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Escrever é fácil. Você começa com 

uma letra maiúscula e termina com 

um ponto final. No meio você 

coloca a ideia.

Pablo Neruda.

Editorial por Marina Marino

Ano novo, vida nova... é o que

se costuma dizer por aí.

Iniciamos um novo ano neste

mês de agosto, o 2º ano de nossa

Revista e, para não desmentir o

dito popular, estamos trazendo

novidades, novos projetos e novas

colunistas se juntaram ao nosso

time.

Christyanne Bueno, vem

ampliar ainda mais nossos

encontros com os livros, sob o

olhar da Biblioterapia.

Angelita Alves nos traz a

Fridita, uma anjinha canceriana,

mexicana, pé de cana, que vem

mexer com nossas crenças.

Também recebemos a

premiada escritora Regina Ruth

Rincon Caires, trazendo lindos

contos e crônicas para nossa

leitura.

Além disso abrimos as portas

para 33 poetas que tiveram suas

poesias selecionadas para esta

edição, não é demais?

E tem mais, neste segundo

ano estamos mais engajados em

projetos sociais. A Voo Livre

Revista Literária resolveu apoiar o

projeto LIVROS PARA TODOS, que

pretende criar e ampliar

bibliotecas públicas e comunitárias

em áreas carentes do país. Onde

tiver alguém querendo ler, lá

estaremos levando leitura.

Como podem ver, apesar do

mundo ainda não ter voltado ao

normal, como nós gostaríamos,

apesar das águas ainda estarem

turbulentas, estamos nos

adaptando, como podemos, para

nos manter navegando.

Mas vamos deixar de

chorumelas e começar a folhear

logo essas páginas, porque tem

muita coisa boa para ler...



Aldirene Entrevista
Adriana Silva Santiago

Aldirene Entrevista Elaine Gomes

Elaine Gomes é artista, apresentadora, narradora de história,

professora de artes e escritora. Mestre em Literatura e Crítica

Literária pela PUC-SP, é especialista em Arte Educação pelo SENAC

e graduada em Artes Visuais pela FAAP – SP. Autora dos livros: A

Fiandeira das Histórias - Litteris Editora – RJ, 2020 e A Arte de

Narrar Histórias - Senac Editora – SP, 2018.



Aldirene Entrevista Elaine Gomes

Elaine, como iniciou seu amor

pelas Letras?

Acredito que ainda na infância,

lembro-me perfeitamente da escola

municipal em SP, dos concursos de

leituras em voz alta. Era na antiga

quarta-série, eu sempre gostei

muito de ler. E as famosas

redações, criações de histórias,

personagens. Em casa também fui

alfabetizada por meio da leitura

que ouvia de meus pais, histórias

escritas e ouvidas.

e também professora. Conte-nos

um pouco sobre as emoções que

essas lindas histórias te trazem.

O meu encanto em narrar

histórias para diversos públicos,

está no acontecimento do

momento, a performance, a

presença. Nenhum instante será

igual ao outro, mesmo contando a

mesma história. Dar aulas é

possibilitar a continuação dessa

arte narrativa, e os casamentos é a

possibilidade de escrever e narrar

histórias únicas e proporcionar

momentos inesquecíveis, e sempre

únicos

Narradora de histórias para

crianças e adultos, celebrante de

casamentos
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Aldirene Entrevista Elaine Gomes

O livro: "A arte de Narrar histórias"

é fruto de sua Dissertação de

Mestrado. Ele inspira muitos

profissionais, alunos e ex-alunos.

Como surgiu a ideia de fazer esse

estudo mais aprofundado das

narrativas orais?

Estudar as narrativas orais no

mestrado ou no doutorado, é a

vontade de eternizá-las de alguma

forma... Deixar o legado, a pesquisa,

mostrar a origem, como surge,

quando surge... Qual a importância

para as nossas vidas, narrar

histórias? Narrar para mim, é uma

forma de resistir. Vários autores já

afirmaram também, que o resistir

também está na escrita.

O livro: "Fiandeira das histórias"

traz 12 contos que dialogam entre

si. E dentro dessas "costuras", nos

traz magia e encantamento, além

de muitas reflexões / inspirações

sobre "ser mulher". Conto um pouco

sobre esse seu trabalho.

Esse livro é parte da minha vivência

nesses 30 anos de carreira, sempre

diante de uma plateia. E em sua

maioria preenchida por mulheres,

que por meio das histórias vão se

identificando, transformando,

tomando decisões... E percebendo ou

até mesmo constatando que dentro

delas existem outras tantas. E

promover essa reflexão por meio do

livro, foi o ponto de partida para essa

publicação. Mesmo porque em mim,

existem outras tantas mulheres.



Aldirene Entrevista
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Aldirene Máximo Entrevista Elaine Gomes

Sinto-me honrada por sua presença

no livro 1 do projeto Elas e as

Letras, como coautora e como

prefaciadora. Como se sente em

fazer parte de trabalhos como esse,

que incentivam a escrita feminina?

Acho incrível fazer parte, e mais

incrível ainda a sua iniciativa e como

tudo aconteceu. Sempre vou

privilegiar esses movimentos e

articulações, principalmente para a

escrita feminina, mais uma vez como

um ato de (re)existência. Visto pelo

meu repertório de histórias/contos,

sempre chegam até mim, histórias

que trazem personagens marcantes,

possibilidades, mulheres que diante

de uma adversidade encontram uma

solução. Sempre vou apoiar e

participar desses movimentos

literários.

Também sinto-me honrada por você

ser a prefaciadora do meu livro

Caderno de Recordações. Ele foi

escrito logo após as aulas do curso

de Narração de histórias que fiz

com você. Ser professora (que

inspira os seus alunos) sempre foi o

seu sonho?

Eu sempre pensei em ter plateia,

talvez o sonho, tenha sido em querer

ser cantora. Nas brincadeiras de

infância ou adolescência, sempre

tinha plateia: a professora, a cantora,

a apresentadora etc. A professora

chegou em uma mudança de curso de

graduação e de área de trabalho, eu

precisava continuar trabalhando e

quando vi me ofereceram algumas

aulas de artes, em uma escola

estadual, e quando me vi, lá estava eu

com 19 anos dando aulas para ensino

fundamental e médio.



Aldirene Entrevista
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Aldirene Entrevista Elaine Gomes

O livro "Que história é essa",
escrito durante sua infância,
abriu muitas portas. Inspirou o
programa Que história é essa na
All TV e também blog, perfis nas
redes sociais e podcasts. Além de
permitir muitas emoções para
quem assiste suas performances.
A Elaine criança está feliz e
realizada?

Creio que ainda tenho muito o que

realizar, ainda guardo alguns

sonhos de criança. Mas fico muito

feliz e realizada em poder inspirar

outras pessoas, porque eu sou

inspirada por muitas artistas

visuais, escritoras, cantoras,

professoras...

"Por um fio... Eis o Amor!" O que
podemos encontrar nas
narrativas dessa obra?

Este livro também traz uma

energia adolescente, sonhadora e

carrega um momento da minha

vida, em que eu estava fissurada

em filmes. Principalmente filmes

românticos, amores e dissabores

presentes nos relacionamentos.
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Aldirene Entrevista Elaine Gomes

Estava encantada por filmes
franceses, épicos, clássicos... E
também vivendo grandes amores, o
artista expressa em suas obras
fragmentos biográficos, inspirações
reais que se tornam grandes escritos,
músicas, poesias, dança e assim por

diante.

Quais surpresas aguardam seus
fãs? Está produzindo algo novo ou
apenas focada em seu doutorado?

Estou produzindo alguns programas

(webtv), que falem de arte, cartas,

livros e que tenham a interação do

público. E sigo com as pesquisas,

estudar, sempre!!! Quem sabe não

consigo fundar o meu Centro Cultural

Artístico? Olha os sonhos aí?!!!

"Ciranda... Encontro de narradores

de histórias" (que já tive a honra de

participar em algumas edições),

nos apresenta diálogos entre arte e

literatura. Performances, encanta-

mento, magia e muitas emoções.

Cada edição tem gostinho de quero

mais. Como foi apresentar a última

edição apenas no ambiente virtual?

Confesso que bate a saudade da

presença física, da proximidade

naquele espaço, da roda de

narradores com o público interagindo

de diversas formas. Mas ter

acontecido no ambiente virtual, foi

incrível. É uma outra possibilidade e

as distâncias são encurtadas.
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Aldirene Entrevista Elaine Gomes

Em 2019, tivemos 100 pessoas, o

permitido no espaço. No virtual

chegamos a mais de mil pessoas,

no instante do evento. O alcance é

muito maior, pensando em difundir

as histórias, os autores, os livros, a

tradição oral... O importante é o

evento continuar acontecendo a

favor do texto, da palavra.

Apresente-nos o seu poema
Magia e fale um pouquinho sobre
ele.

O poema é o momento de

inspiração, a reunião em

composição do que eu já li, do que

me encanta e das paixões que de

repente nos surpreende por essa

estrada, chamada vida.

Além do livro Que história é essa,
as crianças podem aguardar um
novo trabalho inspirado nelas?

Por agora não penso em escrever

para as crianças, mas tenho

vontade em me dedicar, sou

apreciadora dos grandes escritores

e ilustradores.

Magia

Na caixa de pandora
não se sabe o que virá:

desesperança, fé,
vontade,

vida
o que sobra é espera
de dentro pode sair

o desejo,
amor,

aventura,
vontade,
da caixa
homem,
mulher,

corpos dançantes,
desespero,

cabelos,
barbas por fazer,

necessidade,
vontade.

Da caixa de Pandora
entreaberta,

entre abraços,
sonhos,

pele, boca,
vontade.

Abra
se puder...

Elaine Gomes



Aldirene Entrevista Elaine Gomes

Histórias são...

Histórias são possibilidades de

transformar, de resistir e de se

inspirar, para escrever e viver a sua

própria história.

**********

ENCONTRE ELAINE GOMES 

NAS REDES SOCIAIS

linktr.ee/elainegomeshistorias

https://www.faceboo
k.com/elaine.gomes.7
58399

https://www.instagram.com/
elainegomeshistorias/

https://www.youtube.com/
channel/UCwh02VzkYowrM
h9P9OA9gKw?view_as=subs
criber

https://linktr.ee/elainegomeshistorias?fbclid=IwAR09YCgzALViszOjZAXWMtHEPc_7FVVkE4QQBp6RxAZ9tDRePzqlUNtxm_E
https://www.facebook.com/elaine.gomes.758399
https://www.instagram.com/elainegomeshistorias/
https://www.youtube.com/channel/UCwh02VzkYowrMh9P9OA9gKw?view_as=subscriber


Escrever é fácil. Você começa com 

uma letra maiúscula e termina com 

um ponto final. No meio você 

coloca a ideia.

Pablo Neruda.

Christyanne Bueno chega à Voo Livre 
trazendo sua coluna de Biblioterapia: 

Biblioencontro.



Escrever é fácil. Você começa com 

uma letra maiúscula e termina com 

um ponto final. No meio você 

coloca a ideia.

Pablo Neruda.

Biblioencontro com Christyanne Bueno

“Os livros são parentes diretos dos aviões, dos tapetes voadores ou dos

pássaros. Os livros são da família das nuvens e, com elas, sabem

tornar-se invisíveis enquanto pairam, como se entrassem dentro do

próprio ar, a ver o que existe para depois do que se vê”.

Valter Hugo Mãe

LIVROS INFANTOJUVENIS ,

leitura recomendada com 

amorosidade para todas as idades

Os livros infantojuvenis são

maravilhosos e essenciais para os

encontros de Biblioterapia, sejam em

grupos, ou individuais, pois

proporcionam momentos únicos de

sensibilização, diálogo e empatia.

Nos possibilitam abordar temas

delicados, tocar fragilidades,

despertar lembranças, reviver

memórias com leveza, amorosidade e

profundidade.

As imagens com sua leveza,

riqueza de detalhes, cores e formas

nos permitem ir além das palavras e

dizem tanto, alcançam silêncios.

Os livros infantis marcam

presença e são sempre um carinho na

alma. Nos Círculos de Biblioterapia

eles não têm idade, não se classificam

por faixa etária, e sim, pelo alcance de

sua sensibilidade, identificação e

assertividade.

Os livros são possibilidades de

encontro com nossa criança interior,

de encontro entre o passado e o

presente, dialogam com afetividade e

tocam universos ocultos.

As leituras são plurais e o

encantamento atravessa o mediador e

o leitor em comunhão, facilitando a

reflexão e o entendimento de

situações, emoções e sentimentos.

A cada livro, a cada partilha, a

cada olhar, uma nova interpretação

acontece e emoções são reveladas e

acolhidas.



Biblioencontro com Christyanne Bueno

Você gosta de ler “livros

infantojuvenis”?

Feche os olhos. Qual o livro você

acaba de lembrar?

Pare um pouquinho e permita-se

recordar dessa leitura, do momento

vivido, das emoções sentidas...

Aproveito para oferecer uma dica

de leitura para nossos leitores de 5 a

105 anos.

A Última Folha acompanha a vida

de uma folhinha, que, na língua das

coisas miúdas (como diria Manoel de

Barros), nos leva a pensar sobre a

passagem do tempo, sobre o ciclo da

vida, sobre se entregar ao vento que

nos carrega aos caminhos

desconhecidos, mas inevitáveis. Essa

pequena folha nos fala de alegrias e

amizades, desejos e angústias que

acompanham todos os seres vivos.

A Última Folha, Adriana Barrteta

Almeida

Ilustrações Rosângela Grafetti

Aprende Brasil



Biblioencontro com Christyanne Bueno

Biblioterapia em Casa 

Especial

Em julho tive a oportunidade

de realizar mais uma edição do

Projeto Biblioterapia em Casa

Especial, com a participação da

autora Adriana Barretta Almeida.

Primeiro conheci sua obra A

última folha e o poder de sua

história, para posteriormente

conhecer e convidar a autora para

essa sessão batizada “Os livros são

colo e abraço”, podem imaginar o

porquê.

“Às vezes a pessoa

escolhe um livro porque

uma palavra, uma

imagem ou um aroma

ressoam como um

bálsamo ou como uma

tormenta na evocação de

sua própria vida”.

Cecília Bajour

Primeiramente esse livro

abraçou minha família e deu colo

para minha mãe, que adorou o

livro, ficou encantada com a beleza

das imagens e tivemos uma linda

conversa sobre os ciclos da vida, os

voos e possíveis pousos da última

folha.

Depois num chá da tarde foi

alimento para alma de um grupo de

amigas, após tanta conversa,

recordações e gostosuras à mesa.



Biblioencontro com Christyanne Bueno

Esse livro tem me acompanhado

nos cursos e vivências envolvendo a

prática da Biblioterapia, tem sido colo

e abraço para quem vive o

encerramento de um ciclo, seja no

âmbito profissional ou pessoal e

abordado o tema e a importância da

amizade.

No nosso livro-encontro tivemos

possibilidade de conhecer o processo

de criação do livro, dialogar com

autora e outros autores, compartilhar

experiências e depoimentos lindos de

diferentes leitoras e profissionais.

Destaco um fragmento do

depoimento de uma participante.

“Tive uma experiência de

vida que pude estabelecer

uma profunda relação com o

texto de Adriana em “A

Última Folha”, conhecido na

véspera dos acontecimentos.

A narrativa foi fundamental

para compreender o final de

um ciclo e dar graças por

contar com a presença e ação

do passarinho nesse

momento. Delicadeza e

generosidade desse texto e do

personagem real que me

acompanharão pelo resto da

vida.”

Irinilza Gianesi, 

mestre em educação



Biblioencontro com Christyanne Bueno

Compartilho o comentário da

autora que vivenciou a

Biblioterapia pela primeira vez.

“Hoje tive a oportunidade

linda de encontrar alguns

lugares onde A Última Folha

pousou. Mulheres incríveis

que acolheram esse voo e

levaram a jornada da Folha

para momentos importantes

de suas vidas. Encerramento

de ciclos, despedidas,

memórias, novas cami-

nhadas... Um privilégio e uma

honra estar com vocês.

Gratidão Christyanne Bueno”.

Adriana Barretta Almeida, 

escritora.
Não posso deixar de falar da

minha emoção em reunir pessoas

tão especiais, testemunhar o poder

terapêutico e transformador das

histórias, além da construção de

bibliolaços entre os participantes.

Ficou interessado (a)? Sinta-se

convidado(a) a vivenciar a

Biblioterapia.



Biblioencontro com Christyanne Bueno

Biblioencontro presencial

Biblioencontro virtual 

Biblioencontro virtual 



Biblioencontro com Christyanne Bueno

Christyanne Bueno

Filha, irmã, tia, mãe, esposa, cria e criatura. 

Encontra nas palavras asas. Ideias voam e 

encontram morada. Busca eterna de colo e abrigo. 

Procura na escrita encontro e perda de juízo. Todo 

e parte: desejo ser e estar em toda parte. Quero 

viver esta arte.



Desvendando a personagem 

Algumas personagens da literatura mundial são consideradas

verdadeiras lendas, mesmo não tendo existido na vida real.

Personagens que nos emocionam, confundem-nos, porém por elas nós

nos apaixonamos, tornando-as inesquecíveis.

Assim é Offred.

Podemos defini-la como

inesquecível, apaixo-

nante, com suas

complexidades e con-

flitos, sua submissão e

insubmissão, sua empatia

e sua frieza, mas

principalmente por sua

determinação.

Criada pela escritora

canadense Margaret

Atwood, no famoso livro

The Handmaid’s Tale (em

português: O Conto da

Aia), Offred traz uma

perspectiva feminista

original à literatura,

denunciando, ao longo da

trama, as raízes puritanas

do Século XVII, que

sempre estiveram nos

vê-se privada de seus

direitos, até mesmo o

direito ao próprio nome.

Transformada em

uma serva da República

de Gilead, passa a ser

uma aia na casa do

enigmático comandante

Fred Waterford, do alto

escalão do exército e de

sua esposa e cúmplice,

Serena Joy. A aia é então

nomeada de Offred, o que

em português seria “do

Fred”, identificando em

seu próprio nome, aquele

que tem direito ao

estrupo diário, até que ela

engravide e dê a criança à

família infértil. A

República de Gilead

oferece apenas uma

função à Offred: procriar.

pilares da sociedade

americana moderna.

Offred tem 33 anos, é

uma mulher que vive uma

vida perfeitamente

comum, num futuro não

muito distante de nós,

com filha, marido,

trabalha, estuda, tem

amigos e que, de repente,



Desvendando a personagem 

Em meio à opressão, em

um Estado teocrático e

totalitário, Offred se agarra à

esperança de descobrir o

paradeiro da filha e do marido

e resiste, extraindo os

segredos íntimos daqueles que

controlam seus movimentos,

ainda que isso ponha sua vida

em risco.

Claro que não vou dar

mais nenhum spoiler a

respeito dessa história que te

deixa de queixo caído e boca

aberta do princípio ao fim da

leitura. Afinal estamos aqui

falando da personagem... Mas

posso te dizer que o título

original do livro seria Offred,

devido à importância da

personagem na trama, porém

a autora resolveu homenagear

o livro Os Contos da Cantuária

(The Canterbury Tales), um

dos mais importantes da

literatura inglesa medieval e

mudou o título de última hora.

É uma narrativa surpreendente.

Margaret Atwood revela os pontos

obscuros por trás de todo o poder

estabelecido. E com o avanço do

conservacionismo em tantos países

pelo mundo, até mesmo aqui no

Brasil, o medo de perdermos os

direitos já conquistados, como no

livro, torna-se cada vez mais palpável.

Uma poderosa reflexão sobre

liberdade, direitos civis, a fragilidade

do mundo tal qual o conhecemos, o

futuro e, principalmente, o presente.

Margareth Atwood



Desvendando a personagem 

Na adaptação para a TV, a

personagem ganhou vida com a atriz

americana Elizabeth Moss, de 39

anos, conhecida por protagonizar

diversas séries de TV.

Ao dar vida à escrava sexual

Offred, a atriz americana tornou-se

um símbolo da resistência feminista.

Nos EUA, assim como no Brasil,

mulheres têm se vestido com os

uniformes da personagem para

protestar contra os governantes que

ameaçam diminuir nossas liberdades

e direitos, fazendo uso de declarações

machistas e ameaçando diminuir as

liberdades das mulheres e de outras

minorias, como imigrantes e

transexuais.

“Não imaginava que 
precisaríamos nos agarrar 

novamente às causas 
feministas como nos últimos 

tempos”, diz a atriz



Desvendando a personagem 

As circunstâncias vividas

por Offred, criadas em 1985,

nunca foram tão

contemporâneas como hoje,

diante do andar para trás que

a sociedade atual tem

demonstrado.

Offred dá voz às mulheres

e as liberta dos vestidos

vermelhos, com um capote

branco na cabeça. Offred nos

liberta da involução.



Sarau de Poesias, Comemorativo do nosso 1º aniversário



Sarau de Poesias, Comemorativo do nosso 1º aniversário

Sejam todos bem-vindos ao

nosso Sarau!

33 poetas do Brasil e Portugal

aceitaram nosso convite e foram

selecionados para este encontro

de poesia, que junta quem gosta

de ler, com quem gosta de

escrever.

Nós da Voo Livre Revista

Literária agradecemos a

participação de todos e lhes

enviamos nossas Saudações

Literárias.

"Nada pode te abalar.

Lembre-se da teimosa árvore que não 

sabe parar.

Suas raízes vão crescendo sem cessar, 

por debaixo do concreto da calçada 

ela busca o seu lugar.

Nada pode te destruir.

Lembre-se da sombra que não para 

de sumir.

Com a chegada do sol, enquanto 

muitos ainda querem dormir...seu 

brilho não para de emergir.

Nada pode contra você, deixa o 

destino fluir."

Fabiane Rodrigues da Silva

Porto Alegre /RS - Brasil

Traços em mim

Nos traços deixo um pouco de mim,

palavras desenham meu pensamento,

traduzem meus medos e desejos

e voam livres feito o vento.

Versos nascidos em cada amanhecer

para iluminar na intensidade do sol.

A esperança me faz renascer,

na nuance de cores do arrebol.

Um sentimento em cada poesia

floresce do suor e da inspiração.

A liberdade traçada na vida,

a voz que ecoa do meu coração.

Agnes Izumi Nagashima

Londrina/PR  - Brasil
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DO FIO À FONTE

Ando inundada de águas,

dessas que escorrem pelos dedos e a 

gente nunca consegue segurar por 

inteiro,

daquelas que caem dos olhos, ou se 

guardam por lá inquietas, 

aguardando tempestades maiores 

para o súbito pranto,

das que nos guardaram a todos, um a 

um, no ventre do outro mundo, 

salvando-nos de apuros, apertos, 

receios, abortos, tentativas vãs de 

subornos súbitos de escapar deste 

mundo,

das outras, as que descem nervosas, 

carregando todo o estranhamento do 

céu paralisado no desejo de chão,

das águas recém-nascidas da 

correnteza, no grande espanto da 

vida a espiar o riacho que persegue o 

rio em cada inundação,

daquelas águas que já foram um fio e 

hoje se enrolam em novelos a 

caminho do mar,

das que mal se movem, em profundos 

azuis, guardando secretos vestígios 

de um tempo cansado de nãos,

das revoltas, alvoroçadas, 

estranguladas na solidão imensa da 

garganta estreita que sufocou um 

grito tão tardio,

dessas águas feitas de prantos, de 

medos guardados em cantos escuros, 

de pânicos esgarçados em delírios 

urgentes,

daquela que me aguarda, serena, 

suportando o peso do barco na 

planura quieta do horizonte, até o dia 

do meu desaguar da vida em outra 

Fonte.

(porque nós todos somos um fio da 

Fonte)

Nic Cardeal

Curitiba/RS - Brasil
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Estação do Amor

Encontrei você entre o sol

e o mar

ou foi você

que me encontrou?

Nossos olhares nos traíram

com a revelação da alma

do coração.

O sol de verão vigiava nosso

Amor de enamorados.

Depois daquele dia

o amanhã do ontem

permaneceu em todas

as estações do ano.

Nossa união foi abençoada

contrariando os amores

de verões efêmeros.

Deusiana Silva

O VOO DA ROSA

Prestes a levantar voo

hesitava em se arriscar

em sua mente dominava o desespero

em sua alma brilhavam luzes sem 

parar.

Enquanto o belo brotava

em seus olhos o mar desaguava

no peito a bater sem parar

coração chorando sem cessar.

Coragem era o que lhe faltava

nela, inspiração não encontrava.

Mas a Rosa, antes simples botão

voou

bateu asas e nunca mais se viu

partiu

tornou-se mera ilusão.

Sigridi Borges.
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AUGUSTA FLOR

Lascivo caladium em florescência

Voluptuosa, corola labiada

Do gineceu – tu és paixão, amada!

Sonho de luz – tu és concupiscência!

Feito desejo tosco em sua essência,

O falo ou androceu, sem ver mais 

nada,

Só mira com a paixão exacerbada,

O gozo do prazer. Mas a existência

De um novo ser virá quando, então, 

for

Consumada a união sem mais pudor.

Oh, cárnea flor que excita e seduz,

Tu simbolizas vida, luz e amor,

Qual ser divino que é reprodutor

Augusto e eterno, por, em dor dar luz.

Laerte Tavares

SEDUÇÃO

Vem pra avenida

o dia está lindo

o sol sorrindo

convite pra vida;

Pra ver o mar

na pedra sereia

corpos na areia

de par em par

Sai na porta

vem pro jardim

junto a mim

nada importa;

Deixe o tempo a sós

que hoje certo de ser

o dia de acontecer

tudo entre nós

Henrique Rodrigues

Inhuma / PI - Brasil

As folhas dançam 

num infinito azul...

inverno à caminho.

Paulo Roberto 

DF - Brasil
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Se algum êxtase habita o passado,

coisas novas, fascinantes brotarão 

no chão da Vida.

Se alguma porta se fechou,

um pórtico se abrirá 

inesperadamente diante de olhos 

encantados.

O destino do ser humano é a 

felicidade.

Ela pode tardar a vir, 

recolher-se, mostrar-se 

novamente;

pode chegar após desconcertantes 

volteios da Vida,

mas ela vem. 

A felicidade é indisfarçável.

Ela transparece num sorriso 

prolongado, 

transforma a noite no pouso dos 

sonhos possíveis;

estende a manhã,

está num olhar perdido;

desabriga os ressentimentos,

desobriga o coração de vultos 

sombrios.  

Não se pode ocultar o irrefreável 

brilho 

dos momentos em que se recebe

o etéreo absoluto abraço da Vida!

Se algum êxtase habita o passado

Saul Cabral Gomes Júnior
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A Boda

Num mundo em cega viagem

Entre tombos voos e aventuras

Um sonho interrompido

Um corpo pesado/ sentido

Um outro ao lado/ moribundo

Um corpo que acorda

Um outro que se apaga

É um são dois/ é o meu é o teu

Iluminado desencontro

Entre o teu tempo e o meu espaço

Nas duas vidas que acabam

E nas outras que começam

Agora elas se escutam

Sentidas/ quietas doloridas

Atentas/ finalmente

Recetivas

Ao tanto que não veem

Ao tanto que não sabem

Cila Santana, Portugal

Sóis postos

Auroras infindáveis,

Sóis postos.

Gotículas de chuva caem,

Astro-rei em êxtase.

O mundo sorri,

Naquilo que me reparto.

O tédio se decompõe,

E a melancolia se oculta.

A paixão ígnea pela vida,

Ofuscou a face da viuvez.

Meu canto soa e adentra,

Onde a alma tanto floresce.

E da janela a voz exalta,

O canto doce, tanta magia.

A luz do sol posto me afaga,

Agora, nas tessituras da poesia. 

Maroel Bispo

Feira de Santana/BA - Brasil
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Não vou viver assim

Não vou viver assim

Acorrentada ao silêncio

Presa nesse sofrimento

Sufocada pelo tormento

Insegura nesse teu olhar

Já não sei mais o significado 

de amar.

Não vou viver assim

Imitando algo porque é o 

mundo moderno

Perdi as contas das maldades

Abro a porta vejo o auge das 

vaidades

Fecho a janela o medo me 

atormenta

Não sei o que fazer e da 

paz eu sinto falta.

Não vou viver assim

Sob julgamento de pessoas

Sob chicotadas do egoísmo

Tenho diversos problemas

Agora me pergunto:

Aonde ficou as boas práticas?

Não vou viver assim

Com um coração entristecido

Onde o meu corpo é maltratado

Novamente volto a perguntar:

Aonde ficou o valor da pureza?

Aonde ficou o respeito pela vida 

da mulher?

Vanessa Monteiro
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Reapareceu

Por isso eu não queria te ver

Porque sabia que iria mexer

Com o sentimento adormecido

Que escondi, para não dizer.

Amor não morre, só se conforma

Com a interrupção e a distância

Você ainda, de alguma forma

Se destacava em sua instância.

De caso muito mal resolvido

Paixão a espera da realização

Do beijo que não foi sentido

Do descarte sem aparente razão.

Sua morada em meu coração

As chaves não foram entregues

Resultado da sua aparição

Foi tremulante, não me negue.

Nosso olhar cruzado e reconhecido

Um calor reacendido no peito

Foi o amor que deu sinais de ter 

sido

Acordado e por tão pouco, refeito.

Patricia de Campos Occhiucci

Rio Turvo

Sentado às margens de meus 

pensamentos

Meus olhos afastam-se de mim

E distantes, contemplam 

perdidamente

A fluir no horizonte, o rio de águas 

turvas

A serpentear molda a terra fértil

Ruidoso, vai preenchendo os matos 

verdes

E elevam-se as gaivotas no plúmbeo 

céu

Na neblina do frio amanhecer

O alheado canoeiro navega rio 

adentro

Canoeiro...joga a tarrafa... Canoeiro

E recolhe as palavras que me 

pertentem

Submersas nessas águas tão turvas

Elizandra Sabino 

Ourinhos, SP
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Bodas de ouro

A vida a dois é uma aventura fabulosa

Quando ambos cultivam a harmonia

Para fomentar a colheita da alegria.

Constroem-se memórias para 

multiplicar     

Mil projetos, uma casa para arranjar

Filhos para a família aumentar

Ternura e amor sempre para dar.

No vosso caso, são já cinquenta anos

De ajuda mútua e de cumplicidade

Que foi aumentando com a idade

Onde caminharam juntos em união

Muitas vezes desafiando a razão

Para deixar reinar o coração.

Cinquenta anos de união

Envoltos em fervorosa paixão

Polvilhados de sagaz perdão

São o segredo da vossa relação!

Agostinha Monteiro-

Vila Nova de Gaia -Portugal

Poetiza

E com sua sabedoria

Seus poemas são escritos

Com poesia

Sua alma quer explorar

A vastidão das paisagens

Compreender atenta

O solto ela irá transformar

Em palavras belas

E precisas

Está sou eu

Prazer, poetisa!

Gabriele Benini

Porto Alegre RS
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Feixes

Formados por feixes nós somos

Nesta grande equação que é a vida

Somos feixes de sentimentos

Somos feixes de histórias que se 

Amarram fortemente,

Nesta bela trajetória,

São feixes de emoções 

Que nascem no peito,

Alguns fragilizados já outros; 

condenados.

Feixes de luz

Feixes de guerra

Feixes de memória

Que com o raiar da aurora

Um feixe novo se aflora.

Flavi Souza

Brasília/DF – Brasil

Herói de mim mesmo

O peito

explode

em liberdade...

A alma

e a pele

molhadas

respingam

ritmos

dançantes...

Cai a chuva

- melodia morna

encharcando

a tarde

em gotas azuis...

- Já não sou criança!

- Já não sou menino!

No bailado líquido

dos meus pés,

transfiguro-me

em herói

de mim mesmo...

Rosangela Mariano

São Leopoldo/RS - Brasil
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Empatia

Não enxergamos a dor

O grito do outro com quem 

compartilhamos o planeta

O sol e seu poente parecem tão distantes

E numa mesma vala

O fogo arde no epicentro

Irmanadas estão as raízes

Um corte profundo

Nem foi percebido

Apesar de todo o pressentimento e da 

quase chuva anunciadora

Tânia Rego

São Luiz/MA - Brasil

ARTÍSTICO  01

Colore meu rosto

De arco-íris

Borda meu coração

Com estrelas de felicidade

Desenhe nos meus olhos

A esperança

Toque uma música

Para minha alma

Pinte uma aurora Boreal

E me dê de presente

Com a sua companhia

Ângela Dondoni

Descansar

Quando minha testa cansada

E de me revelar a idade

Não se assuste é verdade

Que a face revela a poesia

Da vida que se vai vivendo

E se estiver entendendo

Saberás que as pálpebras

Entregam os olhos

Que deveras, cansados

Marcados por toda lida

Revelando um pouco

Do pouco que já vi na vida

Quando esse tempo chegar

Quero olhar ao redor

Pois sei que já não terei tanto

É que o pouco ronda a velhice

Pois nesse tempo a simplicidade

É o que mais impera

E tudo o que se espera

É amar e ser amado

É ter gente boa do lado

Num tempo onde

Já não se tem tanto tempo assim

Quando as pernas tremerem

E tudo for mais devagar

Quando esse tempo chegar

Quero descansar

Com quem gosta de mim

Patrícia Almeida
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Dilema

Enfrentar borrascas ou manter-

me em costumeiras ruínas?

Sereno, o mar calmo pode ser 

pântano.

Ali, botes e remos: suficientes à 

travessia?

Aqui, botes de seres 

peçonhentos a me espreitar.

Acariciar as conhecidas 

cicatrizes ou arriscar novas 

feridas?

Depende de mim tornar ventania 

o tímido sopro de esperança.

Teimosia, abraça-me, icemos as 

velas!

Há tempos a felicidade não mais 

me é íntima neste porto.

Vale a aventura à frente, rumo ao 

ignorado.

Vou-me embora para além do 

horizonte.

Sobrevir.

Evandro Valentim de Melo

Brasília/ DF – Brasil

Versos livres

Liberto os meus versos,

Como quem abre uma gaiola

E vê que o que estava dentro aflito

Era o próprio coração.

Que voem alto! Dispersos!

Numa refrescante ventarola

Que suas asas toquem o infinito,

Tendo por casa, apenas a 

imensidão!

Aline Bischoff

Sou de lá...

Em mim, nada é urbano.

Não sou daqui.

E, somente agora, tarde demais, 

Percebo que tenho os pés cativos no 

trançado do capim-boiadeiro, 

Que a minha alma continua 

encavalada nas tábuas do velho 

curral,

E que tenho o coração encarcerado 

pelas porteiras da minha infância.

Sou de lá...      

Regina Ruth Rincon Caires 

Campinas/SP - Brasil
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Canjica

A vida muitas vezes aperreia,

mas a gente não arrega não,

mesmo sob pressão.

Depois de certa tristeza

ficamos felizes, como em dias

festivos de São João.

É um verdadeiro arraiá,

tem fogueira, tem dança,

ao estilo do rei do baião.

Cantoria aventureira,

cangote suado, cachaça,

rodopio, aquela alegria

que transborda do coração.

Toca alto em caixa de madeira,

música arretada e forrozeira,

que coloca a morena faceira,

para requebrar pelo salão.

De braços dados, bate-coxa, 

remexido,

desencarrilha o trem na estação,

arrastar de chinelas,

levantando pó pelo sertão.

Grudados no terreiro,

um xodó sem preconceito,

tanto ela, quanto ele, nesse ritmo ligeiro,

só querem namorar no calor da brasa acesa.

Sanfona chora baixinho,

toca triângulo, zabumba, miudinho

com todo encanto, fazendo o mandacaru

fulorar na seca, chuva de amor que inunda o 

povão.

Entre um corpo e outro,

entre um copo e outro,

para repor a energia,

milho da roça cozido no leite, açúcar e 

tradição.

Cravo, canela, mistura com coco,

amendoim ou leite condensado,

fica ainda mais gostoso numa sala de reboco,

acompanhado pelo beijo seu.

Pura paixão, afagando com emoção,

aproveitando cada momento em que alegria

ainda não foi sufocada pela cobrança,

pela tristeza ou dolorosa lembrança.

Neide Pereira de Oliveira

Vitória/ES - Brasil



Sarau de Poesias, Comemorativo do nosso 1º aniversário

Liberdade para ser Mulher

Mulher moderna já nasce guerreira

Não espera mais príncipe encantado

Nasce independente e aventureira

Não aceita mais encosto a seu lado

Elas exercem qualquer profissão

Não são restritas somente ao lar

Fazem o que gosta ou tem aptidão

Sendo livre para trabalhar e amar

A mulher luta para ter sua liberdade

E para expressar seus sentimentos

Ela luta para viver com igualdade

A mulher moderna é empoderamento

Ela é a dona de sua sexualidade

E seu corpo grita por libertação

Só ela decide sobre sua castidade

Não precisa de homem ou permissão

A mulher deve ser livre para ser mulher

E submissa apenas a suas vontades

Ela deve viver sua vida como quiser

E buscar ter uma vida de felicidade.

Neila Reis

Natal/RN - Brasil

Poeta boêmia

Aqui, nesta mesa solitária

Sob o olhar das estrelas

E a lua que me ama

Sem ninguém para conversar

A não ser eu própria,

Trago um cigarro após o outro,

Mato a sede com cerveja importada

E evolo poemas

E fumaças silábicas

De amor efêmero...

Em questão de minutos

O cigarro chega ao fim

E penso: quão rápido a vida passa por mim!

Vejo as pessoas indo e vindo

Ocupadas com suas vidas

E os faróis dos carros

Que iluminam a noite...

Meu nariz arde

A cada tragada

E assim é a paixão:

Arde e queima o peito

Chega a cair uma lágrima

De tão ardente é o teu fogo!

Chego a sentir queimar os meus dedos

Quando chega ao fim!

Cinza e fumaça

São o meu amor por ti!

Brendda Neves

Linhares/ES - Brasil
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Vamos fazê-lo.…com Alma...!

Agarra a minha mão...,

aprecia o labirinto da sua nudez,

ouve os gritos silenciosos,

o suspiro aromatizado,

o vazio escorraçado.

Olha-me nos olhos...,

sente o ardor do desejo,

embala a brisa assoladora ressurgida,

vive o início entornado em marfim,

respira os seus segredos oriundos de ti.

Resgata…,

os segredos mais íntimos da minha 

cegueira,

desvenda as curvas da minha exaltação,

desnuda a minha melodia escorrida,

penetra na minha sombra esculpida.

Silencia...,

a dureza das minhas armas,

os versos desertos vencidos,

a melancolia do meu dizer, sem rosto,

o lamento ferido afundado no meu 

desgosto.

Seca.…,

a nascente de água agridoce;

o caudal do inóspito rasgo húmido,

a ondulação da intempérie pecadora,

os vestígios da fome mitigadora.

Toca...,

numa subtileza designada,

por entre os pedaços envidraçados,

sobre o frio da pele descrente,

em cada vaso de mim…, mas 

docemente.

O deleite é extremo e requintado,

o meu espírito funde-se no teu cristal,

o impudor da nossa entrega é fatal,

o banquete é degustado com calma...,

e nós...fazê-lo de forma 

diferente...com Alma!

Sandra Ramos

Charneca da Caparica/Portugal
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NO COLO DE TI

Quero rever a saudade que deixei 

guardada

Onde o pranto havia criado raízes

E não vingou...

Foi por mim

Que andava nos braços da tristeza

E, agora... amparada no colo de ti

Que fez a diferença ao florir a 

coragem

Movimentou a minha fé

Na maturidade que é coroada por 

Deus.

"Segura"... segurando as suas mãos 

quentes

Os passos mal ritmados não 

impediram a travessia do que (talvez) 

fosse irregular

E, assim... o sinônimo de paz foi 

alcançado

Reencontrando as origens esquecidas

Ao deparar-me com a saudade de 

mim...

Em tempo de me amar... novamente... 

para sempre!

Karine Dias Oliveira

Nova Friburgo/RJ - Brasil

Soneto 12 de riqueza em Deus

Numa caixinha aveludada eu externei

felicidade como eu nunca demonstrara;

uma caixinha para a minha joia rara,

a grã rainha da qual hoje eu sou o rei.

Um rei ou bobo... ou mesmo um sapo... 

Saberei?

Ela me alcunha nobremente, por ser cara

na educação desde criança sem a tara

de um podre adulto adulterado contra a 

lei.

É joia rara e mesmo a única que Deus

num belo dia pôs de tudo de melhor,

a qual cresceu e veio então aos braços 

meus!

Hoje sou rico, sou o trilhardário-mor 

e grato ao Pai pelos milagres tantos Seus

que me tornaram cristão de marca maior!

Paulo Roberto de Oliveira Caruso

RJ - Brasil
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JAMAIS SEPARADAS 

Qual elo que nos mantém 

Ao apego da vida, se um dia 

Existirá a partida? 

Vida e morte andam juntas, 

Jamais separadas 

E nesta trajetória, 

Não pensamos na partida 

E sim na chegada! 

Sentimentos, expectativas, 

Amores, amigos... 

São parte da jornada, 

Não garantem vida eterna, 

Mas mantém nossas mentes ocupadas, 

De pensarmos que um dia 

Nossa existência será apagada! 

Leila Araújo Pereira. 

Camaçari/Bahia – Brasil

ENAMORAR-SE 

Namorar é galantear alguém, num 

cortejar de paixão! 

Sem querer ficar sem ninguém, procura 

um outro coração! 

Um empenhar-se em inspirar amor, 

cativar com um bom sentimento, 

demonstrando todo seu candor, para 

querer um relacionamento! 

Namorar é um namoriscar, num namoro 

apaixonado, enamorar-se num riscar de 

olhares de enamorado! 

Roselena de Fátima Nunes Fagundes 

Camaçari/BA – Brasil
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O Sonhador

Tenho histórias 

Para contar

Mil vidas

Um destino

De um nobre sonhador

Sonhador menino

Minha estrada

São as palavras

A magia da leitura

As viagens encantadas

Um mar de aventuras

Sou pequeno príncipe

Nobre descobridor

Astronauta no espaço

Bravo sonhador

Também posso ser

Um grande herói

Com o poder esperança

E a força de minha voz

Com o verso o universo

Vou desbravar

Buscar novos mundos

A fantasia encontrar

Voar nas asas

Livres do vento

Posso sentir

Diversos sentimentos

Viajar ao futuro

Na máquina do tempo

Encontro nos livros

Toda a magia

Na viagem literatura

Descubro a poesia.

HIATUS
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Se você quiser divulgar 
seu trabalho na revista, 
entre em contato com a 
Marina pelo WhatsApp: 

(11) 97666-0835

NÃO MAIS

Talvez o mundo não seja para mim

Talvez eu não pertença a ele

Não me alegro com suas histórias

Nem me enraiveço com as injustiças

Não mais!

Houve um tempo em que eu era 

pura emoção

Queria ter razão, explodia

Saía nas ruas carregando faixas

Ia à janela bater panela

Não mais ...

Eu mudei, quando deixei para lá

Quando dei de ombros e segui

Querer melhorar o que não tem 

melhora?

Não me ocupo mais do mundo

Olho apenas o essencial

Sem pressa, sem desespero

Ocupo-me apenas de mim,

Do viver agora,

Esqueci o passado, não anseio o 

futuro

Comigo vivo em comunhão

Como nunca estive antes

Um dia por vez, nem o ontem, 

nem o amanhã

Se você, por acaso, não me ver 

por aí

É que estou por aqui...

Desvendando meus próprios 

mistérios. 

Marina Marino

São Paulo - Brasil
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Meu Presidente
Conto premiado de Regina Ruth Rincon Caires
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Início da década de 1960...

A pequena vila, acanhada, era

quase estéril de empregos. Afora os

pequenos sitiantes e comerciantes, o

resto lutava só Deus sabe como... Mas

tudo era mais fácil, visivelmente mais

fácil que hoje. É bem verdade que a

comida não era tão diversificada

como agora, mas existia a fartura. Em

quase todas as casas podia-se ver

uma horta ampla, um chiqueiro

apinhado de crias, galinhas aos

montes, sem contar as frutas! A gente

comia até se fartar, e não havia a

menor preocupação com a

sobrevivência futura, como hoje. Não

sei se isso, se essa despreocupação

estava só com as crianças, e ficava

para os adultos a angústia do “como

fazer?”. Acho que não... As pessoas

eram leves, não mostravam tensão.

Eram falantes, alegres, maravilho-

samente solidárias. Tempo bom!

Sadio nos costumes e nas amizades!

Em casa, minha mãe, viúva, com

uma penca de filhos... Éramos

assustadoramente pobres, quase sem

perspectivas, mas comida não faltava.

Do quintal vinha muito do nosso

sustento. Comum era a troca de

verduras e legumes com os vizinhos.

Não me sai da lembrança o

caramanchão de chuchu de Dona

Eulália. Imponente, fecundo! Erguido

próximo ao batedouro de roupas,

alimentado com água em abundância,

produzia o ano todo!

Todos nós trabalhávamos.

Minha mãe fazia salgados para os

bares, meu irmão era metido a

eletricista, o outro era balconista da

Casa Pereira, a única loja de tecidos

da vila, e assim por diante... Eu, caçula

de sete anos, defendia o meu com

uma caixa de engraxar. Tempo bom

pros engraxates! Todo mundo usava

sapatos de couro. Ainda não havia

surgido a febre do tênis. Bom mesmo

era engraxar botinas! O cano alto

permitia cobrar mais caro pelo

serviço. Justificável, não?

Na praça da igreja, pela manhã,

eu tinha o melhor ponto. Cedo, com o

sol ainda fraquinho, os velhos se

juntavam nos bancos
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para uma prosa gostosa, e ali eu

fazia a minha clientela. Quando o

sol esquentava, e até que chegasse

a hora de ir para a escola, ficava

difícil. Era raro encontrar um ou

outro freguês pelas ruas. De vez em

quando conseguia algum na

barbearia. Mas, decididamente, não

era vantajoso esperar.

Achei uma saída espetacular!

Ia engraxar em domicílio! Passava

pelas casas e assim engraxava os

sapatos da família inteira. Com o

tempo consegui organizar uma

clientela fixa, e com isso tinha

trabalho de segunda a sábado. Já

sabia que na segunda-feira

engraxaria na casa do Seu Dorival,

na terça na casa do Seu Duílio, na

quarta na casa do Seu Osório...

Adorava as sextas-feiras! Verdade

mesmo! Nesses dias eu nem

passava pela praça. Ia cedo para a

casa do Seu João. Sujeito incrível!

Meu ídolo! Gostava tanto de

conversar com ele que fazia meu

serviço lentamente, com esmero

excessivo. Nunca lhe sujei as meias!

Alongava minha tarefa ao máximo

para poder ficar mais tempo ao

lado dele. Como era sábio!

Sempre que eu chegava, um

farto café da manhã me esperava. Até

queijo eu comia! Parecia mais um

banquete! Nutria um carinho especial

por mim... Acho que era mais um caso

de simpatia recíproca, de empatia, de

encaixe completo. Aquela velha

história de panela e tampa... Era mais

que isso! Era uma afinidade tamanha,

tão intensa e profunda, que fazia o

tempo voar, que alimentava a minha

alma! Homem de seus cinquenta e

tantos anos, muito calmo,

costumeiramente vestido em terno de

casimira ou de linho bem

amarrotado, os cabelos sempre

lustrosos, recendendo à brilhantina.

Mãos grandes, com as unhas sempre

bem aparadas, e trazia no dedo

anular um largo anel de ouro com

uma imensa pedra de rubi. Uma

figura marcante, sem dúvida alguma!

Seu João era meu chapa!

Sempre que falava comigo, com

aqueles olhos de raios-X, não hesitava

em demonstrar seu afeto e me fazer

um agrado. Às vezes, fico pensando se

eu não encontrava nele aquele pai

que eu havia perdido?! Sei lá... Só sei

que ele era muito importante pra

mim! Guardava as suas palavras
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como um registro, e as ficava

matutando à noite, antes de dormir.

Entre tantas coisas que me passou,

guardo claramente e com saudade as

suas aspirações. Apesar de toda sua

sabedoria, não se aprofundara nos

estudos. Deixava claro em suas

conversas o desalento desta proeza

irrealizada. Queria ter sido

engenheiro! Mas, entremeado pelas

peripécias que a vida reserva a todos,

não passou do quarto ano primário.

Foi pra luta, trabalhou muito, e

tornou-se cartorário. Aliás, profissão

que levou até o fim da vida!

Mas o que mais me empolgava

mesmo, era a sua campanha política.

Conversava horas e horas, comigo,

sobre isso. Estava se preparando para

ser Presidente da República! Hoje

sei que só falava disso comigo, é

claro! Falava sobre suas estratégias

políticas, seu plano de governo, da

escolha e da preparação de seus

cabos eleitorais... Juro! Desejava ser

um deles! Eu me sentia tão envolvido

com suas ideias, que queria que os

dias voassem para que eu me

tornasse mais velho e pudesse chegar

a ser um cabo eleitoral dele. Verdade!
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O pior de tudo é que eu

procurava passar essas ideias

adiante! Dentro de minha

ingenuidade e afoiteza, propagar esta

campanha era primordial! Em casa

falava com minha mãe, com meus

irmãos, com os vizinhos. Na escola,

falava com os meninos. Mas ninguém

me ouvia. Ninguém se empolgava...

Cheguei até mesmo a pensar que o

ideal seria levar todas essas pessoas

até a casa do Seu João, assim ele

mesmo exporia suas ideias e seu

programa de governo. Quem sabe

assim, as pessoas se motivariam! Que

nada... Ninguém queria me ouvir...

Quando dava por mim, falando pelos

cotovelos, entusiasmado com a

campanha, estava sozinho. As pessoas

davam-me as costas, e eu ficava

pregando no deserto. Achava-as tolas,

desinteressadas, burras mesmo!

Afinal, não davam ouvidos a ideias de

vital importância, a planos que

mudariam totalmente suas vidas!

Seria uma guinada de cento e oitenta

graus! Bobagem... Inútil tentar

convencê-las... Eu me sentia mais

triste ainda porque percebia a minha

incompetência como cabo eleitoral.

Nunca poderia ser um deles! Não

Era até capaz de fechar os olhos

e me imaginar com as mãos cheias de

“santinhos” com o retrato dele, e com

bandeiras trazendo o “slogan” de sua

campanha. Sabe como ele me

“comprou” nesta campanha toda?

Com seu plano de mudar o

calendário. Afirmava, e isso acontecia

sempre que nos encontrávamos, que

quando fosse Presidente da República

mudaria completamente o calendário.

Não haveria dias comuns da semana.

Nada de feira, feira, feira... Só

existiriam o sábado e o domingo. E

mais ainda, o calendário escolar seria

invertido. No período das férias

teríamos aulas, e o período das aulas

seria transformado em férias! E não

era pra eu me empolgar? Estudar só

três meses por ano? Inacreditável!

Seria a glória! Daí o meu interesse

pela campanha e pelo meu ídolo. Ele

era o máximo! Quantas ideias

maravilhosas! Como eu o admirava!

Hoje, com os meus cabelos

brancos, rememoro tudo isso e chego

a ter ataques de riso quando penso

em algum detalhe particular daquelas

nossas conversas. Propostas utópicas!

Devaneios... Sandice pura! O pior de



E o agosto terrível chegou...

Levou, com seus ventos mórbidos e angustiantes, a vida do

“Meu Presidente”. Velho amigo! Meu timoneiro!

Sempre que passo por aquela rua, olhando aquela varanda,

vislumbro a sua imagem no mesmo traje de linho, com aquele

sorriso zombeteiro, com aquele olhar afetuoso, e com a mesma

imponência do “Meu Presidente”.
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conseguia convencer ninguém!

E foram muitos meses assim,

anos até! De repente, a voz do “Meu

Presidente” se calou. Não falava

mais... Nem comigo, nem com

ninguém. Ficou triste, abatido. Nem

engraxava mais os sapatos! Também,

não os usava! Só calçava chinelos e

quase não andava. Só que uma alegria

eu ainda sentia. Não ouvia a sua voz,

mas seus olhos me falavam. Seu jeito

de me olhar ainda era o mesmo.

Transparecia amor, carinho,

cumplicidade. Eu ficava tempo ao

lado dele, sentado em uma cadeira no

canto do quarto. “Meu Presidente”

estava muito mal. Eu não sabia bem o

que lhe acometia o corpo, mas

percebia que estava chegando ao fim.

Ao fim da campanha, ao fim da

proeza, ao fim da vida.

E o agosto terrível chegou...

Levou, com seus ventos

mórbidos e angustiantes, a vida do

“Meu Presidente”. Velho amigo! Meu

timoneiro!

Sempre que passo por aquela

rua, olhando aquela varanda,

vislumbro a sua imagem no mesmo

traje de linho, com aquele sorriso

zombeteiro, com aquele olhar

afetuoso, e com a mesma imponência

do “Meu Presidente”.



Lançamento de Antologia

Com o intuito de divulgar as

autoras do Movimento Mulherio

das Letras Portugal, junto ao

público de Portugal e demais

países, a produtora In-Finita,

promove a coletânea MULHERIO

DAS LETRAS Portugal 2021-

POEMA, PROSA & CONTOS,

organizada por Adriana

Mayrinck.

Esta coletânea será lançada

durante o III ENCONTRO

MULHERIO DAS LETRAS

PORTUGAL VIRTUAL, de 24 a 27 de

Setembro de 2021.
Nesta edição, trouxemos alguns

textos de autoras brasileiras para

vocês aguçar sua leitura.



Lançamento de Antologia

Lívia é um Pêndulo

A mulher move-se no alto da

sala. No pescoço longo e branco,

haverá o colar de pérolas e a grossa

corda. No porcelanato, haverá o

brilho do lustre e as gotas de cristal

estilhaçadas. No céu, haverá

nuvens cinzentas a anunciar a

chuva por vir.

Sentia-se massacrada,

esmagada entre Vicente e Alberto.

Nem sempre havia sido assim. A

vida, antes calma, passou a ser

angustiada, dividida e Lívia sofreu.

Houve o tempo do triângulo

isósceles, forma perfeita, todos em

seu lugar: com o seu espaço, com a

sua liberdade. Tudo era assim: sem

regras, sem máscaras sem

preconceitos. A vida parecia boa.

Até que Lívia mudou, sentiu-se

desimportante, diminuta, parecia

sobrar naquele amor masculino.

Eles nem notaram, nem

perceberam, quanto mais se uniam

Vicente e Alberto, mais se isolava

Lívia. Uma ostra.

Agora reflete a mulher sobre

sua insignificância. Estuda a sala,

observa a mobília, ergue o olhar,

observa o lustre, vai descendo até

encontrar o porcelanato, consegue

encontrar o cenário futuro. Gira o

corpo para contemplar-se no

espelho da sala, ajeita as pérolas.

Caminha alguns passos até a

cadeira, ali encontra a bolsa

pendurada, abre o fecho com vagar

e procura a corda.

Joselma Noal
Porto Alegre/RS

Brasil
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Transversas

Vagarosas lembranças se

espalham pelo tapete da sala. O

relógio parou. As horas ficaram

suspensas. Olho para o espelho...

Na cozinha, a cafeteira apita: o

café está pronto. Falta açúcar. O

amargor não me agrada. Verto todo

o café na pia. Abro a geladeira.

Aquele vapor frio me paralisa. As

lembranças estão à minha espera.

Não quero encontrá-las.

Visto uma roupa mais quente,

em pleno verão. Calafrios me

assustam. Fecho as janelas. O sol

está sorrindo. Choro saudades.

Olho para o espelho...

O tempo não passa. Tudo volta

na velocidade da luz. As palavras

daquele dia seguem martelando

em minha mente. Não consigo

apagá-las. As saudades rolam pela

face. O espelho grita...

Fragmentos de mim

desmoronam. A roupa me sufoca.

Visto um vestido vermelho, de um

fino tecido, transparente. Solto os

cabelos. Passo um batom

combinando com a cor do vestido.

Pinto os olhos. O espelho sorri...

As foras seguem seu ritmo

normal. Varri lembranças e não as

coloquei sob o tapete. Não mais me

assustam. Brinco com os anéis. Os

pés bailam freneticamente. Me

reconheço no espelho.

Rita Queiroz
Salvador/BA

Brasil
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Fotossíntese

Sempre gostei muito de papel.

Cadernos, agendas e livros sempre

foram meus melhores amigos. Pois

com eles vivi e vivo as melhores

aventuras.

Dentro deste contexto, me sinto

uma árvore. Desde as raízes mais

profundas, aos frutos que são

capazes de gerar sementes para se

tornar novas árvores e gerar novos

frutos.

Uma árvore de galhos

resistentes, resiliente, que já

enfrentou invernos, tempestades e

ventos fortes. Uma árvore que foi

abrigo e já foi abraço amigo.

Que através da fotossíntese,

ressignifica o ar que respira,

cicatrizando feridas da própria

alma!

Uma árvore gigante, morada de

passarinhos e seus ninhos. Fonte

de inspiração.

Uma árvore cheia de vida e

sabedoria, capaz de produzir o

papel, de eternizar a história da

humanidade.

Uma árvore, de raízes

profundas, que mesmo no deserto,

foi capaz de encontrar água e

sobreviver.

Aldirene Máximo 
São Paulo /SP

Brasil



São páginas de puro encantamento através dos versos e ainda das

ilustrações da escritora, ilustradora e psicóloga, Christiane de. Uma

honra para mim contar com parcerias tão significativamente de

peso, de profissionais tão competentes e amigas a quem muito

admiro.

Deixo aqui o texto que define o livro em sua contracapa:

Dica da Adriana Santiago

Apresento meu novo livro , 
lançamento no próximo dia 11/08



São páginas de puro encantamento através dos versos e ainda das

ilustrações da escritora, ilustradora e psicóloga, Christiane de. Uma

honra para mim contar com parcerias tão significativamente de

peso, de profissionais tão competentes e amigas a quem muito

admiro.

Deixo aqui o texto que define o livro em sua contracapa:

Dica da Adriana Santiago

Caros leitores e leitoras da

Voo Livre,

Peço licença, como colunista

desta revista, para anunciar a

vocês, com muito orgulho e

alegria, o meu novo livro de

poesias (o terceiro), que lanço na

próxima quarta-feira, dia 11 de

agosto, pela editora Scortecci:

“As dores do mundo em tempos

sombrios”. O lançamento é parte

da SEMANA SCORTECCI DE

LITERATURA 2021, que vai de

09.08 a 15.08.2021 (veja

programação completa, nesta

edição), como parte das

comemorações dos 39 anos da

editora.

Um livro necessário,

reflexivo, provocador. Também

acolhedor e que aponta, com

humildade, para a luz no fim do

túnel – e que não seja o nosso

fim.

Bilhete com destino certo



São páginas de puro encantamento através dos versos e ainda das

ilustrações da escritora, ilustradora e psicóloga, Christiane de

Murville e prefácio da escritora, poeta e defensora pública,

Lindevânia Martins. Uma honra para mim contar com parcerias tão

significativamente de peso, de profissionais tão competentes e

amigas a quem muito admiro.

Deixo aqui o texto que define o livro em sua contracapa:

Dica da Adriana Santiago

São páginas de puro

encantamento através dos

versos e ainda das ilustrações da

escritora, ilustradora e psicóloga,

Christiane de Murville e prefácio

da escritora, poeta e defensora

pública, Lindevânia Martins.

Uma honra para mim contar com

parcerias tão significativamente

de peso, de profissionais tão

competentes e amigas a quem

muito admiro.

Deixo aqui o texto que define

o livro em sua contracapa:

Adriana Santiago e 
Christiane de Murville 

Adriana Santiago, com Lindevânia Martins e 
outras autoras, na Casa das Rosas.



São páginas de puro encantamento através dos versos e ainda das

ilustrações da escritora, ilustradora e psicóloga, Christiane de

Murville e prefácio da escritora, poeta e defensora pública,

Lindevânia Martins. Uma honra para mim contar com parcerias tão

significativamente de peso, de profissionais tão competentes e

amigas a quem muito admiro.

Deixo aqui o texto que define o livro em sua contracapa:

Dica da Adriana Santiago

Desde que o mundo é mundo,

ele carrega suas dores. Muitas delas

estão registradas: papéis,

documentos, memória. A História é

cíclica. Gira, roda e corre em uma

estrada cheia de altos e baixos,

curvas, precipícios e belas paisagens

também. Dizendo assim parece que

a História é uma entidade com vida

própria. Na verdade não é. A História

é construída por mulheres e homens

com seus pensamentos e ações. Nós

construímos a História.

As dores do mundo encarnadas em versos

“As dores do mundo – em

tempos sombrios” nasce com o

intuito de registrar o momento

histórico das dores da pandemia do

corona vírus, provocador da Covid-

19, que matou meio milhão

pessoas, até agora, em nosso país

(meio milhão não é um bloco, é

meio milhão de uns: pais, mães,

irmãos, namorados, filhos, netos,

cunhados, amigos. Meio milhão de

personalidades distintas e com

histórias únicas. Pessoas

necessárias e inesquecíveis para

milhares de pessoas).

Não apenas isso. A obra

questiona: precisou aparecer uma

pandemia arrasadora para se ver

tantas coisas que estavam

encobertas. Tanto descaso, a fome,

a falta de dignidade humana, o

preconceito, o extermínio de povos

indígenas e outros povos

marginalizados, a agressão ao

planeta Terra. De tudo isso trata

“As dores do mundo – em tempos

sombrios”.



São páginas de puro encantamento através dos versos e ainda das

ilustrações da escritora, ilustradora e psicóloga, Christiane de

Murville e prefácio da escritora, poeta e defensora pública,

Lindevânia Martins. Uma honra para mim contar com parcerias tão

significativamente de peso, de profissionais tão competentes e

amigas a quem muito admiro.

Deixo aqui o texto que define o livro em sua contracapa:

Dica da Adriana Santiago

Trata também do amor à

natureza, da confiança em dias

melhores. Esses hão de vir, mas não

a voar em um tapete mágico ou

através de fadas com suas varinhas

de condão. Esses dias só virão

através do trabalho de mulheres e

de homens conscientes na

construção desse mundo. Um

mundo melhor para se viver, um

mundo de harmonia,

entendimentos, diálogos, de amor,

de justiça social, de educação, de

mais livros do que armas. Só assim,

paz. Porque a paz também se

constrói.

Nesse sentido, “As dores do

mundo – em tempos sombrios”

vem para provocar. As perguntas

são: que mundo queremos para

viver e como estamos contribuindo

para este mundo? Quais as ações?

Estamos contribuindo para a

construção ou destruição de nosso

planeta Terra?

Não nos esqueçamos: a História

é cíclica. Dias melhores virão. Mas

eles não vêm sozinhos, a pé.

Depende de nós. Da nossa vontade.

Da nossa construção. Dos nossos

encaminhamentos.

Serviço:

Lançamento dia 11 de agosto,

quarta-feira

Das 17h às 17:45

Plataforma ZOOM:

ID: 725 467 5353

https://www.asabeca.com.br/de

talhes.php?prod=9333&friurl=_-

AS-DORES-DO-MUNDO--Adriana-

Silva-Santigo-_&kb=1201

https://www.asabeca.com.br/detalhes.php?prod=9333&friurl=_-AS-DORES-DO-MUNDO--Adriana-Silva-Santigo-_&kb=1201


Semana Scortecci de Literatura

A comemoração dos 39 anos da Editora Scortecci tem

programação especial, toda online e com livre acesso pela

Plataforma ZOOM – ID 725 467 5353. De 9 a 14 de agosto.

RECITAL LITERÁRIO
Horário: 

das 19h30 às 21h
Apresentação: 

Marina Marino e
Meire Marion

HOMENAGEM AO ESCRITOR
JORGE AMADO

Horário:
das 19h30 às 21h

Abertura: Maria Mortatti
Mediação: Rogério Duarte

LANÇAMENTO DA ANTOLOGIA
ESBOÇOS DA ALMA

Horário:
das 15h às 17h
Apresentação: 

Adriana Santiago e 
Kermerson Dias

LANÇAMENTO DE LIVROS:
Veleidades Poéticas: 

das 15h Às 15h45
As Dores do Mundo - Em Tempos 

Sombrios: das 17h Às 17h45
Crônicas do Cotidiano:

das 19h às 19h45

LANÇAMENTO DE LIVROS
Diversão ao Pé da Letra: 

das 15h às 15h45
Cartas, Versos e Poesias:

das 17h às 17h45
O Cosmopolita:

das 19h às 19h45

LANÇAMENTO DE LIVROS:
Insinuações: 

das 15h às 15h45
Arte Fácil - FAUNA E FLORA:

das 17h às 17h45
Luas de Júpiter -Coleção LAURÉIS: 

das 19h30 às 21h





Nosso e-book

Ele chegou, nosso e-book 

chegou voando...

Um ano se passou. Ainda ontem

vinha-me a ideia de criar uma

revista para reunir boa leitura, de

forma divertida e atraente, para

aproximar quem gosta de ler com

quem gosta de escrever. Este era

meu slogan em agosto de 2020.

O sonho se concretizou. Mas,

como dizem, um grande sonho não

se pode sonhar só. E assim se

confirmou essa máxima. A mim,

foram se juntando escritoras e

escritores, hoje amigas e amigos

queridos, trazendo seus versos,

seus contos, seu jeito de ver a vida.

Então, para comemorar este

primeiro ano à altura da

grandiosidade do que foi vivido por

nós, juntamos os colunistas da

Revista para produzir um e-book,

que será nosso presente para os

leitores que nos acompanham.

Vejam só o que o livro traz:

Dois poemas de Adriana Silva

Santiago: “Tempo de Acolhimento”

e “Tanto Amar”.

Dois textos de Aldirene

Máximo: “Esperar” e “Mulheres”.

Dias Campos nos brinda com o

conto “Que Ironia”.

Eliaquim Batista escreveu

“Aquele Amigo do Ônibus”.

Eu, Marina Marino, trago dois

poemas: “Danos Irreparáveis” e “Eu

Mudei”.

Para finalizar, a Regina Ruth

Rincon Caires traz seu premiado

texto “Ajuricaba do Nascimento”.

O e-book está no sistema

FlipBook, aquele tipo que gira a

página como nossa revista, você o

encontra seguindo este link:

https://issuhub.com/view/ind

ex?id=39069

Só posso recomendar que você

aproveite a leitura e se gostar,

compartilhe nosso livro por aí...

https://issuhub.com/view/index?id=39069


Projeto Livros Para Todos

O Brasil precisa ler mais. Se

quisermos crescer como nação, seus

cidadãos precisam ler mais.

As pesquisas mostram que podem

ser considerados leitores pouco mais

de 50% dos brasileiros. Muito pouco. E

há várias razões para isso. Desde o

analfabetismo funcional, condição de

quem lê, mas não consegue entender

ou interpretar o que leu, até a falta de

recursos para a compra de livros.

Duas outras razões são também

explícitas. Por um lado, muitas pessoas

não têm acesso aos livros. Por outro,

não são incentivadas, nem pela escola e

muito menos pela família, a gostar de

ler.

Um grupo de pessoas, afeitas ao

universo da impressão e apaixonadas

por livros e pelas boas consequências

de uma leitura, resolveu contribuir de

alguma forma para enfrentar esse

problema. Duas ações vão se

concretizando. Uma, a de arrecada-

ções e doações de livros para a

formação e ampliação de bibliotecas ou

centros de disponibilização de livros a

bibliotecas de regiões carentes do país.

Outra, a de começar um processo de

incentivo à leitura nas suas áreas de

influência, principalmente para os

jovens, com ações concretas e

envolventes. Ou mesmo estimular o

envolvimento e o interesse ao fomentar

discussões por meio de seus meios de

comunicação, que são vários.

Pode ser uma contribuição pequena,

diante do gigantismo das necessidades

deste país. Mas é feita com prazer,

entusiasmo e muito envolvimento.

Ingredientes importantes que, sem

dúvida, gerarão mais adesões, numa

espiral que as pessoas desse grupo

esperam ser crescente e que possa fazer

diferença na vida de várias pessoas.

Hamilton Costa / Tânia Galluzzi.



Projeto Livros Para Todos

O QUE O PROJETO PRETENDE:

Acesso ao livro e incentivo ao

hábito da leitura

Essa ação se desenvolve por meio de

atividades como grupos de trabalho,

mesas de debates e eventos de

divulgação, que agreguem escritores,

educadores, bibliotecários,

mediadores de leitura, gestores,

profissionais do mercado editorial e

livreiro e da indústria gráfica

interessados em participar da

discussão sobre a importância do

livro para o desenvolvimento social,

cultural e educacional do país bem

como em contribuir para a proposição

e realização de ações específicas que

promovam o acesso ao livro e

incentivem o hábito da leitura.

Formação e ampliação do acervo

de bibliotecas públicas e

comunitárias em regiões

carentes do país.

Essa ação se desenvolve por meio

de campanha de arrecadação de

livros em doação. Após

higienização, os livros serão

embalados e doados às bibliotecas

que manifestarem interesse e se

cadastrarem no projeto. Conforme

os objetivos específicos da

campanha, aceitam-se livros de:

poesias, contos, crônicas, infantis e

infanto-juvenis, romances, ensaios,

filosofia, autoajuda, científicos,

técnicos e religiosos. (Não se

aceitam: enciclopédias, coleções,

dicionários, livros de Direito e

didáticos.)



Projeto Livros Para Todos

PROJETOS EM ANDAMENTO

Projeto Portal Amigos do Livro

O objetivo do projeto é contribuir para o

desenvolvimento social, cultural e educacional do

Brasil, por meio de ações que promovam o debate

sobre a importância do livro, da democratização do

acesso a esse bem cultural, do incentivo ao hábito de

leitura para formar leitores e contribuam para a

formação e ampliação do acervo de bibliotecas

públicas e comunitárias, principalmente em regiões

carentes do país.

Geladeira do Conhecimento

O projeto Geladeira do Conhecimento lançado pelo

Rotary Club de Itu no PAM da Vila Martins, em janeiro de

2020, depois de um interstício de tempo em função da

Pandemia, retorna reforçado pela adesão dos demais

clubes do Rotary na cidade. Assim, além do Rotary Club

de Itu, tornam-se também integrantes do projeto o

Rotary Club de Itu Convenção, o Rotary Itu Terras de São

José, a AFRI – Associação das Famílias de Rotarianos e o

Rotaract, clube integrado por jovens de até 30 anos.

Grupo Gestor

Administração: Paulo Addair.

Colaboradores: Cristina Simões, Fabio Mortara, Flávio Xandó, 

Hamilton Costa, Ismael Guarnelli, João Leodonio, João 

Scortecci, José Pires Araújo Junior, Luíz Caropreso, Maria 

Mortatti, Paulo Stucchi, René de Paula Junior, Robson Xavier 

de Carvalho, Rodrigo Abreu e Tânia Galluzzi.



Projeto Livros Para Todos

PORTAL AMIGOS DO LIVRO

Rua Dep. Lacerda Franco, 96 Bairro 

de Pinheiros - São Paulo, SP - CEP 

05418-000

WhatsApp: (11) 99951-5163 

Horário de funcionamento: de 

segunda a sexta, das 8h às 17h.

PARI Sublimação

Rua Santa Rita, 73 - Bairro do Pari -

São Paulo/SP - CEP 03026-030

WhatsApp: (11) 99812-0159

Horário de funcionamento: de 

segunda a sexta, das 8h às 17h.

ALPHAGRAPHICS Brooklin

Shopping Nações Unidas, Av. das 

Nações Unidas, 12901 - loja 147 E

São Paulo, SP - CEP 04578-000

Horário de funcionamento: de 

segunda a sexta, das 8h às 18h.

APS Eventos Corporativos

Rua Madre Maria Brasília, 237

Itu, São Paulo

CEP 13300-003

Horário de funcionamento: de 

segunda a sexta, das 8h às 18h

POSTOS DE COLETA:

Se quiser doar ou receber livros, inscreva-se na página: https://www.livrosparatodos.com.br/

: https:/www.livrosparatodos.com.br/


Profissional de marketing e 
estudante de artes visuais, 
Angelita Alves atua como 

ilustradora por paixão. 

Seu trabalho mais conhecido 
hoje é a personagem Fridita 
que tem voado pelo mundo 

em tirinhas diárias nas 
redes sociais e  bonecas de 

pano.

A partir desta edição, Fridita 
vem voar com a gente 

também...

Tirinha
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Até a próxima edição...


