Ano XXV, Nº 51

Jacobina—BA, 3º Quadrimestre - 2018

TRINTA ANOS DE AJL: HOMENAGEM AOS FUNDADORES

Durante a II FLIJA - Feira Literária de Jacobina, a Academia Jacobinense de Letras comemorou seus trinta anos de existência,
homenageando seus membros fundadores, em sua nova antologia
“Letras Douradas V- Homenagem aos Fundadores”.
O lançamento do “Letras Douradas V - Homenagem aos
Fundadores”, na noite do dia 9 de novembro, no auditório da APAE,
ocorreu em meio a abertura da II FLIJA, contando com a presença do
Diretor da UNEB CAMPUS IV, João Rocha Filho; professora Juliana Salvatori, uma das organizadoras do evento, e alunos da unidade;
do coral “Vozes de Ouro”, regido pelo maestro Paulo Fontes; do
Secretário Municipal de Educação e Cultura, André Sampaio, do
Diretor Municipal de Cultura, Igor Fagner; da Diretora do Conselho
de Cultura, Aurivone Ferreira, além dos membros da Academia Jacobinenses de Letras, amigos e familiares dos membros fundadores da
instituição e convidados.
Antes da abertura oficial do evento, todos foram agraciados
com uma belíssima apresentação do Coral “ Vozes de Ouro”. Em
seguida a mesa foi formada por representantes da UNEB Campus IV,
AJL, Conselho de Cultura e Secretaria de Educação. Todos deram as
boas vindas ao público e foi declarada aberta a II FLIJA, cujas ativi-

dades ocorreram desde a manhã, com uma “ Caminhada Literária”,
exposição de livros e oficinas.
Também estiveram presentes e expuseram seus quadros e
livros: o artista plástico Cicero Matos e os escritores Márcio Melo,
Ismael Guedes, Adriano Menezes e Valter Oliveira, estes últimos
Doutores e professores da UNEB Campus IV.
Desfeita a mesa, foi convocada a AJL, tendo o acadêmico
José Alves como mestre de cerimônias. Após a convocação do acadêmicos presentes, o presidente da AJL, Cledson Sady, explanou sobre
os trinta anos de existência da Academia Jacobinense de Letras e o
lançamento do “Letras Douradas V - Homenagem aos Fundadores”.
José Alves retomou a palavra para falar sobre a relação da AJL com a
preservação da memória de Jacobina e região.
Por fim, todos os autores fizeram belas homenagem aos
familiares dos fundadores da AJL. Foram entregues aos familiares
dos homenageados: um exemplar da obra lançada, com autografo dos
escritores, uma “Moção de Gratidão ” e uma flor. Em um clima de
muita emoção, alguns familiares dos homenageados fizeram uso da
palavra para expressar sua gratidão a estes imortais que deixaram seu
legado para a cultura de Jacobina.

FUNDADORES HOMENAGEADOS
HUMBERTO SOARES E SILVA
AGNALDO MARCELINO GOMES - AMAR GOMES
ALCIRA PEREIRA CARVALHO SILVA
DORACY ARAÚJO LEMOS
ELIÃ SIMÉIA MARTINS DOS SANTOS AMORIM
NILZA SILVA OLIVEIRA
EDMUNDO ISIDORO DOS SANTOS
CARLOS GOMES DA SILVA
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EDITORIAL
Completamos o ano de 2018 ainda com
o frescor da comemoração dos Trinta Anos da
AJL. Foi um ano de muita produção e realizações, com publicação de jornais e da antologia
“Letras Douradas V - Trinta anos da AJL; Homenagem aos fundadores”.
Participamos do planejamento e execução da II FLIJA - Feira de Literatura de Jacobina, desta vez ampliada para três dias de atividades, do dia 9 a 11 de novembro.
Homenageamos nossos fundadores,
conhecendo um pouco mais das suas vidas e
obras, entrando em contato com seus familiares e
amigos, revendo a produção e a relação da Academia com a história de Jacobina nestes 30 anos.
Percebemos que somos poucos para
darmos conta da preservação da memória da
cidade e do estímulo a literatura, sem parceiros.
Estiveram conosco nesta edição da FLIJA, a
Secretaria de Educação e Cultura do Município,
conforme a primeira edição e agora a UNEB
CAMPUS IV.
Que no ano de 2019 a Academia Jacobinense de Letras possa continuar a fazer a sua
parte, dentro das suas limitações, honrando a
memória dos nossos fundadores, que tanto fizeram e estavam quase esquecidos.
Um Feliz Natal e um Próspero Ano
Novo para todos.

SAUDADES ACADÊMICAS

DE

NATAL

Cledson Sady

Findava o ano.
Nosso presidente agendava a reunião,
A última do ano:
A Letra, presentes, guloseimas,
Cartões, fraternidade.
A data era escolhida buscando acolher
Alcira e Nilza, queridas companheiras
Que de longe se deslocavam
Juntavam-se a Doracy
Para seguirem a procissão
Saldar Nossa Senhora.
As três queridas poetisas
Levavam fé, alegria, poesias e entusiasmo,
Embelezando a festa natalina da AJL.
Passaram-se os anos, as palavras.
Ficaram os escritos,
A saudade e o exemplo.
Verba volant, scripta Manent!
(Dezembro 2018)

DUAS LEIS, UMA
É FALHA

Geferson Carvalho
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Fundado em 20 de novembro de 1993.
Somos todos iguais, perante as duas grandes leis:
A lei de Deus e a lei dos homens
Porém, só temos na lei divina a certeza
De que jamais nos decepciona
Quando a lei dos homens se reveste
De hipocrisia, demagogia e falsidade
Infelizmente a balança pende
Para massacrar o mais fraco
Esta lei oprime o pobre, vilmente,
Sem ao menos preocupar-se com o semelhante
Que sofre tantas agruras, desesperadamente.
Bendita a lei divina, a lei da igualdade
Que a todos pesa com a mesma medida
Não trai, não discrimina, não admite obscuridade.
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O CEGUINHO GOSTOSO
Adauto Reis
Certa vez, um amigo chamado Ivan Ceara contou-me que ocorreu um fato muito engraçado e dos mais inusitados envolvendo um ceguinho, bem gordinho e uma jovem professora que leciona no município da “cidade do ouro”. Esse episódio se passou nas proximidades do centro da nossa cidade.
Em um belo dia de sol um ceguinho de aproximadamente quarenta anos, estava sentado
numa calçada que ficava próxima a um dos bancos da nossa cidade, o mesmo sentiu a presença de
alguém, pediu ajuda (uma esmola) para as pessoas que por lá passavam. Muito embora ele tivesse
em um bairro dos mais movimentados da nossa cidade, os seus pedidos não estavam rendendo bons
frutos, ou seja, a grana tão esperada não estava caindo no recipiente de plástico que ele havia colocado ao seu lado.
Era aproximadamente quase meio dia, quando uma jovem senhora que devia ter entre 35 a 40 anos se aproximava do
local aí, o ceguinho pediu para ajudá-lo. A jovem senhora que era uma professora muito bonita e extremamente educada,
parou e se aproximou do ceguinho. Ao abrir a bolsa percebeu que não tinha nenhum dinheiro trocado.
Imediatamente, a jovem senhora se desculpou e disse:
- Sinto muito meu amiguinho! Não tenho nenhum trocado para lhe dar.
- Não tem nada não, minha senhora, muito embora eu já esteja morrendo de fome, uma vez que, eu não comi nada
hoje, mas, mesmo assim, eu lhe agradeço pela sua gentileza e atenção! – respondeu calmamente o ceguinho.
Sensibilizada com a situação a jovem senhora e professora resolveu ajudar o ceguinho, e assim, ela propôs:
- Eu moro há menos de 600 metros daqui, como no momento eu não tenho nenhum dinheiro na minha bolsa, vou
levá-lo para almoçar na minha casa!
O ceguinho gordinho vibrou com tanta emoção que mesmo sendo cego de nascença, os seus fragilizados olhos passaram a descer copiosas lágrimas.
Depois de se acalmar e de se recompor psicologicamente, o ceguinho se levantou e disse:
- Muito obrigado minha senhora, desde ontem que eu não como nada e eu estou morrendo de fome!
A bondosa senhora segurou em uma das mãos do ceguinho e ambos seguiram em direção a sua residência. Devido
ele ser bastante gordinho, o ceguinho caminhava lentamente usando a sua bengala em uma das suas mãos e a outra atrelada à
mão da jovem senhora.
A distinta senhora era uma mulher lindíssima, dona de um corpo escultural, daquelas que por onde passa as pessoas
falavam ou imaginam os seguintes slogans: - “Essa mulher é capaz de fechar qualquer trânsito”, ou seja, ela era uma mulher
que todo homem gostariam de ter ao seu lado, linda, sensual, dentre outras excelentes qualificações.
Quando eles já estavam no último quarteirão e faltava menos de 70 metros para chegar à casa da professora, três
rapazes que estavam batendo papo e fazendo hora, ao ver o ceguinho acompanhado da linda beldade e “gostosona” professora ficaram inquietos e passaram a imaginar. “Esse ceguinho é muito sortudo”, pois o mesmo vinha sendo acompanhando por
uma mulher muito bela, cuja lindeza dava água na boca de qualquer vivente.
E, assim, eles resolveram caçoar o ceguinho dizendo:
- E aí ceguinho... Tá de namorada nova?
Sem pestanejar, o ceguinho respondeu na bucha:
- Que namorada que nada cara. Eu vou é comer!
Ao perceber que a professora ficara vermelha e envergonhada, os três rapazes (gaiatos) saíram de fininho e trataram
de ir embora.
Dizem que, mesmo ficando encabulada com o episódio, a intelectual professora entendeu perfeitamente a situação,
uma vez que, o ceguinho não estava querendo se gabar ou insinuar qualquer coisa no sentido pejorativo. A frase que foi decifrada pelo ceguinho gordinho, “eu vou é comer”, referia-se apenas a alimentar-se, almoçar, ou seja, saciar a sua fome.
De cabeça erguida, a inteligente e jovem professora levou o ceguinho até a sua casa, e, permitiu que o mesmo se
alimentasse e saciasse totalmente a sua fome.
A partir desse memorável dia o ceguinho gordinho ficou muito famoso graças aos boatos que circularam na cidade
dizendo que o ceguinho era “um namorador nato”, “um garanhão e pegador”, ou seja, era “um ceguinho gordinho e gostoso”.
Foi depois desse episódio que o compositor baiano Neto LX compôs e cantou a bela música “Gordinho Gostoso”,
cuja melodia foi um verdadeiro sucesso na nossa querida Bahia e no Brasil.
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A SUA FELICIDADE E A DE JEREMIAS
JULY BRAGA
“Que a felicidade não dependa do tempo, nem da paisagem,
nem da sorte, nem do dinheiro. Que
ela possa vir com toda a simplicidade, de dentro para fora, de cada um
para todos”. O gênio Carlos Drummond de Andrade retrata muito bem
que essa tal felicidade não depende
de nada nem de ninguém, todavia
apenas do próprio ser humano, pois ela habita o interior do
ser. Pena que a maioria das pessoas não enxerga, não internaliza e nem desfruta dessa satisfação plena, desse bemestar físico e psíquico.

o mundo “cor de rosa”. Jeremias precisa se aceitar para ser
feliz.

Assim é o Jeremias: senhor de idade que passou e
ainda passa a vida afirmando que é uma pessoa infeliz.
Acorda cedo de mau humor, resmungando da vida que leva, das coisas que gostaria de ter e não tem. Encara tudo
com pessimismo, fala mal de todos que o rodeiam, briga
muito com os vizinhos. Resmunga com tudo e sempre quer
que a sua opinião prevaleça.

Clarice Lispector, grande escritora, feminista,
afirma de maneira otimista que: “ sou o que quero ser porque possuo apenas uma vida e nela só tenho uma chance de
fazer o que quero. Tenho felicidade o bastante para fazê-la
doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la
humana e esperança suficiente para fazê-la feliz.

Pobre Jeremias! Vive dizendo que é infeliz e não
merecia estar nesse mundo. Ele não sabe que a felicidade
depende muito mais dele próprio do que dos que estão a
sua volta. Ninguém faz o outro feliz se ele mesmo não se
amar, não se orgulhar da pessoa que é e procurar enxergar

Na música “Felicidade” Seu Jorge mostra que esse
estado de satisfação está nas mínimas coisas: no tomar café
reforçado ao amanhecer, sentir o cheiro de uma flor, ter
uma boa companhia para caminhar, para desfrutar a vida
com ela. Seu Jorge ainda afirma que ser feliz é curtir uma
praia ensolarada, ter um grande amor, enfim, perceber que
a tal da felicidade estar em qualquer lugar, basta querer
enxerga-la.
Jeremias deve entender que por muitas vezes ele
procede tal e qual o avozinho infeliz, em vão por toda parte, procura os óculos que estão na ponta do seu nariz...

As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas, elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. Dessa forma creio que Jeremias
seria o homem mais feliz do mundo, só bastava a certeza
de que “ser feliz sem motivo é a mais autentica forma de
felicidade”.

EXEGESE DE NATAL
José Alves de Jesus
É Natal, sim é Natal!
É preciso entender que o garoto que está na rua;
Aquele que mora na periferia;
Os que se abrigam sob as pontes e calçadas...
Aqueles, aos quais lhes são negadas oportunidades todos os dias,
São os filhos mais importantes do salvador.
Porque a estes, a vida é mais árdua e pesada no caminho para a luz.
A nós outros, cumpre a tarefa de compreender que nossas benesses não nos fazem especiais, apenas se traduz em tesouro e muita responsabilidade, a serem convertidos em trabalho realizado em
favor dos nossos irmãos mais necessitados, de maneira serena e discreta.
Não necessariamente com bens materiais, mas sim, com respeito, carinho, aproximação, orientação, uma palavra amiga, de
olhar nos olhos, de ouvir suas histórias... de conhecer suas trajetórias sem julgamentos prévios.
Sim, este é o sentido prático do Natal, do ninõ que todos os anos renasce em nossos corações, mas poucas semanas depois
morre esquecido num canto qualquer das nossas vidas.
Porque assim é, o mundo dos homens e mulheres de “bem” (materiais e intelectuais) que se nivelam a todos os outros no
antagonismo do seu natal.
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SITUAÇÃO INVERTIDA
Vera Jacobina
Bem ali, perto da cortina, jazia um corpo inerte. No primeiro momento, Sandra achou que se tratava de um cadáver, mas ao se aproximar,
percebeu que aquele homem, respirava. Gritou por ajuda e logo foi atendida por vizinhos, que estranharam aquele homem ali. Chamaram uma
ambulância, que o levou para o hospital, onde permaneceu em coma durante longos 12 anos.
A vida continuou e quase ninguém falava sobre o desconhecido, que
continuava lá, numa cama de hospital. De nada adiantou fotografias em
jornais e apelos por rádio e televisão. Nada de diferente aconteceu durante
todo esse tempo.
Numa tarde de outono, quando estava bem sossegada, lendo um livro
no jardim, chega uma notícia, trazida por sua melhor amiga.
— O homem despertara!
Ela arrumou-se rapidamente, e movida pela curiosidade partiu para o hospital. Ao adentrar o quarto, deparou-se com um homem de semblante calmo, e que, se não fosse tanto tempo ali internado, diria que
simpático e bonito. Aproximou-se insegura e ao mesmo tempo curiosa. Ele estendeu sua mão e disse:
— Você não sabe o tamanho da minha alegria, ao te reencontrar! Todos ali se entreolharam e ela confusa perguntou:
— Você me conhece?
— Sim, te conheço, você não lembra?
Foi quando ela olhou ao redor, e percebeu, que estava acordando, não sabia exatamente o que estava
fazendo ali, mas aquela mão estendida a confortava e a deixava mais segura. O que teria realmente acontecido? Onde estava? Quem são essas pessoas? Ela se perguntava...
Quando o médico entrou foi bombardeado por perguntas e calmamente foi respondendo a cada uma
delas. No final Dr. Alessandro disse:
— Você passou muito tempo aqui, é compreensível a perda de memória, mas com o tempo você irá
recuperá-la.
— E aquele homem ali, quem é?
— Que homem? Perguntou o médico. Aquele que estar a sorrir pra mim perto da janela.
— Como é ele? Perguntou o médico que muito interessado pela história dela, ficava cada vez mais curioso, para poder ajudá-la.
— Perto da janela, não tem ninguém, mas o homem que você descreveu, muito se parece com seu marido, encontrado morto quando a trouxemos pra cá a 12 anos atrás.
Cada vez mais, Sandra ficava confusa, e era normal que tanto perguntasse. Foi quando exclamou:
— Eu sonhei que este homem estava aqui, nesta cama, em coma, e quando desperto, a situação está
invertida.
Todos com ar de seriedade saem e a deixam a sós.
Quando o médico retorna, tem uma surpresa, ela de pé, linda e bem vestida, trazia nas mãos belas flores do campo. Quando perguntou quem as trouxe, ela sorriu e disse:
— Ele, o moço, que você disse ser meu marido.

Mais uma vitória de João Victor
À medida que o tempo passa, os nossos sonhos vão se realizando. Jamais desistimos de persegui-los, por isso, aqui chegamos. Digo nós, incluindo eu, ele e a avó, porque somos grandes
parceiros na luta do dia a dia, e hoje estamos aqui para parabenizá-lo por mais uma vitória, a
de completar o segundo grau, partindo agora para o vestibular e seguindo o que sempre dissemos “você quer, você pode”!
Dona Terezinha, Vera Jacobina e João Vítor
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A SIMPLICIDADE DE SE ENXERGAR A VIDA FAZ A DIFERENÇA
Denise Dias de Carvalho Sousa
Ano passado, estive em Salvador, num evento internacional sobre O papel da mulher na
sociedade moderna. Entr ei num simpósio intitulado Mulher versus Corpo e Mente.
Havia mais ou menos umas cinquentas pessoas na plateia. Todas mulheres: brancas, negras,
loiras, ruivas, de 20 anos, 30,50,60... católicas, evangélicas; enfim, de todas as religiões,
idades
e
raças.
Quando cheguei, estava acontecendo, naquele exato momento, um bate-papo com a mulherada presente. As palestrantes, uma psicóloga, uma nutricionista, uma professora de Educação Física, uma dermatologista e uma cirurgiã plástica, já tinham apresentado o seu ponto
de vista sobre o tema.
- E por falar em idade, corpo e mente, o que vocês, especialistas da área de saúde, pensam a
respeito? – perguntou uma senhorinha que, pela aparência, parecia ser uma pessoa simples,
de mais de meia idade e pouco estudo – refiro-me, aqui, ao percurso escolar oficial, porque,
pela forma convicta que perguntou, pareceu-me uma mulher de experiência valorosa.
Foi um momento inesquecível... Digo isso, caros leitores, porque as respostas das especialistas foram admiráveis, mas a réplica da senhora... ah, sim, esta foi “o bolo da cereja”, surpreendente!!!!!
A psicóloga respondeu:
- A idade está em nossa forma de pensar e agir, que irá refletir na saúde do nosso corpo. Participem de grandes palestras,
workshops, eventos. Busquem a ciência para melhorar a vida de vocês!
A nutricionista proferiu:
- O alimento que ingerimos é que vai indicar a idade que temos, sendo esse fator essencial para o bom funcionamento da
mente. Menos carboidratos, mais proteínas! Alimentos sem lactose, sem glúten, xylitol, no lugar do açúcar branco, entre
outros desse tipo.
A professora de Educação Física complementou:
-E atividades físicas, é claro! Menos gordura, mais massa muscular! Muito exercício aeróbico! Na era da tecnologia avançada, as grandes máquinas das academias podem ajudar!
A dermatologista afirmou, categoricamente:
Nossa idade biológica depende de uma pele bem cuidada, afinal, ela é o maior órgão do nosso corpo, composto por cabelo,
pelos, unhas, glândulas sudoríparas e sebáceas. Assim, devemos ter sempre na bolsa bons cremes, evitar exposição excessiva
ao sol, mantendo uma dieta rica em fibras.
E a cirurgiã plástica, complementando as falas das colegas, disse:
Vocês devem seguir tudo isso que elas disseram. Mas, quando entrarem na era do “tudo caiu”, procurem uma boa cirurgiã
plástica, pois autoestima levantada é sinônimo de tudo no lugar. A mulher moderna bem sabe do que eu estou falando, não
é?
A plateia, em coro, respondeu: - Ah, sim, e como sabemos!!!!E foi bochicho pra lá, bochicho pra cá! Mas, de repente, a dona
da pergunta interferiu o burburinho e disse:
- Eu já tenho 90 anos e queria chegar, pelo menos, a 120, mas não venho fazendo tudo que as doutoras explicaram. Até porque sou uma mulher de poucas posses e pouco estudo. É certo que como muita fruta e verdura e caminho todos os dias para
trabalhar. Mas, eu pensei que o bem-estar estivesse mesmo relacionado ao fato de não sermos escravos de regras, marcas ou
moda. Ou seja, sermos nós mesmos a partir do respeito a si e ao outro, a fim de aproveitarmos a vida com quem amamos,
tornando o mundo mais humano, sem se importar tanto com a imagem e o status e sim com o bem viver familiar e social,
aliado a uma bela história de vida, acumulada por uma experiência cultural comunitária.
O silêncio tomou conta da sala e todas se entreolharam. Mas, a senhorinha não se intimidou e concluiu:
- Um rosto pode ser puxado e repuxado por uma cirurgiã, a ponto das rugas sumirem; os cremes das grandes empresas de
cosméticos podem atenuar as marcas de expressão; alimentos caríssimos podem deixar o corpo bem fininho e belo; só que o
espírito continuará sem vida, porque não são as plásticas e o que dinheiro pode comprar que alimentam e resgatam a alma da
escuridão, mas a forma de vida que o ser humano optou para ele e para aqueles com quem convive. Ou seja, quem dá a fonte da juventude ao ser humano é a vida que ele escolheu levar: com ou sem amarras; aparente ou substancial. Eu, por exemplo, venho preferindo sempre a segunda opção.
Com aquela senhorinha, saímos da sala não apenas com o certificado de participação naquele evento acadêmico, mas, principalmente, com o diploma de “Doutoras da Verdadeira Vida Humana”.
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CORDEL PARA O VELHINHO
Ivan Aquino
O ambiente onde estava
Sempre tinha alegria

E quando se arretava
Era mestre em empinar

Era muito boa pinta
E também galanteador
Quando via moça bonita
Se assanhava sem pudor
Só parava a gaiatice
Quando via um pai ameaçador

O velhinho muito querido
Foi convocado ao firmamento
Pois naquele tempo o céu andava
Carente de divertimento
Deixou triste os amigos
Com quem viveu bons momentos

A história que vou contar
É carregada de aventuras
É sobre um cabra macho
Que com muita desenvoltura
Misturava verdades e fantasias
Lucidez e um pouco de loucura

Apesar das brincadeiras
Era muito trabalhador
Mecânico, comerciante
E metido a inventor
Era ativo o tempo inteiro
Não parava o seu labor

Os amigos sempre lembram
Das aventuras do velhinho
As resenhas nunca param
E são contadas com carinho
Dessa grande figura humana
Também chamado Nazinho.

Pra começo de conversa
Lhe chamavam de velhinho
Não de forma depreciativa
Pelo contrário, com muito carinho
Atendia quem lhe chamava
Com seu jeito espertinho

Mas também curtia a vida
Sempre tinha um carrão
Se divertia também
Pilotando avião
Mas só aeromodelo
E não daquele grandão

Dizem que quando era novo
Era cheio de energia
Aprontava com os amigos
Com brincadeiras e folia

Mas sua verdadeira paixão
Era uma moto pilotar
Sobre duas rodas
Não parava de viajar

AJL PRESENTE NA EDIÇÃO 2018 DO TAL: TEMPOS DE ARTE LITERÁRIA
No dia 27/11, a rede estadual de ensino promoveu
a edição 2018 dos Projetos Estruturantes onde os alunos
têm oportunidade de mostrar seus talentos em diversas
áreas. O evento aconteceu no Auditório do Comuja e contou
com um grande número de alunos da rede estadual de toda
microrregião de Jacobina. Um desses Projetos é o TAL:
Tempos de Arte Literária, que é um dos maiores projetos de
arte literária envolvendo a juventude estudantil na Bahia e
no Brasil.
Por meio deste projeto, os alunos poetas e escritores soltam a sua criatividade com as palavras e as diversos
imagens e jogos de sentido que elas são capazes de criar e
despertar! Em oficinas de leitura e produção de textos literários (poemas, crônicas, contos, etc.), os alunos vão descobrindo e criando estilos de escrever e emocionar sobre todo
e qualquer assunto!
Este ano a DIREC convidou representantes da AJL
para compor a Comissão Julgadora do evento. Representando a entidade estiveram os acadêmicos Ivan Aquino e Vera Jacobina, que tiveram dificuldades em escolher o melhor trabalho, devido a alta qualidade das poesias apresentadas pelos jovens
estudantes. É a AJL presente nos eventos culturais de Jacobina e região.
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