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Ainê Pena  

  

 

O SORRISO 

 

As vezes as pessoas me dizem: Louca! 

Mas, louca? Por sorrir tanto? 

E quem foi que determinou 

Que o sorriso é algo exclusivo dos loucos? 

Aprendi uma vez que 

Nosso sorriso é correspondente  

à nossos problemas 

Mas, será que ninguém tem problemas? 

Não vejo as pessoas sorrirem tanto por aí. 

E você já me viu sorrir? 

Pois digo e repito: 

O meu sorriso é de acordo com meus problemas. 

 

Tem gente que acha que meu sorriso 

É resultado de uma mente vaga 

De algo chamado: Desocupação! 

Sério mesmo? 

Ou será que poderíamos denominar:  

Falta de Imaginação! 

Ou quem sabe, algo um pouco mais forte como: 

Desinformação... 

Ou seria, Discriminação? 

O que eu sei e aprendi é que 

Cara feia não leva ninguém a lugar algum 

E que eu não preciso passar por isso, não! 
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Gente feia, não quer dizer gente desarrumada 

Mas gente feia de coração 

Porque um sorriso, além de abrir portas 

Também ajuda na E-D-U-C-A-Ç-Ã-O 

Porque é coisa de gente de bom coração 

Por isso eu continuo assim, sorrindo 

Pelos cotovelos 

Pelos joelhos 

E até pelo coração 

Porque isso me dá uma satisfação 

De ver o outro sorrir 

 

Pois sorrir é C-O-N-T-A-G-I-A-N-T-E 

Que nem vírus de uma doença rara 

E o sorriso as vezes pode ser mortal 

Pois quem dele se contagia 

Corre o risco de nunca mais voltar ao normal 

Nessa vida tão, tão igual 

Que passa tão rápido e sorrateira 

Que quando se vê, já é quarta-feira 

E depois domingo 

Depois fevereiro 

E quando se nota já é Natal outra vez 

E o sorriso se perde entre uma hora e outra 
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Agora, cuidado! 

Por ser o sorriso com um vírus contagiante 

Esteja sempre preparado 

Porque você pode ser contagiado 

E dele nunca mais se livrar 

Eu nem lembro mais quando fui contagiada 

Mas nesses longos anos  

O que posso garantir é que 

Esse vírus maluco  

Que nos deixa muitas vezes descompassado 

Meio que abobado 

E com muita dor de barriga 

 

Muitas vezes dói só a bochecha 

Mas alivia a enxaqueca 

E nos aproxima das pessoas 

Nos trazendo coisas boas 

E muita amizade divertida 

E é assim, 

De tanto rir de coisa alguma 

A gente acaba fazendo muita coisa 

E ajudando muita gente 

As deixando contente de ter a nossa companhia 

Por isso deixo aqui um convite: 

Venha com a gente, sorrir! 

E tenha um Natal nega sorridente! 
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Ana Letícia Correia  

  

 

SER BEM SUCEDIDO, SER HUMANO 

 

Despretensiosamente começo a escrever, e já chamo 

atenção para o fato de que provavelmente esse não será o 

melhor texto que você vai ler, mas talvez o que te levará a 

fazer boas reflexões. 

Parafraseando a música do Sílvio Brito, “Pare o mundo 

que eu quero perguntar” - Como querem que você seja e como 

você é ou já foi e deixou ser? 

É fato que estamos todos conectados, e a grande rede 

almeja o sucesso, o exibicionismo do estereótipo formado pela 

geração Z. Homens e mulheres bem sucedidos, corpos 

perfeitos, empregos magníficos, viagens inesquecíveis, pratos 

gastronômicos impecáveis, faces de porcelana, críticos 

“opineiros” especialistas em política pública, assuntos jurídicos, 

sexo, futebol e religião, todos providos de vasto conhecimento. 

Esse cenário da perfeição que se enxerga na grande 

rede, causa sérios danos àqueles que não conseguem 

acompanhar a vida perfeita dos chamados INFLUENCIADORES. 

Aquela jovem mulher já não consegue enxergar a sua 

beleza natural. Virou escrava da artimanha dos aplicativos que 

geram os mais variados efeitos que transformam sua face. De 

modo que sem filtro, sem brilho. 

O jovem rapaz que completou 30 anos e ainda não 

conseguiu comprar seu apartamento, não fez aquela viagem 

internacional inesquecível ou não adquiriu o carro do ano, já 

não dispõe do mesmo sorriso, sente-se um medíocre, 

prisioneiro da pressão de vencer a maratona do sucesso. 
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O sucesso atrelado à seguidores, curiosos e 

ostentadores. Um mundo de influenciadores, repleto de 

comparações e frustrações. O que se vê é uma carência de 

ídolos, basta uma dancinha sem sentido algum, somado a 

viralização e pronto, temos um ídolo com milhões de 

seguidores. 

No atual cenário que vivemos, é necessário mudar a 

perspectiva do sucesso, é preciso buscar ser bem sucedido 

COMO SER HUMANO. Ser um humano de sucesso, é 

descravizar do que querem que você seja, e ser o que 

verdadeiramente é. 

Sucesso é liberdade. É aceitar quem você é, buscando 

evoluir sempre, sem muita cobrança, e ciente de que somos 

imperfeitos e está tudo bem. É entender que os projetos 

profissionais tendem a dar certo quando beneficiam outras 

pessoas, além de nós mesmos. É ouvir mais as vozes dos 

influencers que compartilham a mesma mesa do café da 

manhã, a mesma cama, o mesmo sofá. 

Ser bem sucedido é ter qualidade de vida, é evitar 

comparações, é fazer o bem, ser grato pelo que tem e buscar 

melhorar de vida sem prejudicar a de ninguém. E sobretudo, é 

buscar e transmitir a paz. 

Em tempo da grande rede, queira mais SER HUMANO do 

que SEguidores. 
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Caio do Cordel  

  

 

TUDO PASSA 

 

Ei, você que está aí 

Siga, sempre refaça  

Não deixe a tristeza 

Coordenar tua graça 

Vá e caminhe, pois: 

Na vida, tudo passa 

 

Quando o sofrimento 

Chegar só de pirraça 

Encare-o com força 

Com muita fé, raça 

Seja o viver, pois: 

Na vida, tudo passa 

 

Se o medo de amar 

Causar arruaça 

Avise-o desde já 

Que não há ameaça 

Você é amor, pois: 

Na vida, tudo passa  

 

As frustrações virão 

Sob duras estilhaças 

As angústias também 

Entre umas carapaças 

Busque ser forte, pois: 

Na vida, tudo passa 

 

Junte teus amores  

Vais viver, abraça 

Exista no agora  

Ressignifique, faça 

Sinta-se livre, pois:  

Na vida, tudo passa  

Se iniciou algo 

Para o bem, perfaça 

Mas se for, para o mal: 

Desconstrua, desfaça 

Exija amor, pois: 

Na vida, tudo passa 

 

Quando a alegria 

Vier inteiraça 

Curta-a bem muito 

Ela é uma figuraça 

Seja sorriso, pois: 

Na vida, tudo passa 
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Sinta em você mesmo 

O ser feliz de graça 

Mesmo na hora da dor 

Do sofrer que amassa 

Reviva teu eu, pois: 

Na vida, tudo passa 

 

Persevere e lute 

Meta a mão na massa 

Se a derrota vier  

Recomece, refaça 

Errar é normal, pois: 

Na vida, tudo passa 

 

Tu não estás sozinho 

Tua fé é boa graça  

Conversa com teu Deus 

Que ele nunca disfarça 

Não temas a dor, pois: 

Na vida, tudo passa 

 

A cruz que bem carregas 

É sincera, espaça  

Ela te faz compreender 

Que a dor arregaça  

Um sentir vivo, pois: 

Na vida, tudo passa 

 

Se resta o silencio  

De uma dura mordaça 

Levante a sua voz  

Sem tom de ameaça 

Vença com vigor, pois: 

Na vida, tudo passa 

 

Espalhe sentimentos 

Bondosos e em massa 

Torne-os bons presentes 

Deixados nas praças 

Doe-os sempre, pois: 

Na vida, tua passa 

 

Acalme seu coração 

Viva o que perpassa 

Esteja paciente 

A calma transpassa 

Vai ficar bem, pois: 

Na vida, tudo passa 

 

O sofrer vai passar 

A dor será escassa 

O amor vigorará 

A vida vai ser massa 

Tu serás feliz, pois: 

Na vida, tudo passa 
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Carlos Cruz  

  

 

AMPULHETA 

 

Tudo foi ficando para trás 

A estrada, a paisagem, as aves cantantes 

A cidade e o rio caudaloso 

Um velho de barbas longas e branqueadas 

Acenava com um olhar carinhoso e firme 

As crianças em plena algazarra 

Absortas em suas brincadeiras 

A rua, as ladeiras 

Tudo foi ficando para trás 

As bandeiras empunhadas com vigor 

Os sonhos da juventude de transformar o mundo 

O convívio, as invenções, as flores 

As dores de amores, as cores 

Tudo foi ficando para trás 

O corpo ágil, as paixões vibrantes 

O tempo, o desejo, as realizações, as estradas 

O carro novo, o segredo, o medo, tudo 

Tudo ficou para trás. 
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EM NOME DO PAI 

 

Em nome do pai 

Em nome do homem e da fome que canto 

Em nome de tudo que grita o amor 

Em nome do povo 

Da guerra diária de crianças feitas de lixo e suor 

Daquelas que correm por entre os caros 

Daquelas que dormem sob viadutos 

Daquelas que morrem com olhos ocultos 

Em nome da paz 

E dos que penam em macas, chão e papelão 

De todos que pedem por dignidade 

Por todos que lutam por uma cidade melhor. 

Em nome da terra 

Em nome de todos os animais indefesos 

De todas as árvores que um dia viveram 

Dos rios que um dia correram 

Em nome dos homens que não existem mais. 
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SENTENÇA 

 

Nós te resgatamos das profundezas do mar, para que 

pudesses ver a presente mutação da terra, mas os teus olhos 

se recusam a ver o risco e a tua mente é curta para lembrar do 

passado. 

Passaste muito tempo sob águas, algas e pedras e ainda 

assim não aprendeste a preservar o mar que era tão sagrado e 

vivo, a terra que era tão verde e bela e o ar que era tão leve e 

puro. 

Envenenaste os rios com o negror vergonhoso do 

progresso obsoleto e desumano do teu próprio mundo, 

inundaste o seio da terra de lixos atômicos e testes nucleares 

transformando assim o ar puro em veneno mortal para o teu 

tempo e para milhares de tempos depois. 

Consumiste em tempo mínimo a própria criança que 

habitava em ti e desprezaste todo as árvores que eram braços 

da terra e embalavam a tantos com o barulho das folhas ao 

vento. 

Desrespeitaste as regras rasgando para sempre o véu 

que te guardava da fúria do sol. 

Enfim nada fizeste para mereceres um mundo livre e 

bom, te demos amor e preferiste a violência, te demos 

inteligência e usaste a desonestidade, traçamos teu caminho e 

apagaste a luz que te guiava. Por tudo isso e por muito mais 

que isso, serás condenado a viver noutro mundo tão rústico 

quanto a tua consciência, tão escuro quanto a tua visão gasta 

e tão distante quanto tu de ti mesmo... e por mais mil anos! 
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Celeste Aída Seara  

  

 

TEMPO DO ADVENTO 

 

Era tempo do advento. 

No rádio uma canção antiga... 

“Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel... “ 

Sorria feliz, pois me sentia verdadeiramente  

Filha de Papai Noel. 

Sabia que atenderia os meus pedidos. 

Estranho! Não havia nenhuma agitação 

Para a preparação da festa natalina 

Certamente não haveria a tão esperada ceia. 

Inquietei-me. 

Meu pai triste e cabisbaixo 

Conversava com a mamãe baixinho 

Como a segredar o que não se podia ouvir... 

Era conversa de adulto criança não podia interromper. 

Logo descubro! 

Papai Noel mudara de endereço. 

Meu Pai perdera o emprego às vésperas do Natal. 

Mesmo assim coloquei os meus sapatos debaixo da cama 

Para que Papai Noel deixasse os meus presentes 

Na esperança do Milagre do Natal. 

Acordei cedo no dia seguinte e olhei para os sapatos. 

Oh Deus! Estavam vazios! 

Meu coração batia descompassadamente 

Lágrimas silenciosas desciam em cascatas. 

Dor e decepção se misturavam... 

Chorando comecei a cantar; ”Como é que Papai Noel 
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Não se esquece de ninguém, 

Seja rico, ou seja, pobre o velhinho sempre vem.” 

Estava enganada. Papai Noel se esquecera de mim, 

Esquecera-se de nós... 

O tempo passou e eu passei a ignorar o Natal. 

Era o meu sinal de protesto. 

Depois entendi a mensagem. 

Papai Noel não deixou de vir. 

Apenas quis mostrar que nem sempre temos 

O que desejamos. 

Era preciso estar no lugar do outro, 

Daqueles que nada possuem sentindo as suas dores. 

Ainda hoje fico nostálgica, pois ainda não tenho o que quero. 

É novamente tempo do advento 

Quero ser a mensagem Viva do Natal. 

Quero levar esperança a quem não acredita 

No amor de Deus, que cura e liberta, o amor salvação. 

E peço que Jesus renasça e permaneça a cada dia 

Em nosso coração. 
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Dan Gomez  

  

 

ESTRADA 

 

Clareia manhã 

Troveja, relampeia 

Deslizo na lama 

Da estrada solitária. 

 

Minha íris contempla 

O amanhecer 

Correm as horas 

Cicatrizando o dia. 

 

A estrada esconde 

Os pássaros 

Confunde o canto 

Escuto lento os meus passos. 

 

Sol encardido 

Ardido na pele 

Revela quem sou. 

 

Luz e treva 

Tingindo a minha alma 

A estrada apurada em léguas 

Caleja os meus passos 

Desemboco 

Em outra encruzilhada. 

A estrada segue.      
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Dan Juan Nissan Cohen  

  

 

A vida é uma batalha  

Enfrentamos nossos medos 

E encaramos desafios e superamos tudo e todos  

O que sou  

Do que serei  

E do que me transformei  

POESIA até o POEMA 

 

Em contato com o mundo 

Que cerca ao redor de mim  

E faço de mim luz  

O sol de dentro do coração  

do homem que me tornei e formo palavras  

Onde está o mundo  

Eu sou o furacão devastando  

as areias do meu nobre coração  

 

Faço e traço o descrever  

Para trans ver mundos onde  

Vai além da escrita que despe 

Palavras para recompor ação  

Onde fica e finca libertação  

 

Libertação para Reverberar  

Reverberar o livro aberto  

Com cores ativas  

Da minha vida 

Onde crio asa para voar  
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Não escrevo o que me vem à mente  

O pensar é que vibra ação da língua do pulsar  

Aonde me desloco de um lugar ao outro  

Com todo prazer na paz ciência do sentir  

Sente à vontade do eterno aprendiz ao ler a biometria 

Do ver crer no ser que regurgita na pá que lavra a vereda  

Para percorrer cada divagação no  

Corpo-Alma-Mente celeste da literatura  

Que transborda em todos os poros da  

Escrivivência na parte que aflora  

Florescer para tornar, fincar,  

focar naquilo que te faz levitar na coragem 

Coração que pula para dentro do céu do mundo inteiro  

 

Eu não escrevo a parte que me falta  

e nem aquele que me salta 

Eu descrevo o que vai a vida na palavra mais Reverberada na 

convivência com outros seres que habitam ao meu redor   

 

Eu descrevo a força da vibração de cada 

Poema vivo que sai, entra da tempestade  

Que é você, sou eu, são todos aqueles que  

Pulsam o sentimento mais puro que é grande 

 

A revolução que translucidamente faz acontecer 

O tecer linha a linha do tempo  

Que há sinfonia de tudo que há na vivência  

Se transformar  

Em canção  

De pranto  

Atônito  

Rumo a glória          
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Deborah 
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Rio de Janeiro - RJ 
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Deborah Rosa  

  

 

DEVANEIOS REAIS 

Mini Conto 

 Sucedeu um dia desses... 

- Alô? 

- Alô, estou à procura da disposição. Ela se encontra? 

- Não, querida. Hoje ela não apareceu por aqui. Tem andado 

sumida. 

- Ah, tudo bem. Obrigada. 

- De nada.   

 

- Alô? 

- Alô, a disposição se encontra? 

- Menina, você sabe que ela esteve por aqui ontem e desde 

hoje cedo não deu às caras. Não sei se é o calor, não sei se é 

uma fase, mas de vez em quando ela faz isso mesmo. Tenta 

amanhã. Pode ser que você a encontre por aqui.  

- Ah, que pena. Então tá bom. Muito obrigada. 

- Imagina, que isso...    

 

- Alô? 

- Oi, estou procurando a disposição. Ela está por aí? 

- Não. Também estou à procura dela. Mas por enquanto quem 

aparece com frequência mesmo é a graça, serve? 

- Assim, eu vou continuar procurando pela disposição que eu 

preciso para atender às demandas da minha vontade. Não que 

eu não tenha um cadinho, nem que minhas vontades tenham 

sempre razão. Elas têm muito mais dúvidas, só têm fragmentos 
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de razão mesmo. Todavia, eu carecia de mais disposição neste 

momento. 

- Mas a graça não serve? 

- Claro! Se a graça vier comigo pode suavizar minha busca. 

Vou levar um pouco dela sim. Muito obrigada! 

- Disponha... 

 

Se a vontade de viver for maior que a vontade de fugir...  

Também pode ser bem legal! 

 

 

 

VIDA 

 

Eu amo porque amo 

Não tenho muitas razões para amar 

Se amor fosse justificado 

Não seria sentimento, seria ciência, não dá para racionalizar 

 

Todo o caminho percorrido 

Serve para fortalecer os novos “eus” 

Serve para dar mais valor à vida 

Às pessoas, à história que se viveu 

 

O que foi escrito, ouvido e lido 

Foi vivido e bem sentido 

O que não foi experienciado 

Não devia de ser tão importante 

Nem precisa ser reclamado 
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Que vivamos com o hoje 

Com as possibilidades do presente 

O que está feito, está feito 

Recomeçar é preciso 

E esquecer de vez essa aguardente 

 

Não vale a pena remoer 

Lamber o que faz mal 

Nosso organismo reclama, fica adoecido 

Melhor focar no que é atual 

 

É um exercício de cada dia 

Requer esforço e mudança 

Não é fácil, exige afinco 

Coisa de adulto, não de criança 

 

E pensar no que virá 

É dar novos rumos para o estômago 

Traz saúde e esperança 

Trata e cura o que está no âmago 

 

Que vivamos em harmonia 

Com as escolhas de cada dia 

Sem pesos, apenas com os amores. 

Suavizando a vida, sem riscos de afonía. 
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Diego 
Gabriel 

Casimiro de Abreu - RJ 
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Diego Gabriel  

  

 

 

Da serra ao mar,  

o amor sempre irá nos encontrar,  

para na natureza celebrar e realizar,  

sem deixar de cuidar e preservar,  

natal é tempo de renascer e florescer,  

o amor de Deus vai nos enriquecer e amadurecer,  

e o necessário vai se ter. 
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Eunice  
Lola 

Brasília - DF 
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Eunice Lola  

  

 

NATAL SEM HIPOCRISIA 

 

O Natal deveria ser, essencialmente, a culminância do 

nosso comportamento durante todo o ano. 

Qualquer atitude, no decorrer do período natalino, que 

não represente o nosso agir no cotidiano é hipocrisia e merece 

uma reflexão sobre o tal “espírito natalino”. 
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Flavio 
Machado 

Cabo Frio - RJ 
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Flavio Machado  

  

 

POEMA DE AMOR 

 

como é difícil escrever um poema de amor 

falta inspiração 

faltam palavras 

para escrever um poema de amor é necessário que a alma 

transborde 

é preciso muito cuidado 

para escrever um poema de amor 

 

quanto é difícil exercitar o amor 

amar o inimigo 

amar o vizinho que faz barulho de madrugada 

amar o opositor ideológico 

amar o desconhecido que passa pela rua e não vemos 

ame com justiça 

 

ame com desprendimento 

ame com empatia 

amor sacrificial 

 

é preciso coragem para despertar a paz entre os homens 

amar sem se anular 

amar sem se perder 

amar para viver 
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quantos poemas perdidos em viagem sem retorno? 

quanto amor se apagou na trajetória? 

 

como é difícil escrever um poema de amor 

achar o tom certo para não parecer piegas 

 

como é difícil escrever o verso certo 

e colocar o ponto final no poema que tentou ser de amor. 
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Jiddu 
Saldanha 

Curitiba – PR 
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Jiddu Saldanha  

  

 

O HOMEM E O MAR 

Para Pierre Passot 

 

Jogue um homem ao mar 

e ele fará de suas mãos e pés 

nadadeiras de luz... 

 

No mais profundo, 

no abissal da existência; 

este homem ao mar 

carregará o fruto 

de sua essência. 

 

Seu silêncio 

um testamento, uma herança 

 

O mar é seu ocaso, o mais infinito de si. 

 

Sim, joguem um homem ao mar 

e o mar jorrará nele 

... Porque ele e o mar são 

uma coisa só... 

 

Nas noites de tempestade 

Nos dias de luar, Na foz da dor 

 

Este homem pertence a si mesmo 

portanto, ao mar!     
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João das 
Letras 

Rio de Janeiro - RJ 
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João Das Letras  

  

 

 

I 

 

Estrela cadente, incandescente, 

meu pedido te pertence 

 

O sol vermelho, aprisionado no espelho, 

é poesia de presente! 

 

 

 

 

 

II 

 

Poema de flor é perfume 

Repara, poema de flor é perfume! 
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Joselene 
Souto 

São Gonçalo - RJ 
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Joselene Souto  

  

 

REALIZAÇÃO 

 

Esse ano vejo o natal diferente 

Como comemorar dentro de mim 

Mistura de sentimentos 

Tivemos perdas terríveis! 

Para doenças e para violência 

Não teria o que comemorar 

Se não tivéssemos permanecido 

Como árvores frutíferas para quem ficou 

Nossas crianças, nosso futuro 

Elas têm direito de sonhar 

De conhecer a história 

O lúdico do papai Noel 

Muitas ouvem que no Natal 

Vai ter alguma coisa diferente 

Algumas até escrevem cartas 

Realidade periférica 

Manter a tradição mesmo com o coração triste 

O futuro seguir 

Pedindo a Deus educação,  

Comida na mesa 

Um ano novo com responsabilidade 

Esse desejo é de milhares de pais e mães  

desse nosso mundão. 

 

Joselene Negra Black 
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Larissa  
Sales 

Samambaia - DF 
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Larissa Sales  

  

 

BALANÇO DE NATAL 

 

Chega o fim de ano 

logo revemos os planos 

reencontramos aqueles tantos manos 

podemos fazer um balanço 

 

Fé e esperança 

brilho no olhar das crianças 

a ceia cheira 

e ascende a vela 

 

grata pelo que tem nas panelas 

quantos sofrem nas vielas 

sem ter o que enche-las? 

 

Precisamos refletir 

a razão de existir 

a vida é um eterno resistir 

o amor, o elixir 

 

Plantar coisas boas 

sermos boas pessoas 

todo ano a mesma coisa… 

 

mas sempre é diferente! 
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Loamir  
Reis 

Casimiro de Abreu - RJ 
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Loamir Reis  

  

 

 

 

A vida é uma sucessão 

de sucesso 

e insucessos sucedidos 

sucessivamente sem sessar. 
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Marcelo 
Bousada 

Brasília - DF 
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Marcelo Bousada  

  

 

 

Não sei amar de superfície 

Sou ligado às profundezas 

Me encanto por belezas 

que reconheço além da vista 

Sem deixar de querer a carne 

Tudo envolve, conquista 

Tenho em mim 

espaço pro mundo 

E mesmo que seja rápido 

Sou fundo 

Forte 

Intenso 

Pois não sei amar no raso 

Alargo-me com o encanto 

E sou propenso a me expandir no silêncio 

Assim, em minha alma 

Uma canção ecoa e me leva pro espaço 

Onde a imensidão é que dá a forma 

Sem regras, normas, sem saber o próximo passo 
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Marilene 
Alagia 

Bagé - RS 
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Marilene Alagia  

  

 

ENTÃO É NATAL 

 

Dezembro chegou 

Espirito vaga com gestos 

De amparo 

Aos necessitados 

Que aos poucos já sonham 

Com o Natal lá no alto 

 

Será que virá? 

O que ganharei? 

Será que terei? 

A ceia! Presentes 

O que sobras terei? 

 

Dezembro chegou 

E o Universo 

Iluminado espera 

Seu filho maior 

Agora... Está quieto 

 

Então é Natal! 

Da Paz e do Bem. 

Alguém se lembrou? 

De quem nasceu nessa data? 

Ele já acostumou 

Então é Natal! 
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Marília 
Martins 
Eunápolis - BA 
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Marília Martins  

  

 

ESPERANÇANDO 

 

Nas danças da vida 

Mestre me tornei 

De esperança em esperança 

Fiz-me rei 

 

Da tristeza e da dureza, 

Levei a força 

Doçura, trouxe de menina, 

E a graça, da moça 

 

Se a chuva destruir 

Minha alegria 

Novo brilho traz o sol,  

Que irradia 

 

Se a pedra  

Meu caminho atravessar 

Faço dela 

Uma arma pra lutar 

 

Se de pedra, 

Os castelos seguem fortes 

Ventanias não derrubam, 

Nem a morte 
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Alegrias e sorrisos 

Vão em frente 

Garantias de conforto 

A toda gente 

 

Longa é a estrada, 

Continua a nossa dança 

Pés cansados 

Mas a alma é de criança 

 

Ensaiando novos sonhos  

Nesta dança 

Vou seguindo, 

De esperança em esperança. 
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Mariney 
Klecz 
Niterói - RJ 
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Mariney Klecz  

  

 

NATAL 

 

Olha-se o mundo com enternecimento. 

Nos corações impera o sentimento 

de que as diferenças ficaram para trás. 

 

Espera-se boa vontade e compreensão 

em atitudes que permitem o perdão. 

Ressentimento magoa e nada traz. 

 

Na manjedoura nasce um menino 

que, homem, prega e tem por destino 

dar vida e sangue no alcance da paz. 

 

A crueldade, hoje, cresce em escalada. 

E se nova escolha fosse dada 

de outra cruz se salvaria Barrabás. 

 

Que a esperança prevaleça 

e se renove a cada fim de ano. 

Em nosso coração. pra sempre, cresça 

a luz do amor ao próximo, um “hermano”. 
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Mary  
Shai 

Ilhéus - BA 
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Mary Shai  

  

 

A ESTAÇÃO DO AMOR 

 

Estamos secos como uma árvore no outono 

Um pomo se move, dizendo-me fantasias 

Devolvendo as folhas para a árvore vazia 

 

Entre risos e estações 

Corações frios se esquentam nos verões 

A brisa do amor chegou 

Avise ao beija-flor 

Que o mel das flores voltou 

 

O sereno noturno nos acolhe 

Enquanto a brisa se move 

O amor caminha lento 

Como as nuvens no céu cinzento 

Ele está sob um véu de paz 

Ouço seu andar em sua voz de jazz  

Vejo em seu sorriso torto 

No olhar castanho manhoso 

 

Não desaprendemos a amar 

Isso tem que se anunciar! 

Gritem! Avisem aos devotos de Afrodite, Acredite 

Sussurrem ao vento desnorteado 

Cantem para os pássaros enjaulados 

Aos amantes que magoou 

Avisem! A estação do amor voltou     
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Neuza Maria 
Berti Albarello 

Goiânia - GO 
 

 

 
  



Antologia do Sarau Atemporal – Natal 2021   –   Apena Editora 
 

 
64 

 

 

Neuza Maria Berti Albarello  

  

 

DÊEM LIVROS NO NATAL 

 

Livros relatam histórias 

Livros tem estórias 

Livros são eternos 

 

Nesse Natal 

Dêem de presente 

Livros, ajudam na memória, 

contribuem com a história 

 

Quem lê 

Imagina ser 

Papai Noel 

Mesmo sem ser. 
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A CHEGADA DO NATAL 

 

Muitas luzes nas ruas 

Lojas anunciando o Natal, 

hinos nas igrejas, 

uma fantasia 

 

Um homem se veste 

Roupas espetacular 

Sua barba no rosto descreve, 

é o Papai Noel 

 

Muitas casas, 

Sem alimentos 

Sem comemorar, 

o mundo está ausente 

 

Compre sua ceia 

Faça uma doação, 

Ao irmão, pois para ele, 

Natal também chegou, fantasia ou não. 
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Noi  
Soul 

Vitória da Conquista - BA 
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Noi Soul  

  

 

O SAGRADO EM MIM 

 

Harmonia em movimento 

Templo de divino amor 

Face da mão da Deusa 

Deus, mãe, pai, criador 

 

Sou inteireza de alma 

Plena de puro saber 

Delicadeza segura 

Entrelaçada ao Viver 

 

Sou semente em potência 

Sou germinação em flor 

Sou o sol e a lua plena 

Sou o ser, meu esplendor 
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SOPRO DE VIDA 

 

Estrelas descendo faceiras 

no colo da alma ingênua 

o corpo entregue à viagem 

o cerne criando imagens 

o tempo esperando o tempo 

passar pela realeza 

e expandir sua nobreza 

a todo ser do caminho. 

 

Você preparava-me, criança! 

Você apontava-me a estrada 

seus olhos já estavam abertos 

e hoje eu aceito ver 

e hoje aceito a vida 

e hoje aceito minha história 

e hoje eu aceito você! 

Abraça-me como quem revela 

o mais precioso segredo. 

Abraça-me como quem busca 

apenas o aconchego daquele 

que se tornou. 

Abraça-me como quem encontra 

o maior amor do mundo. 

 

Abraça-me! 

Você e eu somos um... 
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Paula  
Penélope 

Casimiro de Abreu - RJ 
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Paula Penélope  

  

 

BEAT BROTHER 

Ritmo, beat 

Nesse fim de ano 

Quero falar de planos 

Que a incerteza dê lugar 

Para o que você quiser acreditar 

 

Merecemos o amor 

Com todo seu resplendor 

Que a claridade esteja na retina 

Que o amor te impregne 

Que a vida seja livre 

 

Mais importante que a velocidade 

É a direção 

Por isso, mano, toma uma decisão! 

 

Porque quem não escolhe 

É escolhido 

Quem semeia, colhe! 

E quem quer, não dorme 

 

Mas essa rima era para falar de amor 

Que o amor é feito de escolhas, de planos 

De Linkes, de suor e de encantos 

E eu vejo você em todos os cantos 

Com ou sem pranto e encanto 

Eu sigo pronta 
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Para aguentar as consequências 

Das escolhas conscientes 

 

Quero viver o presente 

Como quem sente 

Que aqui não tem inocente 

Pois até a bíblia ensina 

Sobre livre arbítrio 

 

Então você sabe 

Que o caminho do amor 

É uma escolha diária 

E que a bússola 

Indica o caminho da verdade 

 

E que nesse natal 

Você saiba escolher 

O caminho que quer percorrer 

Para que próximo ano 

Seja a construção 

 

Que os pensamentos 

E escolhas 

Deem a direção 

Que te levará 

Ao seu destino 

Contente 

Seguro 

Com TETO 

 

 
  



Antologia do Sarau Atemporal – Natal 2021   –   Apena Editora 
 

 
72 

 

 

 

Raquel 
Santos 

Casimiro de Abreu - RJ 
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Raquel Santos  

  

 

NATAL EM DEVOÇÃO 

 

Eu queria tanto que a magia do Natal durasse o ano 

inteiro...que as pessoas se respeitassem mais de janeiro a 

janeiro...E que o cordeiro sacrificado, sempre seja lembrado e 

exaltado!! Natal pra mim é momento de reflexão: é onde eu 

vejo onde tenho teimado e errado com o Deus o meu pai e 

criador!! É hora de encher a casa de parentes que não quero 

encontrar? Não! Natal é época de comunhão de junção e 

unção... não tem a ver com o que se come e quanto maior é 

sua ceia, nem tampouco tem valor seu sobrenome!! Dividir o 

panetone e não reconhecer há Deus como seu criador? É o 

mesmo que se auto esfaquear e não sentir dor...o Natal vem 

pra pacificadores amadores, para aqueles que a todo momento 

buscam a Cristo, mesmo nos piores tormentos...o Natal com 

suas luzes coloridas, enfeitando as avenidas, se não tiver 

reunião e união... não passa de uma data qualquer onde 

qualquer uns se transvestem de (Noel) antes de amar o Noel 

adore o dono das terras e do céu... 
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Regina Lucia 
Barreto 

Casimiro de Abreu - RJ 
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Regina Lucia Barreto  

  

 

ODE À ESPERANÇA 

 

As marcas da Esperança estão no desencanto 

No engano do vivido e do não-vivido 

No ilusório da Razão, no pé-no-chão 

Nas margens do precipício, 

Na insistência, na exaustão. 

As marcas da Esperança estão nas incertezas, 

Nas dúvidas, nos medos. 

Estão no meio, nas partidas, nas vielas, 

 nos becos-sem-saída, em toda a parte 

e durante toda a vida. 

Mas sua marca de inconsistência sobrevive, 

E mesmo o desesperado pode senti-la 

Numa fala, num afeto, numa falta percebida. 

O desengano é o anverso da Esperança, 

Não sua surpresa. 

O desencanto é a única marca que lhe sobrevive. 
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CRÔNICA DO DIA 

 

Quase Tudo já se foi, 

Mas nem todos. 

Quase todos já se foram 

Mas nem tudo. 

Restam coisas e pessoas 

Muita coisa a fazer 

Todas as vidas já vividas 

Não querem se perder, 

Mas se há algo bem à frente 

Pela qual se deva viver 

São as crianças ao redor, 

Alguns amigos, uns livros, 

Boa música, poesia, 

E um bem-querer. 

E assim a vida passa, 

Como tudo e todos 

Que já foram, 

Deixando lembranças, 

Experiências, crenças 

E até, quem sabe, 

alguns dissabores. 
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Sandra 
Wyatt 

Nova Friburgo - RJ 
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Sandra Wyatt  

  

 

TERRÁRIO NATALINO 

 

O que sobra do Natal? 

Sobra muita comida? Muita! 

Sobra nascimento? Aos punhados! 

Do nascer apunhalado 

Nos puteiros cimentados... 

Nas vizinhanças do sagrado 

Nos ritos desabrigados 

Sob fome, frio, dor 

Na falta do agasalho 

Que sobra aos agasalhados! 

O que sobra do Natal? 

Na Cidade Santa 

A Vida sacrificada 

Ainda ressuscita 

Nos alheios das calçadas 

Nas esquinas mal faladas 

Da politicagem barata! 

 

O que sobra do Natal? 

Classe média, média 

Classe média alta 

Burguesia já castrada 

De ver nascer de si mesma 

A alma descongelada! 
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Sobra a impregnada certeza 

Grávida mente gestante 

Humana mente gerada 

Que para toda Maria 

Sobra Virgem Maculada! 

É o seu vale? Quem sabe? 

 

O que sobra do Natal? 

Quem sabe o que não vale? 

A Vale do Rio Doce? 

Na correnteza dos corpos 

Asfaltando nossas Águas 

Nos rios acesos de lágrimas 

Margeando brasileiras estradas! 

 

O que sobra do Natal? 

Muitas leis já descumpridas 

Cuspidas nas nossas caras! 

Crucificação ambulante 

Mãe Terra é toda privada! 

Amazônia... Ama... Ama... 

Natureza inteira exilada! 

 

O que sobra do Natal? 

Presença da astronômica Galáxia! 

Haja Céu! Sol! Haja Luz! 

Jesus é mais um descalço 

Mendigo, sem-terra, 

esfarrapado 

Implorando fraternidade! 
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O que sobra do Natal? 

A justa justiça à parte! 

Chega em forma de milagre: 

Tece estrelas ardentes 

Na testa da liberdade! 

 

O que sobra do Natal? 

A Obra de cada um! 

O multiverso que somos 

Poetas! 

O Brasil tem profecias! 

Pajelança é ousadia! 

Não há trono que resista 

A tanto abandono assim! 

Macaé ou Nazaré? 

Somos povo injustiçado 

Somos poderoso estopim! 
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Silvana 
Espirito Santo 

Petrópolis - RJ 
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Silvana Espirito Santo  

  

 

UMA ÁRVORE DE NATAL 

 

Percebo que deixei de lado a minha pequena e 

companheira Árvore de Natal neste dezembro. Mas arrumei um 

lugar para ela em cima de uns banquinhos coloridos que 

habitam a sala. Me pareceu que ela está feliz ali. Mas não 

pendurei seus enfeites. Até comprei mais alguns, como faço 

todo ano, mas os dias passando, dezembro avançou e não me 

reuni envolta dela, sentada no chão da sala, para colorir suas 

hastes ainda verdinhas com velhos e novos penduricalhos. 

Juntei por perto uma caixinha de lâmpadas pisca-pisca que 

comprei no ano passado. Ela ficou ali. Nada justo com aquela 

pequena árvore que já chegou com suas bolinhas vermelhas de 

metal nas extremidades. 

Ela me conquistou de relance, após um dia de trabalho 

temporário, quando o andar apressado parou em frente à 

pequena lojinha na Rua do Rosário, no Centro do Rio de 

Janeiro. Naquele tempo de pouca beleza, fazia o caminho até o 

ônibus por ali, para ver o colorido das lojas de flores da rua. 

Parecia pequena, mas uma boa possibilidade da casa ganhar o 

colorido de uma árvore nova, após um ano duríssimo, em 

todos os sentidos. 

Neste amontoado de anos, aventuras de três décadas 

desde aquele fim de tarde, quando resolvi levá-la para casa. 

Ali, ela representava conquistas de algum trabalho após uma 

separação dolorida, com um filho pequeno e triste para 

consolar.  Sim, com coragem e determinação em me 

acompanhar, minha Árvore de Natal pode contar aventuras e 
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desventuras de uma mulher repleta de possibilidades e 

reinvenções, ela me ajuda a separar estas décadas, faz lembrar 

que a cada dezembro nos reencontramos e, enquanto baixo os 

seus galhos e coloco seus enfeites, passamos a limpo o ano em 

questão. 

Em anos de casa cheia, numa década ainda perto, uma 

árvore grande foi colocada na sala, para que os pequenos, o 

afilhado e filhos dos amigos, pudessem tem uma tarde de 

entrega de presentes com mais impacto. Como estava a vida 

naqueles anos, mais nos trilhos, entre os amores que me 

cercam e outro que havia chegado. Mas a minha pequena 

árvore nunca ficou sem estar por perto. E, naqueles anos, 

esteve junto, no meu local de trabalho. Mas a grande árvore 

não se sustentou naquela sala, naquela década que parecia 

perfeita. Seguiu. Não a pequena Árvore, que se mudou de 

casa, de vida e de cidade, comigo. 

Neste 2021, ainda dando pequenos passos de 

conquistas para lá e para cá, ainda tateando os últimos dias de 

mais um ano desafiador, faltando exatos dez dias para o tão 

esperado 25 de dezembro, minha pequena Árvore ganhou seus 

enfeites. Ganhou também um laço dourado no seu galho verde 

mais alto e o pisca-pisca de colorido leve, de mudança de cores 

quase em lentidão. Conversamos. Falei do tempo de 

incertezas, das pequenas alegrias que ainda cultivo. Confessei 

meus medos e partilhei pequenos segredos para 2022. Mas, da 

nossa cumplicidade, o que não mudou no compartilhar com a 

minha pequena Árvore de Natal foi a fé na vida que me 

alimenta – com as palavras que transbordam de mim e me 

consolam, para que as fatias de 2022 sejam de tempos de paz. 

E de leveza para os meus amores e para a humanidade. 

 

Feliz Natal! 
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Simone 
Seraphim 

Casimiro de Abreu - RJ 
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Simone Seraphim  

  

 

O MEU IPÊ 

 

Vou ao quintal... olho para o céu... respiro. Vejo estrelas 

e sinto o cheirinho da criação de galinhas do vizinho... Mas o 

que me atrai é o ipê no terreno baldio do outro lado da rua, o 

ipê que não florescia e nem dava sementes.  O majestoso ipê. 

O meu ipê.  

Entro em casa; janela da sala aberta e sinto o cheiro da 

noite. Ele está lá, emoldurado pela janela. Fecho os olhos e só 

consigo pensar no que fiz para protegê-lo, ainda que o terreno 

onde está não seja meu, mas ele é! Meu protegido! Quantas 

vezes cheguei do trabalho e o vizinho, sem noção, havia 

juntado o lixo do terreno no caule do ipê e ateado fogo? Sem 

pensar, eu entrava pelo portão dos fundos, e estendia a 

mangueira (que, graças a Deus, era grande o suficiente), e 

punha-me a apagar o fogo; ficava esguichando água até a 

brasa apagar. Algumas vezes, chegava do trabalho e as 

labaredas ainda estavam ardendo, castigando o caule do ipê. 

Enchia baldes de água e jogava... sozinha...  

Tive ajuda uma única vez... Um vizinho , que é 

bombeiro, viu minha agonia, e me ajudou enchendo baldes de 

água na casa dele, e juntos trabalhamos para  apagar o fogo. 

Falei, algumas vezes, com o vizinho incendiário e sem noção. 

Ele sempre dizia que não sabia (IDIOTA!). Um dia, cansei! Na 

véspera do Natal, antes de viajar, coloquei, na caixa de correio 

dele, a lei de crimes ambientais, grifando pontos importantes. 

Passadas as festas de fim de ano, retornei... e veio ele falar 

comigo, outra vez que não sabia. Muito seca, apenas respondi: 
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- Agora já sabe e se colocar fogo outra vez, eu te 

denuncio. Finalmente, o ipê teve um refresco. No ano seguinte, 

o ipê me presenteou com um buque. Por fim, eu saberia a cor 

de suas flores: rosa, bem clarinho, quase branco... e me 

presenteou com sementes, e mesmo estando em um terreno 

vazio, nenhuma semente nunca brotou lá.  

As suas sementes brotavam no canteiro, nos vasos, até 

no cantinho do corredor externo da minha casa! Depois de um 

certo tamanho, eu as retirava, plantava em garrafas pet, e 

cuidava para que se desenvolvessem.  

Já nem sei mais quantas mudas do ipê doei para 

pessoas que levaram para municípios diferentes. Ainda tenho 

mudas nas garrafas e muitas para plantar em novas garrafas e 

doá-las. O ipê vai se propagar e espero que presenteie seus 

novos protetores, a rua, os vizinhos... sei lá...  

E, eu... me vejo palestrando em algum lugar sobre 

sustentabilidade... 
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Tácio  
Dê 

Canavieiras - BA 
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Tácio Dê  

  

 

GRATITUDE 

 

Ato de reconhecimento a 

Um benefício, um auxílio, um favor. 

Em um instante, um momento, uma emoção. 

Reciprocidade em Ação. 

Um estado em permanência, 

Um Sentimento em 

Iminência constante. 

De uma gratuidade 

Sem tempo, sem medida 

Sem idade. 

Atitude em plenitude 

Sem espera. 

Seja na felicidade ou na tristeza. 

Energia que espalha, 

Reverbera, 

No ar e para todo lugar. 

Sejamos assim, 

Grato com Atitude, 

Sempre Gratitude. 
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Tatiana 
Viegas 
Cabo Frio - RJ 
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Tatiana Viegas  

  

 

CARTA À NOEL 

 

Caro Noel 

Hoje agradeço ao aniversariante 

Esse ano par de sobrevida 

Inteiramente ímpar para humanidade 

Aprendizagem diária de ressignificados 

A lição de não levar guardados 

 

Hoje, Caro Nicolau 

Em respeito as cruzes 

Louvo as luzes 

Comemoro a vida 

 

Esse ano em par de parceria unidade 

Curiosamente ímpar de afetos 

A gratidão pelo alimento e pelo teto 

 

Hoje querido Fofo Barbudo 

Penduro na árvore de desejos, Saúde e Paz 

Abundância e Prosperidade 

 

Resiliência e Humildade 

Serenidade e Solidariedade 

Empatia e Bom humor 

E lá no alto, uma brilhante estrela 

Derrama sobretudo o Amor 
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Tony  
Loyola 
Itabuna - BA 
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Tony Loyola  

  

 

BECOS, VIELAS E GIRASSÓIS 

 

No vai e vem de corpos 

Posso sentir no ar 

Seu perfume, esse cheiro de gente 

Gente que sente, chora, sofre. 

E também sabe sorrir, 

Mesmo que a lagrima lhe turve o olhar 

Assim mesmo verei entre os becos e as vielas 

Esse vai e vem de gente, de vida 

Sinaliza, ha vida que sempre nasce, floresce 

Não importa se a morte espreita na esquina 

Essa mesma esquina será dobrada pela vida, menina. 

Ouço no ar o canto doce de dias em festas 

Sinto o sal do suar que escorre da testa 

E desce lentamente pela face, que se ergue 

E segue a espiar o vai e vem da vida, na vida. 

Seu sorriso largo, larga no ar dos becos, o som. 

É tanta vida que pelas vielas vicejam 

Que mesmo não sendo, parecem veias, 

Que transportam tantos vermelhos, 

Que presente está no laço em fita 

Em carmim na boca menina 

Nesse vai e vem vejo a vida 

Que brota no instante de dobrar a esquina 

No choro e sorriso da criança 

Que já nasce a mirar o amarelo, 

O amarelo sorriso dos girassóis.    
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Victor 
Rodrigues 

Brasília - DF 
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Victor Rodrigues  

  

 

TRABALHE 

 

O salário sempre foi pouco 

As contas são salgadas 

O aluguel é um absurdo 

E do salário não sobra nada 

 

A felicidade veste Prada 

Isso que é osso 

Para quem não pode comprar 

Veste-se de agonia e desgosto 

 

Seria até utopia 

Pensar em viajar 

Mas pra isso acontecer 

Altas paradas têm que cortar 

 

Mas como fazer isso 

Diga-me, por favor, 

Todo dia damos nosso suor 

Para morrer na mão do matador 

 

Matador por que destrói sonhos 

Não te supre como deve 

Afinal sem nenhum trabalhador 

Também não existe um chefe 
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Mas explorar e mais fácil 

Isso é uma tristeza 

Mesmo pelo pouco oferecido 

Ainda existe quem queira 

 

Fique feliz onde está 

Pois isso não vai mudar 

Continue a batalhar 

Pois só seu suor te alimentará 

 

 

 

MORENA 

 

seu olhar e brilhante 

E por ele eu te desejo 

Hipnotiza-me com sorriso 

E por isso eu anseio 

 

Dormir ao seu lado 

E meu sonho real 

E se a noite você não tiver bem 

Eu te levo ao hospital 

 

Ansiedade também a consome 

Eu vejo no seu olhar 

Quando chega hora de partir 

Vejo a tristeza em seu caminhar 
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Eu preciso te falar 

Antes que seja tarde 

Vou enfrentar o mundo por ti 

Mesmo com toda dificuldade 

 

Sempre que me levantar 

Travarei uma batalha 

Sabendo que a melhor parte do dia 

E chegar na nossa casa 

 

Não pelo descanso 

Mas pela companhia 

Eu chego e você me abraça 

Chega o corpo arrepia 

 

Isso é o que quero pra minha vida 

Trabalhar e sustentar minha família 

E fazer da nossa casa 

Uma verdadeira utopia 
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Walmir do 
Carmo 
Itabuna - BA 
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Walmir do Carmo  

  

 

É NATAL 

 

Cidades enfeitadas, músicas natalinas explodem nas lojas. 

Propagandas são feitas em todos os canais de comunicação: 

Promoção! Promoção!   

Deem presentes a quem você gosta. 

Comprem roupas, sapatos, eletrodomésticos, carros,  

Comprem perus, chester, frutas cristalizadas, bebidas, 

Comprem! Comprem! 

É muita sedução para que o povo consuma 

Chega o natal, casas e palácios com seus banquetes e o 

barulho do tilintar das taças, 

Talheres e pratos. 

Troca de presentes, abraços, sorrisos,  

Dias 24 e 25 de dezembro com toda pompa.   

Quem se lembrou de Jesus, o aniversariante? 

Quantos pensaram no irmão que vive na rua? 

É bom lembrar: É Natal, sempre quando o homem pratica boa 

ação. 
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O Sarau Atemporal 

 

No da 5 de junho de 2020, Dia Internacional do Meio 

Ambiente, a Associação Adianto de Promoção Social, em 

parceria com Editora Cogito, promoveu a Viradinha Cultural, 

concurso de rap e poesia que uniu mais de 80 artistas 

nacionais, em quase 9h de live. 

Após o sucesso do evento, decidiu-se aproveitar a 

assinatura na plataforma Zoom e que o distanciamento social 

imposto pela Pandemia não tinha previsão para flexibilizar, 

para acordar encontros semanalmente, aos sábados. Criou-se 

um grupo do WhatsApp, que tem como princípio a gestão 

compartilhada e o nome, Sarau Atemporal, foi decidido após 

votação. 

Desde então, a mistura do erudito com popular, do 

cordel com o rap, do nordeste com sudeste e de várias outras 

regiões, têm propiciado muitas alegrias, reflexões, poesias e 

emoção para aqueles que mergulham na nave do Sarau 

Atemporal. 

Tanto a Viradinha Virtual, quanto o Sarau Atemporal têm 

como missão incentivar o turismo na cidade de Casimiro de 

Abreu e divulgar seus artistas atemporais pelo mundo. A nave 

especial exibida na logomarca de ambos eventos, deve-se 

porque, em 1980, a cidade de Casimiro recebeu mais de 30 mil 

curiosos e jornalistas, inclusive internacionais, que esperavam 

ver jupterianos. 

A economia do município tem reduzido e possui recursos 

oriundos dos royalties do Petróleo, que é temporário. Por 

possuir serra e mar e localizar-se próximo a região dos lagos e 

de diversos outros destinos turísticos, faz-se necessário que 

Casimiro de Abreu torne-se parada obrigatória para os 
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inúmeros motoristas que transitam diariamente na BR 101. 

Além do Sarau Atemporal, outros projetos tem como objetivo 

atrair os olhares dos viajantes, como Capital da Poesia, da 

Mountain Bike e do Cavalo, Poesia nos Muros e Bairro Modelo 

para o Turismo com Lixo Zero. Para conhecer algumas dessas 

iniciativas, assista o filme Casimiro de Abreu Rumo à Capital da 

Poesia que está disponível na Plataforma Youtube. 
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Biografia dos Autores 

 

 

Ainê Pena 

Escritora e historiadora Drª. h.c., Brasileira, autora de mais de 80 
títulos infantis e infanto-juvenis apresentados em cinco línguas, 
participante e coordenadora de diversas antologias de contos e 
poemas. Acadêmica em várias instituições e agraciada com diversos 
prêmio, comendas e títulos como: Doutora Honoris Causa em 
Literatura e Embaixadora da Paz pela OMDDH. 

 

Ana Letícia Correia 

Tem 34 anos, é mãe do Conrado, esposa do Kleverson Quintanilha, 
advogada especialista em licitações e contratos administrativo e 
servidora pública da Prefeitura do Município de Casimiro de Abreu. 

 

Caio do Cordel  

Nordestino, Pernambucano e Olindense. O primeiro e quem sabe, o 
único especialista em Ciência Política, Cordelista, do Brasil. 
Escreve folhetos de cordéis de todos os gêneros, tipos e gostos, 
com ênfase em literaturas motivacionais e críticas-sociais. Membro 
dos Grupos Coletivos, Sarau Atemporal e Cordel e Amizade.  
YouTuber e Autor Digital. 

 

Carlos Cruz 

Baiano, músico, artesão, terapeuta, mestre reiki e palestrante 
especialista em evolução humana e espiritualidade, foi coordenador 
do Instituto Cuida Bem de Mim que atendia com as terapias 
integrativas e complementares os profissionais de educação da rede 
pública municipal. Viaja promovendo Roda de conversa, cursos, 
vivências e workshops.  
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Celeste Aída Seara 

Natural de Camacã Sul da Bahia, filha de Eurípedes José Seára e 
Celeste do Nascimento Seara. Formada em magistério, graduada em 
Serviço Social e Especialista em Elaboração de projetos Sociais. 
Defensora do sistema de garantia de direitos das crianças e dos 
adolescentes. 

 

Dan Gomez 

Natural da cidade de Umburanas - BA, músico e poeta. Coautor em 
algumas Antologias de Poetas Brasileiros. Membro da Academia de 
Ciências Letras e Artes de Senhor do Bonfim (ACLASB) e da 
Federação Brasileira das Ciências Letras e Artes (FEBACLA). 
Graduado em Pedagogia e pós graduação em Meio Ambiente. 

 

Dan Juan Nissan Cohen 

Poeta, ativista cultural, Divulgador literário, Ator e performer. 
Frequentador de saraus e participa de movimentos socioculturais em 
prol da arte. 

 

Deborah Rosa 

Escritora e leitora da vida; artista plástica; cantadeira; contadora de 
histórias e causos; coach pessoal e profissional; coach de negócios e 
liderança; advogada militante do direito à literatura como direito 
humano; conciliadora e mediadora de conflitos; possui MBA em 
gestão internacional com pessoas; participante ativa de antologias 
poéticas; membra associativa da ALACAF – Academia de Letras e 
Artes de Cabo Frio – RJ; eterna aprendiz.  

 

Diego Gabriel 

Sou condutor de turismo local, e um amante da natureza, 
apaixonado pela região serrana, minha fonte de inspiração e 
reflexão. 
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Eunice Lola 

Professora de História por 28 anos, advogada e ativista pelos 
direitos sociais. Realiza projetos com adolescentes na área da 
cultura. Nasceu em Brasília, filha de migrantes nordestinos que 
vieram construir a capital do país. 

 

Flavio Machado 

Nascido no Rio de Janeiro em 1959. Colaborou com vários órgãos 
da imprensa alternativa. Participou de diversas Antologias Literárias. 
Premiado em importantes Concursos Literários. 
Publicou os livros: Sala de Espera (2003), pela Editora Blocos, livro 
azul de haicai (2013) e outros. 

 

Jiddu Saldanha 

Publicou 6 livros de poesia, participou de 17 antologias e atualmente 
tem 5 livros digitais publicados (e-Book). 
Foi da equipe da URBANA EDIÇÕES, no RJ de 1992 a 1995. 
E da curadoria do congresso brasileiro de poesia de 1996 a 2012.  

 

João Das Letras 

João Das Letras é carioca, poeta, jornalista filiado à ABI. Enquanto 
músico e compositor, está gravando junto ao renomado guitarrista 
Walter Villaça, um disco dedicado exclusivamente à cultura dos 
Orixás em Goiânia. Portador de TDAH e Discalculia, enquanto 
artista, se dedica a desmistificar as chamadas doenças invisíveis.  

 

Joselene Souto 

Conhecida por Joselene Negra Black, na cidade de São Gonçalo/RJ. 
Deu início à escrita em 2017 quando se considera saindo do ninho 
para alçar novos voos. Lança em 2021 o seu primeiro livro" 
Construindo retalhos" que tem forte motivação social e busca 
evidenciar em seus versos a espontaneidade da cidade periférica. 
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Larissa Sales 

JovemL, moradora do Distrito Federal, é ativa no mundo cultural 
através do movimento Hip Hop, onde atua como Mc e Freestyleira, 
carrega em sua essência os versos e poemas pois foi assim que se 
consolidou nas artes.  

 

Loamir Reis 

Nasceu em Macaé, foi criado no Rio de Janeiro e em 2012 chegou 
em Casimiro de Abreu. Em 2020, juntamente com seu violão, 
compôs a letra single da primeira candidatura de mandato 
compartilhado da capital da poesia. Atualmente apoia o projeto 
Bairro Modelo, que pretende ser primeiro bairro Lixo Zero do 
município, com muita arte no muro e acessibilidade. 

 

Marcelo Bousada 

Nascido em Muriaé-MG. Antropólogo formado pela Universidade de 
Brasília. O Filme, “Marcelo Bousada, Quem?”, de Denilson Felix, 
conta o pouco de sua trajetória. 

 

Marilene Alagia 

N Marilene Alagia De Azevedo. Funcionária pública, radialista. 
Escritora e poeta... Nas horas vagas artista plástica. Com três livros 
editados. Com participação em mais de trinta antologias. Vida 
dedicada a conhecer-se como pessoa diante da sociedade. 
Defensora incontestável do direito livre de pensar, sem ultrapassar 
os limites do diálogo e da tolerância para com seus semelhantes.  

 

Marília Martins 

É baiana, psicóloga e escritora. Escreve desde os 9 anos e participou 
de diversas Antologias Poéticas, como Poetas de uma só língua- 
Encontro de poetas da língua portuguesa (Editora Catrumano). 
Venceu do Concurso Literário Poesia sem fronteiras, IX edição. 
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Mariney Klecz 

Nasceu em Apucarana-PR. Mora em Niterói. Graduada em 
Geografia, Pós-graduada em Planejamento Ambiental pela Queen’s 
University of Belfast. Escreve poesias, contos e livros infantis. 
Participa de antologias. Organizou a antologia “A PEDRA QUE 
CANTA”. Pertence ao Cenáculo Fluminense de História e Letras e ao 
Elos Clube - Niterói. Cofundadora e coordenadora do CLARON. 

 

Mary Shai 

Nascida e criada em uma cidade naturalmente poética, mais simples 
que um verso, e sendo mais bela quanto. A jovem poetisa respira, 
ama e escreve arte, mas de vez em quando trabalha por aí.  

 

Neuza Maria Berti Albarello 

Bacharel em direito, filha de Oliva G. Berti e Henrique B. Berti e tem 
três filhas. Seu lazer é escrever e tem várias participações em 
Antologias poéticas. 

 

Noi Soul 

Baiana de nascença e residência. Adora as letras e a magia de 
juntá-las com intenção. Mãe de Nicolas, de 5 aninhos. Dançarina, 
atriz, poetisa, escritora, nutricionista e criadora de conteúdos 
digitais. Participante das Antologias Café com Poemas, Mundo 
Infantil Vol.1, Bardos Baianos, Poiesis, pela Cogito Editora, dentre 
outras. É Acadêmica Imortal Vitalícia da Academia Internacional 
Mulheres das Letras. Autora dos livros Ventre de Mãe, Editora 
Versejar e Semente de Pai, Amélie Editorial. 
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Paula Penélope 

Filha do Joaquim Moura, ambientalista que na década de 1970 
escolhera ir viver numa comunidade rural alternativa na Serra do 
Caparaó - ES, onde Paula nasceu. Foi nessa época que o poeta 
Carlos Drummond de Andrade escreveu uma crônica sobre o seu 
pai. Desde então, a poesia sempre esteve presente na sua vida. 
Durante a Pandemia idealizou e coproduziu a Viradinha Virtual e o 
Sarau Atemporal. 

 

Raquel Santos 

Ativista sócio cultural, mãe, moradora da Cidade de Casimiro de 
Abreu, a Capital da poesia, voluntária na ONG Adianto há cinco 
anos, criadora da poesia no muro juntamente com todo apoio 
jurídico e representatividade da Drª Paula Lara que na Pandemia faz 
da poesia um marco para a cidade!  

 

Regina Lucia Barreto 

Poeta graduada em Letras (português/literatura) UFF, em Psicologia 
na faculdade Maria Thereza Niterói e tem formação em Psicanálise 
(Escola Lacaniana de Psicanálise- Leblon). 

 

Sandra Wyatt 

Professora, Fonoaudióloga, Psicoterapeuta, Poeta, Artista Plástica, 
Eco - ativista. Professora com formação em Educação Especial é 
uma das fundadoras da Pestallozzi e do Sentrinho. Atuando em 
movimentos sociais, ambientais e artísticos, suas intervenções 
artísticas poéticas e performáticas utilizam as ruas como espaço de 
expressão, sob o nome de Interferências Cósmicas Urbanas. 
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Silvana Espirito Santo 

Jornalista que atua há mais de três décadas como profissional de 
comunicação na área de cultura e entretenimento. Na pandemia 
pela COVID-19, a jornalista e sua empresa, a Passarim 
Comunicação, idealizou e produziu duas edições do Festival Estar 
Com vídeos de dicas de saúde, bem estar e arte. Publicada em 
edições da Revista Vida Simples, dentre outros veículos, é repórter 
do site Mulheres Jornalistas. 

 

Simone Seraphim 

Pedagoga, Psicopedagoga, e com especialização em vários cursos 
sobre várias deficiências. Alma de bióloga, amante da natureza, 
"plantadora" em pequenos espaços, cientista empírica. Dona e 
fundadora da empresa Solum e Mundo Flora Soluções Ambientais. 
Consultora para Certificação Lixo Zero e Embaixadora do Instituto 
Lixo Zero Brasil em Casimiro de Abreu- RJ. 

 

Tácio Dê 

Filho de Canavieiras, nascido em Ilhéus, criado em Itabuna e 
domiciliado em Camaçari, um Cidadão do Mundo. Bacharel em 
Direito. Poeta e Escritor em construção é membro fundador e está 
presidente da ALAC. Tem poemas e contos publicados em jornais, 
revistas e antologias e em breve lançará seu primeiro livro solo. 

 

Tatiana Viegas 

Tatiana Viegas, carioca, de 22 de março de 1968, Profª Educ. Física, 
Comissária de voo, iniciou o exercício literário ainda menina, 
reconhecendo-se Poeta a partir de 2010, seu berço o Corujão da 
Poesia e a Música” e como padrinho Jorge Benjor. Participou como 
letrista de várias canções. Produtora de eventos vem promovendo o 
Sarau plural “Quintas Intenções” na cidade de Cabo Frio. 
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Tony Loyola 

Tony Loyola, nascido em Itabuna-Bahia, nos anos 60 do século 
passado (1966), aos vinte anos tem suas primeiras aventuras com a 
escrita através de poemas publicados em diversos jornais do sul da 
Bahia. Em 1986 lança seu primeiro trabalho independente com 10 
poemas, intitulado "Lagrimas". Gradua-se tardiamente em 
Pedagogia (UESC/2014), reencontra o caminho da escrita, em várias 
coletâneas no Brasil e Portugal.  

 

Victor Rodrigues 

Tenho 25 anos e a poesia me fez uma pessoa mais leve, me ajudou 
a não engolir meus sentimentos e sim poder passá-los com 
informação, por isso a arte salva. 

 

Walmir do Carmo 

Nordestinamente baiano, Poeta, ator, ambientalista, agitador 
cultural, Fundador do Movimento Beleza Negra Itabuna, autor do 
livro Essa Gente & Outros Poemas pela Editora Mondrongo 
(Itabuna).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Participantes 
Autores de Várias Partes do Brasil 

 

 
 

Nordeste 

Caio do Cordel - Olinda – PE 

Carlos Cruz - Eunápolis - BA  

Celeste Aída Seara - Itabuna - BA  

Dan Gomez - Umburanas - BA  

Marília Martins - Eunápolis - BA 

Mary Shai - Ilhéus - BA  

Noi Soul - Vitória da Conquista - BA 

Tácio Dê - Canavieiras - BA  

Tony Loyola - Itabuna - BA  

Walmir do Carmo - Itabuna - BA 

 

 



 

 

Centro-Oeste 

Ainê Pena – Brasília - DF 

Eunice Lola - Brasília - DF 

Larissa Sales - Samambaia - DF  

Marcelo Bousada - Brasília-DF  

Neuza Maria Berti Albarello - Goiânia - GO  

Victor Rodrigues - Brasília – DF 

 

Sudeste 

Ana Letícia Correia - Casimiro de Abreu – RJ 

Dan Juan Nissan Cohen - Rio de Janeiro - RJ  

Ana Letícia Correia - Casimiro de Abreu – RJ 

Deborah Rosa - Rio de Janeiro - RJ  

Diego Gabriel - Casimiro de Abreu - RJ  

Flavio Machado - Cabo Frio - RJ 

João Das Letras - Rio de Janeiro - RJ  

Joselene Souto - São Gonçalo – RJ 

Loamir Reis - Casimiro de Abreu - RJ 

Mariney Klecz - Niterói - RJ  

Paula Moura - Casimiro de Abreu – RJ 

Raquel Santos - Casimiro de Abreu - RJ 

Regina Lucia Barreto - Casimiro de Abreu - RJ 

Sandra Wyatt - Nova Friburgo - RJ  

Silvana Espirito Santo - Petrópolis - RJ 

Simone Seraphim - Casimiro de Abreu - RJ 

Tatiana Viegas - Cabo Frio - RJ 

Sul 

Jiddu Saldanha - Curitiba – PR  

Marilene Alagia - Bagé – RS 
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