahoo.com.br
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Leni Martins

Nascida na cidade de São Paulo, SP, em 20 de Fevereiro
de 1965. Casada , dois filhos.
Artista plástica com diversas obras em óleo sobre tela,
membro da Academia Brasileira de Arte, Cultura e História –
ABACH. Realizou várias exposições na Casa da Fazenda do
Morumbi, São Paulo. Seus dons artísticos vão além da pintura, e trabalha como webdesigner e webmaster.
Descobriu sua alma de poeta em 2005, quando escreveu “Vida!”,seu primeiro poema, que lhe abriu as portas para
a arte escrita.
É autora do livro “Vozes do Pensamento” - Ed.SucessoCeleiro de Escritores, 2009.
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São Paulo, SP.

LENI MARTINS

SAUDADE APRISIONADA

Saudade aprisionada,
neste peito tão cansado...
setes chaves não te libertam
e te condenam ao passado.
Neste canto onde choras
Ninguém sabe...
Ninguém vê...
Não tem preces, nem promessas
Que te façam esquecer.
Saudade aprisionada,
Nesta cela do meu ser!
As recordações te deram vida eterna
E jamais irás morrer.

CONTATO: leni.martins@uol.com.br
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Ari Santos de Campos

Ari Santos de Campos, poeta trovador, nasceu em
Vargedo, Município de Nova Trento (hoje Leoberto Leal-SC), a
26 de novembro de 1944, onde fez o curso primário.
Formação: Em Rio Negrinho-SC, (1954) foi seminarista
d a or de m sacer dota l “Sag ra do Cora çã o de Je sus”.Em
Florianópolis cursou, na Escola Técnica de Comércio “São Marcos”, o ensino médio.Em Mafra-SC, fez curso superior em Letras, na Faculdade de Ciências e Letras (hoje UnC - Universidade do Contestado), com licenciatura plena português/
inglês.E, em Curitiba, fez pós-graduação, a nível de Especialização em Língua Portuguesa, pela Universidade Federal do
Paraná.
Entidades Culturais de que penterce:1. É membro fundador da Academia Itajaiense de Letras, de Itajaí, da qual
ocupa a Cadeira nº 9; 2. É membro fundador da Academia de
Letras de Balneário Camboriú, da qual ocupa a Cadeira nº 3;
3. É membro da União Brasileira de Escritores, Seção/Estadual de Santa Catarina; 4. É membro da União Brasileira de Trovadores, Seção de Balneário Camboriú, da qual é vice-presidência de cultura; 5. É membro da União Brasileira de Trovadores, Delegacia da UBT/Itajaí-SC, da qual é delegado.
Obras editadas:Tem editado, além do livro virtual, “A
VOLTA DE UM POETA –O TROVADOR-”, disponível na Biblioteca
do Portal CEN “Cá Estamos Nós”, várias outras obras (contos,
crônicas, poesias, trovas...) em jornais, revistas, coletâneas,
e antologias. E, no prelo, “A VOLTA DE UM POETA –O TROVADOR- II”.
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Balneário Camboriú, SC.

ARI SANTOS DE CAMPOS

DIVINA FADA
Às vezes me sinto perdido,
feito, da vida, um bandido,
na selva sempre a clamar...
Meu grito não mais ecoa,
sou do mundo uma pessoa
com tristezas de matar!
Já nem sei há quanto tempo
que de sonhos te contemplo,
querendo tê-la e amar!
- Agora rezo e suplico,
e digo: aqui eu não fico
porque detesto o lugar.
Um dia desses, quem sabe,
se não morrer de saudade,
eu não me jogue em teu mar?
E lá, descontrolado te vejo,
te abraço, roubo o teu beijo
ao livre léu do luar!...
Desfaço então os tormentos,
mando tudo para os ventos
levarem a outro lugar...
- Mas no poente, maldigo,
hei de cumprir meu castigo
nas ondas bravas do mar.
E se morrer te persigo
sem medo, nenhum perigo,
onde quer, vou te encontrar!...
Então descubro o teu mundo,
abraço-te e num segundo
vou bailando sem parar...
E nesse baile eu prossigo,
Divina Fada, contigo
vou bailando sobre mar...

CONTATO: ari.decampos@ibest.com.br
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Dionilce Silva de Faria

Dionilce Silva de Faria, cultora da língua, da gramática e
da filologia portuguesas, pesquisadora e revisora de textos
para a mídia, tem seus trabalhos publicados em revistas, jornais e sites.
Ped ag og a, l icencia da p el a Univ e rsid ad e Fe de ra l
Fluminense e pós-graduada em Tecnologia Educacional pela
Faculdade de Educação Ciências e Letras Grande Rio. Exerceu
o magistério, mediante concurso público, não só em Brasília,
centro em que durante seis anos lecionou e manteve cursos
preparatórios para concursos e vestibulares, mas também, no
Estado do Rio de Janeiro onde atuou como professora do segundo grau e como técnica na fiscalização, orientação e inspeção dos estabelecimentos públicos e privados do sistema
estadual nas II e III Regiões Administrativas.
Autora de livros poéticos : "O Amor Faz Milagres", "O
Minuto do Ver", "Colhendo Morangos", "O Fluir das Trovas e
Aplausos". Escreveu quatro livros gramaticais.
Em 19 de junho de 2009 aconteceu o lançamento de seu livro:
“Gramática com a Nova Ortografia” - indicado para concursos
e vestibulares. Com dicas oportunas que facilitam a assimilação do assunto e 600 exercícios com respostas para fixação
da matéria.
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Niterói, RJ.

DIONILCE SILVA DE FARIA

QUEM AMA CUIDA
Amazônia! Amazônia!
És brasileira, altaneira!
De ti o planeta depende
para sobreviver.
És do mundo o coração
que pulsa forte.
És a força do norte
em território brasileiro.
Como deixar perder
área tão valiosa?
Quem ama não descuida,
não destrói,
não deixa roubar.
Procura vigiar
o que é nosso,
nossas matas,
os verdes do nosso Brasil.
Combate o desmatamento
para evitar o aquentamento,
a queimada das florestas.
Uma guerra, na terra,
para impedir uma crise fatal:
o aquecimento global.
Poesia classificada em primeiro lugar
no VII Concurso UPPES de poesias, no dia
16 de outubro de 2008, em Niterói.

CONTATO: dio@jp.microlink.com.br
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Mario Rebelo de Rezende
Mario Rebelo de Rezende (05/12/1952), Psicólogo.
Meus primeiros escritos foram frutos de inspiração no
processo de mutação da fase adolescente para a adulta, época dos muitos festivais estudantis. Vieram em forma de letras
de música e delas para a poesia foi um passo. Sou amante da
mulher e da natureza e, deste triângulo, geralmente resultam
os meus textos. Neles se confundem a realidade, a fantasia e
os desejos em ficção sem compromisso.
Publicações: ALGUMAS FICÇÕES - Coletânea de Contos
de Autores Brasileiros - 2007 (Ed. De Leon); Antologia de Escritores Brasileiros...e Autores de países de linha portuguesa
- Poesias, Contos e Crônicas - 5a. edição - 2007 (RB Editora);
Antologia Sensualidade em prosa e verso - Edição especial
2007 (CBJE-RJ); Antologia Contos Fantásticos 6 - Agosto de
2007 (CBJE-RJ); Antologia de Poetas Brasileiros contemporâneos 38 - Agosto de 2007 (CBJE-RJ); Antologia Poemas Dedicados - edição 2007 - Outubro de 2007 (CBJE-RJ); Crônicas à
Beira do Caos - Edição Especial 2007 (CBJE-RJ); Panorama Literário Brasileiro 2007 - As melhores poesias de 2007 (CBJERJ); Os mais belos textos de Natal - Edição Especial 2007
(CBJE-RJ); Antologia de Contos Fantásticos vol 10 - Edição
especial (CBJE-RJ); Palavras Verdes - Autores Brasileiros em
defesa do verda, da terra, da vida. (CBJE-RJ); Antologia de
Contos Fantásticos vol 12 - Edição ESpecial (CBJE-RJ_; Os Mais
belos poemas de Amor 2008 (CBJE-RJ); Livro de Ouro da Poesia Brasileira Contemporânea 2008 (CBJE-RJ); Antologia de
Contos Fantásticos vol 17 (CBJE-RJ) ; Antologia DelicattaIII Poesias - Contos e CrônicaS (Scortecci ED.SP); Panorama Literário Brasileiro 2008 - As melhores Poesias de 2008 (CBJERJ); Reflexões para Bem Viver - Coletânea (Scortecci Ed.);
Cont os Sele ci onados de Autore s Pr emi ad os (C BJ E- RJ );
“ El dora do” - C ol et ânea d e Poe ma s, C ont os e C rôni ca s
(Ed.Sucesso- Celeiro de Escritores - SP); Estrelas da Poesia 2a. edição 2009 (RB Editora).
Blog: http://mariorezendemeusescritos.blogspot.com
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Rio de Janeiro, RJ.

MARIO REBELO DE REZENDE

OCÊ VAI CASÁ CUMIGU?
Naquele dia que nos fomo festejá
pra modi comemorá o São joão.
Aquela muié bunita quinem a santa
mi arrastô toda afoita pro meio do arraiá.
Deixei um par de vala lá no chão,
qui não era pra modi plantá semente não,
foi meus dois pé dos sapato que riscaro assim a terra.
Eu, fingia qui num quiria, mas impurrava o corpo im frente,
prela num disistí i mi deixá quinem bobão.
Meu coração estava aos pulo,
mas acho qui era pra modi dá conta da emoção.
Tirava o chapéu da cabeça pra ocupá a minha mão,
mas botava lá dinovo e a otra logo tamem pegava ele,
pra num ficá vazia não.
Quando os meus braço incabuladu si inchero de valentia
e abraçaro todo aquele corpão,
num quiria era largá mais não.
Nem ouvia as música acabá,
tava lá garrado quinem erva di passarim.
Por causa dos pulo qui ela dava,
eu pensava qui era seu jeitin di varsá,
mas ela tava mais é saino fora dos meu pisão no seu dedão.
Até qui a moça mostranu pru qui veio,
foi logo dano o seu jeito
di mi puxá lá prum canto,
pra modi nois acertá uns tratamento.
Foi logo preguntano, já qui eu tava dano trela,
si eu ia mi casá cum ela. Du jeito qui eu tava,
adispois qui intrei na dança, prumeti inté o qui eu sei
a minha mão num arcança.
Mas pelo menos apruveitei toda a gostosura da festança.

CONTATO: mariorrezende@yahoo.com.br
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Roberta Olmo Pinheiro

Roberta Olmo Pinheiro é Farmacêutica e Doutora em
ciências, nascida em 05 de março de 1978 no município de
Nova Iguaçu, RJ. Atualmente é Pesquisadora do Laboratório
de Hanseníase da Fundação Oswaldo Cruz/RJ.
Possui poesias e contos publicados em coletâneas:
“Eldorado” - Coletânea de Poemas, Contos e Crônicas (Celeiro de Escritores), Agenda Literária 2008 (CELES). Possui ainda poesias, mensagens, ensaios e contos publicados no site
Recanto das Letras.
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Nova Iguaçu, RJ

ROBERTA OLMO PINHEIRO

OLHAR

Eu quero poder me olhar
Sem que observe grandes cicatrizes
Na expressão do que sou
Resultante do ontém que já não é mais
Ainda que tenha andado
Por caminhos pedregosos
Quero ter a expressão serena
Dos que superam adversidades
Uma a uma com fortaleza
E justeza de caráter
E ainda que a idade
Traga novas marcas em minha face
Que meu rosto seja tranquilo
E reflita a sabedoria
Que o relógio do tempo
Costuma trazer
Aos que enxergam a vida
Como deve ser.

CONTATO: robertaolmo@yahoo.com.br
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Ivanildo Sales Chaves
Nascido em 06/10/1978 na cidade de Bujaru, PA. Atualmente mora em Buenos Aires, Argentina.
É Sacerdote, formado em Filosofia e Teologia, com
mestrado em Teologia moral; é poeta e escritor.

MISTÉRIO DE SER E DE VIVER
Eu me faço a cada hora
Eu me entrego a todo instante
Me derramo em meus detalhes
Em prece sou desejo agora.
Mistério de ser e de viver
De chegar e de partir
De dividir pra multiplicar
Para ver a vida assim crescer.
No muito do que serei
Está o pouco do que sou
Na inteireza de ser o que se é
Vive a parte que plantei.
De retalhos assim sou feito
Atalhos que em mim se cruzam
Nesta trama de encontros
Onde linhas coincidem no meu jeito.
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Buenos Aires, AR.

IVANILDO SALES CHAVES

A OUTRA MARGEM
Amar, é sair de sí
É atravessar o mar
Encontrar a outra margem
Amar, é sair de sí
Sem deixar de ser de sí
Entregar-se sem medida.
UMA MARGEM É VOCÊ
OUTRA MARGEM ASSIM SOU EU
NO MISTÉRIO DESSE AMOR
SOU RIO EM BUSCA DO TEU MAR.
UMA MARGEM É VOCÊ
OUTRA MARGEM ASSIM SOU EU
NO ENCONTRO DESTAS ÁGUAS
EU DESÁGUO NO TEU MAR.
Amar, é deixar partir
Deixar ser o que se é
É plantar sem pressa de colher.
Amar, é na areia caminhar
É apreciar o mar
Embarcar no vai e vem das ondas...

CONTATO: frayivanildo@hotmail.com
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Maria de Fátima Mendes de Araújo

Maria de Fátima Mendes de Araújo, nascida em Teresina,
Piauí, a 30 de agosto de 1951.
Em 1971 concluiu o Ensino Médio. Sua vida profissional,(autodidata) iniciou-se em 1970 até os dias atuais. Em
1981 nasce sua primeira filha Mônia Maria, em 1987, nasce
Pedro Ivo.
Participou da composição (digitação e diagramação) de
alguns livros de escritores piauienses tais como "Vida gemida
em Sambambaia", de Fontes Ibiapina, Ed.Corisco, 1998; "Obra
Completa" de H. Dobal, Ed. Corisco, 1997; "Ataliba, o vaqueiro" de Francisco Gil Castelo Branco, Ed. Corisco, 1998; livro de
"História e Geografia do Piauí", (atualização), Gráfica e
Ed.Halley, 1998; "Ficção Reunida", O. G. Rego de Carvalho, 1a
ed, Ed.Corisco, 1999; Trabalho de mestrado de João Kennedy
Eugênio, 1999.
Em 1993, foram publicados dois poemas seus no "Projeto Mão Dupla", 1996, outros três, coletânea "Baião de Todos", 1994; Em 2008, publicou 1(um) poema na Agenda-2009,
"Escritores contemporâneos, Brasil-Portugal", editada pelo
Celeiro de Escritores.
A principal característica de seus poemas é que não possuem títulos, nem rimas. É escutadora de rádio. Apreciadora
de boa música. “Sem paciência pra televisão...”.
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MARIA DE FÁTIMA MENDES DE ARAÚJO

A VIDA

A vida é um salão onde soa
a mesma música... pessoas dançando certo com a pessoa
errada...
pessoas dançando certo com a pessoa certa mas não se
conhecem...
ALGUÉM VAGA NO SALÃO... uns dançam
sozinhos... outros não dançam com ninguém...
muitos dançam com todos... outros dançam só com um...
pares errados
permanecem no salão...
alguns sonham com outra música... outros não sonham...
ALGUÉM
VAGA NO SALÃO... se aqui,
com a mesma música
há descompassos, desencontros, desencantos... SOLIDÃO...
você talvez esteja no pedestal
da orquestra...
não vai descer para dançar comigo... ILUSÃO...
Fátima Mendes, 1977.

CONTATO: fatimapoeta@hotmail.com
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Raimundo Valdir Santiago

Poeta.Nascido em Fortaleza, aos 18 de julho de 1947, à
zero hora numa sexta-feira.
27 anos de casado. Um filho homem e cinco filhas mulheres; autor de três livros publicados durante 15 anos de
separado até hoje. Dois netos e quatro netas.Sendo um neto
e uma neta cearenses, um neto e uma neta paulistas e duas
netas mineiras.
Autor de: “Sensibilidade em gotas” – Poemas. Em setembro de 2000. Edição esgotada com 1.000 exemplares. Editora Expressão Gráfica e Editora LTDA
Autor de: “Um traço de vida-Poesias vivas”. Em junho
de 2003. Edição esgotada com 1.000 exemplares. Editora Expressão Gráfica e Editora LTDA
Autor de: “Receitas de amor” – Contos, Crônicas e Poesias- setembro de 2006. De 1.000 até hoje dia 24 de junho de
2009, restam apenas 185 exemplares, Premius Editora.
Minhas WEBS:
www.igualumnamorado.kit.net,
www.libertoefeliz.kit.net.
Pesquise no Google: Poeta Valdir Santiago.
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RAIMUNDO VALDIR SANTIAGO

UMA GEOGRAFIA POÉTICA E ECOLÓGICA
O Sol é um belo poema de alegria
A lua é suavemente uma linda poesia
A água do mar é quente ao meio-dia
A Terra à meia-noite é totalmente fria!
O mar é um eterno apaixonado pela lua
E ela é quem comanda as marés sua
Nesse ciclo se reproduzem os animais marinhos
Continuamente ao nosso organismo eles os fortalece,
Assim como tecem as aves nas árvores os seus ninhos!
O Sol, da Terra o príncipe encantado é!
Entre nuvens ele navega para vê-la nua
O vento sopra e as densidades aumentam
Quando calor se evapora as nuvens não aguentam
Nessa hora o Sol faz com que a Terra não veja a lua!
Então naturalmente ele a fertiliza por inteira
Ela reproduz os seus frutos periodicamente
Para alimentar todos os animais espontaneamente
E por que tem racional ainda, abrindo clareira?

CONTATO: poetavaldirsantiago@globo.com
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Neila Janeia Passos

Nascida em Formosa- GO, no ano de 1965.
Graduada em Pedagogia, comecei a escrever poesias
aos 23 anos mas nunca pensei em publicá-las até que algumas
a mi ga s com eçar am a me p e di p ra comp or m e nsag ens
românticas e enviá-las aos seus namorados. Desde então fui
escrevendo cada vez mais até juntar textos o suficiente pra
lançar m eu pri meiro livr o inti tulad o, Cumplici dade Dos
Sentimentos I.
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SEXO DA FENIX
Que nos vislumbremos num gozo sublime e inesgotável ao
amanhecer.
Que nos embriaguemos num prazer inesquecível e
inconfundível ao anoitecer.
Que a todo instante...
Como brasa que se desfaz em cinzas...
Meu gemido teu uivo... Façam renascer nova chama...
Eu e você desbravando nossos lençóis há pouco estendidos
na cama...
Procura desesperada de somente agora... Um beijo....
Que nos transcendamos no apelo dengoso de nosso suor
vindo do inconsciente neurológico...
Que dele. Surja os primórdios da noite e a gênese do dia...
Que nossos longos suspiros se transformem num apelo de
querer...
Mais sentido no existir e viver...
O doce que foi nos amar
Que nos encontremos...
Como os rios se encontram indo atrás do mar...
Estaremos atrás de buscar a cada minuto...
Novo sentido pra nossa existência...
Que nos cobicemos, como a lua prateada...
Cobiça os enamorados.
Assim jamais nos salvaremos das profundezas insaciáveis do
colo que nos une...

CONTATO: neilapassos.janeia@bol.com.br
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Paulo Camelo de Andrade Almeida
Paulo Camelo de Andrade Almeida (Recife, 22 de dezembro de 1947) é um poeta brasileiro. Médico aposentado
pela UFPE, atua na literatura pernambucana, com livros publicados nas áreas de poesia, contos, arte poética e referência.
Obras publicadas* “Antes da aurora - poemas”, 1987*
“Contrastes - Coroa de sonetos”, 1992* “E eu só queria votar... - Martelo agalopado ou Gabinete”, 1994* “Eu amante
louco”, 1995* “Coroas de uma coroa”, 2002* “Coroa de sonetos da Via Sacra”, 2003* “Pequeno glossário etimológico médico”, 2003* “Glosas, sonetos e outros poemas”, 2004* “O
ritmo no poema”, 2004* “Sopotocas”, 2007.* “A história do
gringo e do vendedor de bode”, 2007.* “Tresafio”, 2009 (em
parceria com Carlos Cavalcanti e Rosa Lia Dinelli).
Prêmios e comendas* Prêmio Lourival Batista de Literatura de Cordel, edição 1992* Prêmio Memória Valdemar de
Oliveira, 2002* Segundo lugar no concurso de poesia do XXI
Congresso Brasileiro de Médicos Escritores, Maceió, em 2006*
Menção honrosa no Prêmio Edmir Domingues de Poesia, edição 2006* Menção honrosa no Prêmio Hebron de Literatura,
do VI Congresso Internacional da UMEAL, Recife, 2007* Primeiro lugar no concurso de poesia do XXII Congresso Brasileiro de Médicos Escritores, em Fortaleza, 2008* Comenda Jornalista Rodrigues de Gouveia, concedido pela Academia
Maceioense de Letras, 2008.Instituições literárias* Sociedade Brasileira de Médicos Escritores - SOBRAMES - Regional de
Pernambuco - membro titular (atual presidente)* União de
Médicos Escritores e Artistas Lusófonos - UMEAL* União Brasileira de Escritores - UBE - Seção Pernambuco.* Academia
Maceioense de Letras - Sócio correspondente.
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PAULO CAMELO DE ANDRADE ALMEIDA

ENLEVO

A cada dia mais e mais eu sinto
um grande frenesi quando te vejo.
A cada dia mais e mais teu beijo
aumenta o meu desejo, isso eu não minto.
Entraste no meu mundo, no meu imo
e eu me prendi ao teu em suave encanto.
Ouvindo a tua voz como acalanto,
ao ver o teu sorriso, mais me animo
em te sentir o corpo junto ao meu,
a tua doce voz a sussurrar
o amor que pensas não sentir por mim.
O mundo de tristezas se escondeu,
toda a incerteza se desfez no ar
no dia em que teu riso disse sim.

CONTATO: camelo.paulo@gmail.com

125

GALERIA BRASIL 2009

Leomária Mendes Sobrinho

Leomária Mendes Sobrinho, natural de Salvador, BA.
Nasceu em 13 de novembro de 1962. Filha de Leonidas José
de Lima Sobrinho e de Maria Mendes Sobrinho, tem três irmãos, dois homens e uma mulher.
Formou-se em Licenciatura em Educação Artística com
habilitação em Desenho na Universidade Católica de Salvador. Cursou dois módulos em Pós Graduação de Metodologia
e Didática do Ensino Superior. Exerceu a profissão de Educadora. Interessou-se por escrever, ainda, adolescente.
Participou do livro "Poetas Brasileiros de Hoje"(1985);
Antologia Shogun e Arte; recebeu Menção honrosa pela Revista "Brasília". Particicpou, também, da Antologia "Poetas Brasileiros 2008", nona edição da Apolo Academia de Letras.
É membro dos Poetas Del Mundo.
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BRASIL
Índios!
De que adianta,
Meu país tão lindo
Sair pra outro rumo
Sem consideração
Deixando e partindo
A raíz do coração?

De que adianta,
Viver na ilusão?
Ser o que não é,
Mudar a decoração,
Fazer o que não quer.
Fora de cogitação!

Brasil!
De que adianta,
Não plantar com igualdade,
Não colher com brio,
Nem dividir com dignidade,
Para consevar a liberdade?

De que adianta,
Não investir na sua
Casa, família, cultura
Sem a mínima noção,
Desestruturando a estrutura
Tempo de perdição?

De que adianta,
Sentir falta da diversidade?
Não lutar,
Não conquistar,
Sentir apenas saudade.
Sensibilidade que espanta!

O valor do brasileiro
O seu trabalho a terra faz.
De que adianta,
Nesta vida não ter paz?
Transformar a natureza
Do índio para a riqueza.
É como a raiz de uma planta
Como o pau Brasil que encanta
Que do Brasil ninguém arranca.

CONTATO: lealeo@ig.com.br
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Aparecido Raimundo de Souza
Aparecido Raimundo de Souza, jornalista e escritor, nasceu em 19 de março de 1953 em Andirá, Paraná.
Títulos do autor: “Quem se “abilita”?”; “Com os chifres
à flor da cabeça.”; “Refúgio para cornos avariados.”; “Os três
desejos.”; ”Travessuras de Mindinho e Furabolo.”;“As mentiras que as mulheres gostam de ouvir.”; “Mulheres em estado
de coma.”; “Tudo o que eu gostaria de ter dito.”; ”A outra perna do saci” (Celeiro/Sucesso-2009), “O vulto da sombra estranha” (Celeiro/Sucesso-2009).

A ASTÚCIA DO CACHORRO
No tempo em que os animais falavam, conta uma lenda
que um cachorro estava no meio da floresta, se banqueteando
com restos de ossos, quando, atrás dele, uma onça faminta,
de garfinho, faca e guardanapo no pescoço, se preparou para
dar o bote. Pressentindo que iria virar almoço, o coitado, mais
que depressa, pensou rapidamente numa saída. Assim, sem se
virar gritou o mais alto que pode:
- HUMM!... QUE ONÇA DELICIOSA ACABEI DE DEVORAR...
Ouvindo essas palavras, a onça se assustou. Ato
contínuo abortou o pulo pretendido, deu meia volta e saiu
correndo, só parando alguns quilômetros depois, exausta, à
beira de um riacho de águas cristalinas:
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- Escapei por pouco, daquele cachorro!...
Entretanto, do alto de um pé de jequitiba um sem vergonha de
um macaco assanhado assistiu a tudo. Dando uma de
fofoqueiro, correu a contar sobre o golpe do cachorro:
- Então é isso?
- Sem tirar nem por...
- Pois ele me paga!... Venha atrás de mim e veja o que faço
com quem tenta me passar a perna.
Fula da vida e babando de raiva, a onça mais que
depressa empreendeu o regresso ao local levando o primata a
tiracolo. Como se esperasse pelo retorno da inimiga, o
cachorro, sem pensar duas vezes e, vendo a difícil situação
em que se achava metido, não perdeu a esportiva e jogou a
derradeira carta que lhe restava ao alcance das patas. Ou
salvava a pele, ou virava, de uma vez, o prato principal da
furiosa ferina, aliás, de presas afiadas, e com o sangue a aflorar
a pele pintada. Sem se mexer, e ao menos se virar para o casal
que estancou a poucos passos de seu rabo (podia até sentir o
hálito quente dos dois), berrou com todas as forças que
conseguiu reunir no fundo da garganta:
- CADÊ AQUELE MALDITO MACACO? JÁ FAZ MAIS DE
MEIA HORA QUE MANDEI O SAFADO BUSCAR OUTRA
ONÇA E ATÉ AGORA, NEM SINAL DO DESGRAÇADO.
VOU SAIR À CATA DELE, AGORA!
Ouvindo essas palavras, o macaco que seguia a onça
tratou de dar o fora trepando na primeira árvore que avistou
pela frente. Na subida esqueceu algumas bananas que trazia
para o almoço.
A onça, sem ação, fez o mesmo. Empreendeu meia volta, às
carreiras e se embrenhou na mata virgem, deixando o cachorro
às voltas com um largo sorriso de satisfação entre os dentes.
MORAL DA HISTÓRIA: Às vezes mais vale um pensamento
rápido que a fome de mil onças.

CONTATO: aparecidoraimundodesouza@yahoo.com.br
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Aline Kalçovik Antunes Lemos

Aline K. A. Lemos (27-12-1984), estudante.
Participação e Classificação no Concurso de Redação
Seta 2000 com a poesia: Oh, meu diário.Participação e Classificação na II Ciranda de Poesia de Londrina\2003 com a poesia: Aula de Química.
Participação e edição da Poesia: Corre São Paulo, no V
Concurso Grandes Nomes da Literatura Brasileira, 2003.Membro Correspondente da Academia Cachoeirense de Letras
desde 2005. Tendo publicadas as poesias Aula de Química e
O Laboratório na revista anual da Academia.
Participação do Prêmio Poesia ao Vídeo e Veiculação das
poesias no You Tube: O Eterno Retorno e Meu Amigo Passarinho, 2008.
Publicação da Poesia: Canção da Amizade, na Coletânea Eldorado Vol.XIII - Celeiro de Escritores, SP, 2009.
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SE VOCÊ AMA...
Se você ama.
Não importa o que a pessoa faça ou deixe de fazer
Quando você ama simplesmente não o vê
Quando você ama o relógio do seu tempo é desligado
Você perde a noção do quanto já foi por ele cronometrado
O espaço físico também desaparece
Pois embora haja uma considerável distância
você não consegue esquecer quem ama
A esperança mesmo passando por forte privação
Não abandona a fé no sentimento do coração
Quando você ama
Não importa se o dia está ensolarado ou chuvoso
Se o humor está alegre ou tristonho
Pois o amor não sairá da sua vida por causa de algumas
adversidades
Se você ama ele continuará sendo verdade
Quando você ama pode até tentar fugir
Pode até tentar o amor substituir
Mas se você ama
Mesmo depois da fuga e substituição
O amor não sairá do seu coração.

CONTATO: kalcovik@yahoo.com.br
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Julio Sampietro
PIRATININGA E AGUDOS
Nasci em 1943 na cidade de Piratininga, Estado de São
Paulo. Aos 17 anos publiquei a primeira crônica “A Natureza”
no jornal “O Agudense” na cidade de Agudos, interior de São
Paulo.
SÃO PAULO
Fiz curso de aperfeiçoamento de Literatura e Português
na UBE – União Brasileira de Escritores em São Paulo. Diretor
de grupo de Teatro - adaptei uma série de esquetes. Dirigi
algumas peças, entre elas: ”Paixão de Cristo” adaptada para
apresentação ao ar livre e “O Judas em Sábado de Aleluia” de
Martins Pena. Casado em 1971 com Clara do Pilar Souza
Sampietro, quatro filhos, Marcelo, Cláudio, Álvaro e Juliana.
PARANAGUÁ
Fui cronista dos jornais Diário do Comércio, Diário do
Litoral e Folha de Paranaguá onde a coluna Banco de Dados
deu lugar a um caderno de “Cultura e Turismo” durante três
anos. Em 1997 fui recepcionado com o Medalhão e Certificado
pelo Centro de Letras de Paranaguá. Ocupei o cargo de Administrador do Teatro da Ordem de 1997 até 1999 pela Fundação de Cultura da Prefeitura. Compus várias letras com parcerias e conquistamos alguns prêmios em Festivais de música.
CURITIBA
Sempre atuei na área Contábil, mas desde jovem me
dedico às crônicas, contos, poesias, reportagens do quotidiano e divulgação de nomes ligados à cultura do Paraná onde
vivo desde 1984 com a família.
Poemas e crônicas publicados nos Volumes I, II, III,IV e
V das edições "ELDORADO" 2006/2007 e "FLORADA DE EMOÇÕES" 2006 - Celeiro de Escritores.

132

Curitiba, PR

JULIO SAMPIETRO

ESPERANDO VOCÊ...
Deixe deslizar o vento em minha pele,
serenando a penugem incitada pela comoção do calafrio.
Deixa-o trazer nos seus talhos esvoaçantes
a aragem da tua boca que me irá sussurrar amor.
A noite é semelhante ao marasmo...
A lua cheia – vigilante - tenta decifrar meu pensamento
confidente.
Cria-se um silêncio equivalente...
O tempo me envolve na surdez da quietude
enquanto os minutos marcam a ansiedade do encontro
de nós dois.
Aves notívagas
riscam o breu no esplendor de suas asas,
desfilando alegorias e plumagens nos matizes cinza-pardos.
Enquanto aguardo sua presença,
censuro nossos beijos, nossos liames, nossas volúpias
expostas ao rigor do frio,
roçando nossa pele incitada pela comoção do calafrio
do amor.

CONTATO: julsam@ibest.com.br
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Maria Vieira de Morais

Maria Vieira de Morais (05/09/1967), natural de Brasília.
Professora da Secretaria de Estado de Educação do DF, no
período de agosto de 1889 até a presente data.Graduação:
Ped ag og ia - Ca tól ica de Brasíl ia - DF.Pós- Grad ua da :
Psicopedagogia - UNICESP - DF.
Autora do livro: “Poemas de Maria”, publicado em agosto de 2001,com lançamento na Feira do Livro de Brasília. Participação em diversos recitais de poesia realizados no DF.
Aprovação de projeto cultural pelo PRONAC (Min. Cultura) como proponente, participação em elaboração de roteiro
cinematográfico e atuação como atriz no roteiro de um outro
filme, em Brasília; Produção e fotografia de desfile de lançamento Primavera-Verão de loja de roupas masculina e feminina; Promoção e produção de desfile para gestantes, no Centro Universitário Unicesp- Guará; Produção de portfólio de exposição de telas da artista plástica Cristina Campos; Trabalho
voluntário em projeto de poesia no SESC - Guará, para alunas
do curso de Letras do Unicesp, atendendo a clientela da rede
pública do Ensino Fundamental do DF; Participação como dançarina em grupo de dança Flamenca, pela Cultura Espânica de
Brasília.
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DAQUI DO ALTO
Minha mente não alcança tamanha distância...
Fico perdida, aflita e tonta.
Vejo-me aqui dentro sentada e amarrada
A flutuar...
O que me prende não tem onde se segurar.
Corta o vento, enfrenta tempestades, relâmpagos
Nuvens escuras, carregadas e mal-humoradas.
Por hora sinto medo... Penso na vida lá embaixo
E percebo que tudo é sorte.
Temos hora para tudo, até para a morte.
Aqui no alto estou mais vulnerável...
Enfrento os meus medos e orando, controlo os meus nervos.
Quero poder chegar...
Ver, tocar e experimentar...
Quero voltar mais viva, mais vivida;
Ter histórias para contar...
Queria poder ir com a certeza de voltar.
É lindo estar entre o infinito azul do céu e do mar...
Romper brancas nuvens e vê-las se dissipar em
Desenhos e formas misteriosas...
Ora bichinhos, ora gente, ora coisas... Até janelas e portas!
Mas a adrenalina me traz de volta e
Só orar me conforta...
Deus é quem sabe de nós.
E a nós nos resta a esperança da sorte.
06-09

CONTATO: maria.sam@hotmail.com
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Bruno Resende Ramos

Nasceu em Viçosa, Minas Gerais, aos 5 dias de março de
1969. Filho de Edir de Resende Ramos e João Lopes Ramos.
Formou-se em Letras e Artes pela Universidade Federal de
Viçosa e cursou Pós-graduação em Língua Inglesa.Organizador
do Projeto Nova Coletânea:Em 2005 desenvolve o Projeto
Nova Coletânea de inclusão literária e incentivo a leitura. Em
2008 torna-se um projeto reconhecido pelo Plano Nacional do
Livro e Leitura. Edita o projeto virtualmente no blog http://
www.novacoletanea.blogspot.com/Contatos.
Bibliografia:1- "Encontros em Contos" - 2006; 2- "Momentos diversos" - 2006-Editora UFV; 3- "Plantio Econômico e
Prático de Eucalipto" - 2007- Produção Independente; 4- "Contos ao Mar" - 2006; 5- "Folhas ao Vento" - 2007- Editora
Andross; 6- Coletânea "Eldorado" IV - 2007; 7- Antologia "Amor
e Paixão" - 2007; 8- Antologia "Arte de Viver" - 2007; 9- Antologia "Naquela Noite" - 2007; 10- Antologia "O tempo não
apaga" - 2007; 11- Coletânea "Eldorado" V - 2007; 12- Coletânea "Eldorado" VI - 2007; 13- Coletânea "Eldorado" VII 2007; 14- Coletânea "Eldorado" VIII - 2008; 15- Coletânea
"Eldorado" IX - 2008; 16- "Feira Literária 80 anos" - 2008Celeiro de Escritores; 13- "Contos Fantásticos" - Vol 04 - 2007;
14- "Contos Fantásticos" - Vol 06 - 2007; 15- "Contos Fantásticos" - Vol 07 - 2007; 16- "Contos Fantásticos" - Vol 08 - 2007;
17- "Contos Fantásticos" - Vol 10 - 2008; 18- "Contos Fantásticos" - Vol 12 - 2008; 19- "Contos Fantásticos" - Vol 15 - 2008;
20- "Panorama Literário Brasileiro" - 2008; 21- "Contos & Poesia" - Literatura infantil - 2008; 22- "Livro de Ouro da Poesia
Brasileira Contemporânea" - 2008; 23-"Antologia de Poetas
Brasileiros" 36 - 2008; 24-"Antologia de Poetas Brasileiros"
42 - 2008- Editora CBJE; 25- "Folclore e Literatura" - 2009Editor Suprema; 26- "Contos e crônicas Arti-manhas" Lançamento na 20ª Bienal do Livro de SP- Farol das Letras- 2008;
27- "Antologia Poética" 3 - concurso Valdeck Almeida de Jesus
Lançamento na 20ª Bienal do Livro de SP - Giz Editorial- 2008;
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28- "Palavras de Abril" - 2008, Destaque no Concurso Literário Internacional ALPAS XXICom o conto "A cela do silêncio"ALPAS XXI; 29- "Poemas e outros encantos" - 2008-Nova Coletânea; 30- "Contos e crônicas para viagem" - Lançada em
abril, durante a 9ª Bienal do Livro da Bahia - 2009-Nova Coletânea; 31- "Combate às Formigas-Cortadeiras"- 2009-Nova
Coletânea; 32- "Draculea" - Antologia de vampiros - 2009- All
Print Editora; 33- Antologia Internacional "Livre Pensar Literário" - 2009- Nova Coletânea; 34- Antologia escolar "Semeando idéias... Colhendo poemas"- 2008- Nova Coletânea; 35Antologia escolar "Infância que te quero ter" - Nova Coletânea; 36- 1º lugar no concurso literário Amizade e Criatividade
na Internet com o conto "Galhos de bailarina".

AMOR PERFEITO
Ensaiou olhares... Passo a passo, a cada instante,
um gesto sedutor.
Forçou coincidências... Adaptou vontades... Jogou-lhe a
capa para que não molhasse os pés... Flores em dias de
namorados... Presentes brilhantes em dias de aniversário...
Jantares temáticos em dias especiais... Fingia-se com ciúmes
para ganhar-lhe confianças... Ouviu, por fim:
— Você é o AMOR PERFEITO que toda a mulher queria ter
a seu lado!
Convencido disso, despediu-se eufórico e saiu atrás da
mulher que amava.

CONTATO: brunoteenager@gmail.com
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Valdea Sianna

Valdea Soares Vianna (10/02/1953), a Valdea Sianna, é
poetisa, compositora e escritora. Participante de algumas entidades literárias, como Membro da Associação de Jornalistas
e Escritoras do Brasil-AJEB-RJ, desde 2004 e Membro da Academia de Letras da Região Oceânica de Niterói-ALRON-RJ, ocupando a cadeira de Clarice Lispector, desde 2003;
incluindo
as entidades da Internet.
Nascida na Cidade de Campos dos Goytacazes, Estado
do Rio de Janeiro, hoje, reside em Niterói-RJ.
Recebeu um Diploma de Mérito Cultural por sua participação na Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil-AJEBRJ, em apresentação sobre o II Concurso Literário Nestor Victor,
categoria: OURO – 1º LUGAR – com a CRÔNICA “Poesia, onde
te encontras?, em 22 de março de 2004; entre outros Diplomas e Certificados a ela conferidos.
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VALDEA SIANNA

VÃ FILOSOFIA !
A filosofia é uma ciência,
das ciências a mais mutável,
entre tantas correntes inexatas
é a ciência que sobressai intacta.
..................visto que..........
Inexata pelo indício
de se permitir insólita,
não bastando a sua questão
de se ter inerente razão.
.....intacta pelo princípio........
A razão não se dá obstante qualquer filosofice
do pensar que a todos comporta,
seja lúcida, absorta, não importa.
O seu final é sempre volúpia crendice.
.............VÃ FILOSOFIA.....
Quem está com a razão ?
É difícil responder.
São tantos os pontos divergentes.
Oriundos de tanta gente...............
...........”eis a questão”............
Questão primordial inalterável,
se pensarmos com sensatez.
Não há exatidão nessa ciência,
por mais que se veja com lucidez.

CONTATO: star_mensedif@hotmail.com
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Arão Pereira da Costa Filho

Arão Pereira da Costa Filho (11/01/1965), mora em São
Luís-Ma, casado com Sílvia Maria, tem dois filhos, Vinícius e
Abel. É professor de Química de Polímeros na Universidade
Federal do Maranhão.
Teve sua infãncia passada na cidade de Teresina-Pi e
na sua adolescência ensaiou os primeiros versos. Gosta de
ler a poesia de Florbela Espanca, Álvares de Azevedo, Gonçalves Dias, Bandeira Tribuzzi e outros grandes poetas.
Participou da “Agenda Literária 2008 - Celeiro de Escritores”, SP.
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ARÃO PEREIRA DA COSTA FILHO

O LARGO DOS AMORES - SÃO LUÍS - MARANHÃO

Há uma praça em São Luís do Maranhão;
Chamada Gonçalves Dias... Eterno poeta;
Fica no Largo dos Amores... Bela e repleta,
De beleza e tem o mar envolto... Imensidão...
Abriga além dos namorados a gótica Igreja
O Palácio Cristo-Rei e outros casarões
É um lugar onde os pardais e as ilusões
Moram pelas estações que o vento beija....
Do seu alto, nos bancos emoldurados
Vê-se o mar cintilando raios dourados
Do sol sobre as águas do atlântico...
Há muitos anos fui por lá um namorado
Da minha amada de olhar encantado
Dona desse meu amor ainda romântico....
São Luís-Ma, 05/05/2009

CONTATO: arao42@ig.com.br
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Célia Lamounier de Araújo

Célia Lamounier de Araújo (19/07/1943), Advogada.
I - Livros individuais: 1–ENTARDECER DE LÁGRIMAS,
Ipatinga 1978, Poesias 100p; 2-SIRGAS E ORGANSINS, 1986
Poesias, 180p;
3–PASSO A PASSO, 1998 Poesias – 50p;
4- Dicionár io dos Padres e Vigár ios de Tamanduá/Itapecerica
- 2001; 5-Inéditos: Cadinho de Sonhos, poemínimos - Crônicas e Discursos.
II - Livros coletivos - organizados pela autora: 1-Cidades e Trovadores – UBT/Vale do Aço 1982 - Concurso
Nac. de Trovas 32p; 2-ITAPECERICA nº 1 – 1993 – 190p;
3-Jornais Suplementos literários 79/81: Jornal Vale do Aço,
Sempre, Transa, Diário do Aço, Diário da Manhã.
Participação em 70 antologias nacionais.
EDITORA dos jornais: Janelão, O Itapecerica, Quatro Bicas, Impacto. Em Itapecerica: Movimento PAP-99/00 e Sup.
Lit. - CALADO-2006.
SITE - http://www.celialamounier.net/
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CÉLIA LAMOUNIER DE ARAÚJO

NO PASSO A PASSO
Na presença das formas é muito o que não entendo
Penso, leio, falo mas não sou em mim
No fundo escuto que devemos nos unir
como as gotas de água para sermos o mar
como os grãos de areia para sermos a praia
mansos e humildes para alcançar os vales
fazer um céu na terra reunindo todos sob tetos
trabalhando em paz, distribuindo-nos
para reunir pelo amor e no amor.
O que entendo é o milagre da vida
e do fundo do coração agradeço por todos:
Do primeiro homem até o século vinte
a riqueza adquirida, as gotas de água formando o mar
das folhas verdes crescem florestas
e os homens e vidas no espaço atemporal
ampliando o mundo preparando o novo.
PRIVILEGIADOS SOMOS
a soma, o resultado, hoje o mundo é imenso
e poderá ser maravilhoso o reencontro.
Meus olhos humanos alcançam o infinito de todo o tempo
e estão abertos para a eternidade.

CONTATO: celialamounier@yahoo.com.br
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Richard Zajaczkowski

Richard nasceu na Alemanha. Está no Brasil desde 1949.
Passou a i nf ânci a e a j uv e nt ud e na ci da de de R io d o
Sul(SC),onde iniciou seus estudos. Concluiu o 2º grau em
Curitiba. Foi aprovado nos vestibulares dos cursos de Filosofia, Relações Internacionais e Português-Inglês,que frequentou por algum tempo.É formado no curso de Inglês pelo CEBEU
- Centro Cultural Brasil-Estados Unidos de Curitiba.
Formado em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba
e em Jornalismo pela Faculdade de Pato Branco(PR)- FADEP. É
funcionário público federal e exerce o cargo de Oficial de Justiça Avaliador da Vara do Trabalho de Francisco Beltrão/PR,
desde setembro/1986.
É autor da obra "Moral da História", lançada na cidade
de Uberlândia/MG, e também da obra "A Moral da História
continua"(Ed.Baraúna). Possui uma coluna semanal, às terças-feiras, no Jornal de Beltrão, site:
www.jornaldebeltrao.com.br
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RICHARD ZAJACZKOWSKI

MORAL DA HISTÓRIA
A obra é uma reunião de textos de temas variados e
representa uma pequena parcela de muitos outros publicados
em coluna de jornal, ao longo de pouco mais de seis anos.Nesse
livro, o leitor encontrará particularidades da vida humana que
lidam com a simplicidade do cotidiano, tais como a convivência
no lar; as atitudes de comportamento social; a visão do meio
ambiente; a posição crítica de si mesmo; a crença de acreditar
na fé em substituição às crendices e a busca pela felicidade
entre outros tópicos apaixonantes.
O título desse trabalho espelha a conduta societária
do ser humano em praticamente todos os artigos, seja para
advertir, para consolar, para orientar, para dar speranças ou
sesmo para desaprovar, direta ou indiretamente, o pensamento
e/ou as ações das pessoas.
A obra traduz reflexos em busca de sabedoria, único
valor inestimável que ninguém poderá nos furtar e que
carregaremos para além desta existência, não como cegos a
tatear um mundo que teimosamente procuramos evitar, mas
como discípulos de mestres a nos mostrar que aqui não é o fim
da linha.

CONTATO: richard.zaja@uol.com.br
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Victória Falavigna

Nasceu em 28 de novembro de 1998, em Porto Alegre/
RS. É filha de Simone Costa Brasil e Marcelo Falavigna. Curte o
mar, histórias infantis, desenhar, pintar, jogar no computador
e brincar. Cursa o Ensino Fundamental, no Colégio João XXIII,
em Porto Alegre/RS/BR. Em 2005, despertou para a poesia e
adora ler. Em 2006, conquistou alguns prêmios do meio literário. Tem várias participações em Antologias e Coletâneas
Cooperativadas Nacionais e Internacionais. Em maio de 2007,
lançou o seu primeiro livro: “Poesia e Arte de Victória”, pela
CBJE/RJ; Medalha Cultural Adir Gigliotti e respectivo Diploma,
pelo 4º Lugar no I Concurso Infantil Internacional de Poesia
da Biblioteca Adir Gigliotti, promovido pela Associação Centro
Auxiliar de Pesquisas Culturais, através do Projeto “Chá e
Poesia” do Núcleo de Projetos CENAPEC, coordenado pela Sra.
Sarah de Oliveira Passarella - Diretora do departamento de
Poesia da Biblioteca “Adir Gigliotti, de Campinas/SP/BR e participou do Ensaio Poético “Semana Mundial do Meio Ambiente”, promovido pelo escritor Victor Jerônimo, da AVSPE. Em 2008,
começou a escrever crônicas e participou de E-Books da AVSPE
e da ALPAS XXI, Edição e Composição Sonia Orsiolli, de
Sorocaba, SP, e de ELOS COM AMIGOS, organizados pela escritora Socorro Lima Dantas, de Recife, PE. 3º LUGAR, em Crônica - Estudante, com a Crônica “Olhos da cor da chuva” e
Mensão Honrosa, em Poesia - Estudante, com o Poema “Um
Olhar no Passado”, no 12º Concurso Prêmio Missões, de Roque Gonzales, RS, promovido por Igaçaba Produções Culturais e coordenado por João Weber Griebeler. Em Maio de 2009,
lançou dois livros: “Mundo de Contos de Fadas, Encanta Crônicas e Poesias”, individual e “Juntas, Hoje e Sempre” (Entrelaces e Duetos), em parceria com Ilda Maria Costa Brasil, todos pela CBJE/RJ. É Acadêmica Mirim da AVSPE - Academia Virtual Sala de Poetas e Escritores, fundada por Maria E. Coutinho,
Balneário Camboriú/SC; Vice-Presidente do Clube Infanto-Juvenil Erico Verissimo, da Academia de Artes, Ciências e Letras
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VICTÓRIA FALAVIGNA

Castro Alves, Porto Alegre, RS; Membro da Associação Artística e Literária “A Palavra do Século XXI”, de Cruz Alta, RS; 1ª
Poetisa Mirim do Movimento dos Poetas del Mundo Brasil e é
Verbete da 2ª Edição do Dicionário de Mulheres, da Historiadora
Hilda Agnes Hübner Flores, de Porto Alegre, RS.
Publicação autorizada por Ilda Maria Costa Brasil.

A CADA MINUTO

A poesia, a cada minuto,
vem na minha cabeça
e assim pede, para mim,
que eu a escreva num papel
que algum dia
num livro vai estar.
Essas poesias se assustam
no papel e, lendo-as,
uma nova poesia renasce
em minha cabeça
e, assim que eu escrevo-a,
penso mais um pouco
e, em segundos,
minha imaginação renasce
para viver e, agora,
uma poesia irá renascer,
mas não na minha imaginação,
e, sim, na sua
que está lendo este poema
que escrevo a cada dia.

CONTATO: ildamariabrasil@yahoo.com.br
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Ilda Maria Costa Brasil
Ilda Maria Costa Brasil nasceu em 4 de março de 1949,
em Restinga Seca/RS, e reside em Porto Alegre/RS. É Professora de Literatura, Língua Portuguesa e Redação. Membro da
Associação Artística e Literária “A Palavra do Século XXI”/Cruz
Alta/RS; Associação Artística Cultural de Restinga Seca/RS;
Sociedade Partenon Literário, Casa do Poeta Rio-Grandense,
Associação Gaúcha dos Escritores Independentes, Academia
Literária Gaúcha e Academia de Artes, Ciências e Letras Castro Alves, Porto Alegre/RS; Academia Brasileira de Estudos e
Pesquisas Literárias e Academia de Letras Rio-Cidade Maravilhosa/Rio de Janeiro/RJ; Academia Cachoeirense de Letras, de
Cachoeiro de Itapemirim/ES; Colegiado Acadêmico do Clube
dos Escritores Piracicaba/SP; Academia Virtual Sala de Poetas
e Escritores, fundada por Efigênia Coutinho; Projecto Cultural
ABRALI, Curitiba/PR; Celeiro de Escritores, Santos/SP; Liga dos
Amigos do Portal CEN, Leiria/Portugal; Confraria dos Poetas
“Teia dos Amigos”, Sorocaba/SP; Casa do Poeta Latino-Amer icano; G rupo d os Poet as d el M und o e Acca de mi a
Internazionale Il Convivio/Castiglione di Sicilia/Italia.
Tem vários livros publicados: “Pragas ou Anjos”, “Chave
e Fechadura”, “Peças de Um Mesmo Tabuleiro” (Contos); “A
Magia do Encontro” (Contos e Crônicas); “Emoções e Arte”
(Poesias); “Lembranças e Vivências” (Poesias); “Poesia, Uma
Força Singular” (Poesias) e "Inquietudes D'Alma " (Contos e
Crônicas). “Juntas, Hoje e Sempre”, parceria com a Escritora
Mirim Victória Falavigna; “Palavras, A Linguagem da Vida” (Poesias, Crônicas e Cartas), parceria com Alunos da 3ª Série do
Ensino Médio e “Fantástica História de Um Mundo Além da
Imaginação” (Romance Interativo), parceria com Alunos do 8ª
Série do Ensino Fundamental do Colégio Conhecer, de Porto
Alegre, RS. “Três Gotas de Poesia” (Haicais); “Olhares...” (Crônicas Escola re s) e “A Pal av ra do Sécul o XXI ”, com o
organizadora.
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ILDA MARIA COSTA BRASIL

QUERO O MEU PAÍS DE VOLTA....
Brasil, Pátria Amada,
às vezes, sinto-me acalentada,
abraçada, parte tua.
És idealização e dignidade
para jovens e adultos.
Forte e imponente
conquistaste corações,
ontem e hoje, e, com certeza,
amanhã não será diferente.
Infelizmente, nem sempre és solidariedade,
companheirismo e respeito.
Alguns dos grandes ideais de outrora,
permanecem e hão de permanecer
décadas e mais décadas.
Primitivos foram aculturados
e europeus conduziram-te
por muitos e muitos anos.
Teus governantes precisam
de sabedoria, veracidade, garra,
responsabilidade, amor e ética
para reescreverem a tua História.
Quero-te, puro e fraterno.
Tens muito a resgatar e construir.
Meu coração pulsa fortemente
e grita por Fé, Otimismo e Esperança,
pois nem tudo está perdido.

CONTATO: ildamariabrasil@yahoo.com.br
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Alba Pires Ferreira
Alba Pires Ferreira nasceu em Porto Alegre/RS, em 15
de novembro de 1933. É graduada em História, Organização
Social e Política do Brasil, pela Faculdade Porto-Alegrense de
Educação, Ciências e Letras, de Porto Alegre/RS.
Atuou no Magistério Público Estadual, por muitos anos,
na sala de aula. Em 1968, participou do Curso de Orçamento
Programa – Para Chefias da Educação e Cultura e, em 1974,
do Curso da Associação dos Diplomados da Escola Superior
de Guerra - ADESG. De l973 a 1982, presidiu o Centro Cívico
“Presidente Kennedy” em Cachoeirinha/RS. De 1982 a 1985,
exerceu a função de Delegada Adjunta da 28ª Delegacia de
Educação e Cultura. De 1985 a 1987, foi Oficial de Gabinete
da Secretaria da Educação e Cultura. De 1986 a 1996, atuou
como Coordenadora da Biblioteca, da Secretaria e da Merenda Escolar da Escola Estadual Odila Gay da Fonseca. É escritora e poetisa; Presidente da Academia de Artes, Ciências e
Letras Castro Alves, de Porto Alegre/RS, ocupando a Cadeira
05, de Roque Callage; associada da Academia Literária Gaúcha - ALGA, de Porto Alegre/RS, Membro Correspondente da
Academia de Letras Rio - Cidade Maravilhosa, do Rio de Janeir o/ RJ ; Pr e si de nt e d o Conse lho da C a sa d o Poe ta R ioGrandense – CAPORI; Sócia Fundadora e Vice-Presidente da
Associação Artística e Literária A Palavra do Século XXI - ALPAS
XXI, de Cruz Alta/RS; Integrante do Conselho Fiscal da Casa
do Poeta Latino Americano – CAPOLAT; associada da Sociedade Partenon Literário, de Porto Alegre/RS e integrante dos
POETAS DEL MUNDO BRASIL. Há muitos anos coordena a Equipe de Jurados da ALPAS XXI e foi Jurada dos Açorianos de
Literatura, assim como de inúmeros Concursos literários promovidos pela CAPORI. Participa de várias Antologias e Coletâneas Literárias Nacionais e Internacionais.
Em 2000, lançou o seu primeiro livro de poesia “Sonata”, pela Editora Alcance, de Porto Alegre/RS e em 2002, “Alba
Pires Ferreira e Amigos”, pela Editora Borck, de São Luiz de
Gonzaga/RS (Primeira Edição Esgotada). Em 2002, foi a Escritora Homenageada, pela ALPAS XXI, na Coletânea Entrelinhas.
Em 2008, em parceria com a escritora Ilda Maria Costa
Brasil, organizou o E-Book ”A Palavra do Século XXI”, comemorativo aos DEZ ANOS da Associação Artística e Literária
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ALBA PIRES FERREIRA

‘A Palavra do Século XXI’, de Cruz Alta, RS; Edição e Composição Sonia Orsiolli, Sorocaba/SP, e, em 2009, lançou “Orquídeas no asfalto" e "Solidão Urbana", ambos pela CBJE/RJ, e “Outras Luas”, pela Editora Alcance, Porto Alegre, RS.

O PINCEL
Sete horas da manhã, a loirosa do apartamento ao lado,
rádio na altura máxima, depressa fecho a janela. Ainda assim,
posso escutar seus gritos com os filhos: – Rápido com os tênis,
Marquinhos. – Júlia, volta ao banheiro, este pescoço não está
bem limpo... Pronto Rodrigo? Ótimo!
Frente ao espelho, escovo furiosamente os cabelos,
prometendo a mim mesma, um dia ainda terei grana suficiente
para comprar uma casa. Apartamento? Nunca mais. Minha
imagem refletida, sorrindo, voz interior brada: – Pensamento
positivo mulher!
Do apartamento vizinho, os sons cada vez mais altos:
“Não foi o tempo que pintou os meus cabelos / foram mulheres
com o pincel da falsidade.” /
Conjeturo, qual o nome do autor dessa música?
De repente, para o som. Curiosa, abro a janela. Surpresa minha, agora é a loira a cantar, parafraseando o autor:
“Não foi o tempo que pintou os meus cabelos /ah! triste
sina / mas um homem com o pincel da bigamia”/
Agora, samba e canta, e samba, o salto das sandálias
batendo forte no chão.
Por um momento, com olhos da imaginação, quase
posso vê-la num passado não muito remoto, ostentando lindos
cabelos negros azulados. Pois não é voz corrente, “mulheres
ficam loiras” quando alcançam os quarenta e poucos (ou
tantos) anos, de preferência mal vividos?
Após um tempo, para descanso dos ouvidos meus, e
de outros moradores do prédio, cessa a cantoria, vizinha do
lado bate a porta e sai, levando os filhos pela mão, rumo à
escola. Uff!
CONTATO: albapoeta@terra.com.br
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Varley Farias Rodrigues

Varley Farias Rodrigues (30/10/1963), Programador.
Escritor amador, tem poesias publicadas nos vols. 28,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 37 da “Antologia de Poetas Brasileiros
Contemporâneos” da CBJE; no livro POESIA; “Panorama Literário Brasileiro 2007/2008” - As melhores poesias de 2007;
no livro “Poemas Dispersos” vol. 2; e conto publicado no livro
“Contos Fantásticos” vol 12, todos da CBJE.
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VARLEY FARIAS RODRIGUES

EU PAGO POR UM AMOR
Eu pago por um amor
Que me beije a boca sedenta
Que dê vida ao meu corpo
Carregado de solidão
Eu pago por um amor
Que me condene ao açoite
De ter como companhia toda noite
Um abraço de ilusão
Eu pago por um amor
Que beba mágoas comigo
Ou me dê algum motivo
Para simplesmente sorrir
Eu pago por um amor
Que me embriague de felicidade
E que pelas esquinas da cidade
Não me deixe cair
Eu pago por um amor
De mentira. Que seja!
Afinal o que minha alma deseja
É sentir que continua a viver
Eu pago por um amor
Um amor qualquer
De alguma mulher
Que me faça te esquecer

CONTATO: vfarias2005@hotmail.com
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Mônicka Christi
Mônicka Christi, Carioca, natural do Rio de Janeiro/RJ.Filha
de Cearenses, Neta de Luso-Franco-Árabes pelo lado materno e hispânico-ítalo-indígena(lado paterno). Nasceu em 31 de
outubro.Aos quatro anos já lia e escrevia. Aprendeu bem cedo
com seu pai e aos cinco escreveu sua primeira história infantil,
alguns pensamentos e pequenos poemas;aos nove anos a
primeira música. Desde de muito pequenina demonstrou amor
e paixão pelas artes em geral. Aprendeu muitas coisas como
autodidata que é em vários setores, interpretação(teatro),
pintura(com algumas orientações do pai e mãe), dança...De
temperamento sempre intenso e verdadeiro, jamais se fez de
rogada a convites para apresentações beneficentes cantand o ou d ança nd o q ua nd o pe q ue ni nha e no de corr er d a
vida.Desde os 14 anos se engajou em trabalhos voluntários
(visitas à asilos, hospitais, distribuição de alimentos a moradores de rua, palestras, aulas em comunidades carentes) com
seus amigos ou mesmo sozinha.
Pedagoga, Radialista Apresentadora e Produtora/Foi Redatora da Revista LIR-Ilha(1988-1989)e Cronista.Pedagoga,
Radialista(Apresentadora/Comunicadora/Locutora/Noticiarista(comandou o Jornal da manhã Rio Notícias, Respingos
de Som e Luz, Programas: Romance(programa de variedade e
flash-back noturno), Manhã Na Rio, todos na mesma Rádio Rio
de Janeiro-1400 AM onde hoje apresenta o Programa Mulher
Brasileira.
Gravou diversas vinhetas e chamadas de programas para
outras Rádios e textos de treinamento para empresas particulares e Forças Armadas(texto "A Noite").Começou a cantar
e trabalhar em teatro amador aos 9 anos em apresentações
beneficentes e profissionais.Teatróloga, atriz de teatro (GETAIGrupo Teatral Art-Ilha, 1979 a 2001, nome sugerido por ela),
do qual, mesmo ainda muito pequena,a mais nova do grupo,
ajudou a fundar junto com os irmãos mais velhos e para o
qual escreveu algumas peças musicais infantis;Cantora, Compositora, participou de festivais estudantis musicais e literários, e outros profissionais em outros estados do Brasil.
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MÔNICKA CHRISTI

Artista plástica participou de exposições coletivas. Escritora, Poetisa, Cronista,(Membro da REBRA-Rede de Escritoras brasileiras) e UBE-União Brasileira de Escritoresparticipou
de várias antologias e tem algumas obras literárias publicadas
e out ra s no pr el o.Ga nhou al guns pr êm ios l it er ár ios e
musicais.Faz trabalhos em comunidades carentes, lecionou
para crianças especiais e em turmas de alfabetização de
adultos.Vascaína de coração e Portelense apaixonada!

CEGUEIRA MODERNA
Não se vislumbram no mundo moderno
As conseqüências ambientais, sociais, morais, viscerais
Cuja falta deterioram a humanidade,
O frágil e inábil ser humano
Punido por sua omissão cativa
Que constantemente o desabilita
Ante a facilidade, a diversidade que o fascina
Mas que também é finita
Sob a arrogância deusificante
Da criatura criadora
Que ignora sua essência
No descartável que se abandona
Na sujeira degradante das barganhas,
No emaranhado das finanças
Favorescentes ou destruidoras,
Apenas corroboradoras
Da finitude do ter e poder,
Jamais do ser que prossegue
E no bem ou mal se perpetua.

CONTATO: monickachristi@bol.com.br
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Eloisa Menezes Pereira

Eloisa Menezes Pereira (09/04/1952), Professora de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira.
Participei de oito antologias poéticas nas Feiras do Livro de POA, fui jurada do concurso org. pela Prefeitura de POA:
Histórias de Trabalho, participei como membro do Conselho
do Leitor de Zero Hora (2008), e participo da coordenação de
projetos do Instituto AME.
Tenho publicações nos jornais Diário Gaúcho, Zero Hora,
Revistas Seleções e Conselho do CREA-POA.
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Porto Alegre, RS

ELOISA MENEZES PEREIRA

FAXINA DA EXCLUSÃO

Colméias exóticas da civilização
Dominam os preconceitos
Investimentos na opressão
Aleijão os efeitos
Representação documentada
Arraigada à escravidão
Favorece abandonada
A elevação da transformação
Inspirações na História
Escondem a aceitação
Fortalecendo a memória
Limitam o cidadão

CONTATO: eloisa52@ibest.com.br
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Marcos Cesar Alves de Toledo

Marcos Toledo (07/12/1961), Advogado e Escritor .
Advogado atuante no Estado do Rio de Janeiro.Formado
pela Faculdade Brasileira de Ciências Jurídicas – Bacharel em
Direito, Rio de janeiro.
Participação em vários concursos literários nacionais e
internacionais. Promoveu dois Concursos literários na sua região.
Autor de:
- 24 Horas “Um Dia Daqueles” [livro]
- 24 Horas a revanche [livro]
- Um lindo Lugar [livro]
- Coletânea de Contos rápidos I
- Coletânea de Contos rápidos II
- Mulher Guerreira [livro]
- Faz-de-Conta [livreto]
- Faz-de-Conta II [livreto]
- Trama no Orkut [livro –c/ parceria]
Site pessoal: www.mcatoledo.adv.br
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MARCOS CESAR ALVES DE TOLEDO

ENAMORADOS
Ao longo da vida espera-se um amor
Espera-se um GRANDE AMOR!!
Quando ele chega, chega arrasador
Arrasador como um furacão!!
Furacão avassalador de almas
Almas gêmeas - ALMAS ETERNAS
Eternas, porque infinito é o amor!!
O amor nos corações dos enamorados é luz
Luz que alumia o SER - SER MAGNÂNIMO
Magnânimo, porque é o MELHOR de todos!!
Todos os dois SERES se tornam excelsos
Excelsos, porque transcendem o REAL!!
O real e o sonho se fundem
Se fundem em um só Só um CORAÇÃO!!
Corações enamorados
Enamorados um pelo outro Elo que vislumbra a UNIÃO!!
União da complexidade, que é capaz de trazer a
FELICIDADE!!
Felicidade de se doarem
Doação que sublima o SER e abrasa os CORPOS!!
AMEM

CONTATO: mcatoledo@ig.com.br
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Elisângela Teixeira Rodrigues

Elisângela Teixeira Rodrigues (03/06/1973), filha de Maria
Eunice Rodrigues e Benedito Teixeira Rodrigues. Nascida em
Nova Cruz/RN onde viveu até os 33 anos.
Estudou na E. E. Presidente Getúlio Vargas, Colégio
Nossa do Carmo e E. E. Rosa Pignataro. Fez faculdade na UFRN
(iniciou os estudos no Campus avançado de Nova Cruz - NESA)
indo concluir na UFRN em Natal, cursa Mestrado em Letras:
Literatura Brasileira e Teorias da Literatura na UFF/RJ.
Começou a trabalhar na Prefeitura Municipal de Nova
Cruz em 1989, no sítio Catolé, na Escola Municipal Mário Manso, hoje Geilza Alexandre, depois no Márcio Marinho, o Pereira Mattos, Escola Municipal Antônio Peixoto Mariano e na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Aprovada no concurso do Estado do RN foi professora na Escola Estadual Rosa
Pignataro e de Espírito Santo/RN que são a Escola Joaquim da
Luz e a Escola Dr. Augusto Monteiro, hoje, Escola Estadual
Professor João Maria Dias. Foi professora do Colégio Nossa
Senhora do Carmo e do Colégio Rogério de Souza Alves. Atualmente, é funcionária da Escola Estadual Alberto Maranhão.
Escreve no Recanto das Letras com o pseudônimo de
Soliana Meneses. Também faz resumos de obras no site:
[http: //pt.shvoong.com/writers/elisangela-teixeira-rodrigues],
é membro do grupo “Poetas del mundo”.
Tem publicações em anais de congressos acadêmicos,
relativos à literatura. É uma das ganhadoras do “Prêmio UFF
de Literatura 2007”, com a crônica “A UFF em minha vida”.
Participou da Coletânea “Escritores Brasileiros e Autores em
Língua Portuguesa”, publicado em 2008.
Tenho a obra “Frases Esvoaçantes” lançada pela Editora Biblioteca 24x7.
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ELISÂNGELA TEIXEIRA RODRIGUES

NÃO QUERO REPETIR EU TE AMO
Quero a palavra perfeita
O verso ideal,
O poema sublime.
Quero te dizer o que sinto
Mas não quero repetir EU TE AMO
Porque eu te amo já não diz o que sinto.
Meu amor é maior que EU TE AMO
Maior que eu te adoro
Maior do que te quero.
Meu amor é perfeito, ideal, sublime.
Tão tocante, tão intenso, tão verdadeiro
Que te afasto de mim, para que possas ser feliz.
Meu amor é maior que nossos beijos,
Que a união de nossos corpos,
Que a entrega de nossas almas.
Não quero repetir eu te amo,
Porque não seria uma verdade inteira,
Seria uma meia verdade do que sinto por ti.

CONTATO: meneses232@hotmail.com
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Domingas Monte

Domingas Henriques Monteiro, nasceu no Uíge, Angola
em 10 de Dezembro de 1982. É Licenciada em Línguas e Literaturas Africanas pela Faculdade de Letras e Ciências Sociais
da Universidade Agostinho Neto de Angola.
Tem publicações em diversas antologias e coletâneas,
também, na Coleção “Eldorado” - Coletânea de Poemas, Crônicas e Contos, na Antologia "Amor e Paixão",

na Agenda

Literária “Brasil-Portuga”l 2009 - Ed. Sucesso-Celeiro de Escritores. Participou do Romance Interativo vol I e II - “e-book”.
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Luanda, Angola.

DOMINGAS MONTE

NAS PROFUNDEZAS

Nas profundezas do mar
Vejo uma estrela que vibrantemente cintila
Intensamente oscila
Que as águas saudando centelham
Contagiam os peixes
Que alegremente cantam
Formam melodias harmoniosas
Dançam na frequência das ondas
Nas profundezas do mar
Soam cânticos de amor
Que meu ser alegram
E minha vida encantam
Sinto meu coração bombear
E meus sentimentos embalam nessas ondas
Mergulham fundo na vibração que me toma
Circulam nos sons dessas marés
Nas profundezas do mar
Ficou para sempre essa ocasião
Tão viva, tão bonita
Como a estrela que brilha
Do mar, para mim

CONTATO: domingasmonte@yahoo.com.br
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Denise Barros
Denise M. Q. de Barros (29/03/1957), Santo André, SP.
Formação: Música/Inst.Cult.Conservatório Musical Heitor Villa Lobos-SP; Teologia com Mestrado em Teologia Histórica/Escola Superior de Teologia do Espírito Santo-ES; Biologia/
Fundação Santo André-SP; Seminários de Prática Redacional,
Interpretação, Roteiro e Produção, Chefia e Liderança, e Comunicações Verbais.
Atividades:1. Coordenadora e organizadora dos projetos do Celeiro de Escritores (CELES), escritora e editora.
Livros publicados pelo Celeiro/Sucesso (2006/7/8/9): Coletânea "Eldorado" vols I até XIV; Antologia "Amor e Paixão" vols
I até V; Antologia "Arte de Viver" vol I, Antologia "O tempo
não apaga" vol I; Antologia "Naquela Noite" vol I; Antologia
"Arte Poética" vol I; Agenda Literária 2007/2008 e “Brasil-Portugal” 2009; "Feira Literária-80 anos" - Edição comemorativa
da primeira coletânea brasileira editada por Herculano Vieira
(in memoriam) em 1927, (meu tio avô); "Galeria Brasil 2009"Guia de autores contemporâneos; e inúmeros títulos de edições "solo" - autores independentes.
Idealizadora e promotora do Romance Interativo, lançado em “E-book”- vol I e II - Celeiro de Escritores, coordenados pelo escritor Marcos Toledo.
É autora do livro “Musicalizar a Maturidade” (CELES 2006) e
tem seu acervo literário publicado em antologias e coletâneas.
2. Roteirista, produtora e diretora (Santos,SP): Curta
metragem "O sonho começou" (2003) e "Bolsa dos sonhos"
(2004); Dança/coral sênior e Balé moderno sênior (2006/2007);
Encenações de Natal (2006/2007) e Páscoa (2008); e teatro
Musical "Sayuri-uma gueixa" apresentado no Teatro Coliseu
de Santos em 26, 27/08 e 23 /11/2008.
Professora voluntária (2006-2009), coordenadora do
Grupo de Teatro Amador "Sol Maior" (arte sênior), e Pesquisadora Mentora do site: Portal do Envelhecimento, SP.
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Santos, SP

DENISE BARROS

COLISEU

Abrem-se as cortinas.
De ato em ato,
dia após dia,
descortino o abstrato.
Colorindo o desenho,
reescrevo as cenas.
Harmonizando o sonho,
determino as metas.
E no tablado reluzente,
encontro minha imagem
clara, real e consistente.
Admiro minha coragem.
Abrem-se as cortinas.
De ato em ato,
dia após dia,
oro e confesso-me grato.

CONTATO: dmqbarros@gmail.com
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O portal Celeiro de Escritores (www.celeirodeescritores.org)
é um movimento cultural que dá continuidade à trajetória
iniciada em 1927 pelo jornalista e escritor Herculano Vieira
(in memoriam), fundador da Empresa de Divulgação Literária - EDL, que, durante cinco (5) anos, editou a "FEIRA
LITERÁRIA" - primeira coletânea brasileira - da qual participaram ilustres, notáveis e imortais escritores do movimento literário modernista.
http://www.celeirodeescritores.org/homenagem.htm

Dos objetivos:
1. Promover a inclusão e acessibilidade editorial aos escritores, Celeiro-Editora Sucesso.
2. Propiciar a difusão literária, real e virtual, respectivamente, através da publicação de Antologias e Coletâneas;
e do Celeiro de Leitura.
3. Estimular a criação literária, bem como o desenvolvimento humano e intelectual.

Denise Barros
Celeiro de Escritores

©

2006-2009 Celeiro de Escritores

Santos - SP - Brasil
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Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste livro pode ser reproduzida ou transmitida por quaisquer formas ou meios, eletrônicos ou
mecânicos, incluindo fotocópias, gravações ou qualquer outro tipo de
arquivamento de informações,sem autorizaçãopor escrito dos autores.
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Coleção “ELDORADO”
Coletânea de Poemas, Crônicas e Contos

“Chove lá fora e temos um longo caminho a percorrer...
Caminho de vida e poesia.
Alamedas de sentimentos que afloram em letras,
trajetórias reais que alimentam ideais.
Viemos de distantes e diversos ninhos,
tal como pássaros cruzando mares e ares,
trazendo sob nossas asas
um universo de vivências e emoções.
Encontramo-nos em “Eldorado”, uma produção poética
com riqueza cultural, estilística e temática,
onde nosso talento literário e artístico
está expresso e impresso.
Neste caminhar de versos nós imaginamos a realidade,
vivemos o sonho, traduzimos as sensações
e concretizamos o desejo.”
Celeiro de Escritores

www.celeirodeescritores.org
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