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Aonde tem Cultura,
  O Gente da Gente
              está presente



 Rotary é uma organização Internacional fundada em 1905. É 

uma rede global de voluntário, integrada por líderes profissionais, 

empresários e comunitários dedicados à prestação de serviços de 

serviços humanitário, que incen�va a prá�ca de altos padrões 

é�cos, o companheirismo e a promoção a paz e boa vontade no 

mundo.

Implementam grande 

variedade de projetos de 

prestação de serviços, local e 

i n t e r n a c i o n a l m e n t e , 

destacando assuntos como 

o combate à pobreza , 

s a ú d e ,  f o m e s , 

a n a l fa b e � s m o,  m e i o -

ambiente e erradicação 

da paralisia infan�l do 

mundo.
A nossa principal 

meta é erradicar a pólio.
Josué José da Silva 

Governador  2018/2019    

Marly Ribeiro Instrutora 

Distrital –2018/2019 

Congrega 1,2 milhão de líderes em 

217 países e regiões geográficas, 

distribuídos em distrito, o nosso é o 

4.390, que engloba, Alagoas, 

Sergipe e parte da Bahia.

CAPA:

Distrito 4.390

JOSUÉ JOSÉ DA SILVA e

CÍCERA OLIVEIRA

 Casal Governador 

de Rotary Interna�onal - 

Distrito 4.390 ( Alagoas,  

Sergipe e Bahia (parte), 

empresários inseridos no 

mercado de ó�cas, com  

lojas em todo estado,  

m o s t r a m - s e  g r a n d e s  

incen�vadores da Cultura  

p a t r o c i n a n d o  v á r i o s  

e ve nto s  e m A l a g o a s . 

Governador  2018/2019, 

J o s u é  J o s é  d a  S i l v a , 

indicado pelo Rotary Club 

de União dos Palmares  

foi eleito em convenção 

nos Estados Unidos e 

empossado em Maceió 

d u r a n t e  e v e n t o 

no Iate Clube Pajuçara 

com a presença demais de 

500 Rotarianos de todo o 

B r a s i l .  O  d i n a m i s m o 

e m p re s a r i a l  d o ca s a l 

G o ve r n a d o r p ro m e te 

uma «grande gestão» em 

Rotary. 

Alvíssaras, Josué e 
Cícera!





                                                                            

Apresentação

em se firmando no meio da intelectualidade alagoana, como veículo Vde comunicação, a Revista Cultural GENTE DA GENTE. 

Já agora na sua quarta publicação, e desta feita reves�da, ainda mais, do 

propósito de con�nuar divulgando e integrando ar�stas das belas-letras e de 

outras vertentes culturais, além de admiradores das artes em geral. Sinte�zando, 

desse modo, uma linha editorial que, como periódico, encerra a preocupação e a 

responsabilidade de manter acesa a chama da cultura, mormente para deleite dos 

aficionados pelas artes literária e pictórica. Dessa forma a revista vem se tornando 

um marco que visa preencher lacunas na vida literária local e de alhures. 

Flagrantes o cuidado e o zelo de todos que têm trabalhado para o desiderato de 

manter circulando e com boa aceitação, a já esperada Gente da Gente, que se 

reveste a cada edição de novos elementos gráficos e literários, com vistas a 

propalar sobremodo prosa e poesia, e com isso agradar ao seu público alvo. Além 

de es�mular o surgimento de novéis talentos. Sendo, portanto, proeza elogiável, 

manter-se lutando a favor da " expressão da vida" ou "de um ideal de beleza nas 

obras humanas" que a fazem elemento de prazerosa leitura.

Os registros iconográficos que ilustram os textos, sob o ponto de vista 

memorialís�co, são contribuições consideráveis para pósteros pesquisadores e 

historiadores que pretendam amealhar conhecimentos sobre nossos 

conterrâneos e sua contemporaneidade literária. Afirma-se com certa razão que: 

" tudo que for escrito um dia será lido", e os registros da sanha humana através das 

artes se configuram importantes elementos de pesquisa. Sob essa ó�ca, roga-se 

alvíssaras a todos mecenas que não medem esforços para presentear novo 

número da revista Cultural Gente da Gente. Os colaboradores, no mais das vezes 

membros de Academias de Letras, têm sido arautos incansáveis dos obje�vos a 

que se propõe esse singular instrumento de divulgação das artes.  O inegável 

entusiasmo e a exortação embu�dos nesta edição fazem da revista uma gema 

preciosa dentre as publicações similares, por possibilitar leituras presentânea e 

de especial lazer, com isso angariando mais confiança e credibilidade.

                                                                                                                        

 Escritor / Poeta
Juiz de Direito

Claudemiro Avelino
de Souza
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                        Iliana Manhães                                                          

Revejo foto em preto e branco
                  da menina de cabelos lisos e olhar sagaz.

                                       Ora de havaiana... Odalisca...

         MUTAÇÃO

                                       Ora de baianinha... Bailarina
Sempre carnavais!

             

                    Fantasias... Fantasias de fato.

                                        Revejo fotos da menina-moça
                                        em preto e branco ou a cores.

                                        Fotos de debutante,
                                        Cabelos lisos, negros, olhar fugaz.

                                         semblante dócil e olhar...

                                        da excursão do colégio,
                                        da formatura do ginásio,
                                        Sempre sorrisos!
                                        Ilusões... Ilusões de fato.

                                         Revejo, ainda fotos da jovem
                                         de cabelos longos,

                                         Não defino a expressão do seu olhar...
                                                      Sempre dúvidas...

                                         Vejo, agora as fotos coloridas

                                                Vejo no seu olhar
                                                 Poesia... Poesia de fato.

                                                      Incertezas... incertezas de fato.

                                         das fantasias, das ilusões, das incertezas.

                                         da mulher madura.
                                         Seu olhar é cúmplice

                      

                                       

                                         Vejo neste olhar complacência.

Iliana Manhães
Pedagoga / Poeta

Par�cipa de Centros Culturais
 em Niteroi, onde nasceu e reside
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 A Prefeitura local, por intermédio do Prefeito David Brandão e seu dinâmico Secretário de Cultura Jader Tenório, 
entregou ao público a Casa de Cultura devidamente restaurada. Logo pela manhã, a Banda de Pífano, comandada por seu 
velho Maestro e o tradicional Guerreiro, emprestaram um brilho invulgar a inauguração no prédio da an�ga Intendência. 
Discursos, poesias e um bom REGA BOFE, completaram as etapas das Solenidades programadas. A eminente figura do 
renomado Médico Jose Maria de Mello, recebeu uma merecida homenagem póstuma, representado por seu filho 
Agrônomo Dênis Portella de Mello.
 Este ar�culista, acompanhado do Dr. Ubiratan Jatobá e sua consorte Dra. Nadja Jatobá, esteve presente a todos os 
atos, hospedando-se na Mansão do Dr. José Celso Passos e sua gen�l Esposa Dra. Edna, situada no Povoado Bananal, que 
abrigou e ainda abriga nomes ilustres, destacando-se atualmente o próprio Dr. Celso, o Jornalista e Escritor Jair Pimentel, a 
Dra. Eleusa Passos Tenório e outros que a memória no momento não captou. Igualmente convidados os Drs. Ednardo 
Cabral, Marcio Pinto, Sergio Nobre, Benício e suas respec�vas esposas, bem como Dr. Alexandre Nobre.
 Neste mesmo conceituado Jornal, escrevi alhures um ar�go envolto em saudades de um tempo que jamais 
retornará. Fiz alusão à es�mada Escola Normal Rural “Joaquim Diegues”, casarão que merece mais cuidado, por sua 
importância histórica, localizada na Praça Apolinário Rebelo. Não olvidei os instantes alegres e descontraídos das festas de 
Natal e Ano Novo. Ficávamos na acima referida Praça paquerando as diver�das jovens e me recordo dos colegas Arany 
Brandão, Carlos do Firmo, Isnaldo Malta, Antonio Brandão, Presideu, Dimas Brandão (elegantemente ves�do de Branco e 
pai do atual Prefeito David Brandão) e outros que este espaço não comporta registrar. Formávamos a turma dos “Ca�vos 
das Nove”, isto é, nossos Genitores nos obrigava retornar ao lar nesta hora. A missa na Igreja Matriz, também obrigatória e 
o comparecimento ao Bar do Wilson, para uns goles  de Cuba Libre, uma ro�na. Verba curta, pois sem recursos para bancar 
farras, aliado ao rigor na criação dos filhos.
 Nunca é demais prestar justa homenagem aos que honraram a querida Viçosa em todas as a�vidades humanas: 
Evilásio Tôrres, Aloysio Vasconcelos, Jose Maria de Mello, Teotônio Vilela (o menestrel), Jose Pimentel Amorim, Theo 
Brandão, Ismael Brandão, Padre Jatobá, Cônego Machado, Ivan Vilela, Ex-Prefeito Flaubert, Jose Pimentel Santos, etc, etc.. 
Vale idealizar um novo Encontro, mesmo sem ser na Emancipação, pois é salutar ao espirito e purificação da alma.

                                                            

o úl�mo dia 13 de outubro de 2017, a minha adorada Viçosa se engalanou para festejar a sua Emancipação NPolí�ca. Ao lado deste Evento, um outro de enorme valor histórico aconteceu:  O V ENCONTRO DOS FILHOS E 

AMIGOS DE VIÇOSA. A Comissão Organizadora composta das ilustres conterrâneas Ariana, Mazé, Lucinha e Julita, realizou 

um trabalho digno de encômios, levando para o Clube Social um número expressivo de Viçosenses e amigos da terrinha. A 

festa, animada por músicas da época, prolongou-se até 19:00hs, cercada de entusiasmo, num clima afe�vo, confortante e 

animadíssimo.

Oduvaldo Persiano

Oduvaldo Persiano
   Magistrado Emérito

Viçosa

Escritor / Poeta

«VIÇOSA - ATENAS DE ALAGOAS»
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Os antecedentes históricos do nosso Sistema 
Penal, trazem situações interessantes que fazemos 
registrar resumidamente neste breve espaço. 
Vejamos: No Código de 1890 (artº 27, par. 1º), até os 09 
anos de idade era indiscu�vel a irresponsabilidade do 
menor infrator. Já entre os anos 09 e os 14, dispunha o 
Juiz de Tarbítrio para verificar se o menor cometera 
com discernimento o crime. Entretanto, tal disposi�vo 
foi revogado pela Lei nº 4.242, de 05.01.1921, ficando 
estabelecido que o autor de crime ou contravenção, 
nessas faixas etárias, não seria subme�do a processo. 
Este princípio foi acolhido pela Consolidação das Leis 
Penais.

Segue-se o Estatuto Penal de 1940, dispondo 
em seu ar�go 23 que “os menores de dezoito anos são 
penalmente irresponsáveis”. Com isso, adotou-se uma 
presunção absoluta de inimputabilidade (juris et de 
jure), plantada em mero critério biológico, sem admi�r 
prova em contrário. De seu turno, o Código de 1969, no 
ar�go 23, inovando nesse par�cular e demonstrando a 
consciência do Legislador da época, entendeu que o 
menor entre 16 e 18 anos, que revelasse suficiente 
desenvolvimento psíquico para entender o caráter 
criminoso do fato e pudesse determinar-se na 
conformidade de tal entendimento, responderia 
penalmente pelo crime.

Os meios de Comunicação, atuantes e 
vigilantes, graças ao Regime Democrá�co que ainda 
impera aqui, trazem ao nosso conhecimento, no dia-a-
dia, fatos repugnantes (as mortes injus�ficadas dos 
filhos do Dr. Ronald Mendonça são um lamentável 
exemplo). Nos grandes centros, destacando-se São 
Paulo e Rio de Janeiro, então, a violência alcançou 
níveis insuportáveis. Os mo�ns constantes na FEBEM, 
mostrando às claras os comportamentos de jovens, 
sugerem um repensar na legislação penal brasileira.

Os episódios que se sucedem, sem tréguas, 
enlutando famílias, roubando vidas 

preciosas, intranquilizando a sociedade, desafiando 
Governos, enfim, causando um clima de insegurança e 
revolta, têm provocado reações, as mais diversas, ao 
ponto de já se imaginar com acentuada consistência, a 
implantação no Brasil da pena de morte ou mesmo 
prisão perpétua.

Contudo, pela reforma introduzida em 1984, 
surge o ar�go 27 da Lei  Substan�va Penal, 
determinando que “os menores de 18 (dezoito) anos 
são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às 
normas estabelecidas na legislação especial”, 
representada, na hipótese, pela Lei nº 8069, de 13 de 
julho de 1990, o denominado Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Embora sendo tratada como a melhor 
maneira de cuidar dos interesses do menor, inclusive 
no que per�ne ao Infrator, da�ssima venia do 
entendimento que respeito, nesse sen�do, sempre 
nos  pos ic ionamos contrar iamente a  certos 
disposi�vos que julgo paternalistas.

I - advertência;

V - inserção em regime de semiliberdade;

II - obrigação de reparar o dano;

IV - liberdade assis�da; 

VI - internação em estabelecimento educacional.
 Mesmo sendo a penalidade mais grave, o 
internamento do menor infrator, conforme mostra o 
parágrafo terceiro, do ar�go 121, do mesmo Diploma 
Legal, não poderá ser superior a 03 (três) anos. Vale 
dizer que, ainda que tenha sido pra�cado um crime 
hediondo pelo menor e este esteja no limite máximo 
para alcançar a maioridade, isto é, 17 anos, 11 meses e 
29 dias, será liberado ao completar 21 (vinte e um) 
anos. Vejo nisso, ao contrário do que pensou o 
legislador ordinário, uma maneira es�mulante à 
con�nuidade do hábito criminoso e ilegal. Ora, se o 
exercício do voto, fato importante, é deferido após 16 
(dezesseis) anos, não há 
c o m o  e s t a b e l e c e r 
d i f e r e n c i a ç ã o , 
prevalecendo, In Casu, o 
consagrado princípio da 
isonomia, permi�ndo-se, 
inclusive, que possa o menor 
dirigir veículos depois de 
completar tal idade.

III- prestação de serviços à comunidade;

Em verdade, o ECA veio inspirado em legislação 
de outro mundo e sua adaptação aos costumes, 
cultura e colonização deste País, não trouxe até agora 
os bene�cios esperados. Se houve conquista em certos 
momentos, a prá�ca induz imaginar que uma reforma 
no sistema torna-se urgente e salutar, para o bem 
mesmo do menor que se envolveu na prá�ca de 
delitos. Basta, pois, para exemplificar, a enumeração 
das penalidades que o aludido Estatuto impõe, 
previstas no ar�go 112, sob o �tulo: DAS MEDIDAS 
SÓCIO-EDUCATIVAS.

MAIORIDADE  PENAL

Magistrado Emérito 
Membro  Efe�vo:
Academia de Letras dos Masgistrados
Academia Maceioense de Letras

Oduvaldo Persiano
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Lenita Cunha
Empresária / Pedagoga

Poeta / Escritora

O crescimento populacional sustentável é 
atualmente um dos assuntos mais 
preocupantes da atualidade. 

Economizar água e energia. 

(Algumas levam mais de 400 anos para 
decomposição)

Andar a pé ou de bicicleta. 

Pequenas ações podem fazer grandes 
diferenças. - Diminuindo um simples consumo 
de beber líquidos com canudos plás�cos 
estamos evitando que 100 mil toneladas ano, 
cheguem aos oceanos.

Fauna e flora com muitas espécies que hoje já 
foram ex�ntas. 

O ser humano vem ao longo da sua existência 
explorando os recursos naturais do planeta 
Terra.

Um século depois a população mais que 
dobrou e já ultrapassamos os 7 bilhões. 

Precisamos urgente de a�tudes individuais e 
cole�vas de sustentabilidade que promovam a 
preservação da vida no planeta. 

Com conscien�zação e educação ambiental 
poderemos criar uma cultura de preservação 
favorável à con�nuidade das espécies. 

Em um mundo com tanta gente, nunca fomos 
uns dos  outros tão dependentes !

No início do século XX éramos dois bilhões de 
habitantes. 

De acordo com cálculos de especialistas, nosso 
planeta estaria apto a suportar 3,5 bilhões de 
habitantes. 

Calcula-se que 10 milhões de toneladas de 
materiais plás�cos cheguem aos oceanos 
anualmente.

Havia vastas florestas, pouca poluição nos rios, 
mares e meio ambiente, pouca quan�dade de 
emissão de gases poluentes e 
consequentemente um baixo índice de 
contaminação do solo e das águas. 

Os recursos de um planeta sustentável estão se 
exaurindo muito rápido e o futuro da 
humanidade está a depender de nós. 

Precisamos cuidar do futuro da nossa geração 
e das próximas. 

-Economizar em todos os setores, evitando 
compras desnecessárias, troca de aparelhos 
eletrônicos desnecessárias e acúmulo de 
quinquilharias. 

- Diminuir consumo de embalagens plás�cas. 

- Reciclar e aproveitar o que for possível. 

- Evitar uso de substâncias tóxicas que agridam 
o meio ambiente e contaminem o solo.
- Plantar árvores,  reflorestar,  conservar, 
adquirir hábitos de hortas caseiras etc.

Um bebê gasta em média de 5 a 8 mil fraldas 
até aprender usar o banheiro, lembrando que 
o plás�co pode durar até 400 anos no meio 
ambiente. 

Jardim do cosmo! 

Aqui é nosso lar,
não existe outro lugar

Nuvens brancas e céu azul

- Doar o que não está sendo usado para 
reaproveitamento. 

Animais,  árvores, flores e vegetais .

que possamos ir morar.

-Pagar contas on line.
- Evitar uso de fraldas descartáveis.

Planeta Terra 

São estas e outras ações, dentro da 
cria�vidade e consciência de cada um que 
podemos salvar a vida do nosso lindo e 
encantador planeta azul.

               

com luz, água e ar.

VAMOS CUIDAR DO NOSSO LAR
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Cronista em Diversos Jornais

   Lysette Lyra
               Escritora / Poeta

                               Pode ser mais, mas sabe menos que eu.

 A vida está em tudo que somos e no que nos rodeia. Nas crianças que 

em alarido passam; e nos amantes que em êxtase se abraçam; na mãe 

que amamenta; no pai cansado do labor do dia a dia; nos animais que se 

acasalam; na velhinha que ora de mãos postas; nos pássaros que 

enchem o ar com seus gorjeios; nos sapos que coaxam na lagoa; nos 

peixes que, dentro dos mares, disputam a sobrevivência; na cachoeira 

que, lá na floresta, rumoreja; nas estrelas que no céu cintilam; no sol que 

todos os dias nos ilumina; nas flores que em beleza nos encantam; nos 

insetos que lhe sugam o néctar das corolas abertas; nas aves que tecem 

seus ninhos, cuidadosamente,  sobre as árvores; no homem que cultiva  

a  terra;  no medico que  os  doentes  alivia;  no  trabalhador  que labuta 

nas empresas; no homem que sonha com o futuro; no amor em  todas as

 Tenho fé em que algum dia os povos aprendam a se amar; que a ganância dê lugar ao altruísmo; que a 

retidão tome o lugar da improbidade; que o homem saiba encontrar a verdadeira felicidade nas pequenas 

coisas que estão à sua frente e que, às vezes, ele nem as vê, mergulhado nos seus pensamentos exclusivistas.

                               Pra quem amou, pra que chorou, pra quem sofreu”.
                               Porque a vida só se dá pra quem se deu

 Vamos comemorar esse milagre magnifico, essa dádiva admirável que recebemos do Pai, com os 

sentimentos bons, com o entendimento entre nossos semelhantes ajudando aqueles que sofrem, espalhando 

no mundo os ensinamentos que recebemos do Senhor, orientando o ser humano pelos caminhos da virtude, 

livrando-nos dos egoísmos, fazendo da vida um eterno prazer espiritual.

 Dizia Vinicius de Moraes:

        suas formas. Tudo isso é a vida real e irrestrita que vem desse  Deus que em tudo habita!

 Vamos celebrar a vida, porque ela é apenas uma passagem, curta e rápida, mas que pode ser tão bela se 

todos se esforçarem para que ela assim seja!

 Que os nossos semelhantes aprendam a valorizar cada dia, cada hora que Deus lhes permitiu viver!

                             “Quem já passou pela vida e não viveu

Vida: esse dom que nos foi dado por esse Deus que tudo cria! O dom de amarmos, de trabalharmos 

para conquistar nossos sonhos ou, apenas, para sobreviver. 

Esse dom que nos faz sentir, que nos faz distinguir o belo nas pequenas 

coisas que acontecem diante de nós!

             Lysette Lyra
                   Escritora / Poeta

CELEBRAÇÃO DA VIDA

Cronista em vários jornais
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24/11/2017 Poder Judiciário do Estado de Alagoas

http://www.tjal.jus.br/comunicacao2.php?pag=verNoticia&not=12308

Tweetar

Notícia

Geral - 22/09/2017 - 23:21:48  

 Presidente Otávio Praxedes destaca seu apreço pela cultura ao ser

homenageado  

Grupo Cultural Gente da Gente agraciou o desembargador com a Comenda Comemorativa do Centenário do Procurador de Justiça

Manoel Neo Fonseca 

Seguir @TJALagoas 6.163 seguidoresCurtir 3 Compartilhar

    O desembargador Otávio Leão Praxedes, presidente do Tribunal de Justiça de

Alagoas (TJ/AL), foi homenageado, nesta sexta-feira (22), com Comenda

Comemorativa do Centenário do Procurador de Justiça Manoel Neo Fonseca. O

evento, realizado no Hotel Ponta Verde, também marcou o lançamento da

terceira edição da Revista Cultural Gente da Gente.

    Durante a solenidade, o presidente Otávio Praxedes destacou seu apreço pelas

artes e literatura. O desembargador ainda lembrou que, desde a época em que

foi presidente da Associação Alagoana de Magistrados (Almagis), sempre apoiou

a realização de atividades culturais na instituição.

    “É muito importante para mim porque estou sendo agraciado com uma

comenda de uma instituição cultural da nossa terra Alagoas. Eu me sinto muito

contente porque estou no meio cultural, o qual me identifico muito. Esse

reconhecimento a minha pessoa hoje, é também um reconhecimento à

instituição Poder Judiciário e eu gostaria de compartilhar essa homenagem com

todos os meus familiares e aqueles que integram o Judiciário”, disse o

presidente.

Presidente Otávio Prax edes compartilhou a homenagem com sua família.  Fot o: Itawi Albuquer que

    Segundo a diretora da Revista Cultural Gente da Gente, Cláudia de Bulhões, o desembargador Otávio Praxedes sempre foi ligado à cultura e que foi agraciado com a

comenda que comemora o centenário de outro grande nome na cultura e na Justiça alagoana.

    Na oportunidade também foram entregues certificados aos colaboradores da revista e aos três primeiros colocados no concurso literário organizado pelo Grupo

Cultural Gente da Gente.

    “É uma revista em que as pessoas escrevem crônicas, artigos, notícias do que se passou e do que se passa na cultura em nosso estado e quiçá no Brasil. Nós lançamos

um concurso cultural e os vencedores são de lugares diferentes. O primeiro colocado é de Feira de Santana, o segundo de Brasília e o terceiro é de Maceió, então isso

demonstra que a revista está sendo muito visualizada”, explicou Cláudia de Bulhões.

     A solenidade, promovida no salão nobre do Hotel Ponta Verde, foi acompanhada por representantes da cultura nacional e local, do Judiciário alagoano, além de

familiares e amigos dos homenageados.

 Robertta Farias – Dicom TJ/AL

imprensa@tjal.jus.br  (mailto:imprensa@tjal.jus.br)  – (82) 4009-3240 / 3141

Diretora da revista cultural Cláudia de Bulhões e o presidente Otávio Praxedes.

Foto: Itawi Albuquerque
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ada é mais es�mulante para o ser humano do que conviver num clima de felicidade, de beleza e Nde paz. Ter  sua   alma comprome�da  com  o bem e o belo

 Podemos afirmar que, os poetas vivem nessa dimensão e possuem a prerroga�va de saber mexer com 

ela sem que haja mudança em seu comportamento. É uma forma de vida despretensiosa, mas de uma imensa 

profundidade e por isso, reveste-se de uma espontaneidade e de uma fluência que fazem estabelecer 

intrínseca ligação com a própria alma, libertando-a de reações preconceituosas.

 Não importa a maneira que ela se revele. Às vezes, apresenta-se espetacular. No entanto, também 

pode aparecer em pequenas par�culas, sem contudo, perder a qualidade. De qualquer modo são 

sen�mentos que estão inseridos no fundo da alma e sem suportarem mais aquele claustro, voam em busca de 

liberdade. É como se fosse arrancado das entranhas, o que estava armazenado ao longo de uma existência. A 

alma poé�ca pode se comparar a uma ave de grande porte que sobrevoa o espaço planando pela força dos 

ventos, sem preocupação nenhuma de chegar ao des�no. Basta-lhe viver aquele momento, deleitando-se 

apenas com a aragem que lhe bate de frente e apreciando todo aquele bem estar. 

 A poesia leva você a se sen�r livre, viajando por lugares desconhecidos e belos. Algumas vezes, causa 

até controvérsias, porém, sempre se coaduna com a alma inquieta dos poetas. É através dela que se 

descobrem os próprios sen�mentos que podem estar vivendo sem uma iden�ficação. Algo como o 

desabrochar das flores que apesar de permanecerem em silêncio, na calada da noite vão lentamente abrindo 

seus tênues botões para despontarem maravilhosas, com todo seu esplendor, aos primeiros raios de sol.

 E o melhor, a poesia apresenta-se em qualquer es�lo e sempre nos deixando sensibilizados numa vida 

de perfeita harmonia, tranquilidade e prazer. Fragmentada ou não, ela traduz a auten�cidade da alma, 

deixando as pessoas felizes, livres e leves.

 Para eles não existe tempo nem idade. Seu espaço é diferente do convencional e a censura é algo fora 

de moda. Nada de errado em seu meio dissipará o sublime sen�mento de conviver com a poesia dentro de si 

num clima de tranqüilidade e liberdade.

Sensibilidade Poé�ca

Maria da Puresa Amorim

21 livros publicados 07 CD`s

Hino da Revista Cultural Gente da Gente

Hinos: Soc.Bras. de Médicos escritores- SOBRAMES

Assistente Social

Academia Alagoana de Cultura
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di�cil é classificar.

O BEIJO

Há tanta forma de beijo,

Há o simples beijo, há beijo molhado

O beijo cumprimento,
é beijo sem sen�mento.

É amor, é ternura

O beijo selinho, é beijo sem carinho.

é beijo proteção.

em forma de emoção.

é beijo ternura.

O beijo vulcão,

O beijo maternal,
é beijo sem igual.

O beijo paternal,

é forte tal como o leão.

há beijo doce, há beijo salgado.

é o beijo da paixão.
Assim todos classificados
os beijos de cada dia.

em forma de poesia.

é o beijo dos namorados.
O beijo encantado,

Que todos se sintam beijados, 

O beijo filial,

SOLDADO DE CHUVA

Quando eu era menina,

formando um grande lago,

de um tambor batendo, 

através da vidraça da janela.

e ao chegar ao chão

Depois, passada a chuva,

parecia não ter fim.
que aos meus olhos de criança,

corriam como um rio

pareciam soldados marchando,
no meio da mul�dão.

Quando voltava a chover,
as gotas do telhado,
como batalhão enfileirado

gostava de ver a chuva

Os pingos caíam do telhado,

marchavam ao som imaginário

das chuvas caindo na calçada.

Thereza de Bulhões
Poeta / Escritora

Assistente Social / Porfª História

  Academia Maceioense de Letras

Academia Alagoana de Cultura

CAIXA DE PANDORA
C

Saudade é abrir as portas do presente,
e deixar o passado entrar.
É abrir a caixa de Pandora

Depois, fecha-se novamente a caixa,
Deixando, as borboletas voarem..

jogando para o ar,
tudo que se quer apagar.

Academia de Letras e Artes do Nordeste 
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Com o surgimento da escrita todo aquele tranquilo, 

mundo tribal entrou em processo de crise. Com a escrita 

veio a cultura e mais o conhecimento do homem supera a 

sua memória, passando as prateleiras das bibliotecas.

A cada novo processo de comunicação, tudo se 

renova no seio da sociedade, inclusive e própria da vida 

do homem.

No século XV surge uma verdadeira revolução 

cultural, proporcionada pela invenção da imprensa, por 

Gutemberg. Isto gera uma nova crise: a superação da fase 

dos manuscritos. A nova tecnologia de reprodução em 

massa ensejou a possibilidade de atuar sobre um público 

cada vez maior.

       BASTA OUVIR PARA ACREDITAR NO NOVO HOMEM

Cabe então, perguntar: O homem está comprome�do com a realidade em que está inserido, 

tem consciência desse mundo totalmente novo? Não será necessário levar-se em conta o “  novo 

homem”, a reciclar-se em determinados conceitos?

A �pografia determinou profundas consequências psíquicas e sociais, alterando todos os 

padrões da cultura existente.
Nos dias atuais, vivemos uma mudança estrutural: a da comunicação eletrônica, decorrente 

da descoberta de Faraday: a eletricidade.
Enorme lista de equipamentos eletrônicos subverte o novo mundo, com a televisão 

capitaneando as ações, ditando as regras. E ainda, o radar, o cinema, a rede mundial de 

computadores, a internet, etc.
A infinidade de es�mulos comunicacionais hoje a disposição de todos nós proporcionou o 

surgimento de um “novo homem”, com as necessidades e carências completamente diferentes 

daquelas dos nossos antepassados.

A comunicação é para o ser humano elemento fundamental para o desenvolvimento 

de todas as suas dimensões, sejam em nível social, cultural, polí�co e psicológico. 

Dos primeiros sons aos sistemas e tecnologias mais 

avançadas, a comunicação está intrinsecamente ligada ao 

ser humano. E isto não é privilégio de cultura ou de um 

povo.

E é esse quadro em que nos encontramos atualmente.

Cremildo Vicente de Oliveira

Cremildo V. Oliveira
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No dia 16 de Fevereiro de 2017 ocorreu a posse solene 
da Diretoria eleita para o Triênio 2017/2020 da 

Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica de 
Alagoas - ABMCJ/AL, no Auditório da OAB/AL. Par�ciparam 
desta solenidade várias  autoridades, entre elas a Ex 
Ministra do Superior Tribunal de Jus�ça  Eliane Calmon, que 
proferiu Palestra Magna.
 A Diretoria da Associação Brasileira das Mulheres de 
Carreira Jurídica em Alagoas é formada pelas associadas: 
Marilma Torres Gouveia de Oliveira – Presidente, Josefa 

Amorim de Barros - Vice-Presidente - Eunice Auto da Silva Nonô - Secretária Geral - Rosa Maria 
Leão de Melo - 

A  A B M C J /A L  p o s s u i  e m  s u a estrutura a Comissão de Eventos Cien�ficos e 
Culturais - Coordenadora Ana Luzia Costa Cavalcan� Manso, a Comissão de Direitos Sociais - 
Coordenadora  Cosmél ia  Fô lha  do Nascimento, Comissão de Eventos Sociais - 
Coordenadora Norma Maria Barros Lima, a Assessoria Especial da Presidência – Assessora Aida 
Ka�a Barros Gama, a Assessoria de Informá�ca – Assessora Mara Rita de Almeida e a 
Assessoria de Comunicação e Divulgação – Assessora Olga Ta�ana de Miranda Taglialegna.
 

A ABMCJ/AL possui assento em duas Comissões no Governo do Estado: Conselho 
Estadual dos Direitos da Mulher de Alagoas – CEDIM/Secretaria Especial de 

Poli�cas para as Mulheres e no Comitê Por todas elas da Secretaria de Estado da Mulher e dos Direitos Humanos

As Associadas da ABMCJ/AL se reúnem todas as quartas feiras, regimentalmente 
em seção ordinária, no horário das 15h às 17h, na sala da Comissão, No 1º andar, 
na sede da OAB/AL, localizada na Avenida General Luiz de França Albuquerque, 
7.100, ROD AL 101, Jacarecica – Maceió/AL CEP 57.038-640.

 REUNIÃO DAS ASSOCIADAS DA ABMCJ/AL

MUTIRÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM PARTICIPAÇÃO DA ABMCJ/AL
 Durante os meses de novembro e dezembro do ano de 2017, a ABMCJ Comissão 
de Alagoas, par�cipou a�vamente do Mu�rão, promovido pelo Tribunal de Jus�ça de 
Alagoas. Nesta ação foram solucionados 3.000 (três mil) processos em que as 
audiências de Conciliação e Mediação ocorreram no Fórum Jairon Maia Fernandes, no 
Bairro do Barro Duro – Maceió/AL.

A Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica – ABMCJ/AL tem hoje assento no 
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher (CEDIM), é representado pelas 
associadas: Olga Ta�ana de Miranda Taglialegna e Maria Rita de Almeida.

REUNIÃO NO CEDIM

 BRASILEIRA DAS MULHERES DE CARREIRA JURÍDICA-ABMCJ/AL

                 ASSOCIAÇÃO

  No dia 18 de janeiro de 2018, foi assinado Convênio entre o Tribunal de 
Jus�ça de Alagoas e a Associação das Mulheres de Carreira Jurídica de Alagoas-
ABMCJ/AL, a fim de promover assistência jurídica gratuita no Setor Processual do 
Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania, no Fórum da Capital. 
Par�cipam desta ação, todas as quintas-feiras de cada mês, as Associadas da 
ABMCJ/AL que tem o Curso de Mediação e Conciliação.

É uma associação de âmbito nacional, de caráter cultural, dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem 
fins lucra�vos, com duração indeterminada. A ABMCJ é integrante de Fédéra�on Interna�onale des Femmes des 

Carriéres Juridiques – FIFCJ, que tem assento junto ao Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, UNESCO, 
UNICEF e é inscrita no Registro  Especial da OIT.

ASSINATURA DO CONVÊNIO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA E A ABMCJ/AL
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                                                                  LENDO E VENDO O MUNDO

                                                                                                                                

 
             Que vida interessante podemos ter nos dias de hoje quando temos o acesso que no meu tempo ficava 

restrito à leitura dos jornais locais, de um rádio mais ou menos funcional e depois, nos anos 50, a chegada de uma 

televisão incipiente e em preto e branco e, óbvio, o acesso às obras literárias que eram o principal na construção 

de uma base cultural sólida. 

              Hoje, tudo mudou e você só não tem acesso ao que não 

quiser. Dos garo�nhos de dois, três anos aos senhores bem ou 

mal comportados de oitenta para cima todos podem ser bem 

informados. O "ok Google" não nos deixa men�r.

                                                                                                                                   Geraldo Câmara

              Os meninos e meninas �nham o Tesouro da Juventude, 

mais tarde a Enciclopédia Barsa e, claro, os grandes autores de 

romances inesquecíveis, uma vez que nas aulas de português e 

literatura não poderiam faltar. 

             Fico a pensar o que verão as futuras gerações. Por quantos mundos navegarão e por quantas novidades 

flutuarão? Se hoje você já lê e vê o mundo, em pouco tempo nada, mas nada mesmo do futuro, caberá na nossa 

imaginação.
             No entanto, o que de mais avançado existe pode provocar várias consequências, sobretudo no que diz 

respeito a informações falsas, as já famosas "fake news" que tanto trabalho estão dando e darão principalmente 

agora em época de eleições usando e abusando da possibilidade de manchar biografias e de deixá-las manchadas 

perante a opinião do desavisado internauta.

            Como diz o �tulo deste ar�go con�nuemos "lendo e vendo o mundo", mas apuremos as nossas crí�cas, a 

nossa maneira de u�lização do que nos é ofertado. E fiquemos dentro do modernismo e dos avanços sem 

perdermos nossa capacidade de separarmos o joio do trigo. Aos mais experientes que ensinem também aos mais 

novos o valor imensurável dessa separação. 

             O mundo da comunicação avançou e talvez seja chegada a hora de profundas análises, de estudos acirrados 

na u�lização dos meios, na apuração de vistas e ouvidos da sociedade que terá que se policiar para não aceitar 

passivamente tudo o que lhe é oferecido. E, sem censuras, claro, analisar também os conteúdos televisivos que 

muitas vezes são verdadeiras aulas de criminalidade e de marginalidade. 

            Trigo é trigo e joio é joio.     

              A comunicação está aí através de emissoras de rádio e 

televisão mundiais dentro de sua casa com uma infinidade de  

canais,  através de uma internet que mostra o mundo com seus bens e seus males. Que permite que você de sua 

casa ou de seu escritório, compre, pague, leia todos os jornais, dos nacionais ao New York Time ou ao Le Figaro. 

Você viaja, conhece cidades e logradouros que você não conheceria na mais minuciosa das viagens reais. 

Jornalista / Escritor

Geraldo Câmara
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 A MEDICINA E UMA BREVE HISTÓRIA

 JORGE LUIS SOARES MELO é médico e Membro Efe�vo da 
Academia Alagoana de Medicina, Membro Efe�vo da Academia 
Alagoana de Letras, Membro Efe�vo da Academia Maceioense de 
Letras e Membro Efe�vo da SOBRAMES-AL.

 Vejamos que a medicina como ciência existe há mais de 2 500 anos na Grécia an�ga, que nos mostra, os primeiros 

relatos em experimentos de Hipócrates como maior exemplo desse avanço, foi Hipócrates de Cós, em Atenas, que não só 

teria  expostos na teoria seus conhecimentos, como também. levou a prá�ca à medicina por ele desenvolvida. A atuação 

desse homem da medicina marcou profundamente a história da humanidade, dando início a observação cien�fica aos 

fatos clínicos, seu vasto conhecimento compilado em textos de vários outros autores de sua época, foi um divisor de águas 

para com o desenvolvimento da medicina. Ao todo, o Corpus Hippocra�cum é composto de 53 tratados, expostos em 72 

livros. 

 A arte de curar se confunde, desde as formas mais primi�vas na figura do pajé que nos lugares mais longínquos 

buscava em instrumentos da própria terra o que pudesse aliviar a dor �sica do outro, em seus rituais via-se na figura do 

pajé o curandeiro, ou aquele que vinha para eliminar o mal existente, seja em rituais simples até mesmo em ritos que 

fogem ao controle social imbuídos no contexto atual, como a expulsão de espíritos, cortes carnais e dilaceração de órgãos 

humanos, que, como crença, havia a necessidade de sua existência a solucionar problemas aparentes nas suas 

comunidades. Portanto, a arte da cura unida a necessidade de sobrevivência, fez com que a medicina avançasse no 

decorrer dos séculos cujo obje�vo foi sempre o mesmo, salvaguardar a existência humana. 

 Os precursores, ao atendimento cien�fico, técnico em prá�ca e estudos, contribuíram com a ciência à cura dos 

males nos séculos posteriores, nesse avanço, a história também teve seus ganhos, como exemplo:  vimos a preservação 

dos corpos mumificados dos an�gos faraós egípcios, trouxeram-nos a história recente os comportamentos de épocas 

remotas, entre essas e outras, a história hoje pode ser garan�da e conhecida, graças a desempenho desses estudiosos do 

corpo humano, que podemos compreender o nosso passado em construção ao futuro alicerçado.

 Os séculos seguintes buscavam vencer os desafios impostos cultural e social de cada século. Na idade média as 

proibições mais fortes devido as questões religiosas impediram o avanço nas descobertas, pois ao propor o corpo humano 

como sagrado, era, portanto, profano a execução de qualquer �po de dissecações e o próprio estudo das partes internas 

do organismo eram contrárias as propostas nesse período. A autorização para realizar as primeiras dissecações aponta no 

século XV e XVI como exercício da a�vidade, ainda que fosse de corpos escolhidos de expurgados socialmente na época 

como criminosos condenados a morte. Posteriormente, com o fim das imposições e o avanço das demais ciências, como a 

�sica e a química com a biologia, pode a medicina avançar fronteiras construindo e alicerçando o que vemos como 

medicina na atualidade. 

 E no decorrer dos séculos, a medicina sempre integrou a humanidade, e como um ar�sta plás�co a figura do 

médico delimitou as áreas de sua atuação, impondo as nuances e cores adequadas à tela que �nha em mãos, no decorrer 

da história, alterou-se os pinceis, as �ntas, mas as telas e o ar�sta, não mudou em substância e realidade.  O médico é o 

principal ar�culador desse movimento em tela, chamada medicina. No decorrer a cada novo traço, a tela ia se formando e 

assumindo linhas que orientam o transcurso da humanidade. O ar�sta necessitava a cada novo traço, avançar para a�ngir 

o obje�vo a que sempre se dispunha, que é o da cura da humanidade.

       

 

 

Ao abordarmos a medicina entrelaçada na formação do médico no contexto histórico, é importante lembramos 

que a junção se deu basicamente ao ponto de que seu avanço se propunha desde os primórdios, a cura dos males 

existentes dos outros a questões sociais de um novo movimento do século XXI. Assim, a medicina se configurou como 

instrumento básico na arte de curar, eliminando as dores que se possa encontrar no homem em envolvimento, no 

desenvolvimento da sociedade.
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 Portanto, a área médica nasce com as dificuldades impostas por uma colônia pobre, sem recursos �sicos e 

materiais que ocasionaram a priori um ensino  empobrecido e distantes dos grandes centros acadêmicos.  

 No Brasil, no final dos anos de 1980, há um novo desenho polí�co no país, com a criação do Sistema Único de 

Saúde-SUS em que passa a preconizar no campo um novo formato na atuação do médico no mercado nacional. As 

a�vidades da saúde começam e enveredar também no ensino da medicina, visto que, todo o movimento transcorrido até 

então, modifica o formato do ensino no Brasil em consequência um novo movimento e atuação designa o médico para 

outros setores. A par�r de então, o século XXI nasce mul�facetado em dinâmicas outrora em inércia a décadas passadas 

saindo da letargia enfrentada no decorrer das décadas passadas. 

 A história começa a tomar novos rumos quando em 1808, por meio da carta régia é fundada a Escola de Cirurgia da 

Bahia, sob orientação de José Corrêa Picanço (1745-1824), cirurgião-mor do reino, que acompanhava a família real 

viabilizando todo o processo de ins�tucionalização da medicina no país, causando, pois, um marco acadêmico na época.  

Criadas também em 1808 a Escola Cirúrgica do Rio de Janeiro. Cinco anos depois, em 1813, tais escolas, sofreram uma 

reorganização, dando origem à Academia médico-cirúrgica do Rio de Janeiro e, no ano de 1815, à Academia médico-

cirúrgica da Bahia. Apenas em 1832, consolidaram-se como Faculdades de Medicina. Mesmo incipiente nos estudos, com 

apenas duas disciplinas, em que, o princípio básico era a anatomia e a cirurgia, transcorreu fornecendo sustentáculo na 

formação que logo denominou em Academia Médico-Cirúrgica da Bahia, por ocasião da primeira reorganização do ensino 

médico. 

 Agora o movimento é outro, se no passado, buscava nos médicos, atuação ligadas apenas ao atendimento em 

consultórios, hospitais e outros centros clínicos, na atual conjuntura, há questões que interferem diretamente na relação 

médico paciente, que hoje está vinculada quase que exclusivamente aos planos empresariais definindo as regras de acordo 

com o mercado. Deste modo, configura-se  ambientes indissociáveis: o médico e a organização, que como observamos  

nessa situação apontada, passa a serem produzidos em seus ambientes, o cerceamento e restrições que impossibilitam 

por muitas vezes a atuação do médico com o paciente, condições impróprias para o trabalho espaço insuficiente, e 

remuneração irrisória, interferem diretamente na atuação do médico, onde, ambos, enfrentam situações, nas quais, os 

interesses não são atendidos e por muitas vezes os pacientes apontam um descontentamento com a a�vidade profissional 

do médico.

 Nesse mesmo período, a história transcorreu de forma desigual, do velho con�nente ao novo mundo chamado 
América, as estruturas definiam quais os papéis a serem seguidos, na Europa se estruturava, ainda com dificuldades, mas o 
papel do profissional da saúde já propusera definições e responsabilidades, em contrapar�da no território brasileiro, aqui 
na América do Sul, ainda estávamos em busca de soluções aos problemas da Côrte na colônia. Observa-se, portanto, 
construções históricas diferentes em movimentos similares em razões da necessidade de cura, em busca con�nua pela 
saúde.

 Então, o que demonstro nesse breve ar�go, é que a atual conjuntura médica no transcorrer da história, garante a 

preservação de sua atuação com prá�ca profissional avançada no estudo e ciência, contudo, em moldes liberais da polí�ca 

do Estado, o controle e atuação que ao ser implantado os serviços de assistência à saúde, socialmente estão fragilizados e 

segmentados, garan�dos apenas, a uma pequena parcela da sociedade. Assim, nas linhas traçadas nesse ar�go, tem como 

finalidade, alertar aos leitores sobre as reais situações que enfrentam a classe médica, em decorrência da história 

suplantada em nosso país, cabendo aos profissionais, rever o quadro existente, caso contrário, veremos a profissão médica 

que dignifica a sociedade, como mais um instrumento a serviço do mercado e não a sociedade.   

 A MEDICINA E UMA BREVE HISTÓRIA (CONTINUAÇÃO)
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Um casarão imenso.

Na murada do monjolo

Capitão Padilha,

 

Na barriga do bicho: uma moenda.

Fiscalizava sentado

O vasto pá�o se es�ra,

Éguas ariscas rodopiavam

Na croa da Praça Pedro II,

Dando força pra danada chupar

Três cargas de cana fita.

No seu mundo avaporado,

            (de uma só vez)

Enfiando lenha na guela do forno.

Num imenso taboleiro, 
Mes�ços despeja mel!

Baforando tabaco de São Salvador.

Entoam cantos guerreiros
E fabricam raspaduras!
Nas formas amontoadas
Em madeira carpinadas,
Repousa o melaço escuro,
Futuros blocos de açúcar.
Fora do corpo do engenho

As carantonhas de fogo da negrada

Onde sinhá dorme a sesta
E as mucamas vigiam.
Bem a distância se vê,
rompendo veredas tortas,
a burrama carregada
E os cambiteiros safados

Apontando a Casa-grande.

O capitão exigente.

Embarcava o vigário:

E fazer procissão.

Do doce fruto da safra.

Me�a o Feitor numa canoa

Cantando loas do Congo

De viola embriagada.

Mai uma nêga pedindo,

Espera seus deprecantes.

O capitão estridente.

Lá do alto de um barranco

Só su senhô me mata

Mandava comprar ves�dos

E na capital das Alagoas

Senhora Mãe dos Prazeres

Nesse tempo, já sabia,

Passado o tempo da loita.

Uma capela assentada.

Num da cana a passagêro
Deu orde os cambitêro

A todo pulmão estrila:
- Acaba cum essa quizila

Tiram versos com o patrão.

Capitão Padilha

O capitão enche o bolso

De branca lã toda feita.

Nem tombém a moradô.

Botava espora de prata,
Bigode de escova em forma

“Capitão Padilha

Se não vai nêgo pro tronco!

Na pança pendura espada

No oiteiro do engenho,

Eu morro, mai vou le-dá”

Da Guarda Nacional.  

Pra sinhá
Pra sinhazinha.

Pra rezar missa

De noite a escravaria
Diver�a no terreiro

Ou fazia desafios

Dem... Dem... Dem... Dem...

Dem...Dem...Dem...Dem...

Prateando em bumbuns

No meio da madrugada.
Um samba coco es�ola,

Das fulas manifestadas,

Querendo afundar o chão.
“Fui o má buscar areia

E o esquenta-mulé

No varandão da Casa-grande.

A guelaria afiada

Areia só tem no má...” 

Massayó na língua tupi
Nascia

Nos loucos sapateados,

Maceió bicentenária

Maceió

Massayo
Era na língua dos índios:

Ju
iz d

e
 D

ire
ito

 Em
é

rito
Escrito

r / P
o

eta
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Xilindró da independência

Casa descansando em casa.

Lembrança da nova França
Por calvinistas sonhada

Das terras do além-xangô!

Pé-de-moleque e angu

O doce fruto da safra

Os lampiões da cidade,

A cidade arriba!

De Jorge de Lima:

Porto do Francês!

Em busca das vãs riquezas

Dem...Dem...Dem...De- 

- leve essa carga pro Francês!

Progredia a olhos �ntos!
Do sangue dos embarcados,

Os ves�dos de algodão.

Ô muleque vá dizer ao Feitor

O engenho do capitão 

Da Madalena do Sul.

Dezenas de negros tontos
Dançam nos barreiros moles.

No fole o ferreiro fola

E dos corsários caolhos,

Nega cantando tapioca

Agulha e tesoura domam

Cocada de agua na boca

Rua em cima,

- As orde seo capitão!

Maceio bicentenária

Rua embaixo,

Que o açúcar está pronto!

Amanhecer de cidade nova

Saboreia, o papo inchado,
De ladrão e criminoso.
São os cambiteiros filhos!
Filhos dos pais das usinas
Que curtem nessa morada,
Passado o tempo da loita,

Que a doçura lhe ofertou.

Apagados pelo progresso,
Servem apenas para os cantos

“Lá vem o acendedor
De lampiões da rua! ”

Rua Augusta,

Luz

Como
Num abracadabra

Pedras lascadas,
No peito,

Sobem as alamedas:

Fluem praças modernas

A cidade que luz!

Pedras grandes,
Paralelepipedadas!

Do Macena e rua Noa.

E o carnaval!?

E a noite vai surgindo

A cidade-menina,

Lava o rosto feliz

Toma o poder...

Cresce a cidade assombrada.

Emboscadas

Brigam por pouco ou por nada.

Nazista!

Das montanhas do Sul

Por trás do cochilo do sol

Galinha verde!

Procurador Geral de Jus�ça.

E o águia branca zangado:

Se o chefe

Descansa em paz Guedes de Miranda.

Dentro de um forno,

Enchendo-se de vida!

Louvados sejam os teus revolucionários:

Louvado seja o teu mais brilhante

Musa de prata que ao poeta inspira. Símbolo de

Entre lutas e cansaços

Ó comunista safado!

Homens e meninos.

 Da graça dessas nossas alagoas!!!...

Te queimo como judeu

Trancado!

Assassinatos covardes!

Comícios 

Traições!!!

Revoluções!

Minha Cidade Sorriso
Mas finalmente repousa

Que se afunda no berço

De manhã,

Ves�da de sol,

Nas águas da Avenida.
Enchendo-se de amor!

Maceió bicentenária
Perdoadas sejam as tuas pros�tutas.
Jus�ficados sejam os teus mendigos:

Louvadas sejam as tuas mulheres-crianças
Louvadas sejam as tuas praias
Descansa em paz, “Gogo-da-ema”
Louvados sejam os teus Marechais

Maceió bicentenária

Descansa em paz Manoel Neo Fonsêca.
Louvados sejam os teus revolucionários:
Descansa em paz José Alde Mata da Fonsêca. 

Descansa em nossos corações Jayme de Altavilla.
Louvado sejam os teus jornalistas:

Louvada !!!
Descansa em paz Guilherme Tobias Granja.

200 vezes seja louvada a lagoa Mundaú enluarada.

tantas coisas boas.
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uas horas da manhã, olho ao meu lado não vi meu companheiro que foi dormir no mesmo horário que Deu. Imaginei, foi no banheiro, voltei a dormir. Nem ao menos voltei a cochilar, Edésio nosso 

empregado batia na janela, Doutora, doutora, sr. Manoel saiu dizendo que tinha um compromisso marcado 

e já estava atrasado. Levantei às pressas, que doideira é esta, o que está se passando? Manoel sair àquela 

hora, não ouvi o telefone tocar, nem ele havia me falado sobre esse compromisso. 

Corri ainda de pijama até o portão “entreaberto” e avistei ao longe no “lusco fusco” da madrugada 

friorenta, meu companheiro indo em direção ao ponto de ônibus. 

Gritei! corre Edésio vai até lá e traga-o para casa. 

Edésio no seu caminhar trôpego e “manco” de nascença se pôs a andar rapidamente ao encalço do 

homem que havia agendado um compromisso para as 02:00 h da manhã. 

O tempo de frio no bairro de Pendotiba em Niterói se fazia sentir pelo escorrer da água pela vidraça e 

o marcar do termômetro nos seus 18 graus. 

Ao chegar em casa ele pediu uma toalha como se nada tivesse acontecido, se enxugou, foi ao armário 

trocou de roupa e deitou novamente sem nada comentar nem falar. Perdi o sono.

Que doideira é essa? Corre Edésio, traz o homem que ele endoidou, gritei. 

Não trabalhei bem, não estava legal com a experiência que passei. 

Felizmente muito raro haver ônibus naquele horário.

Algo estava se passando.

O frio era forte e a neblina caia trazendo chuva na. De longe avistava Manoel de pijama e sem 

agasalho; eu agitadíssima corri até ele e estranhamente ele me olhou. Fiquei apavorada com o olhar de 

desconhecimento a minha pessoa. Mesmo assim fomos delicadamente levando-o de volto à casa. 

Levantei as 9:00h nossa empregada doméstica já havia chegado. Manoel tomava café calmamente. 

Resolvi perguntar: o que houve esta madrugada? Ele respondeu: não ouvi nada, nem o latido dos cachorros; 

houve alguma coisa, porque não me chamou? Fiquei mais confusa ainda. Em silencio terminei o meu café 

junto ao meu desmemoriado marido, troquei de roupa, e fui trabalhar. Manoel já havia saído dirigindo o seu 

carro.

Eu sabia que algo estava errado, nunca soubera com 25 anos de casada que Manoel era sonâmbulo.

 Manoel tinha carro e dirigia no alto dos seus 62 anos. 

Sai do quarto, fui tomar um café para raciocinar sobre o que se passara. Encontrei Edésio sentado, e 

na mesa um café no copo. Sentei em silencio, peguei meu café e só ouvi um comentário “que doideira!” e 

quei alheia em meus pensamentos, tentando entender. Conclui que estava obsidiado! Voltei a dormir em 

silencio, e Manoel estava dormindo “feito um anjinho”. Não consegui dormir!

Deixa-me, deixa-me!  Estou atrasado... Edésio chegou ao lado tentando convence-lo que devia 

voltar, e nada o convencia... “Não posso deixar de comparecer, trato é trato”.

No nal do dia resolvi ir até o trabalho de Manoel para ver se colhia algo; O restaurante funcionava 

normalmente, fui bem recebida como sempre. Como foi seu dia de trabalho? Bem e o seu? Normal, pouco 

freguês mas, procede pelo dia da semana.

Sr. Manoel, Sr. Manoel, espera, a doutora está chamando. E lá ia Manoel a passos largos em direção 

ao ponto do ônibus. 



Fomos para casa, cada um no seu carro. Edésio nos esperando “num pé e noutro”. Tudo bem doutora? tudo, e 

por aqui tudo bem?. Nada se falava sobre o acontecido. O que será que tinha acontecido? Resolvi perguntar ao meu 

“el escudeiro” Edésio o que se passara ontem a noite? Sei lá doutora, acho que sr. Manoel endoidou! Alegando, e eu 

que tomo remédio controlado. 

Trabalhando na área da saúde consultei esse sintomas a vários médicos, sempre com a mesma resposta 

Arteriosclerose, demência senil. 

 O esquecimento foi aumentando, não sabia mais ir trabalhar sozinho, se perdia e cava triste, com sintomas 

de depressão, e eu também triste por notar que isso se passava cada dia mais.

Fiquei preocupada e  a partir desse dia, a porta e o portão da casa eram fechados com chave e colocados em um lugar 

diferente.

Resolvi prestar mais atenção, notei que ele colocava açúcar duas vezes e achava o café muito doce, trocando 

o liquido, trocava ou esquecia o nome dos cachorros, se queimava abrindo direto a água quente do banho. Esquecia 

que o fogão acendia na eletricidade, cava procurando o fósforo. 

Os esquecimentos foram aumentando até que chegamos ao ponto de contratarmos um motorista para ele.

Esses sintomas de esquecimento vieram aumentando com momentos de irritação. 

 Acompanhando de perto todo e qualquer movimento apresentado, e com uma rigorosa medicação ia 

passando o tempo. Mas já não era possível conar nele. Observava que ele não sabia que esquecia. Era como se 

houvesse uma lacuna no tempo. Ora lembrava de fatos distantes, não lembrando do ontem. Uma desorganização 

total na sua linha de pensamentos

 Quando Manoel ia se consultar, eu tinha que ir junto para esclarecer os acontecimentos.

 Esses fatos ocorreram desde 1996 até 2006, hoje lendo e estudando concluo que Manoel foi portador  do 

Mal de Alzheimer.

                Continuação: Distância de Si 
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Não, não é uma coisa rara

Mas, também nos leva ao sufoco.

É algo que não esconde o jogo

E o que é, de fato, querer?

Que quando se vive pega fogo

Destrambelhado, ingênuo, louco?

DEMASIADO

Demasiado, ingênuo, louco
Sem sufocos...

Jogo, fogo, segredos, desejos, taras

Quero-te!

Por que compromete noites, dias?

Sem segredos, mas com desejos e taras.

Ah...esse querer

O querer remexe, o querer extasia

Assessora de Comunicação do Ministério Público (MPE/AL) 
Ex. Assessora de Comunicação da Secretaria de Segurança de Alagoas 

Graduada em Jornalismo

Livro publicado: Clécio, o Halley

CISNE

Serei abelha que perdeu o néctar
Vento sem poeira à procura do des�no.

Se um minuto de � me afasto

E saudade mata, amor meu!

Ficar pra sempre sem sen�r teu cheiro?

Sem o teu sorriso é noite sem dia

Sou como cisne sem o lago escolhido

Sem esse olhar que me desnuda, choro.
Morro sem tuas mãos me apalpando o corpo
Sem essa boca me sugando o fôlego.

Ensinaste-me a amar como nunca
E nunca serei a mesma
Sem que em minha vida fiques.

Dulce Melo

Dulce Melo
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 O diagnós�co é realizado pelo médico o�almologista  durante a consulta, lançando mão de 

exames complementares que permitem também estadiar a doença. Quanto mais precoce, melhores 

são as perspec�vas do tratamento.

 No olho existe um liquido chamado humor aquoso, que é produzido e escoado con�nuamente. 

Tal liquido determina a pressão intraocular e uma vez havendo obstrução no mecanismo de 

escoamento do mesmo, a conseqüência é o aumento da oressão intraocular, gerando dano ao nervo 

óp�co. As causas exatas para esse aumento ainda permanecem desconhecidas, mas sabe-se que 

determinadas medicações como an�depressivos, cor�coides, hipertensão arterial, diabetes e redução 

no fluxo sanguíneo do nervo óp�co podem influenciar nesse mecanismo.

 De acordo com dados da Organização da Saúde (OMS), o glaucoma é a principal causa de 

cegueira irreversível no mundo, es�mando-se uma prevalência de 2 a 4%.

 O glaucoma é uma doenã de caráter hereditário, ou sejam quando há um familiar com glaucoma 

há um risco maior de aparecimento (em torno de 6 vezes).

 O glaucoma é uma doença do nervo óp�co - estrutura que permite a comunicação entre os 

olhos e cérebro - na qual a pressão intraocular elevada é o principal fator de risco. uma vez havendo 

dano ao nervo óp�co e não sendo ins�tuído o tratamento, a conseqüência é a perda progressiva da 

visão.

 Entretanto, outros fato0res de risco podem ser apontados, como a idade acima de 40 anos, 

afrodescendentes, diabetes, hipertensão, hiper�reiodismo, uso crônico de cor�coides. Existem várias 

apresentações da doença ( primário, secundário congênito) mas a principal é o glaucoma primário.

 É considerado «ladrão silencioso da visão porque a maioria das pessoas não apresenta sintomas 

até o inicio da perda da visão e esta perda é gradual, iniciando-se normalmente pela parte periférica de 

nosso campo visual.

 O tratamento é feito através do uso de medicações tópicas (colírios) e sistêmicas (comprimidos), 

laserterapia e cirurgias. As indicações são sempre individualizadas e o controle da pressão intraocular é 

o principal obje�vo para estabilização do quadro.

Glaucoma: roubando silenciosamente a visão



                   
     

                                                     

ra  u m a  n o i te  d i fe re nte ,  p o i s  a Eluminosidade da cidade, num estado de 

regência, sorria. Telhados em silêncio de espreita se 

cobriam. Um homem preso no pensamento revivia 

em seu transcender  uma cena de circo, de sua 

infância. Adiante, o rio sorria se olhando feliz nos 

seus espelhos d'água. A lua também veio para festa, 

e tal um tostão de prata, airosa reluzia. Um grupo de 

pessoas em alarido seguia pelos becos enluarados e 

embaçados do pó da magia do tempo. O relógio da 

torre em suas eternas voltas sem fim, dançar 

parecia. Das ladeiras desciam vibrantes, meninos 

ricos de alegria, tecendo fina trama de sonhos. 

Todos iam buscar naquele lugar a mesma felicidade 

que só a festa de um circo traz.

 Bandeirinhas lá no cimo, e pontos de luzes 

destacavam a geometria da lona do circo. Eram 

bolotas acesas dizendo do brilho da arte circense. 

Parecia um rosário de contas vivas a encantar a noite 

de todos: ar�stas, adultos, crianças e os demais que 

buscavam o espetáculo. Era um disco voador  

chegado de longe para ser fábrica de fazer alegria, 

pousado no mundo invisível das crianças. Um 

minhocão em fila colorida sumia para dentro da 

nave. Uma música fugia para o mundo e a todos 

encantava. Um sor�mento de doces, balões, pipocas 

e marionetes fazia dali a feira mais cobiçada. O vento 

beijava as bandeirolas e provocava a sua dança no 

ritmo da  música alegre, enquanto a noite inquieta 

tudo pressen�a. 

 Uma onda de beleza se somava à brisa que, 

feito um manto mágico, acolhia aquela  eletrizante 

hora.  No entorno, alvoroço no ar. 

 

 As casas os sobrados se permi�am sorrir pelo 

olhar fes�vo de suas janelas. Nas sacadas, 

espreitadores contrapunham suas mágoas ver�dos 

nas cores e sons  emanados do circo. Em volta, 

prédios an�gos, não mais quietos, pareciam dançar 

no folgar dos olhos dos passantes. Monumentos, e 

até o frontal da igreja faziam salamaleques em 

reverência à alegria da estreia, em con�nência à 

harmonia reinante naquele lugar. O momento era 

extasiante e permaneceria leve na mente de 

qualquer um que o assis�sse.

 

 Daí, mais que de repente, uma orquestra de 

palmas fugia pela lona - talvez quando o palhaço 

brincalhão surgia. Decerto, olhos faiscavam 

enleados pela  graça, vindas das caretas, rapapés  e 

peral�ces que ele fazia. Era tudo que aquela gente 

simples queria. Enleve, distração, alegria. Entre idas 

e vindas do transcender, a vida daquele homem 

pensante pungia . E dessa graça sem fim ves�a-se 

toda a cidade. E quem dera nunca cessasse na vida 

esse regozijo que só o circo propicia. Era Penedo das 

Alagoas que na eternidade daquele instante se 

rendia à beleza da estreia de um belo circo na sua 

periferia.   

Claudemiro Avelino
Juiz de Direito
Escritor/Poeta

Membro Efe�vo: Academia dos Magistrados 
Academia Maceioense de Letras
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     Claudemiror Avelino de Souza
  em homenagema Marcos Frota
  mentor do Grande circo popular
   do Brasil.

Um circo na cidade



Engº de Materiais 

Especialização em Engenharia Ambiental e Urbana
Mestrado em Estudos Ambientais e Energia da Biomassa.

Empresário e Administrador de Empresa
Poeta / Escritor

Alberto Jorge da Mota Silveira

A água se originou da libertação de grandes quan�dades de gases 

hidrogênio e oxigênio da atmosfera que se combinam e deram 

origem a vapores de água. Á medida que as temperaturas baixaram 

os vapores se transformaram em nuvens, caindo em forma de chuva 

sobre a terra. Uma parte acumula-se na super�cie, na forma liquida e 

gasosa, e outra se infiltra no solo, forma, formando as águas 

subterrâneas. Toda água na terra está con�nuo movimento cíclico 

hidrológico de precipitação, evaporação, infiltração, percolação e 

drenagem.

 O desperdício de água cresce a cada dia, o que poderá provocar déficit de água para as futuras gerações. 

Sendo assim, torna-se um fator benéfico e essencial à vida a u�lização prudente e racional da água evitando o 

desperdício e poluição.

 ÁGUA – Recursos Naturais e Fontes da Vida
Alberto Jorge da Mota Silveira

O dia mundial celebra-se anualmente no dia 22 de março

A água esta presente na produção de alimentos, de 

energia e fonte de vida para todos o planeta Terra.

 A água é o recurso natural mais precioso da terra. É essencial 

para a vida de todos os seres vivos. A vida na terra somente tornou-se 

percep�vel após o aparecimento da água. A água é o único recurso 

natural que esteve presente em todas as etapas da civilização humana. Esteve com o homem, nas conquistas 

ultramarinas, no desenvolvimento agrícola e industrial. Nosso corpo humano é cons�tuído de 75% de água.

 Segundo esta�s�cas, 70% do planeta Terra é cons�tuído de água, sendo que apenas 3% são de água doce 

(dos quais 98% são de água subterrânea) e 97% encontram-se nos oceanos. É neste aspecto que reside grande parte 

dos problemas de escassez de água, pois necessitamos de água doce e, no entanto, possuímos maior quan�dade de 

água salgada. É por esta razão que precisamos preservar este bem natural.
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O universo proclama.

Minha alma suplica.

Não importa até quando

Sufocada pela sua falta.

Vivendo um amor eterno.

Meu coração te chama.
E nessa vida de injus�ça.

Mas acredito no tempo.
No amor que a vida exalta.
Do des�no que não escapo.

Sei que estamos ligados.
Somos almas abnegadas

Vamos vivendo e sonhando.

Mesmo vivendo dias de inverno.

Cleodisia Fernandes

Escritora/Poeta

Médica

Paula Bulhões
Administradora de Empresa

Escritora / Poeta
Empresária

Atemporal

Tempo

é por isso,  exatamente por isso mesmo que rola...

Atemporal é o que se quer...  

Inexorável, mas elucidado... 

E um voo dessa cantoria
pode fácil acabar no chão... 

Das passagens das épocas, assim como dos loucos,  é também senhor das 
intrépidas tenta�vas épicas... 

Quando o eco bate no ego 
e oníricos se fazem os sen�dos, podem até ser 
sabores reprimidos e não peco, mas não se consegue não cheirar-te escondido....  

Mas tudo é mutável e é fato,  

No entanto....  Inexplicável... 

inexato o sen�do inevitável do insensato.... 

Ver- te a olhos cegos.... 

E assim o tempo é o senhor de todos,  dos movimentos mais toscos... 

Porque nada controla...  Nem mesmo se sabe o que é e 

O afável  pranto... 

Quando  tudo parece calmaria,  
as vezes vem a emoção.... 

Vem  a sensação de poesia...  
De ousadia sem intenção...  

As cores tem melodia...  
Os cheiros tem gosto de manjericão... 
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                                                                                                                                  Moezio de Vasconcellos Costa Santos *

 Podemos dizer que a essência da religião não está nos seus símbolos sagrados, nos objetos, nos ritos, na sua 

linguagem, até concordamos com a sua alegação. O sen�mento religioso, talvez a maior das expressões da 

imaginação, tem muito a ver com a vida concreta do homem. Como pano de fundo de todo o seu complexo de 

símbolos e objetos está uma experiência de vida. As en�dades religiosas, como construções da imaginação, são 

sempre simbolizações de experiências realmente vividas. O homem, por sua vez, não inventou sobre a existência de 

Deus ou, se o quisermos, sobre a existência do Sagrado, mas o sen�u, viveu e experimentou em sua história. 

Gostaríamos muito que o nobre amigo entendesse, pelo menos, a veracidade desta nossa alegação. 

 Desta forma, será impossível a destruição da religião enquanto houver homem sobre a terra, pois ela não 

está para iludi-lo, para aliena-lo de seus problemas e da realidade, nem foi inventada por poderosos para servir de 

instrumento  de  opressão  e  dominação,  como   afirmam  alguns “abestados” ( abobalhados, tolos, inexperientes, 

 No decorrer desta nossa explanação, como resposta contundente a um amigo, lamentavelmente, 

agnós�co, incrédulo, ateu na verdadeira acepção da palavra, não temos a menor pretensão para dar-lhe lição de 

vida, mas queremos fazer uma reflexão sobre a religião, par�ndo do seu aspecto fenomenológico, na intenção de 

chegar ao seu significado mais profundo para a vida do homem. No intuito de demonstrar que o sen�mento 

religioso não ruiu, mas sobrevive em meio a tanto progresso e desenvolvimento, concluiremos com a pretensão de 

responder à seguinte pergunta formulada pelo nosso amigo irreverente: “Por que o homem produz religião?”

 Na busca do entendimento desta manifestação humana ela tem se apresentado de forma misteriosa, o que, 

muitas vezes, fez com que fosse mal interpretada. Seu caráter enigmá�co, como nos diz Rubem Alves, encontra sua 

razão de ser mais fortemente no fato de que o homem, apesar de não entender as origens da religião e muitas vezes 

destorcer o seu verdadeiro sen�do, não consegue se desvencilhar do seu fascínio. 

 Será que a religião é coisa do passado? Estaria ela morrendo, sendo desmascarada pela ciência? Será que, 

como se costuma dizer, quanto mais culta e inteligente uma pessoa, menos religiosa ela se torna? A estas perguntas 

só podemos responder nega�vamente. 

RESPOSTA A UM AGNÓSTICO PENEDENSE 

 A religião, um fenômeno �picamente humano, sempre esteve presente na história da humanidade e, não 

raramente, influenciou de maneira profunda o seu decurso. Não existe povo isento de religião, mesmo que se 

afirme ateu, materialista ou desenvolvido demais para suporta-la, como nos parece ser o seu caso. Razão pela qual 

acreditamos no ateu/cristão ou até mesmo no cristão/ateu, mas não acreditamos, por hipótese nenhuma, no 

ateu/ateu. 

 Mas, por que a religião ainda vive?
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ingênuos) da cultura, que vivem arrotando transcendência, esquecendo-se que são seres con�ngentes, limitados. 
A religião faz parte do ser humano. A religião faz parte do ser do homem. Ela está para que este se volte para o 
Absoluto e encontre nele a força que lhe falta ou a coragem necessária para resis�r e vencer as dificuldades que a 
realidade lhe impõe. Diante de um mundo sem alma, onde os irmãos matam os próprios irmãos, ela faz brotar a 
e s p e r a n ç a  n u m  m u n d o  d e  a m o r,  h u m a n o .  F a z  c o m  q u e  a  v i d a  m e r e ç a  s e r  v i v i d a . 
David Émile Durkheim, considerado o pai da Sociologia Moderna, chefe da chamada Escola Sociológica Francesa e 
criador da Teoria da Coesão Social, observou isto muito bem em seu livro The elementary forms of the religious life: 
“Há algo de eterno na religião que está des�nado a sobreviver a todos os símbolos par�culares com que o 
pensamento religioso sucessivamente se envolveu.”

Religião, se você quer saber, é a grande utopia que engendra no coração do homem a esperança: a esperança 
na vida. 

 Dizia-nos Rubem Alves: “É necessário reconhecer a religião como presença invisível, su�l, disfarçada, que se 
cons�tui num dos fios com que se tece o acontecer do nosso co�diano. A religião está mais próxima de nossa 
experiência pessoal do que desejamos admi�r.” 

É Professo da Ordem Franciscana Secular – OFS, em Penedo – Alagoas, tendo exercido a função de 

Coordenador Permanente de Formação. 

É Pós-Graduado em Direito Público (Mestrado), pela Faculdade de Direito de Alagoas – FDA, da Universidade 

Federal de Alagoas – UFAL. 

 Edília Coelho Garcia, em seu livro EDUCAÇÃO MORAL E CÍVICA (1973, p. 76), dizia que a religião “é um 
sen�mento absoluto de nossa dependência a um Ser Superior, transcendente, que nos inspira espontaneamente 
um sen�do de culto.”

É Pós-Graduado em Tecnologia Educacional para o Ensino Superior (Especialização), pela Faculdade de 

Filosofia de Fortaleza – FAFIFOR – Fortaleza – Ceará. 

 E Rubem Azevedo Alves, em seu livro O QUE É RELIGIÃO (1981, p. 11), legou-nos que “A religião não se liquida 
com a abs�nência dos atos sacramentais e a ausência dos lugares sagrados, da mesma forma como o desejo sexual 
não se elimina com os votos de cas�dade. E é quando a dor bate à porta e se esgotam os recursos da técnica que nas 
pessoas acordam os videntes, os exorcistas, os mágicos, os curadores, os benzedores, os sacerdotes, os profetas e 
poetas, aquele que reza e suplica, sem saber direito a quem... E surgem então as perguntas sobre o sen�do da vida 
e o sen�do da morte, as perguntas das horas de insônia e diante do espelho...” 

É Sócio Efe�vo da Ordem Nacional dos Escritores do Brasil – ONEB. 

É Presidente da Academia Penedense de Letras, Artes, Cultura e Ciências – APLACC. 

 Já Romano Rezek, em seu livro DEUS OU NADA (1975, p. 56), em sua reflexão sobre o ateísmo moderno, alerta-
nos que “Até a época moderna, a humanidade era bem religiosa. As religiões lhe ofereceram uma par�cipação 
quase direta nos mistérios da vida: o homem era organicamente 'englobado' no mistério que o ligou com Deus (ou 
com os deuses).” 

           * Moezio de Vasconcellos Costa Santos é Advogado e Professor de Direito da UFAL. 

É Sócio Efe�vo da Academia Maceioense de Letras – AML.  

É Sócio Efe�vo da Academia Alagoana de Cultura – AAC. 

 Esperamos que o amigo pense e reflita sobre tudo isto. 
          

La Présidente Diva Pavesi et les Dignitaires ont reçu le serment de fidélité aux us et coutumes, ÉLEVÉ À LA 

DIGNITÉ D'AMBASSADEUR (Honneur et Reconnaissance aux Femmes et Hommes de Valeur), a MOEZIO DE 

VASCONCELLOS COSTA SANTOS, da Divine Académie Française des Arts Le�res et Culture.  

É Bacharel e Licenciado em Filosofia pela Universidade Federal de Alagoas – UFAL. 

 Enfim, para concluir a nossa resposta, deixamos para sua reflexão três pensamentos: 

É Pós-Graduado em Filosofia Contemporânea (Mestrado), pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas – 

FAFICH, da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. 

É Bacharel em Teologia pelo Ins�tuto Teológico Pastoral – ITP de Fortaleza – Ceará.

É Sócio Honorário da Academia Palmeirense de Letras, Ciências e Artes – APALCA. 

É Sócio Honorário da Academia Santanense de Letras, Ciências e Artes – ASLCA. 

29



Uma das crendices populares sobre São Pedro diz que quando chove e troveja é porque ele está 

arrastando móveis no céu. São Pedro é cultuado em 29 de junho como padroeiro dos pescadores, para quem 

esse dia é sagrado, tanto é que eles não saem ao mar para pescaria.

Santo Antônio: Viveu tratando dos enfermos e ajudando a encontrar coisas perdidas. Dedicava-se 

ainda a arranjar maridos para as moças solteiras. Faz parte da tradição que as moças casadouras recorram a 

Santo Antônio, na véspera do dia 13 de junho, formulando promessas em troca do desejado matrimônio. No 

dia 13 é comum mul�dões se dirigirem às igrejas com a intenção de obter o pão de Santo Antônio. São João: A 

Igreja Católica o consagrou santo. A Bíblia relata que o nascimento de João Ba�sta foi um milagre, visto que 

seus pais, Zacarias e Isabel, na ocasião, já eram bastante idosos para que pudessem conceber filhos. 

A família e as escolas têm �do papel decisivo na perpetuação desta tradição, organizando seus 

arraiais, construindo fogueiras, arrecadando brindes, envolvendo as crianças e ensinando as danças e pratos 

�picos, ajudando a despertar a curiosidade e o interesse dos pequenos pela cultura popular brasileira, que 

deve ser passada de pai para filho, de geração para geração, para termos perpetuadas as nossas raízes através 

das manifestações folclóricas, que são consideradas pelo Patrimônio Histórico como um bem imaterial 

30/06/2018

Manifestações folclóricas são todas as atividades realizadas através da arte, dança, ditados, 

crenças e festejos provenientes do meio popular. Essa manifestação está presente em todas as partes do 

mundo, constituindo o folclore regional de cada lugar.

São Pedro: A ele é atribuída a fundação da Igreja Católica, que o considera o “príncipe dos 

apóstolos” e o primeiro Papa. São Pedro é o chaveiro do céu. E para que alguém possa entrar lá é necessário 

que São Pedro abra as portas.

FESTAS JUNINAS COMO MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS

A nossa cultura, herança portuguesa, atribui essas fes�vidades a três santos da Igreja Católica. O 

dia 13 homenageia Santo Antônio; dia 24 São João; e 29 São Pedro. 

 folclore é o conjunto dos usos populares, formado pelos costumes e tradições transmi�dos Ode geração para geração. Todos os povos possuem suas tradições, crenças e supers�ções, que 

se transmitem através de lendas, contos, provérbios, canções, danças, artesanato, jogos, religiosidade, 

brincadeiras infan�s, mitos, adivinhações, festas e outras a�vidades culturais que nasceram e se 

desenvolveram com o povo e para o povo.

As festas juninas são um dos mais fortes traços do folclore brasileiro. Comemoramos com 

quadrilhas, fogos de ar��cio, balões coloridos e comidas �picas. Nelas a fogueira está sempre presente e é 

em torno dela que tudo é celebrado. Ela é o símbolo mais conhecido da festa, cuja origem remonta a uma 

lenda que diz que Santa Isabel teria avisado à Virgem Maria o nascimento de João Ba�sta acendendo um 

fogo. 

Livro publicado: “As Gêmeas de Bebedouro e a Poé�ca do 
Espaço Habitado”.

Arquiteta e Urbanista, pertence aos quadros da ALANE – 
Academia de Letras e Artes do Nordeste/Núcleo Alagoas 

(Presidente), Academia Maceioense de Letras, Real Academia de 
Letras do Rio Grande do Sul e do Grupo Literário Alagoano.

Nara Nubia Sá
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Salão nobre do hotel Ponta Verde
palco do maior evento Cultural de Alagoas

  O  Grupo Cultual Gente da Gente, apresenta 

TVGente da Gente, Rádio Cultural Gente da 

Gente, site  Cultural  Gente  da  Gente, 

utilizando  a mais moderna tecnologia, a 

Internet. A Revista Cultural  Gente  da  Gente  

sedimenta  o grupo.

Capas das Revistas anteriores

Personalidades Presentes

Marco na Cultura Alagoana

LANÇAMENTO DA REVISTA CULTURAL 

    Aonde tem Cultura o Gente da Gente está Presente

GENTE DA GENTE III
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Academia

Maceioense de Letras
63 anos de serviços prestados

 Cultura de Maceió e Alagoas

  a

Academia Maceioense de Letras 
               parceira do
Grupo Cultural Gente da Gente

 As posses foram reves�das da 
solenidade devida, as homenagens 
foram oferecidas à pessoas que 
fazem Cultura. Confraternização 
perfeita na Churrascaria «Sal e 
Brasa».

 Academia Maceioense de 
Letras, capitaneada pelo Pres. Jucá 
Santos é famosa por sua alegria, 
espontaneidade e acolhimento.

Posse, Homenagem, Confraternização
Jantar solene

MESA DIRETORA DO EVENTO
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Jornalista Audálio Dantas (Crédito: Jair Magri)

 jornalista e escritor alagoano, Audalio Dantas, foi o grande homenageado da 

OFesta Literária do Pontal da Barra (1ª).  No auditório Kayan Porto, às margens da 

Lagoa Mundaú, os jornalistas Rodrigo Cavalcante, Bleine Oleiveira, Mário Lima e 

Claudia de Bulhões par�ciparam de uma entrevista ao vivo com o escritor, que foi  o grande 

atração  da primeira edição do evento literário.

SAUDOSA MEMÓRIA

Festa Literária do Pontal da Barra/Maceió

Homenagem da Revista Cultural Gente da Gente

Jornalista Audalio Dantas
Tanque d´Arca, 8/7/1929  - São Paulo 30/5/2018

arlito Lima idealizador, organizador e coordenador da CFeira Literária da Barra/Maceió, é escritor, blogueiro, 
organizador do «Premio Notáveis da Cultura» . FLIMAR-Feira 
Literária de Marechal Deodoro, foi a menina de seus olhos por 
muitos anos.
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Grupo Cultural Gente da Gente  
    Emanoel Fay e família 
agradecem as presenças amigas 

 Jantar Lançamento

Revista Cultural Gente da Gente III

Comemoração 80 anos Emanoel Fay
e
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      Aonde tem Cultura, o 
Gente da Gente está presente

TV Assembléia

Alagoas
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 Eis o sen�do, a razão do entrelaçamento: FLOR, 
MULHER, ROSA, MÃE, HEROÍNA...

 As flores, as rosas, todas têm uma missão a cumprir: 
umas adornam suntuosas festas; outras, pranteados 
velórios.

 E às que pra�cam o grande gesto da adoção, 
tornando-se mães e às irmãs religiosas – freiras que, com 
amor e dedicação, consagram sua vida a todos os filhos do 
mundo, como se os �vessem concebido.

E esse ser que se doa, con�nua, por toda a vida, lutando, às vezes com forças superiores às �sicas, para 
com a ferocidade de LEOA, defender sua cria em todo o desenrolar da vida, “firme, na concordância ou na 
divergência, no sucesso ou no fracasso, com o peito aberto para o aconchego, o abraço apertado, o conforto nas 
horas di�ceis”.

 Às mulheres e mães que estão aqui ou já foram 
chamadas à casa do Pai, rendo esmerada homenagem, em 
especial à MARIA SANTÍSSIMA, Mãe de Jesus e nossa.

Flores, Mulheres, Rosas, Mães... Heroínas...
José Geraldo Dantas Santos*

Também as flores têm missão a cumprir, além de embelezarem o 
mundo: umas adornam suntuosas festas, outras, pranteados 
velórios.

 

A mais buri lada,  esmerada e requintada obra do cr iador, 
indubitavelmente, é a mulher, que embeleza o mundo, torna mais agradável e 
sublime a vida, colorindo-a, dando-lhe sen�do, prazer e jus�ficando a existência 
do ser humano.

Não há dúvida: seria insípida, estéril, vazia, descolorida e triste.

O que seria do mundo se não exis�sse a mulher? Que significado e beleza 
teria a vida sem a mulher – mãe, amiga, esposa, companheira... sem o encanto, 
amor, carinho e doçura de tão preciosa joia?

A mulher é sede, ponto de par�da do milagre fantás�co da reprodução 
humana, abrigando em seu ventre um ser, fornecendo-lhe os nutrientes para sua 
formação e desenvolvimento, cons�tuindo um estado de graça, para um 
coroamento final: Vir ao mundo mais uma vida! 

É fantás�co! Extraordinário!

 É claro que a rosa também é flor, porém, com 
caracterís�cas próprias. Além da beleza, tem espinhos e os 
espinhos maculam, ferem e, como as mulheres, a beleza, o 
encanto, suplantam os espinhos.

 Também as mulheres, as mães têm uma missão a 
cumprir: enquanto umas adornam felizes lares com 
esposos e filhos extremados e dedicados; outras, lares 
infelizes, com esposos algozes e filhos ingratos.

 Meus aplausos a todas as mulheres e MÃES do 
mundo, acompanhados de flores e rosas.

José Geraldo Dantas Santos, nascido em Água Branca/Al, Membro do Ministério Público 

do Estado de Alagoas - Promotor de Justiça; Associado Representativo do Rotary Club Maceió; 

Membro Efetivo da Acad emia Maceioense de Letras, Insti tuto Histórico e Geográfic o de Alagoas, 

Associação Alagoana de Imprensa e Academia Alagoana de Cultura. Detentor de Comendas 

diversas.   

36



Apresentação

 Estou apresentando um poema do livro de Jucá Santos “BRASIL Poema Patrió�co”, uma relíquia que foi encontrado em um 
“alfarrábio de São Paulo” publicado em 1960, escrito em 1956. Como não republicar esta «peça» que con�nua atual após 63 anos. 
 O grupo Cultural Gente da Gente durante o lançamento da Revista Cultural Gente da Gente IV homenageia o príncipe dos poetas 
de Maceió com este presente impresso, que discorre e pede que surja um “novo Nabuco”, que Castro Alves venha quebrar as algemas do 
povo brasileiro.
 Como pode um poema épico patrió�co com 63 anos de idade ainda retratar um País de hoje, como se nada houvesse 
acontecido. Só, graças a uma “cabeça privilegiada” que pede a Euclides da Cunha que deixe  o “drama do sertão” e venha lutar, a dente e a 
unha contra a nova escravidão... hoje, 2018, a corrupção da qual nosso Brasil está escravo e que:

“ Vê teu dinheiro, agora, no declínio:

Já não tem mais o seu real valor...
De um país que foi grande e que hoje é um trapo

Cobrindo um povo pobre e sofredor!

Jucá Santos você não precisa currículo academista,
 seu currículo são seus feitos já tão conhecidos

 pela intelectualidade, 

ontem—cunhado em ouro! Hoje alumínio.

Maceioense, Alagoana Brasileira e Mundial.

Brasil que dormes, ingente

A sonhos e tradições...
“Em berço esplendido”, em frente

Desperta! É chegada a hora
De mandar o sono embora
E de evocar teus brasões.

Que surja um novo Nabuco
A defender-te a razão.
Que a terra de Pernambuco
Te desfaça a escuridão,
Levantando um verbo novo
De tão grande escravidão

Que um novo Castro Alves venha
quebrar as nossas algemas.

Patrimônio de riqueza,

Não foi de negro des�no.

O truste, a demagogia,

De vez se acabe a traição.

Levanta, bravo Floriano!

Recebe-o, de novo, “à bala”,

Desperta, Euclides da Cunha,

Dessa tamanha desgraça

Que essa pátria tem pudor.

Neste pais que foi bravo, 

De quem se diz seu irmão!

Teus grandes feitos, n um hino!

O teu mar�rio contenha

E que Franco Jatubá

Que ressurja Rui Barbosa

Vindo, de novo, cantar

E um Vargas e um Tiradentes,

Vem mostrar o teu valor,

E liberte a nossa raça

Fazendo cessar a fala

Proclame a tua grandeza,

Relembre “O insulto argen�no”,

De espada em riste, na mão,

No fogo de outros poemas

--“O maior gênio da raça”---

O contrabando e a trapassa...

Possam servir de lição...
E, para os demais “silvérios”,

Que lhe dará novos temas.

Por �, Brasil, tudo faça,
Combatendo a vilania,

E, com seu verbo eloquente,

Que, por lei da natureza,

E que ressurja Deodoro,

Façam se mais cemitérios,

E dizer ao estrangeiro

De quem se fizer traidor!

Deixa o drama do sertão!
Vem lutar, a dente e a unha,
Contra a nova escravidão

Mas que hoje é mísero escravo 

Ah! Vem Vidal de Negreiros!

Vem ver os nossos desares

Contra qualquer invasor

Acorda Zumbi guerreiro,

Que explorando a nossa terra,

Vem, de novo, Calabar,

Para livrar nossa gente

Vem também Henrique dias!

Vai � inspirar novamente

Nós precisamos de �. 

Pois vem outra vez lutar

Que oprimido nossa gente

Fugindo à Rocha Tarpéia

Brava, heróica e hospitaleira

Do que mesmo o GUARANI...

Do “Quilombo dos Palmares”!

Vem outra vez. Porque, aqui

Que do nordeste ressurja
Um Felipe Camarão,

Carlos Gomes! Carlos Gomes!

A torna escrava indolente

Expulsar os forasteiros,

Destemido aventureiro,

Combater as �ranias!

Também tem soberanias!

Entre misérias e fomes,

O drama da nossa gente

Sob as mil bênçãos de Deus!

Com toda bravura e ardor,

Com um ser já sem valor...

Vem repe�r a epopeia

Que esta pátria rica e ordeira,

E que Fernandes Vieira

Canção bem mais comovente

Diga a essa raça estrangeira

De um povo sem coração

Na paz nos declara---guerra,
Fingindo ser nosso irmão!

Mostrando que tu, Brasil,

Mas, pátria que, de verdade,

Para ser livre de alguém.

Nos seus pássaros viajores,

Tamadaré e Caxias
Que eles ressurjam também,

Não és terra de ninguém...

Luta em prol da liberdade,

Santos Dumont, ressuscita!
O brasil que novas azas...
Que tendo o calor das brasas 
Nas veias, os filhos teus
Possam vencer os horrores

Expulsando os invasores
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BRASIL - Poema Patrió�co 1956

Cremildo Vicente de Oliveira
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Pátria de Pedro Segundo, 

Desperta, Brasil querido,

Te espoliam todo instante,

Tomaz Gonzaga e Lobato,

No macio da almofada,

À gritar por liberdade,
Defender nosso país.

Para em nome da verdade,

Deixando este mundo vil

Vamos, juntos, “Zé do Pato”

Despertando a mocidade

Cortar do mal, a raiz.

Nosso Grande Imperador,
Que, no exílio, moribundo,

Teve a cabeça deitada

Das tuas terras, Brasil!

Do teu leito gigante!
Não vês que teus inimigos

Soltam grandes desafios
Numa ironia constante?...

Desperta, Brasil querido!
Ergue-te, pátria de glória!
Escuta o grito par�do

Faze unido o sul ao norte,
Conquistado uma vitória!

E que dos “mares bravíos”

Soberanos país de gente brava!

Livra esta raça de tornar-se escrava

Se tu dormires – teu sofrer se agrava.
Esmaga a fonte do infeliz algoz!

Hás de ser livre, bem livre,
Como o inhamburú bem cedo

De quem ama a tua história:

Ó glorioso rincão de mil heróis!

Para viver à luz de novos sóis...

A cantar, tranquilamente,
Nas ramagens do arvoredo,

Por ordem da natureza!

Como se fora o seu hino!

E o garimpeiro valente

Vai ser manchada pela vez primeira

Natural da liberdade

Encontre no ouro a grandeza...

Fica de pé, meu Brasil,

Pois que o solo brasileiro,

Gozando a tranquilidade 

Pelo sertão nordes�no

Que um povo0 estranho carrega,

De tuas grandes cascatas!

Do mundo é o vasto celeiro

De quem vive sem ter medo.

Cana de açúcar, mamona,

Das tuas “Minas de Prata”!

Que modernos Bandeirantes
Descubram nossa riqueza

Contempla o verde das matas...

Tu deves ser orgulhosa

E o sertanejo que “é forte”

A brava gente no norte
Entoa a canção da morte,

Tens petróleo – esse “ouro negro”!
Tens borracha e mineral,

Tornando-te a mulher cega
Que finge não ver o mal...

O manganês e o cacau;

Sabe cumprir seu des�no...

Pátria rica e poderosa

Entregue ao vaivém da sorte,

Tu, tens ainda a grande “Paulo Afonso”,
Cuja força potente, agora, espalha
Progresso ao povo que feliz trabalha

Olha que a fome campeia

Pela grandeza de um país de bravos!
E, no entanto, Brasil, nossa bandeira

e vão teus filhos ser, de novo escravos!...

traindo-te a confiança,
roubam toda essa riqueza
até onde a mão alcança...
Pátria! Teus filhos irados,
De braços alevantados
clamam por uma vingança!

e os estranhos facilmente,

É simplesmente, um misero farrapo

Àqueles tempos an�gos!

Quem bem retrata o teu valor ferido...,

Vê teu dinheiro, agora, no declínio:

Cobrindo um povo pobre e sofredor!

Da fome, peste e orfandade?!
Chama por Deus, por Jesus!

Do rancor dos inimigos,

Até possamos voltar

Se estranhos enriqueceram...

Brasil, devemos lutar,

Ergue a cabeça, soberano, al�vo...

Que do teu ventre nasceram,

São demais nossos perigos...

Querem pregar-te na cruz...

Tu tens tudo e não tens nada,

Do abençoado solo alagoano,

Porque ficaste calada

Na cruz da mendicidade,

Este hão de te salvar

Ontem—cunhado em ouro! Hoje ---
alumínio

Que te faz independente!

De paz e tranquilidade,

Para a verdade que é luz

Levanta-se gigante adormecido!

Morram de fome e pobreza

Já não tem mais o seu real valor...

De um país que foi grande e que hoje é 
um trapo

E outros “judas” te venderam!

Brasil, não deixes que os filhos

Desperta, brasil! Desperta

Da forma em que nós andamos

Pois, não vês que outros traidores

E vem olhar, de perto, um quadro vivo

É o petróleo que jorra soberano,

Sem valor pra muita gente,

Que a PETROBRAS seja agora

“Intocável” qual fosse uma bandeira

Seja também uma aurora

Nova “LEI ÁUREA” COBERTA

Nova era de paz para teu povo! ...

Hoje é mola propulsora

E benfazeja o liberta

A nos mostrar que nada está perdido!

Vem meu Brasil Brasileiro!

De redenção da pátria brasileira...

Sob as bênçãos do cruzeiro,

Com a luz que um povo desperta

Da moderna escravidão!

De progresso e redenção...

Petróleo Brasileiro é sangue novo,

A PETROBRÁS que ontem fora

Qual facho da LIBERDADE!

Vem ver teu novo des�no,

Escreveste um novo hino...

De paz e de evolução!

Com palavra e muita ação!

Vamos, arranca o petróleo,
Meu brasil, ergue o teu sólio!

Valoriza o teu dinheiro!

Queremos tranquilidade

Imita Pedro Primeiro

E jamais revolução.

Claudio Antonio Jucá Santos, Advogado, 
Poeta, Jornalista, Escritor, Pres. da 
Academia Maceioense de Letras, Sócio 
efe�vo de várias academias em Maceió, 
Alagoas, Brasil e cidadão do Mundo nas 
artes e nas letras.

Se Dirceu compôs ---Marilia

Essa enorme maravilha

Seremos assim, felizes

Rememora a tua história,

Que deu glória a Juscelino...

Tu compuseste ---Brasília,

E n o Ypiranga da glória,

Nós queremos liberdade,

E plantaremos raízes
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Homenagem a Pedro Onofre de Araújo!

Ontem estávamos confraternizando com um grande intelectual das Alagoas, do Brasil e do 

Mundo pelo seu aniversário, hoje estamos tentando escrever, fazendo jus a este homem que muito fez 

pela nossa cultura. 

Falamos de Pedro Onofre Araújo.

Dizer que o perdemos, não sen�mos assim, sua presença marcante dignificou a tudo que 

tocou, transformando-se em imagens eternas. Projeções mentais são a linguagem do inconsciente 

assim como a palavra expressa o consciente. Pedro Onofre, você não era “um”, vários “eus” moravam 

em você, o pianista não era o mesmo Especialista em Direito do Trabalho, Direito Cons�tucional e em 

Planejamento Governamental. O corpo era o mesmo, mas os “ eus” que nele moravam eram muitos. 

Segundo Sócrates, a alma não coincide com a gramá�ca. A união dos seus “eus” chama-se 

Clea, para ela e por ela, havia uma metamorfose uníssona com nome, “amor”.

  O Grupo Cultural Gente da Gente representado por Thereza de Bulhões, Cremildo 

Oliveira e Claudia de Bulhões desejava fazer uma “Ode” a Pedro Onofre Araújo, não conseguiu, mas, 

expressou  numa mescla de crônica e ar�go o seu muito obrigado pela convivência terrena.

A Revista Cultural Gente da Gente IV já estava para impressão quando nos sen�mos na 

obrigação de incluir um Adeus a nosso amigo Pedro Onofre, cantor, pianista, escritor, jornalista, 

radialista, dramaturgo, poeta e administrador cultural, por enquanto, sem entrar nas �tulações 

academicistas ou academistas. Você se foi do campo �sico, mas nas “impressões” que regem nossos 

pensamentos e emoções con�nua reinando com a soberania da simplicidade de um encômio da 

Cultura que sabia, mas, não se ufanava de seu valor como “ser polí�co” em evolução constante.

Doutor Honoris Causa pela UFAL-Universidade Federal de Alagoas
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    Tereza Nelma da Silva Porto 

Viana Soares. 

P a s s o u  a  s o b r e v i v e r 

fornecendo quen�nhas para os CAPS 

(Centro de Atenção Psicossocial), que 

estavam sendo estruturados, quando 

sofreu atrasos de pagamentos do 

serviço pela Prefeitura, às vezes de 

até dez meses. Tomou alguns calotes, 

mas  buscou  a l terna�vas ,  que 

garan�ssem autonomia perante os 

polí�cos profissionais.

Agregadora, forte guerreira. 

Conseguiu que a Pestalozzi em 

Alagoas fosse a melhor do Nordeste

Entre as várias homenagens 

que já recebeu, A Vereadora  Tereza 

Nelma foi Destaque Vereadora de 

2007 e foi condecorada pelo Governo 

do Estado com a Comenda Nise da 

Silveira. Foi, ainda, considerada o 

Destaque da Filantropia, em 2003, 

2005, 2006, 2007 e 2009. Por sua 

atuação humanizadora, recebeu, em 

março de 2004, o Troféu Selma 

Bandeira, como a maior destaque 

feminina de Maceió.

Assumiu a presidência da 

Pestalozzi de Maceió, em 1995 a 

menor do Nordeste, transformou-se 

na maior, melhor e mais influente.

Tereza deixou a presidência da 

Pestalozzi há cerca de 7 anos. A 

psicóloga Tereza Amaral con�nuou 

seu trabalho. Hoje existem unidades 

da Pestalozzi no Farol, Poço, Benedito 

Bentes, Virgem dos Pobres, Santa 

Amélia, Chã da Jaqueira, Barro Duro e 

Village Campestre.

TEREZA NELMA é escritora 

com livro premiado: “A construção da 

c idadania  dos  portadores  de 

deficiência”.


