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EDITORIAL

POETAS DE TODO BRASIL

VEM AI O TROFÉU TRINTA ANOS
Anteriormente, enviamos um convite para integrantes da Galeria
dos Praeclarus, do Colegiados e do Conselho Acadêmico um e-mail para informar a respeito
do “Troféu Trinta anos” que será outorgado para quem aceitar a indicação pelos relevantes
serviços prestados à literatura e à cultura nos anos em que se dedica ao Clube dos Escritores,
em Sessão Magna a ser realizada em novembro de 2019, no Salão Nobre “Helly de Campos
Melges”, na Câmara Municipal de Piracicaba, à Rua Alferes José Caetano, 834.
Por isso, quem aceitar favor entrar em contato por e-mail ou telefone,
até o dia 28/02/2019, impreterivelmente, pagando o valor das despesas de chancela no
valor de R$ 300,00 (já com a anuidade 2019 e despesas de sedex incluídas, para os
Praeclarus ou para quem está no Colegiado e R$ 230,00, também com a anuidade e
despesas de sedex inclusas, para quem está no Conselho, podendo ainda enviar o
valor em dois cheques, cruzados e nominais so Clube dos Escritores Piracicaba e pré
para 15/02/2019 e 15/03/2019. Este novo prazo é a terceira prorrogação, pois não
conseguimos o número mínimo de peças pretendido, infelizmente, então negociamos
novamente para o dia 28 de fevereiro.
Se à vista através de depósito na conta 8013-6, Agência 4252-8 do
Banco do Brasil. para que juntemos, o valor do pagamento da parcela do contrato do lote
de 50 Troféus. Lembre-se que temos que receber desde já.
Os inadimplentes também podem receber o Troféu, e serão isentados
de anuidades devidas antes de 2019, que será a anuidade a ser paga na promoção. Acho
que desta forma resolvemos os problemas de inadimplência. Quem não quiser o troféu
paga somente a anuidade, no valor de R$ 150,00 se for do Praeclarus e Colegiado e R$
80,00 se do Conselho.Contamos sempre com a amizade e com a compreensão de todos os
amigos do Brasil inteiro nesta realização única e inédita. Afinal, não é todo dia que uma
entidade completa trinta anos de existência! A todos os amigos e amigas
esperamos que não se comportem como sempre: não tendo o menor
interesse nas realizações do Clube, lendo pelo meno a revista e as
mensagens enviadas..

Carlos Moraes Júnior
Praeclarus/Piracicaba/SP
clube.escritores@uol.com.br
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EUPOEMA 2
Anoiteço
adormeço
viajo nos sonhos
desejos de mim
no poema
me aprisiono
liberto palavras
em versos
na ausência
do que foi
do que fui
do que serei.
Adélia Klaus Einsenfeld
Praeclarus/Porto Alegre/RS
adeliaeinsfeldt@yahoo.com.br

NOITE SILENCIOSA
Noite silenciosa e calma,
Adormecidos permanecem
Em silêncios os corpos.
As estrelas do céu continuam a brilhar.
A alma nessa ocasião descansa.
Aproveita esse momento para fantasiar.
Solta a imaginação para atuar.
Faz todas as coisas que deseja.
Circulando por outros lugares.
Unida ao corpo permanece.
Precisa continuar nesse lugar.
Se sair pode não retornar.
Para a sua missão sobre a terra continuar.
Amanhã será um novo dia.
Feliz a vida vai surgir de novo.
Verá o pôr-do-sol novamente chegar.
Para a sua missão na terra continuar.

AGOSTO, 11, 1999
(Anunciado fom do mundo)

Poderia o mundo
Ter acabado lá fora
Deveria o mundo
Ter acabado lá fora
Com você aqui dentro
Bem junto de mim.
O mundo acabou
Aqui dentro, eu sozinho,
Você lá fora
Infinitamente tão distante.
Alceu Brito Correa
Praeclarus/Brasília/DF
alceubrito88@gmail.com
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Agda de Carvalho Figueiredo
Conselho/Campo Grande/MT
acfeng@terra,com.br
Meu amor mais que um instante
de tão intensa saudadeque
a vida por mais que encante truncou
meus sonhos, maldade.
Ana Maria Osorio
Emérito/Pelotas/RS
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SENTI
Senti o cheiro da manhã
invadindo as cortinas
que esconderam a noite...
E senti teus braços
despertando o amor
no amanhecer do quarto.
Senti o perfume das flores
desabrochando lá fora
anunciando o dia...
E senti o fascínio
do teu olhar
acariciando meu corpo.
Senti a ternura
florescendo em teu rosto
pelo teu sorriso...
E senti os teus lábios
beijando os meus
no alvorecer da vida!

Alais Maria Pikersgill
Praeclarus/Rio Grande/RS

Uma vida, uma história
Duas vidas, duas histórias
Vidas inteiras, mulheres brasileiras.

Altair Sérgio Venarusso
Conselho/Dois Córregos/SP
bvenarusso@hotmail.com
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A ESTRELA, O HOMEM
E SEUS ADEUSES
A estrela,
Que em seu apogeu brilha
Sendo passageira,
Fatalmente morre
Segundo lei maior,
Que nos ensina
— E é infalível –
Sendo assim
Que dizer de nós,
Seres frágeis,
Destinados à humildade,
Que pouco praticamos,
Pois somos especiais
Até sobrenaturais,
Notadamente depois
Das referências espaciais,
Que nos apresentam
Como produtos – filhos –
Da poeira das estrelas
Integrantes da vastidão
Cuja duração, lembram-se,
E pouco relevante
Somos tão-somente
Resultados, sementes,
Que nos dão vida:
Nada mais,
Além de meras consequências
De acidentes
Nem tão privilegiados,
A ponto de nos pensarmos
Seres únicos
Que estamos sós
Embaixo de tantos sóis!
Antonio Moreira
Praeclarus/Feira de Santana/BA

5

A arte de escrever é impulso
Da sensibilidade que aflora
Dentro da solidão em domínio
Tentando difundir-se afora

FUNCIONÁRIO PÚBLICO
Funcionário público é o servidor nominal
Que presta serviço no setor estatal!
Para que todas as esferas do governo
Com resultados da função governamental!

Sem esquecer detalhes ocultos
Nos atos de observação contida
Liberando lembranças aos poucos
Evidentes da imagem refletida

Funcionário público é o servidor desde 1806
Que através da custódia do Estado,
Garante a atividade a ele designado
Inerente a prestar serviços do Estado.
Funcionário: do mais simples ao de maior grau
Obedecem e seguem regra estatal.
Com o uso de dinheiro público arrecadado
Garante a condição do povo e do Estado!
O Dia do Funcionário Público
Em cada ano é no mês de outubro
Agradece a classe do servidor público
Mas, em benefício da população!
Antonio Augusto Almozara
Conselho/São Pedro/SP

CÉU ESTRELADO
À noite, sozinho,
Descobriu o céu estrelado
E estrelas que cantavam.

Antonio Vilela Pereira
Colegiado/Jataí/GO
pereiraantoniovilela@yahoo.com.br

Sentir no crepúsculo do inverno
Um horizonte com além da vida
Em força criada do revérbero
Para inspiração devida
Mistura de sensatez e loucura
Instiga seguir descobrindo
Apesar de estar sempre a procura
De conteúdo novo emergindo
Arlete Mari Ramina
Conselho/Curitiba/PR
arlete.mari@yahoo.com.br
COMO OUTRO ZANGÃO

Viver, só para eu ir aonde fores
cumprir tua missão especial...
acompanhar teu vôo nupcial,
implorando-te um só dos teus favores...
Sentir, muito de perto, os estertores
da morte, por prazer, de outro zangão,
sabendo que, por tua sedução,
também sucumbirei aos teus amores.
És luz, bela rainha, e luz que cega...
e mata, concluída a fácil entrega
do teu corpo-atração, a resplender.
Se é preciso morrer por ti, eu me condeno
a embeber-me de amor e de veneno –
cicuta e ambrosia, mel, sonho e prazer.
Almir Diniz de Carvalho
Colegiado/Manaus/AM
aal.eventos@gmail.com
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FINITO

Abeberar das saudades passageiras,
Nas noites sem estrelas,
E como buscar soluços infinitos
Que sangram lágrimas no peito...
Ah! Tudo se esvai
Na existência breve do viver
Sina de todos, neste mundo,
Que nascem para viver
Com a glória de um dia fenecer.
Saudades... Saudades... Saudades...
Augusto Barbosa Coura Neto
Praeclarus/Florianópolis/SC
augustocoura@hotmail.com
AMOR FERIDO
A minha vida
Segue triste
Dolorida.
Felicidade
Para mim não existe.
Estou perdido
No tempo
E no espaço.
Meu amor está ferido,
Meu coração
Está sangrando,
O espinho
Do seu desprezo me fere,
Machuca,
Maltrata.
O seu desprezo me mata.
Vou lhe contar um segredo:
Amo a você
Mais do que a mim.
Benedito Carceles Tavares
Titular Emérito/Mogidas Cuzes/SP
reginatavares736@gmail.com
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CAMINHO CERTO

BALADA DA CHUVA

Qual é o caminho a trilhar?
Qual o caminho escolher?
O que pode?
E não pode fazer?

Chuva fininha
Caída do céu
Parece farinha
Jogada ao léu.

O mestre nos dá as opções
Cabe a você tomar as decisões
Qual o caminho?
É preciso fazer o certo
Pra não errar
Saber qual o correto
Qual é o caminho?
Coro
A chapeuzinho quis enganar
Pegou o atalho,
Mas o lobo vai ganhar
A vida é uma só
O que mereço
E aqui se paga o preço
Atenção que eu vou falar
Certo-Errado
Cada cultura vai julgar
Qual é o caminho.
Bruno Nascimento Alleoni
Colegiado/Rio Claro/SP
alleonibr@gmail.com

Gosto de chuva
que molha os campos
as árvores, os corações.
Que alimenta a saudade
e prende as crianças
nariz na vidraça
querendo correr
andar na enxurrada.

7

EU NÃO VI NADA
Eu enxerguei o escuro
mas eu não vi a noite
eu enxerguei a lua
e só não vi o luar
eu enxerguei o sol
mas eu não vi o dia
eu enxerguei a dança
e só não vi a alegria
Eu enxerguei o mundo
mas eu não vi pessoas
eu enxerguei a roda
e só não vi cantar
•u enxerguei o sangue
mas eu não vi a guerra
eu enxerguei a fruta
e só não vi pomar

Gosto da chuva
que canta esperanças
que aumenta lembranças
e embala sonhos
de toda criança
que fica pedindo
a um deus criador
velar por seus frágeis barquinhos.

Eu me enxerguei criança
mas eu não vi infância
eu me enxerguei menina
e só pude ver a dor
eu me enxerguei
adolescente
mas eu não vi a juventude
eu enxerguei você
e só não vi o amor
Então...
Poxa! Eu não vi nada!

Carmelinda Rodrigues Palmieri
Praeclarus/Campinas/SP
rcpalmieri@uol.com.br
SORRINDO

HAICAI IBIRAPUERA 1

Chuva fininha
de tão leve já vai acabar.
Mas pede pro anjo
pra não deixar meu barquinho
perder-se no mar.

Céu azul e sol
No Ibirapuera
Tardinha linda

Aos poucos definha
a chuva fininha
que manda um recado

A casa, as coisas devem ficar um tempo
Do mesmo jeito, no mesmo lugar
Para que o espírito possa livremente
Rever feliz a vida construída.
Sorrindo... ouvir os casos relembrados.

Eliana Wissmann Alyanak
Conselho/São Paulo/SP
elianawaly@gmail.com

Carlos de Morais
Praeclarus/Ribeirão Preto/SP
carmora@ig.com.br

Morrer é o final de uma caminhada
Não devem fazer disso uma tristeza
Porque morrer é simplesmente partir,
Mudar de vida, talvez ir e voltar.

Célia Lamounier de Araújo
Praeclarus/Itapecerica/MG
celialamounier@yahoo.com.br
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O PEIXE DO AQUÁRIO

PAVIMENTO COPROLÓGICO

NA MIRA DOS OLHOS.

BEIJOS...

Criar peixe no aquário
É botá-lo na prisão,
Que ali não é o lugar
Para sua habitação.
Quem lhe tira a liberdade
Não age com retidão.

Evapora a corte da sorte santa forte
Empenhasse desde o laço pendente da morte
Na esperança, do despertador vida em vida
Em corte a ameaça do sangue medulina

E quando em lágrimas o olhar naufraga,
Escoa face abaixo, e sulca palavras
Numa folha branca e pálida,
Arquiteta inquieto, versos
E por que a dor que sente não se cala!
E grito e não fala... E lamento!
Triste é a verdade que morre ainda nos lábios,
Que não ecoa em ouvidos outrora atentos...
Triste é o amor que se ausenta,
E na ausência não repara,
Nas palavras nati-mortas dos lábios
Dantes tão benfazejos...
Na mira dos olhos, os desejos
Tornam-se gotas entre as gotas das lágrimas...
E o verso nos versos, é puro sofrimento!
E que o horizonte que miram os olhos,
Embaça e torna-se impreciso...
Incógnitas!
Que nem o anverso do verso dos versos
Sabe a resposta!

Há beijos e Beijos
De maneiras diferentes:
Nas mãos, nas faces
E nos lábios ridentes.
Existem beijos dados
Na hora da chegada,
Também do adeus,
Para a pessoa amada...

Viver num recipiente
Para o qual não foi criado,
É um terrível castigo
E deve ser apenado
Todo aquele que fizer
Peixe assim escravizado.
Nas águas libertamente
O peixe deve viver,
E sem a poluição
Que é terrível, a lhe abater.
Pelo seu maldito efeito
Nenhum mais venha a morrer.
No aquário o peixe sofre
Igualmente ao passarinho
Que se encontra engaiolado,
Pelo caráter mesquinho
De pessoa desalmada
Que cruzou o seu caminho.
Por muito mais bem tratado
Que o peixe recluso for,
O aquário para ele
Com certeza é um horror.
É lugar no qual ninguém
Nunca o deveria pôr
Peixe precisa viver
Em lugar despoluído,
Sempre fora do aquário
E pela lei protegido,
Para que assim ele tenha
O seu viver garantido.

Cícero Pedro de Assis
Conselho/São Paulo/SP
cordelistacicero@yahoo.com.br

No degrau do trono o vermelho tapete
Insano potente metesse o dente
Por devora a torta em moda
A lorota é sina, é foda
Em vista a fragrância em ondas de fumaça
Shakespeare se despede ao grito
Murmúrio em aço, pequeno fiasco
Lodo lotado de sapo podre frito
Ao que lido em como irrito
Supimpa é o rodopio do fim
Na quebra do rasgo odor
Custo cheiro era um erro
Que me não queira, por favor
Edielson José Groppo
Emérito/Iguape/SP
edielsongroppo@bol.com.br
NÉVOA NA COZINHA
não são brumas de Avalon
apenas fumaça em rodopios
“Corre, Maria!
Está queimando o arroz...”
Geraldo José Sant’Anna
Colegiado/S.José Rio Preto/SP
santana.geraldo@gmail.com

Edvaldo Rosa
Conselho/São Paulo/SP
edevaldo_rosa@yahoo.com.br
CORAÇÕES
Corações atraídos pelo amor;
amor que tem alguns ruídos,
ruídos, os quais gerado
por desentendimento,
desentendimento
que causam horror.
Gabriele Loureiro Bruschi
Praeclarus/Porto Alegre/RS
terezalbruschi@gmail.com
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Os irmãos e parentes
Beijam-se com respeito
Demonstrando carinho
E que são amigos do peito...
Dizem que os beijos
Fazem bem à saúde
Quando dados com amor
Gerados em plenitude...
Há o ósculo da paz
E os beijos nas imagens,
Todos com sentido positivo
Recordando belas mensagens.
Que o beijo sempre seja
Valorizado e vivenciado,
Sob qualquer espécie
E momento com pleno agrado...
Eliseu Oro
Conselho/Descanso/SC

A ILUSÃO
A ilusão, quase sempre nos engana
E torna nossa realidade, às vezes, frustrante.
Todavia, acordamos desse torpor ilusório
E vislumbramos no novo amanhã
A certeza de uma nova visão.
Francisco Evandro de Oliveira
Colegiado/Belford Roxo/RJ
Evandrofrancisco08@gmail.com
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CRÔNICA
MORTE VERBAL

Mesmo sabendo que a tecla não funciona, vamos fazer um teste
de quanto consigo escrever com um teclado direto em meia hora, talvez, pois a hora
completa pode ser muito trágica. Vai tudo meio sem acento sem a letra e ou que mais
estiver ausente de minha consciência.
Em muitos sites há relatos dos que conseguem escrever romances
em períodos fixos, meses ou semanas, sentados como um dia em que desenvolvem para
ter o romance de suas vidas. Não quero mais nada com a vida, uma vez que a morte está
mais próxima que a origem de minha existência. Pode parecer sombrio, pesaroso, mas
é apenas reflexo da inexistente alma, tão propalada inexistente alma que está ficando
chato falar novamente disso.
Se eu for contar inusitados de outras pessoas, elas me processarão
e não quero isso no momento, uma vez que pendências judiciais já são muitas. Um
romance pensado em todos os erros que cometi na vida. Um título poderia ser “confissões
de minha incompetência”. Enquanto outros elogiam as próprias existências puras, quero
deixar claro que é podre e sujo o que vai aqui relatado. Mentira para vender o livro?
Pode ser, mas isso será revelado, leiam. “Crime e lápis de cor”, quando roubei o estojo
do Aguinaldo, crônica já escrita.
Moleque sem inserção, apanhei um pouco: outros maiores foram
apanhar por mim; o tal do Joãozinho era o traste magricela e que me faz cair na poça
d´água. Brincar de esconde-esconde dando voltas do quarteirão. Angústia de viver,
repetições, senões...Um vomitório de palavras, em menos de oito minutos
foram mil e quatrocentos caracteres, meia página, que pra nada serve a
não ser matar o tempo, suicídio.
Adilson Roberto Gonçalves
Colegiado/Lorena/SP
priadi@uol.com.br
CAMINHOS?
Percorre-se vários caminhos, sendo alguns tranquilos com direção
pré-determinada, objetivo definido, meta transponível de acordo com a proposta
estabelecida. Outros, com acentuadas dificuldades, complexos desafios exigindo
máximos esforços os quais muitas vezes estão fora de alcance. Estes quando vencidos
são mais gratificantes com saber de sucesso!
Implícitas as caminhadas também ocorrem com relativa frequência
os caminhos resultantes dos sonhos que são desejos ardentes, aspirações de atingir algo
esperado. Os quais acontecem com relativa frequência na adolescência e idade adulta,
quando o período fértil, tranquilo, propício em que o tempo presente é mais atuante do
que o futuro e o passado ficou para trás.
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As grandes conquistas, descobertas, realizações, os saberes, os
desafios são resultantes desse período. Mas como todos temos que caminhar
independentemente da idade e fases da vida, o importante é enfrentar com altivez os
caminhos tortuosos e deleitar-se nos tranquilos.
O essencial é saber e adentrar novos horizontes, abrir e explorar espaços, ampliar
promissoras fronteiras, priorizar e estabelecer conquistas. Ao redigir este texto questionei
qual o meu próximo caminho, como programá-lo e tempo de duração? Reflexiva afirmei:
-- Já sei!
Farei uma proposta matemática, somatória de diversos caminhos
percorridos, as conquistas com sabor de mel, os desafios inatingíveis com sabor de fel
para chegar a conclusão: os próximos caminhos terão que surgir
independente da seleção pessoal, porque todos são necessários e
importantes, como também é errando e acertando que se aprende.
Aracy Duarte Ferrari
Colegiado/Piracicaba/SP
aracyferrari@terra.com..br
O QUE EU QUERIA?
Mais animação, não essa coisa falsa, desagradável, sem emoção,
carinho e sensibilidade, como se eu fosse um..... Não sei. Pode ser culpa minha, pode
ser piração minha, mas se for, se for uma doença, eu necessito de cuidado...
Que não estou tendo.... Então se sou doente a culpa não é
minha.Mas sabe o que é mais triste, você sentir pena de você mesmo. Você pensar que
ninguém gosta de você, isso que é triste. Eu sei que pode ser uma doença, ou é coisa
minha, mas eu não tenho culpa, alias se for doença, seja psíquica, ou perturbação
demoníaca eu sou o que menos culpa tem.
De quem é a culpa?Minha pois sou fraco, fraco ao extremo ao
ponto de não reconhecer o óbvio... Que estou doente. Na realidade sinto que estou só
no mundo sem a atenção e o afeto de ninguém, o que tenho são satisfações carnais,
como o sexo, o afeto momentâneo e outras coisas carnais.
Falta algo, como aquele amor incondicional que vemos nos filmes
ou lemos nos livros, como aquele que acho que dei. Nem o amor familiar acho que
tenho, pois julgo-me um esquecido. esquecerão de mim.....Em todo o caso julgo que a
culpa é minha. Eu que quero todas as atenções, todos os carinhos, tudo... Mas me sinto
só, é será injusto clamar por atenção? Ou será difícil dar atenção verdadeira para mim?
Juro que acho que dei muito, dei tudo, a minha vida... E é injusto
clamar por atenção? Mas aquela atenção verdadeira, sincera, normal de uma pessoa
apaixonada, ou não haverá paixão? Acho que o problema sou eu...
Pois ninguém me dá atenção! Portanto sou eu... Eu sou a célula
podre. O que fazer? Extirpar ela? Como? Matar-me? Modificar-me? Mais?Disse o
Cazuza “os meus heróis morreram de overdose, ou meus estão ficando velhos e é difícil
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vê-los velhos, pois a velhice me lembra que eu não fiz nada, nada do que planejei e o
pior nada do que sonhei “Olha não tenho nada contra a velhice, ao contrario, quem é
velho é porque não morreu... E ser velho é melhor do que morrer, mas a velhice, o andar
dos anos me lembra de que eu sou ninguém.....
Aquele mesmo ninguém que sonhava em ser alguém, isso que é
ruim, isso que me desanima, entristece, cansa. Só isso!
Se eu não lutei pra ser alguém? Sim! Deus é testemunha que sim...
Estudei, fui às missas, rezei, trabalhei... Mas nada, o que? Falta de sorte? Se for isso não
existe Deus! Sorte é sorte! Perdoe-me o meu palavreado, é de desespero...
Mas eu tentei, posso ter sido metido, altosucifiente, mas tentei...O
que me irrita? Falta de atenção.... Sei que tenho um problema com atenção... Sou carente
e ao extremo, e é isso que me irrita, julgo que as pessoas tem que me dedicar a mesma
atenção que eu dedico a elas, mas... Será que isso é um problema? Eu acho que não!
A vida inteira eu julguei que meu pai era o errado, mas agora vejo
que eu era o errado em julgar que ele estava errado, o malhete do julgador se virou
contra ele..Que coisa, será que isso é uma maldição de família imposta a todas as famílias?
Seria pedir de mais um amigo...
Daí vem alguém me que diz “você tem muito amigos” será? Posso
ligar agora é acharei aquele disposto a larga tudo por causa de mim? Não virá com
aquele papo de vem cá? Será?
Não faço com medo de ter uma negativa e piorar minha situação,
na realidade eu queria um cara que falasse assim, “Tô indo, qual o lugar?” Será sonho?
Será que se alguém me ligasse eu iria? Será que se alguém me
ligasse eu iria? Bem, que eu saiba nunca ninguém me ligou?
Que eu tenha entendido não! Mas será que eu entendi a urgência
da ligação? E se eu ligar alguém vai entender?
Qual a melhor fase da minha vida? Agora não é ruim, o ruim é o...
Saber ninguém te dá a atenção... Ao menos a atenção que você desejava....
Sinto-me sozinho? Porque? Porque estou sozinho!
Porque fico constantemente sozinho!
Só isso!
Não é nada! (isso é o meu lado sarcástico)
Estou só! Desde às dez horas da manhã. Só! E a casa tá cheia de
gente!
Estranho! As vezes acho que o problema sou eu!
Celso Ricardo de Almeida
Praeclarus/Fervedouro/MG
celsoricardo.almeira@ig.com.br
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O ASSISTENCIALISMO PEDE PASSAGEM EM NOSSO PAÍS
É perfeitamente possível traçarmos um paralelo entre o passado
no Uruguai e no Chile e a conjuntura que a classe política aqui no Brasil quase
generalizadamente corrupta a mando dos poucos e verdadeiros senhores do poder neste
país nos sentencia viver. No Brasil, nosso povo foi explorado a um ponto a tal
estratosférico que levaremos décadas, isto se bem governados, para reverter o quadro
de absoluta miséria que assola grande parte da população brasileira.
De imediato não há no Brasil, nem mesmo em um cenário mais
dilatado em termos de tempo e espaço, tamanhas as injustiças sociais que nos obrigaram
sistemática e prolongadamente a viver, outra saída para amenizar um pouco a pobreza
quase generalizada de nossa gente senão o assistencialismo.
Precisamos não apenas de serviços essenciais de altíssima
qualidade e bancados pelo Estado, como também este último deve nos proporcionar
toda sorte de subvenções e auxílios mais expressivos em espécie a fim de que o Governo
vá retificando bem aos poucos a destinação precária que deu aos brasileiros.
Facultando os altíssimos índices de criminalidade que hoje
passivos, impotentes assistimos, seja em atos de violência desvinculados do crime
organizado, como perpetrados por esse poder paralelo devastador que corrompe e mata
recorrentemente não só os pobres e indefesos, como também os filhos da nossa elite.
Assim, sem ter ao menos condições de competir no mercado de
trabalho cada vez mais automatizado, e, portanto, seletivo e exigente, muita gente de
bem parte para o crime, e só mesmo o assistencialismo expressivo e em espécie pode
amenizar a política burra que aqui vem imperando e uruguaios e chilenos.
Com quem temos muito a aprender, souberam reverter a tempo
de suas nações se esquivarem do poder paralelo cuja presentificação mais gritante se
dá no Rio de Janeiro e Baixada Fluminense.
As milícias em defesa do narcotráfico medem hoje poder de fogo
com as próprias Forças Armadas, caracterizando perfeitamente a volta do militarismo
e o clima de guerra civil que já estamos acostumados a viver nas cidades brasileiras um
tanto maiores, fenômeno até então adstrito a nossas grandes metrópoles.
Vemos então, por tudo quanto até aqui exposto, que, em se tratando
do Brasil contemporâneo de hoje, nossos novos governantes deverão se empenhar cada
vez mais em ajustar nosso regime de governo ao neoliberalismo social-assistencialista.
Fernando Catelan
Conselho/Mogi das Cruzes/SP
catelandasletras@ig.com.br
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MIMOS PARA ROZÉLIA
(Homenagem a Rozélia Sheiffler Rasia)

Tomara que o sol saia hoje. Eu o prometo. Inda assim, caso não
venha e mande a chuva, também a prometo. Chuva lava, limpa. Só não posso me
comprometer, porque não depende de mim. Um jarro com flores diversas sutilmente
colhidas à tua íris colorir, por mais que elas não falem, mas que exalem perfume em
êxtase. Que os frutos lhes sejam abundantes em pomares não poluídos, afora aqueles
puídos pelos bicos das aves, para o deleite e gozo das mesmas. E que vivam a palrear
poesias quintanares, alegrando os teus ouvidos.
Para ti trutas que o tempo e o vento segredaram num bosque idílico,
de águas límpidas cuja etérea ninfa é você, com vestes finas e transparentes. E dali,
olhai os lírios do campo. Ele é rico e vero o seu prazer, veríssimo.
Que venha a lua inteiramente nua, toda tua, a iluminar os óbices
do caminho por onde andam os teus versos. Um cálice de vinho para lubrificar a
imaginação sob o crepitar da lareira, um solo de clarineta ao fundo. Uma
pintura de Maria Inês à parede, uma escultura de Ana Aita sobre a mesa
de centro.No mais, o que mais? Um espelho grande para apreciares a
beleza. Hás de viver verso e vida, seja como flor!
Cosme Custódio da Silva
Conselho/Salvador/BA
putzgrilla@oi.com.br
ESTAMOS VIVENDO...
Estamos vivendo tempos conflituosos, ou sempre foram, talvez
éramos jovens demais para nos preocuparmos com isso. Nossa cabecinha, graças a
Deus estava cheia de devaneios, ou estudos para passar de ano, entrar na faculdade,
comemorar a formatura, e namorar, sim esse era um assunto primordial. Também
“com que roupa eu vou” naquela festa com os amigos e “flirts” como se dizia na
época. Tudo era super!Não sei como são os pensamentos dos jovens de agora, mas
tínhamos muita ilusão. Talvez por causa daqueles filmes água com açúcar do cinema,
muito lindos, nos quais a mocinha tudo que via começava a cantar, nisso o namorado
aparecia e cantavam juntos, dentro de uma paisagem colorida e bucólica entremeadas
de passarinhos e talvez o uar.
A mocinha sempre ingênua lutava por seu amor e vice versa,
onde as tramas para afastá-los eram constantes, mais ou menos como as tramas das
novelas, só que sem esse apelo ao sexo e à violência, aliás, desminto, a violência era
entre bandidos e o mocinho, quando ele se apresentava como o xerife de plantão, ou
lutando contra os peles vermelhas que tiravam o escalpo dos brancos.
Fomos criados respeitando os pais, autoridades e parece-me que
deu certo.Hoje os filmes sangram, atemorizam, e são apostilas de aprendizado de
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como ser delinqüente ou ladrão de banco. Filmes policiais nos quais o mocinho é o
bandido, dando exemplos de comportamento dúbio, enfrentando a polícia, como um
filme que em que o tema é um assalto a um cassino de Las Vegas.
Não sou saudosista, não digo-” Qualquer tempo passado foi
melhor” contudo – sou, de gratas recordações, e com elas vem a saudade. Lembranças
agradáveis… outras nem tanto, muitas que já apaguei da memória para se fazerem
esquecidas, mas em vão elas voltam nos sonhos e situações vividas outrora.
Pessoas que conhecemos e já se foram nos fazem falta! Com a
idade, as gerações vão se distanciando da nossa maneira de ver a vida. Ela está correndo
demais e não é impressão! Os físicos e geólogos explicam sobre a rotação da Terra e
seu eixo, aliás estamos vivendo na entrada da 5ª dimensão e isto está acelerando nossas
mentes, vejam como as crianças estão espertas... É a evolução.
Estamos em transição para um estado melhor de vida mais
espiritualizado e mais empatia com nossos irmãos da Terra, pois ainda trazemos por
atavismo a índole animalesca dos predadores da época, os primeiros homens rudes que
lutavam por tudo e pela sobrevivência usando a caça, que os mantinha alimentados.
A guerra sempre existiu por ganância de possuir mais terras, por
causa da religião, e por causa das fábricas de armamentos, que para ganharem seus
milhões precisam estar sempre inventando uma guerra em algum lugar! O homem mais
evoluído espiritualmente com conceitos do certo e do errado, do bem e do mal, envolto
em energias boas é orientado para a evolução do nosso planeta.
Percebam como está se desvendando todo conluio de extorsão e
apropriação indébita de governos anteriores, do dinheiro que por direito é do povo. A
Lava Jato está aí agindo com transparência indicando os fraudadores, dirigentes
corruptos que estiveram impunes por muitos anos, enviando nosso sagrado dinheiro
para outras terras. Desse trabalho os brasileiros poderão usufruir o que lhe é devido e
lhe compete Vamos orar muito por um Brasil melhor, e temos certeza,
agora bem dirigido
Elda Nympha C. Silveira
Praeclarus/Piracicaba/SP
eldanympha@yahoo.com.br

LIVRO DE CÉLIA VENDIDO EM SITE INTERNACIONAL
O livro “Relacionamentos”, de autoria da Terapeuta e escritora Dra.
Célia Gevartoski, de Piracicaba/SP, Cadeira João do Couto, da Área
de Ciências, da Galeria dos Academicus Praeclarus do Clube dos
Escritores Piracicaba pode ser adquirido on line por 21,90 euros no
Site MoreBooks no Google. Vamos prestigiar nossa querida escritora
que se aventura na carreira internacional.
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ÁGUAS
Terra molhada, grama regada
E verdejante:
Águas nas fontes, que caem dos montes
E nos hidrantes...
Águas correntes – que nas vertentes
Têm sua vazão...
Águas paradas – que represadas
Têm sua função...
Águas de enchentes que, por torrentes,
Vão se expandir...
Águas dos lagos – que pelos pagos
Irão fluir...
Águas de cheiros – que de canteiros
São extraídas...
Águas das flores, regando amores
E despedidas...
Águas do oceano – que o ser humano
Quer desvendar...
Águas retidas – que lembram vidas
A vegetar...
E muitas águas, lavando mágoas
E dissabores...
Águas que curam – e que depuram
Os pecadores...
Águas sagradas – se utilizadas
Corretamente...
E alentam vidas – se protegidas
Devidamente...

Eloísa Antunes Maciel
Conselho/São Martinho/RS
eloisa.maciel@gmail.com
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PÁSSARO

FONTE INTERIOR

Na janela toda a
tarde, um pássaro
medita.

Ideias loucas fazem-me
pensar e refletir muito.
Sinto-me no dever
de demonstrar mente aberta
e coração fechado.
Qual fonte usar
se nada pode me calar?
Perdido em pensamentos,
ideias vão surgindo
e, assim, o dia fica lindo.

Olha seu mundo
com atenção e
alegria.
Canta, sacode
a penas
e pensa.
Do outro lado
do vidro lhe
observo.
Será que
vê o colorido
das flores?
Será que seu
cantar é um hino
de amor?

Felícia Terezinha Soares Lopes
Praeclarus/Caçapava do Sul/RS
ftsl@farrapo.com.br
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EFUSIVOS CHAMEGOS E AFAGOS
Em um viver sedutor e de intenso ardor,
corpos calientes rendem-se à voraz paixão.
Sedentos de desejos, entregam-se ao amor.
Por inteiros, são sentimentos e emoção!
Faltam palavras para explicar tal fervor
e relatá-lo com lirismo e animação.
Na intimidade, transpassam muito esplendor,
e, suas mãos, num vaivém, mantêm-se em ação.

Gustavo Yarochewsky Turquenitch
Um novo caminhar se abre ao jovem casal,
Praeclarus/Porto Alegre/RS
mbme.turk@gmail.com
fortalecendo aspirações, sonhos e afetos,
tudo,
em meio, a chamegos e afagos efusivos.
MAROLA
Mar pouco tranquilo
Brandia na amurada
Lambendo-lhe o dorso
Com respingos para o alto.
Abeirar-se do Mar
Água remansa da Guanabara
A noite engolia a claridade da Lua
A fase cheia no crescente.
E de manhã
Uma brisa ligeira sopra do Mar
Um burburinho agita as águas
Ligeiramente revoltas
Águas ligeiras inspirando a Poesia.
Mar revolto
Os guruçás a correr pela areia
Um arrastão trazendo quantidade
de peixes
Ao fundo um navio desfilava
Em meio a paisagem.
Hazel de Sao Francisco
Praelarus/São Paulo/SP
hazelsaofrancisco@hotmail.com

Entre carícias, surgiu uma ideia colossal
de, antes do casamento, usarem amuletos,
com elementos românticos expressivos.
Ilda Maria Costa Brasil
Praeclarus/Porto Alegre/RS
ildabrasil@hotmail.com
ANTÍTESE
Diz-se comumente
Em ressonância de alguém:
“O poeta é um mentiroso,
Ele mente”
Mas, não, o poeta não mente!
Ele traduz comumente
No verso que inventa
A inspiração
Que realmente sente
E a emoção
Nele por certo inserida.
Iolanda Martha Beltrame
Colegiado/Santa Maria/RS
renibassan@yahoo.com.br
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A PORTA SE ABRE
PECADOS CAPITAIS

AO MEU RIMAR...

Sobre os pecados capitais,
Me veio agora a inspiração
E eu coloquei no papel,
Estes versos que aqui estão:

O meu rimar não surge assim, a qualquer hora...
Às vezes ele custa muito, atravessa a estação ...
Ele habita o outro lado oculto da minha razão;
Mas assim como tão somente vem já vai embora.

A soberba, por exemplo,
É o pecado da arrogância,
De quem anda com saltos altos,
Independe da circunstância.

Se eu escrevo é porque minhas ideias como agora
Estão em minha cabeça e no meu vago coração...
Fazendo assim balbuciar a minha própria pulsação
Pensando no Direito que em meu peito hoje mora.

A avareza, por sua vez,
É o apego às coisas materiais,
Quando o ser fica esquecido
E o ter aparece mais.

Sigo levando o bom destino com muito prazer
E ele será o guia e mestre durante meu viver
Já que meu sonho advocatício ninguém mais tira...

A luxúria, às vezes acontece,
É, sem dúvida, um grande pecado,
Se relaciona aos prazeres carnais,
Quando o abuso é praticado.

E esse meu dom de tudo que almejo escrever.
Para muitas pessoas é tido como um grande poder
Que em muitos seres até causa o sentimento de ira.

A ira, também faz parte,
Da convivência, em geral,
Quando pensamos em vingança
E desejamos, ao outro, o mal.
A gula, talvez seja o menor,
Pois é um pecado gostoso,
Comer, ou beber em demasia,
Só, a si próprio, é perigoso.
A inveja é a forte cobiça,
O olho grande, no linguajar comum,
O ciúme, em dose máxima,
Que pode atacar a qualquer um.
A preguiça é mais uma asneira,
Que não nos deixa trabalhar,
Que nos rouba a disposição
E nos convida a descansar.
Um pecado aqui, outro acolá,
“Errar é humano”, diz o ditado,
Não significa a nós mortais,
Que tudo o que fazemos está errado.

Iva da Silva
Colegiado/Francisco de Paula/RS
s.iva@terra.com.br

Caminha. O homem à espera. O edifício é aquele ali, à esquina.
Quem será esse novo cliente?
— O endereço é esse, morena. O cara tá lhe aguardando.
— Tudo bem, Loura.
A mulher gorda sorriu e deixou-a na sala, sozinha. Então, logo no
ônibus seguiu para o encontro. Apressa-se.
A noite amadurece. Os veículos e pedestres diminuem, como é
natural. Cruza a avenida. Os cabelos finos dançam à brisa noturna. Com a mão nervosa
ajeita-os para trás.Aproxima-se. E entra no edifício. O balcão sem o atendente.
O elevador. Pressiona o botão e sabe. Resignada. Um dia deixará
essa vida? O elevador pára no quinto andar. A porta se abre e ela deixa-o, ligeira.
Sala três. Decorou bem o número. Sim, resignada
respira baixinho, criando coragem e bate, anunciando-se.
A porta se abre.

João Riel Hibner Vieira
Praeclarus/Tunas/RS
joaoriel@yahoo.com.br

Paulo Murilo Carneiro Valença
Praeclarus/Recife/PE
paulomurilovalenca@gmail.com

ILUMINADO
Lampejos de lirismo,
emotivas fantasias,
recalque, bizarríssimo,
se confundem na poesia.
Assim sobrevive o poeta,
no seu dia a dia.
Sua mente sempre repleta,
de rimas e fantasias,
vê brilho refulgente
em olhares frios.
Canta paixão demente
em corações tímidos.
O poeta sente o abstrato,
que circunda o ambiente.
Escreve sobre visões,
de maneira eloquente.
Causa admiração,
espanto e emoções
é um ser sobranceiro,
habita em outra dimensão

José Airton Mellega
Conselho/Piracicaba/SP
josemellega@hotmail.com

FLUTUANDO
PROCURA
Minha alma,
Mesmo a mim agregada,
Tenta dividir-se
Para conhecer meandros ocultos,
Onde talvez se escondam meus medos,
Meus receios e verdades.
Minha razão oscila
Entre o ponderável e o abstrato,
Procurando o mediano
Da vida e seus fundamentos.
Lauro Teixeira
Praeclarus/Itajubá/MG
biglauro@oi.com.br

Deitada na rede,
olhando o céu,
vejo a dama-da-noite,
navegando entre nuvens.
Estrelas me namoram,
piscando olhos acesos.
Pirilampos me fazem pensar
que algumas delas vieram
me ver de perto.
A aragem carinhosa
acaricia meu desejo.
Entrego-me
ao envolvimento...
Talvez em devaneio.
Flutuo...
E na fantasia, você.
Leda Mendes Jorge
Colegiado/Niterói/RJ
ledaaidar@yahoo.com.br
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LÓGICA DE CABOCLO
DADO

CANIBAL

Num relance, surgiu o antídoto
Para a tão marcante saudade,
Para a saudade que, há dias,
Estava a martelar o cérebro
E alquebrar o meu corpo.

Eu queria voltar
Nos tempos dos meus ancestrais
O quer iria acontecer comigo
Se eu fosse viver
Na época dos canibais?

A amada me viu,
Correu para mim
E, num abraço apertado,
Rosto bonito no frescor da manhã,
Enroscou-se em meu corpo,
Afugentando a dor da falta
Que, a duras penas,
Era suportada

Morreria de medo
Devido ao meu peso
Quem sabe seria
Comido mais cedo
Pela tribo rival

É sempre assim:
A saudade vem,
Machuca,
Marca,
Lanha
E se vai, em repentino lance,
Num aconchego de corpos,
Num tocar de regaços,
Num gostoso e dado abraço...
Num beijo cheio de paixão!
José Keitel Ribeiro
Decano/Tres Corações/MG
delkeid@yahoo.com.br
Nesse dia de São Paulo,
centro maior do Brasil,
honra-se o nome de Saulo
rumando pro ano dois mil.
Leda Coletti
Conselho/Piracicaba/SP
Leda.coletti@terra.com.br

Também seria cobiçado
Pelo chefe cacique
Num dia de festa tradicional
Para um banquete tribal
Se eu fosse vegetariano
Iria passar muito mal
Quando na panela de barro
O cardápio humano
Não teria uma pitada de sal
Mas se eu fosse magrinho
Não teria perdão para o inimigo
Eles iriam fazer comigo
Um ensopado muito legal
Mesmo assim
Eu queria viver
Na época dos meus ancestrais
Como um canibal...
José Roberto Panaia
Colegiado/Piracicaba/SP

Mandando esse recado para Tina quero divulgar um pequeno livro de
mensagens, que me foi presenteado, chamado “Algumas maneiras de fazer alguém
feliz”, de autoria de Evandro Motta, do qual resolvi transcrever historinhas e trechos,
pois ele tem páginas tão deliciosas, e o meu tempo é tão limitado para escrever.
“Era uma vez um homem muito rico que resolveu viajar e então pegou
seu iate e saiu pelo mundo. Certo dia chegou a uma ilha maravilhosa, cheia de riachos
de águas cristalinas e cachoeiras. Tinha também muitos tipos de árvores frutíferas e
muito peixe. O homem rico começou a andar pela ilha e encontrou um caboclo deitado
numa rede, olhando para aquele mar muito azul. Chegou bem perto do caboclo e puxou
conversa:
-- Muito bonito tudo por aqui...
-- É... - disse o caboclo, sem tirar os olhos daquele mar.
-- Tem muito peixe nesse mar?
-- É só jogar a rede e pegar quantos quiser.
-- Por que você não pesca bastante?
-- Pra quê?
-- Ora, você pega um montão de peixes e vende.
-- Pra quê?
— Com o dinheiro desses peixes compra uma canoa maior, vai mais
fundo, e pega mais peixes ainda.
-- Pra quê?
-- Com o dinheiro você compra mais um barco, pega mais peixe e ganha
mais dinheiro.
-- Pra quê?
— Você vai juntando cada vez mais dinheiro, compra cada vez mais
barcos, até chegar um dia que você terá uma indústria de pesca.
— Pra quê?
— Ora, meu homem, você então será um homem poderoso, um homem
rico, terá tudo o que quiser, tudo o que sonhar, poderá comprar um iate como o
meu, poderá comprar uma ilha como esta e então ficar o resto da vida descansando,
sem preocupações...
— E o que é que eu estou fazendo agora? - respondeu o caboclo.
Você percebeu, Tina? A felicidade está onde a colocamos; no entanto,
geralmente, não a colocamos onde estamos, não é verdade?
A felicidade, conforme afirma o autor, é um estado de espírito, que
depende do nosso modo de ver as coisas, de como vivemos o presente, prestando
atenção no que realmente está nos acontecendo de bom e de belo. Neste caso, tenho
a impressão que uma simples rede pode trazer uma sabedoria e uma plenitude maior
do que um lindo iate navegando por esses mares da vida afora... Vamos
meditar sobre isso. O que você acha?
Maria Helena Corazza
Praeclarus/Piracicaba/SP
333@merconet.com.br

22

POETAS DE TODO BRASIL

RECORDAÇÃO.
Como é belo recordar
Os dias que não voltam mais...
E como é triste sentir saudades
De alguém que não tenho mais...
Como canta a saudade,
Daquelas tardes de agosto...
Tudo era sorriso, tudo era beleza
Pois eu tinha o seu gosto...
Ainda sinto saudades
Daquela noite de festa...
Não era sábado e nem domingo,
Mas sim uma noite como esta...
De mãos dadas apaixonados,
Andávamos pelo jardim...
A banda tocava pra gente,
E você sorria pra mim...
Mas tudo nesta vida passa
E tudo o tempo consome,
Pois o tempo voa, ruge e foge...
Atenua a dor, apaga a tristeza
E deixa um pouco a saudade
E a esperança um dia morre...

O IPÊ AMARELO

NOTAS PRECIOSAS

Inverno. Frio, garoa triste, dia escuro..
Não há verde, não há flores,
Pois elas decerto dormem,
Se recolhem até a primavera.

Notas tristes... Sim, pensei
ao ouvir um som ecoar...
Mas tudo veio-me a encantar,
que no momento, calei!
Coloquei-me a observar
como é lindo sim, tocar
a melodia... E fiquei...
Calada a observar,
assim vim a me emocionar
que pra sorrir, pra chorar
de muito pouco precisei...
Só fez bem compartilhar
com a música, trilhar,
bons momentos, os quais busquei...
Aquilo fez-me parar
toda a vida observar,
ajudando-me a chegar
à conclusão de que cheguei:
Onde houver música ao ar,
que é muito bom... Podes aguardar
e encontrarás o que encontrei!

Mas bem no meio da praça,
Uma árvore frondosa
Perdera as folhas e ficou sem vida,
Rebenta em mil botões.
Já enfrentou o outono
Que derrubou as folhas
ressecou os ramos e não se abateu.
Agora no inverno as flores douradas
Embelezam a praça e alegram a rua.
Na primavera, modestamente
Cobrirá de ouro o chão
E permitirá que outras
Fores sejam então admiradas.
Depois, chegando o verão, a folhagem
Oferecerá com certeza,
Sombra amiga e acolhedora.

Mas tudo deve morrer,
E tudo deve acabar...
E um dia se Deus quizer,
Em mim você vai lembrar...

E novamente o outono a despirá
O inverno a fará reviver
E durante a primavera
Cederá o seu lugar para outras flores.

Vai lembrar daquele amor,
Que tão humilde e sincero...
Nunca lhe deu tristeza,
E você vai dizer então,
“De novo aquele amor eu quero...
Eu quero aquele amor,
Que era sincero como Romeu”
E as lágrimas dos seus olhos,
Dirão então,
-- Que pena, ele já me esqueceu...

Assim também em minha vida,
No inverno procuro sorrir.
O outono não me assusta,
Pois tenho firmes as raízes.
No verão com os amigos,
Partilho a luz e o calor
E ao chegar a primavera abro o coração
Para colher as flores frescas e perfumadas
Que a vida me enviar.

Luis Antonio Pereira da Silva
Praeclarus/Capivari/SP
luispereira4561@yahoo.com.br

POETAS DE TODO BRASIL

Maria Antonina de Lima Soldá
Conselho/São Paulo/SP
nina.delima@hotmail.com

Maria Gertrudes Horta Greco
Conselho/Guaratinguetá/SP
SUTILEZAS
Pequenos gestos
mudam de significados
Um telefonema
em horas inusitadas
sentido como amor,
lembrança saudade
vira ciúme, controle
falta de liberdade
quando o amor acaba
Maria Angélica B. dos Santos
Praeclarus/Belo Horizonte/MG
bilah.bernardes@gmail.com
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PALAVRAS DA NATUREZA
Todo dia espero o sol brilhar,
E em sua despedida se esconder,
E espero o clarão do luar
E um novo dia amanhecer.
Oh! homem que esperei nascer,
E que te abracei no teu chegar,
Que te amei no teu crescer,
Que te ouvi no teu chorar!
Cuida-me homem, não descansa!
Sou perfeição da obra divina,
Sou a natureza e a esperança,
E do meu Criador, obra prima.
Já não sinto mais alegria,
Perde a beleza o infinito,
Tudo me destrói, nada cria,
Ouça meu choro... meu grito.
As águas que vão sumindo,
São minhas lágrimas secando,
Pois, meu Mestre que já vem vindo,
Encontrar-me-á, agonizando.
Não vês minha beleza ao fim?
Peço, clamo por socorro...
Olha, olha homem para mim!
No silencio, deliro... logo eu morro.
Moacir Zatarin
Conselho/Paraisópolis/MG
A FLOR
Num jardim, próximo à minha casa,
uma flor despertou a minha atenção.
Sua beleza, além de encantar-me,
atraía beija-flores e borboletas
os quais, no cair de tarde, voavam,
com majestade, à sua volta.
Marco Maurer Dalla Vecchia
Praeclarus/Porto Alegre/RS
guy.fl@hotmail.com
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PARTICIPAÇÃO

Participo da ordem velha
Na nova vida que vem
— E canto como cantei
Quando estivemos perto.
— E rio como ri
Quando a alegria era geral
— E me alegro como fiquei
Quando havia motivos.
— E choro com chorei
Quando eles morreram
Com canções participo ter amor,
O maior possível.
Para dar a quem quiser amar.
— E cantar comigo
A nova era.
— E rir comigo
De tudo ou de nada.
— E andar comigo
Livre pela estrada
— E olhar as flores
Com a satisfação.
Com canções vou tentar
Esquecer o ódio que guardei.
Paulo Alberto Garbus
Praeclarus/Curitiba/PR
epgarbus@gmail.com

AVISOS
Tantos perigos términos avisos
aviões em voos atrasados
multicoloridos pássaros aos gritos
a gravata teimosamente colocada
sobre o ombro o mico pequeno
exótico animal rosna seu medo
de estar indo embora
todos avisos terríveis sinais
sobre a sina o destino as razões
da chegada no avançar constante
a sobremesa flutua no prato
a gordura se faz constante
o grito do pássaro avisa estar de volta
sua viagem terminou da mesma maneira
com que acordam as mulheres amanhã
será o dia de realizar os pedidos aguardar
contrito que além da porta olhem o aviso.
Pedro de Quadros Du Bois
Praeclarus/Balneário Camboriu/SC
pedro_dubois@terra.com.br

DESVIRTUALIZE

DIVERSIDADES

Viu a vida passar
mas não sentiu
manhã de sol
noite de luar
parecia não se importar

A nossa diversidade
é vinda de nossa desigualdade.
Irão os homens se igualar
ou se separarão para sempre.
Unidos pelo ódio ou pelo amor,
irradiará a alegria ou irá à paz sabotar.

forçado, um dia, ele saiu
saiu de seu mundo
para conhecer o mundo
Maria Eduarda Leiria Oliveira
Praeclarus/Porto Alegre/RS
marialeiria@icloud.com

Pedro Henrique Delgado Zeni
Praeclarus/Porto Alegre/RS
pedrozenidelgado@gmail.com

ETERNA PRIMAVERA
Flores, cores e amores,
eterna primavera
que me revigora
e deixa-me mais bela.
Primavera, estação
que desperta
o calor do amor.
Flores mostram valores,
mas também dores.
Dependendo da cor e do tipo,
as flores expressam
sentimentos diferentes.
Eu estou aguardando
por um mundo
com mais amor e flores.
Maria de Lourdes S. Rossi Machado
Praeclarus/Porto Alegre/RS
alunamariarossi@hotmail.com
O RELÓGIO
Velho relógio de parede altivo,
tarde dormita na moldura fria;
cedo palpita em tom evocativo,
num eucológio anunciando o dia.
Às vezes, creio que ele é um ente vivo,
um anjo à toa que a memória cria...
Salta, anda, voa... Canta sem motivo...
E agrada em cheio sua voz macia!
Gentil assim, terá crenças?... Bondade?...
Eis que o jardim trescala uma saudade!
Surge de luto um sonho fenecido...
Num gesto bruto, atira o objeto fora!
Na agitação, o tique-taque implora...
Treme, no chão, meu coração partido...
Reginaldo Costa de Albuquerque
Conselho/Campo Grande/MS
reginaldoalbuquerque@uol.com.br
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ETERNO
Estou presa ao núcleo
De um labirinto...
Nem sei mais o que sinto,
Se foi o destino
Que me trouxe a esse caminho,
Ou se o amor insiste
Em brincar comigo.
Sinto-me acabada.
Sinto sua falta;
Sei que é o amor
Que atormenta minha alma.
Festejei o amanhecer,
Mas quando acordei
Me vi sem você.
Tentei festejar o meu viver,
No entanto, não consegui,
Pois, meu viver é você!
Sílvia Alessandra P. da Silva
Conselho/Piracicaba/SP
silvinhaalessandra@hotmail,com
COMPULSÃO POÉTICA
Acabei de escrever um texto
e, no final,
pareceu-me uma poesia.
Com rimas e mensagens,
virou uma sinfonia.
A cada palavra,
outra ideia surgia.
E, involuntariamente,
fiz uma poesia.
Renata Machado G. Cardoso
Praeclarus/Porto Alegre/RS
renatamgc343@gmail.com
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LIXO HOJE É DINHEIRO

Assisto como todo cidadão de Piracicaba, a notícia de diversas
discussões, painéis e reuniões sobre resíduos sólidos em nossa cidade. Piracicaba tem
tratado a água e esgoto de forma louvável e busca alternativas em estudos para outros
dejetos. Em que pesem sabermos que nossos representantes possuem toda boa intenção
do mundo, gera algumas dúvidas, talvez por nosso desconhecimento claro, sobre a
intenção da cidade em aderir ao Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos
Sólidos da Região Metropolitana de Campinas), projeto de lei levado à Câmara
Municipal pela Prefeitura de nº 52/2018. É notório que este consórcio possibilitará a
recepção de lixo de outros municípios por aqui. E nada é gratuito. Estamos falando de
divisas. Dinheiro. O meio ambiente como quase sempre, é atingido sem piedade. Vozes
falam em diminuição de vida de nossos aterros sanitários. Há posturas jurídicas
contrárias à adesão pela falta de clareza no texto. Recentemente se conseguiu impedir,
uma inserção imobiliária que impactaria na água coletada para o município e também
com claros reflexos em aumento de lixo sólido pelo adensamento populacional no
local sem uma planificação clara e infraestrutura necessária.
Para quem não sabe em 2010 o Brasil aprovou a nova Política
Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma revolução em termos ambientais. Os prefeitos
não podem mais ficar omissos em relação ao lixo, se tornou obrigatória a sua coleta e
proibido o seu descarte em lixões. Outra informação importante para nossa população
diz respeito ao lixo hospitalar. Nossa cidade no quesito saúde não contempla somente
aos munícipes mas, uma população grande de nosso entorno. E exportamos todo lixo
hospitalar que geramos aqui. Hoje Piracicaba destina ao vizinho algo que quer descartar.
E pagamos por isso. Caro? Desconheço. Talvez seja o momento de se discutir como
um todo e não só esta adesão em consórcio. O que deveríamos pautar é como outros
atores no mundo lidaram com o tema e problema. E, com uma pesquisa rasa, nossos
olhos se voltam para uma solução muito bem adotada e de sucesso. Incineração. A
região de Munique, na Alemanha, aprendeu a usar a riqueza que está no lixo. O país é
considerado modelo quando o assunto é incineração.
A 30 km do município, na zona rural, o incinerador de
Geiselbullach é considerado um modelo de eficiência na queima do lixo e no
aproveitamento da energia que ele produz. O processo permite a separação e a correta
destinação dos resíduos (materiais recicláveis) hoje depositados em lixões e aterros e,
mais que isso, a utilização dos rejeitos (o lixo propriamente dito) como matéria-prima
para a geração de energia elétrica, bem como o tratamento e reuso da água extraída
neste processo. O processo WPC é um desenvolvimento avançado do sistema WTE –
Waste to Energy, ou Energia a partir do Lixo – que já está bem disseminado na Europa,
Japão, China e Estados Unidos, ao passo que no Brasil esta opção sequer começou a
ser discutida. O Japão, enfrentando sérios problemas de espaço para depositar o lixo
urbano, foi o primeiro país a incinerá-lo em caldeiras gigantescas, aterrando as cinzas
em alguma ilha mais isolada – e nisso foram seguidos pelos americanos. Partiu dos
alemães, ao perceberem que se estava queimando gás e óleo para queimar lixo, a idéia
de recuperar a energia (WTE). Hoje existem cerca de 700 usinas de incineração com
geração de energia WTE espalhadas por Europa, Japão, China e Estados Unidos.
A tecnologia é segura e com a evolução, afastou quase que por
completo o medo do resíduo do incinerador no ar das cidades. Há usinas queimando
até mil toneladas de lixo por dia, mesmo no centro de cidades como Viena, Osaka e
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Zurique, sem qualquer problema de odor ou poluição. Um aterro hoje polui muito mais
que uma usina. Os defensores do atraso, visão do autor, perseguem resolver os problemas
sem qualquer evolução. Não se sabe se por ignorância no tema. Não seria possível. A
tecnologia aqui apontada não está longe do Brasil.
Nem de Piracicaba. Muito menos de Campinas que encabeça o
consórcio. Há brasileiros bem envolvidos no tema. Somente para citar há o professor
Sérgio Augusto Lucke que desenvolveu sua tese: “O resíduo sólido urbano como fonte
renovável para geração de energia elétrica: aspectos econômicos e socioambientais”
da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo (FEC/UNICAMP) com
muita experiência no tema. É empresário do setor há 40 anos. Fala com propriedade.
Isso sem mencionar a engenheira química Bárbara Maria Borges Ribeiro que
desenvolveu equipamento compacto de incineração catalítica que não exige um sistema
central de coleta de vapores. O trabalho, realizado junto ao Departamento de Engenharia
de Processos da Faculdade de Engenharia Química (FEQ) da Unicamp, teve orientação
do professor Edson Tomaz e colaboração do professor Jefferson Ferreira Pinto.
O trabalho foi premiado em Pittsburgh, Pensilvânia, (EUA), como
melhor na categoria de mestrado. A alternativa apresentada, pode gerar recursos ao
município, e fazer cessar a exportação no caso do lixo hospitalar. Inclusive, além da
energia gerada poder-se-ia vender o serviço aos municípios menores e mesmo, sim,
agir em consórcio para construção da estrutura. O estudo é sempre a melhor
forma de enfrentamento dos problemas. Humildade, coragem e boa
vontade devem ser lema em sociedade que tanto hoje em dia brada por
sustentabilidade.
Rogério dos Santoss Gonçalves
Conselho/Piracicaba/SP
advrofgo@gmail.com
RENASCER
FELICIDADE INTERIOR
Sensação agradável
de paz, de harmonia
e de tranquilidade
que vivencio
quando nada me perturba
ou incomoda.
Felicidade interior: respeito,
amor e dever cumprido.
Victória Santini
Praeclarus/Porto Alegre/RS
vicasantini@icloud.com

Estive a teu lado e não te vi,
toquei tuas flores, senti o perfume,
vi tuas estrelas iluminando
e mesmo assim, não te reconheci.
Se cega, sensibilizaste-me o toque
para olhar sem ver e,
se surda, perceber sem escutar.
Em ti velejo o meu barco,
pairo sobre suas águas puras,
atraco em teu porto seguro,
sacio-me em teu oásis
sem nada temer...
Renascer... Contigo sou forte,
vibrante, exalo fluidos de paz, bem querer,

Teresa Picinato
Colegiado/Piracicaba/SP
tpicinato@uol.com.br

