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Apresentação I

“Em nossa cultura, quanto mais abrangente a concepção 
de mundo e de vida, mais intensamente se lê, numa espiral 
quase sem fim, que pode e deve começar na escola, mas não 
pode (nem costuma) encerrar-se nela.” (Marisa Lajolo).

Leitura, a maneira de como se aborda algo através de 
questões complexas. Trata sobre as funções que a leitura de-
sempenha e a matriz que a trabalha: a escola.

A leitura e a escrita hoje, tem sido consideradas, coman-
dos básicos de um ser humano comum aos outros, como 
forma principal de comunicação e sobrevivência, por assim 
dizer. Em épocas antigas, estes dois meios de comunicação, 
eram vistos apenas como prestígio, riqueza, luxúria, porém, 
em dias atuais, são essenciais e não podem ser desprezados.

Em certa ocasião, Platão afirmava ser contra a escrita, 
para o pensador estavam claros dois aspectos: o valor atri-
buído ao dialogo socrático não escrito e a natureza de sua 
própria produção textual, da qual ao combater a escrita, não 
conseguia se afirmar o esquecimento, e sim o aquecimento e 
solidificação cada vez mais forte do pensamento.

Nesse sentido a Academia Passo-Fundense de Letras 
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apoiada pela Secretaria Municipal de Educação continua seus 
esforços no sentido de contribuir para que sempre mais os 
jovens alunos da rede municipal de ensino tenham a opor-
tunidade de desenvolver sempre mais a leitura em todos os 
seus aspectos e também a escrita através da implementação 
do Projeto Identificando Talentos em sua 3ª edição.

Neste livro vamos encontrar textos e gravuras feitos por 
alunos da rede municipal de ensino, que estão cursando do 6º 
ao 9º ano e crianças da Escola de Vida do Hospital São Vicente 
de Paulo. São trabalhos interdisciplinares, já que os minis-
trantes das aulas eram convidados, acadêmicos, escritores 
profissionais de diversas áreas distintas e por isso suas falas 
eram de acordo com suas vivencias profissionais. 

Por isso, quando trabalhamos a leitura e a escrita de ma-
neira interdisciplinar, tivemos a oportunidade de introduzir 
o aluno no mundo da produção da leitura e escrita em situ-
ação real de uso, houve a veiculação de ideias completas e a 
compreensão e o uso da mesma como ato interativo. Então, 
nessa sequência de ações, o aluno teve oportunidade de par-
ticipar, de pertencer, de estar junto, de somar e de agir. 

Neste ano acrescentamos ao livro gravuras do artista sur-
realista catalão, Joan Miró, reproduzidas pelos alunos da edu-
cação infantil da Escola Municipal Branca de Neve, de Passo 
Fundo, o que vai dar um colorido especial aos textos e ao livro 
como um todo. Agradecemos muito a esta Escola e os seus 
pintores infantis.

Assim é com muito prazer que entregamos ao público 
esta 3ª edição do livro Cultivando Talentos fruto de trabalho 
realizado, em conjunto, por alunos que gostam de ler e escre-
ver e o fizeram no decorrer do ano, após assistir aulas sema-
nais, dadas com muito carinho, por uma equipe de autores 
que tentaram lhes transmitir o prazer pela escrita e leitura.

Obrigada!

Dilse Piccin Corteze
Coordenadora do Projeto
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Apresentação II

Projeto cultivando talentos

Existem momentos que dão significado ainda maior a 
minha função de secretário municipal de educação de Passo 
Fundo. Apresentar mais uma obra resultante do projeto Cul-
tivando Talentos, que fomenta a criação de futuros escritores 
entre alunos das escolas públicas municipais, é certamente 
um desses.

Passo Fundo, nesses seus mais de 160 anos de história se 
orgulha de muitas façanhas, mas certamente o título de Ca-
pital Nacional da Literatura não pode passar desapercebido. 
Razões que justificam essa distinção entre tantas outras ci-
dades brasileiras, são muitas, mas iniciativas voltadas à for-
mação de futuros escritores constitui um grande diferencial. 

Graças a parceria entre a Prefeitura de Passo Fundo, por 
meio da Secretaria Municipal de Educação e a Academia Pas-
so-Fundense de Letras - APL, capitaneada pela Sra. Dilse Pic-
cin Corteze, professora da Rede Pública Municipal de Ensino 
e membro da academia, foi possível a publicação da terceira 
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edição do livro Cultivando Talentos, projeto resultado da in-
teração entre alunos das escolas públicas municipais com os 
acadêmicos da APL (e outros autores convidados).

As obras de cada um desses jovens autores, além de ates-
tar a imersão no universo da Literatura proporcionados pelos 
inúmeros programas e projetos que a SME e as escolas de-
senvolvem, fortalecendo as estatísticas que nos consagram 
com o município brasileiro que mais lê, amplia ainda mais 
a sensibilidade e o conhecimento dos alunos sobre o mara-
vilhoso mundo da Literatura e a valorização e respeito aos 
autores nacionais e passo-fundenses através do exercício de 
uma produção literária criativa (em diferentes linguagens). 

Felicito, portanto, a Academia Passo-Fundense de Letras 
- APL, através de seu presidente, Sr. Odilon Garcez Ayres, pela 
condução de mais uma edição do projeto cumprindo a sua 
função social, comunitária e educativa de incentivar a Lite-
ratura e a correta utilização da Língua Portuguesa, buscando 
expandir a arte literária, em todos os seus gêneros, além de 
assegurar a expansão e o fortalecimento da cultura literária 
nacional e regional. 

O resultado desta parceria entre a Secretaria Municipal 
de Educação e a Academia Passo-Fundense de Letras na for-
mação de futuros escritores, vocês poderão observar nas pá-
ginas seguintes que imprimem as produções que esses novos 
talentos revelam. 

Conclamo a todos para apreciar a terceira edição do livro 
Cultivando Talentos, realizada pelos alunos da Escolas Muni-
cipais de Ensino Fundamental de Passo Fundo com o apoio e 
a mediação dos acadêmicos e colaboradores da APL, que não 
apenas acolheram e capacitaram esses jovens na produção li-
terária, mas, sobretudo apostaram no futuro promissor que 
esses jovens terão enquanto autores passo-fundenses.

Edemilson Jorge Ramos Brandão
Secretário Municipal de Educação de Passo Fundo
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Apresentação III

Escola de vida

A classe hospitalar Escola de Vida tem como objetivo pos-
sibilitar o acompanhamento pedagógico de crianças e adoles-
centes que estão em tratamento no Centro Oncológico Infan-
tojuvenil do Instituto do Câncer do Hospital São Vicente de 
Paulo e se encontram impossibilitados de frequentar a escola 
temporariamente.

A parceria da Escola de Vida com a Academia Passo-Fun-
dense de Letras iniciou 2017 com o objetivo de identificar no-
vos talentos e proporcionar no ambiente hospitalar momen-
tos de apreciação do universo literário, oferecendo condições 
para que os alunos possam se expressar através de diferentes 
linguagens literárias.

A presença da coordenadora do projeto Dilse Piccin Cor-
teze, as aulas da escritora Elisabeth Souza Ferreira, o apoio 
do Secretário Municipal de Educação Edemilson Brandão e a 
cooperação dos pais das crianças e adolescentes foram muito 
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importantes para o sucesso do trabalho que teve a participa-
ção de dezessete alunos neste ano.

Os alunos da Escola de Vida compartilham com vocês os 
momentos que viveram na descoberta da doença, a fé, a famí-
lia, a solidariedade, os procedimentos no hospital, o carinho 
da equipe médica, a coragem, o bom humor, a amizade, os 
sonhos e a vida. 

Nas diversas produções você vai encontrar em forma de 
textos e desenhos de quem tão cedo aprendeu com as perdas, 
que começam desde o diagnóstico, o afastamento da família, 
da escola, dos amigos, a queda do cabelo, um tratamento des-
gastante e a vida vai tomando outra direção com uma rotina 
totalmente mudada. Mas, no meio de tudo isso, você percebe 
que essas crianças e adolescentes, diante de tantas perdas, 
descobrem como lutar bravamente contra o câncer e assim 
aprendem e ensinam a todos a beleza da vida.

Silvia Ricci
Professora da Classe Hospitalar Escola de Vida
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Apresentação IV

Amigos, é com grande alegria e orgulho, que apresenta-
mos esta coletânea de textos elaborados por nossos alunos, 
participantes, neste ano do Projeto Identificando Talentos.

A criatividade e espontaneidade, destes escritores em 
formação, tem entusiasmado a todos os nossos colaborado-
res, colegas da Academia, que tem participado das atividades 
do projeto.

Não pensamos, em daqui a alguns anos, encontrarmos o 
nome de algum destes alunos em lista de publicações, ou de 
livros mais vendidos; o que temos certeza é que eles gostam 
de escrever e de ler, e que nós da Academia, colaboramos um 
pouco para estimular e aperfeiçoar estas habilidades.

Não conhecemos o futuro, não temos habilidade nem 
para prever, se irá chover, até ao final da tarde; mas temos 
certeza e podemos afirmar é que estes alunos, serão bons 
escritores e bons leitores; e que futuro melhor, poderíamos 
prever para estes jovens e para o nosso Brasil?

Aqui temos jovens que leem e entendem o que estão len-
do, jovens que escrevem e conseguem comunicar com clare-
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za o que queriam dizer.
Acredito que com estas coisas simples, temos nossa feli-

cidade assegurada, gente que lê, gente que gosta de ler, gente 
que entende o que leu, gente que escuta, pois ler é uma forma 
de escutar os outros, se encaminham para conquistar a felici-
dade terrena e assegurar a prosperidade para seu país.

Continuem assim, lendo, escrevendo, escutando; que 
Deus vos acompanhe!

Claudio Janczak
Professor do Ensino Técnico, com especialização em 
Comunicação Audiovisual
Colaborador do Projeto Identificando Talentos
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Alunos que participaram do projeto 
Identificando Talentos

Emef Escola Daniel Dipp 
1- Ângelo Gabriel Martins Amaral- 7ºano 
2- Laura Bohrer Donato – 9º ano

Emef Antonino Xavier
1- Anayluji Cristini Souza de Mello – 9º Ano
2- Michael Alcides Martins de Quadros- 7º Ano

Emef Arlindo Luiz Osório
1- Flávio Daniel Barancelli Montemezzo – 7º ano
2- Juliany Silveira Rodrigues – 7ºano

Emef Jardim América
1- Eduarda Carolina Vargas – 7º ano
2- Cibeli Rocha Gonçalves – 6º ano

Emef Leão Nunes De Castro
1-  Ingridi Nicole dos Santos
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Autobiografia dos alunos
autores  da Academia 

Passo-Fundense de letras

Anaylluji Cristini Souza de Mello

Olá, sou Anaylluji, estudo na es-
cola Municipal de Ensino Funda-
mental Antonino Xavier. Tenho 15 
anos e estou no 9º ano. Nasci em 
Passo Fundo no dia 31 de agosto 
de 2003.

Meu esporte favorito e jogo de 
xadrez. Amo livros e jogos eletrôni-
cos. Mistérios e mitologia me fascinam.

Adoro super-heróis, os meus preferidos são: Batmam, 
Thor e Visão. Mas normalmente torço para os vilões e meus 
preferidos são Loki e Coringa.

Sou apaixonada por palhaços, talvez seja por isso que 
meus personagens preferidos são Chapeleiro Maluco e Pen-
nyuise. Amo coisas fofas, mas também gosto de coisas estra-
nhas. Minhas histórias preferidas são, A Bela e a Fera, Alice 
no País das Maravilhas. Amo ler, escrever e desenhar. Gosto 
muito de animais e meu desenho animado preferido é Pica
-pau.

Assim como gosto de animais gosto também de insetos. O 
meu grande sonho e ter um zoológico, não com fins lucrati-
vos e sim para cuidar dos animais. Adotar várias crianças ou 
ter um orfanato para eu cuidar deles como se fossem meus 
verdadeiros filhos. Também quero ter uma empresa de jogos 
eletrônicos.
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Eu sou bem sentimental, sinto necessidade de ajudar os 
outros. Quero ser medica, mas sou sensível a sangue a cortes. 
Por isso pretendo ser psicóloga ou psiquiatra para ajudar as 
pessoas psicologicamente de alguma forma.

Essa sou eu: Curiosa, inteligente, fofa, bondosa e posses-
siva.

   Cibeli Rocha Gonçalves

Olá, meu nome é Cibeli e eu te-
nho 11 anos, estudo na Escola Mu-
nicipal de Ensino Fundamental 
Jardim América e estou no sex-
to ano, nasci em Passo Fundo e 
moro aqui até hoje. Gosto de mú-
sicas gospel e sertaneja, gosto das 
novelas:  Carrossel, As aventuras de 
Poliana, Chiquititas  e Que pobres tão 
ricos. Sou evangélica desde que eu nasci. Gosto de livros de 
aventura, suspense, terror, drama e romance. Meu nome é de 
origem grega que na Grécia significa mãe de todos os deuses. 
E o nome do meu pai é Cledir Rogério Gonçalves e o da minha 
mãe Jeice Langorte Rocha Gonçalves, tenho dois irmãos que 
se chamam Cleito Samuel Rocha Gonçalves e o da minha irmã 
Carolina Rocha Gonçalves, os nomes deles são em homena-
gem ao meu tio e minha bisa avó.

Meu sonho é conhecer a Bruna Karla e Aline Barros, mi-
nhas cantoras favoritas, ser pediatra ou dentista e escrever 
mais de cinco livros.
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Flávio Daniel Barancelli Montemezzo

Meu nome é Flávio Daniel Baran-
celli Montemezzo, tenho 12 anos, 
estudo na Escola Municipal de En-
sino Fundamental Arlindo Luiz 
Osório, estou no sétimo ano, moro 
em Passo Fundo, além do projeto 
Identificando Talentos, participei 
da Escola de Hackers e da Escola de 
Hackers Avançada, ganhei o prêmio de 
melhor hacker, gosto bastante de ler, escrever e desenhar, 
sempre fui incentivado pelos meus pais.

Na minha escola, sou considerado um ótimo aluno e es-
pero continuar assim. Ainda, tenho uma irmã de 15 anos, que 
está no ensino médio, moramos com nossos pais, e tenho 
quatro cachorros, três cadelas e dois esquilos- chineses.

Portanto, além de ser uma pessoa de boa convivência e 
de metas e objetivos claros. Sempre sei a hora de falar e, prin-
cipalmente, a hora de escutar.

Ingridy Nicole dos Santos

Nasci dia 16 de fevereiro de 2004.
Meu nome é Ingridy, eu tenho 14 
anos estou no 8º ano, o nome do 
meu pai é Antônio Renato Dos 
Santos da minha mãe é Graciela 
Almeida Dos Santos. Eu tenho 3 
irmãos. Minha religião é a umban-
da. Gosto de ler livros de romance e 
aventura, escrevo pouco mais gosto das 
minhas histórias. Minha matéria favorita é inglês. Meu maior 
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sonho é me formar e conhecer vários lugares. Pratico vôlei e 
futebol e minha fruta favorita é  uva.

Michael Alcides Martins de Quadros

Michael nasceu no dia 30 de ou-
tubro de 2005, tem 13 anos, mo-
rador da Vila Luíza, estudou do 
E.M.E.F.  Antonino Xavier. Tem 
uma irmã de 9 anos, sua bisavó é 
afrodescendente e a outra bisavó 
é italiana. Além disso, gosta de es-
crever poemas, da matéria de His-
tória, e de música POP, brinca com sua 
cachorrinha Amora. Ainda sonha em morar na França e fazer 
faculdade de Jornalismo. Hoje é acadêmico mirim, já está no 
2º ano e já aprendeu muito. Atualmente é muito feliz.

Eduarda Carolina Vargas

Eu sou Eduarda Carolina Vargas, 
tenho doze anos e estudo na Escola 
Jardim América. Adoro ler histó-
rias de ficção e fantasia, não gosto 
tanto de escrever quanto de ler. 
Vim aqui para a Academia de Le-
tras para melhorar a minha escri-
ta, pois sonho em escrever como os 
escritores que leio e criar histórias tão 
fantásticas como as deles.

Desde meu primeiro aninho eu morei em Espumoso. Em 
2013, minha mãe e meu pai se separaram e minha mãe, meu 
irmão e eu, viemos morar aqui em Passo Fundo.
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Meu irmão cursa Medicina Veterinária na UPF e eu so-
nho em ser pediatra, pois adoro crianças. A matéria que eu 
mais gosto é português, porque como você já viu, eu amo ler.

Juliany Silveira Rodrigues

Eu sou a Juliany, estou no sétimo 
ano da escola Arlindo Luiz Osório, 
tenho 13 anos e gosto de ler e es-
crever textos de terror. Minha 
matéria preferida é inglês.

Eu nasci em Passo Fundo e 
moro aqui também. Minha mãe 
nasceu em Porto Alegre e meu pai 
em Santo Ângelo, os dois moram aqui, 
mas eu moro com minha mãe e meu pai de coração, que é 
natural daqui de Passo Fundo e nos finais de semana visito 
meu pai.

Adoro interagir com as pessoas, saber do que elas gos-
tam e fazer novos amigos. Gosto muito dos professores e dos 
meus colegas.

Eduardo dos Santos de Camargo

Meu nome é Eduardo Camargo, nasci no dia 12 de no-
vembro de 2005, tenho 12 anos, gosto muito de matemática, 
ciências e história, sou fã de histórias da 2° Guerra Mundial. 
Sempre quando tenho tempo, procuro pesquisar mais sobre 
os assuntos de meu interesse. Além disso, eu gosto de portu-
guês, de ler e escrever pequenas histórias, de filmes e de sé-
ries. Ainda, pratico judô, que colabora para eu não ser obeso. 
Um dos meus sonhos é morar nos EUA e ser Juiz Federal.
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Maria Eduarda Marchiori

Eu sou a Maria Eduarda, mas todos me chamam de Duda, 
tenho 12 anos. Eu gosto muito de ler e escrever e, também, 
de assistir séries, por exemplo, La casa de papel, Lúcifer, 13 
Reasons Why e Riverdale. 

No meu tempo livre adoro jogar futebol e sair para to-
mar açaí com meus amigos. Eu sou uma garota engraçada, me 
apego muito rápido a algumas coisas e adoro ver as pessoas 
que eu gosto darem risada. Meu sonho é conhecer o Justin 
Bieber e ser delegada. Bom, resumi um pouco de como eu sou.
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Textos
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80 Anos

Academia Passo-Fundense de Letras completa no ano 
de 2018, 80 anos. Primeiramente quero dizer parabéns! Vou 
agora falar um pouco sobre o que eu sei. É o lugar ideal para 
aprender a escolher um livro, poesias etc...

 Aqui na academia de letras já teve grandes escritores, 
leitores, poetas, diretores, presidentes e muito mais. Vou ci-
tar o nome de quem fundou a Academia de Letras: o Sante 
Uberto Barbieri, quem fundo esse belo prédio. O atual presi-
dente é Odilon, e o da atual coordenadora do projeto que faço 
parte é ela, Dilse que está sendo uma ótima coordenadora. 
Parabéns e também quero dar os parabéns para o atual pre-
sidente Odilon. 

Vou falar o nome dos cinco antigos presidentes Arthur 
Ferreira Filho, Francisco Antonino, José Pedro Pinheiro, Ver-
di de Cezaro. Vou convidar as pessoas que eu conheço para 
vir conhecer a maior porta de Passo Fundo que no caso é a da 
Academia Passo-Fundense de Letras e também virem visitar 
a biblioteca a escadaria da borboleta e até o Museu Histórico, 
bom é isso, agradeço a todos os professores a que dão aula no 
projeto de que me receberam bem obrigado. 

Quero agradecer a Dilse que é coordenadora do projeto e 
o presidente Odilon. Muito obrigado mesmo vou levar essas 
experiências que estou tendo para a vida toda obrigada, espe-
ro que tenham gostado do meu texto. 

   Cibeli Rocha Gonçalves
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O que eu quero mostrar para o 
público leitor?

Eu gostaria de mostrar o meu talento e as minhas ideias, 
um mundo de imaginações com vários romances, contos e 
outros tipos de histórias. Quero mostrar um livro que as pes-
soas sintam vontade, desejo de ler, histórias que não deixem 
os leitores com sono, mas que passem a madrugada lendo.

Um livro com vários poemas e contos, que contenha, 
também, textos baseados em fatos reais, como por exemplo, 
viagens, tragédias e doenças. Assim, irão surgir muitas novas 
ideias.

Laura Bohrer Donato
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Livro ouro, fogo e megabytes: 
como se fosse um conto de fadas

Era uma vez um menino chamado Anderson e que ado-
rava jogos de computador.  O mundo que ele vivia era todo 
tecnológico, era um mundo de RPG, em que tinha de derrotar 
vilões dragões.

Ele é puxado para um mundo de natureza, com persona-
gens folclóricos brasileiros que lutam contra um mago muito 
poderoso e malvado, que captura a fada e personagem folcló-
rico Mãe D’ouro, e que quer capturar o animal mágico cha-
mado Boitatá, uma gigante cobra de fogo imprevisível que 
solta rajadas de fogo mágicas. Então, Anderson, um menino 
meio duende, ajuda esses personagens do bem a salvarem a 
fada e derrotam o mago.

Quando Anderson volta à sua realidade encontra nova-
mente o mago, mas ele já está sem forças para tentar domi-
nar o mundo. Então, eles não precisam se preocupar, por en-
quanto com ele, mas se precisarem, Anderson já sabe como ir 
pedir ajuda no mundo de natureza.

Fim!… 
Pelo menos, por enquanto…

Flávio Daniel Barancelli Montemezzo



28

Descrição da natureza no livro ouro, 
fogo e megabytes

 Este livro fala bastante sobre a natureza, tanto que mui-
tos dos personagens são lendas folclóricas e protetoras dela. 
A história do livro conta sobre a falta de preservação da na-
tureza e a alta exploração sobre ela, que acaba desgastando e 
matando. O livro deixa bem claro a importância que a natu-
reza tem no mundo.

Estes personagens do folclore se disfarçam de humanos, 
e têm “Organização”, querendo sempre conscientizar as pes-
soas a cuidarem mais do ambiente em que vivem. Eles têm a 
ajuda de um garoto viciado em games, que ao longo da histó-
ria vê como é importante a natureza e dar valor a ela.

Eles lutam contra um homem muito ruim, que só quer 
explorar a natureza tirando todas as suas riquezas, mantendo 
em cativeiro a Mãe D’ouro, usando-a para achar raros miné-
rios. Tudo isso era apenas o início, era uma isca para o Boi-
tatá, que seria muito mais útil para enriquecer esse homem, 
e destruir ainda mais a natureza. Portanto, esse livro retrata 
a disputa para salvar a natureza, um “bem” de todos, para 
todos, mas que poucos cuidam e dão valor.

Flávio Daniel Barancelli Montemezzo
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Classificação do livro ouro, 
fogo e megabytes

Classificado como um conto, o livro Ouro, Fogo e Mega-
bytes mergulha na imaginação e retrata principalmente o 
folclore brasileiro. Muitos dos personagens do livro são len-
das folclóricas, como por exemplo: o Saci, o Boitatá e o Lobi-
somem, que na versão brasileira é um Lobo-Guará, o Caipora, 
a Mãe D’ouro e muitos outros. 

Este livro é um conto que retrata a briga entre esses seres 
protetores da natureza contra um perverso empresário que 
só pensa em se auto beneficiar, não importando como fazer 
isso. É um conto bem interessante, em que eles vivem na so-
ciedade se passando por pessoas normais. 

Mostra bastante sobre a história dessas lendas e sobre 
a natureza. Além disso, que havia personagens folclóricos 
do lado do bem, mas também do mal, como o Cape-Lobo e a 
Cuca. Este é um livro de conto muito bom, recomendo a quem 
me perguntar.

Flávio Daniel Barancelli Montemezzo
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A torta da tentação

Lá estava o gato com aqueles olhos esbugalhados, olhan-
do para uma torta ainda quente que esfriava do outro lado 
do muro. O felino sabia que teria de passar por um cachorro 
que dormia próximo à torta, aquele animal feroz que poderia 
ser imprevisível se desse de cara com o bichano, de forma tão 
azarada.

Ele traçou seu plano por uma árvore, subiu até o topo do 
muro, aquela parede de tijolos deveria ter no mínimo dois 
metros de altura. O esfomeado, de tão fixo olhar para a tor-
ta, acaba se desequilibrando e caindo em cima do focinho do 
amedrontador de dentes afiados, e com as patas, agora, ten-
tava acertar o focinho.

Um vento passa pelo focinho do cachorro, agora não 
mais amedrontador, mas, sim, confuso.  O gato era o larápio 
que traçara o plano de roubar a guloseima, não é à toa, pela 
sua velocidade, que é primo dos leopardos. 

E aquele que mais parecia um urso deitado, agora estava 
como um filhote de chihuahua de tamanha vergonha de ter 
deixado o doce ser roubado por alguém tão menor que ele. O 
animal que parecia ser inofensivo saciou sua fome e mostrou 
que não basta ter tamanho e força, mas, sim, usá-la com in-
teligência.

Flávio Daniel Barancelli Montemezzo
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Xadrez

O Xadrez é um esporte e aconselho que todos pratiquem, 
ele lhe traz muitos benefícios, faz você melhorar seu raciocí-
nio, memória, concentração e ajuda muito intelectualmente. 
Este jogo é um jogo de paciência, algumas partidas disputa-
das podem durar mais de duas horas, ele testa seu psicológi-
co, se você está focado no jogo ou pensando em tudo menos 
na partida.

Algumas dicas que posso dar a você é que inicie com seus 
dois Peões do meio e em seguida, já use os Cavalos, protegen-
do esses Peões. Procure, também, movimentar os Bispos e a 
Rainha, tente dominar o meio do tabuleiro, seja com peças 
(se estiverem defendidas) ou com peças que ataquem as casas 
do meio. Aconselho saírem para o jogo com a Torre mais no 
final, porque ela terá maior poder de movimentação e maior 
número de casas defendidas. Além disso, ataque o Rei adver-
sário, sufoque ele, fazendo com que não consiga pensar em 
jogadas, porque você terá que se preocupar com o seu Rei.

Se já estiverem com poucas peças, ambas as equipes, se 
seu adversário pensar, ele irá querer retirar o espaço do seu 
Rei, para assim dar Cheque-Mate. Surpreenda, não recue o 
Rei, avance para cima da peça, isso, provavelmente, vai des-
montar seu adversário e quebrar com sua estratégia. Uma 
coisa que não se pode acontecer é dar muita importância 
para eliminar peças, você tem que armar uma estratégia que 
foque em capturar o Rei, fazendo-o ganhar, que é o objetivo 
principal do Xadrez.

Flávio Daniel Barancelli Montemezzo



32

Portanto, aconselho a quem não sabe jogar Xadrez, que 
tente aprender, e quem já sabe, jogue, e se quiser use essas 
dicas que dei, são dicas simples, mas que irão lhe ajudar a ter 
o controle do tabuleiro.
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Declamar e apresentar

Para declamar bem não se pode ter vergonha. Se movi-
mentar, dialogar gestualmente com o público traz um me-
lhor desempenho. 

De acordo com quem fala, mostre com suas expressões 
faciais, e gestos com suas mãos, não fique parado! Caminhe, 
olhe para seu público sem ter vergonha.

Uma coisa fundamental é ter uma boa dicção, ou seja, fa-
lar bem, de modo correto, de acordo com a ortografia, por 
exemplo: “Quero ti contar” (está errado, o certo é escrever e 
falar: Quero te contar), em apresentações não fique usando 
gírias, faça uma linguagem formal e de bom entendimento.

Saiba para quem você irá falar. Se for falar com crianças, 
use uma linguagem simples, fácil de entender, já, se for com 
juízes, use palavras difíceis e irá impressionar.  Não te-
nha medo de falar, se expresse. Se errar, repita. Outra coi-
sa fundamental é saber o tempo que se tem, se forem trinta 
minutos, fale com detalhes, exemplifique algumas coisas, se 
forem dez ou cinco minutos, fale um resumo sobre as coisas 
mais importantes.

Se você fizer essas dicas em seus discursos e apresenta-
ções, terá grande chance de sucesso. Fica a dica, perca o medo 
de falar em público, treine, não precisa ter vergonha!

Flávio Daniel Barancelli Montemezzo
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Cenário do livro ouro, fogo 
e megabytes

Tudo começa em Rastelinho, interior de MG, uma cidade 
pequena, simples, mas sobre ela não se faz citações no texto. 
Já São Paulo, onde se passa a maior parte da história, uma 
cidade grande, muito comercial e industrial, com inúmeras 
pessoas jogando lixo na rua e muitas lojas. 

“Organização”, o local onde aqueles da história que que-
rem salvar a Mãe D’ouro vivem, um casarão bem simples, 
quartos divididos, sala com televisão e piano, cozinha com 
uma mesa bem grande, porque funcionava também como 
um “orfanato” e, ali faziam reuniões. Além disso, no quintal 
havia uma horta e um local onde criavam uma vaca leiteira, 
sendo bem ligados a natureza e a todos que ali viviam.

Na empresa Rio Dourado, vários prédios e seguranças de 
alta performance, com torres para observar as câmeras, heli-
porto, mas o cenário que mais importa nesse livro é o que fala 
sobre a natureza, sobre o folclore, sobre o mundo esquentan-
do. Ainda, com o Boitatá indo para São Paulo, por causa da 
Mãe D’ouro, além de cidades pegando fogo, florestas sendo 
destruí¬das. E, a empresa Rio Dourado com um ácido apagan-
do os incêndios, mas eram apenas testes para tentar achar 
algo que apagasse as chamas do Boitatá, que vinha enfureci-
do atrás da Mãe D’ouro, a fim de tentar salva-la.

O cenário do jogo que Anderson joga, é todo imaginário 
com efós, duendes, ogros, fadas e magos, com dragões em ca-
vernas, terras mágicas, e, tudo mais que se pode imaginar. 
São cenários criativos!

Flávio Daniel Barancelli Montemezzo
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Quem procura acha 
com outro final...

Certo dia, uma mulher casada foi até uma loja de roupas 
í¬ntimas femininas, a moça que a atendeu, lhe tratou como 
se a conhecesse, pois há dias atrás, seu marido veio comprar 
roupas í¬ntimas para ela. Só que nunca chegaram até ela. 
Sendo assim, fingiu que sabia e saiu. Ao chegar em casa, con-
versou com o marido, mas nada conseguiu dele tirar.

Então, ela resolveu seguir ele, onde quer que fosse. Num 
dia, ele vai ao hotel sozinho e ela segue-o. No outro dia, volta 
ao hotel e consegue informações sobre o quarto que o marido 
estava.

Noutro dia, vai até o suposto quarto e tem uma surpresa: 
um varal cheio de roupas íntimas. Entra enfurecida e se de-
para com uma senhora, bem velha, pendurando mais roupas 
neste varal, inclusive a que o marido havia comprado.

Quando chega o marido dela e diz:
- Oi, amor! Desculpe-me não ter te contado antes, aonde 

que a vovó mora, pois ela fica constrangida se conto a todos 
que ela adora colecionar essas roupas, parece estranho, mas 
se ela fica feliz, tudo bem, certo.

Sendo assim, a mulher se sente muito culpada por achar 
que ele estava traindo ela, pede perdão. E, como uma forma 
de arrependimento, todo dia leva uma roupa íntima diferen-
te para por no varal da vovó.

Flávio Daniel Barancelli Montemezzo
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A surpresa com outro final

Um casal, ambos de pele clara, resolveu adotar uma 
criança. E, teria de ser parecida com eles, sendo assim, foram 
e adotaram um menino de pele clara, olhos verdes, cabelo 
amarelo como um anjo. Com o tempo, ele foi crescendo, mas 
nunca lhe contaram que era adotado.

Já jovem, se apaixona e casa com uma mulher de cabelos 
morenos e de pele também clara. Logo, eles têm um filho, que 
surpreendentemente para todos ali, nascera negro, e, porém, 
na família da nenhum havia ancestrais negros.

Foi quando perceberam que o casal que tinha adotado 
ele, quando era pequeno, pelas duas partes havia ancestrais 
negros, mesmo assim, resolveram fazer um teste de DNA com 
o filho, mas, antes lhe contaram a história toda. 

Logo, o teste com resultado positivo em mãos, eles vão à 
busca de explicações com o diretor do hospital, onde ele foi 
adotado, esse diretor há muitos anos já trabalhava ali, verifi-
cou os dados e percebeu que uma vez eles tiveram um bebê, 
que foi dito que havia nascido morto, mas foi um erro dos 
médicos. Haviam salvado o bebê, mas não conseguiram se co-
municar com familiares, quando seus pais vieram adotar, foi 
uma enfermeira que acabara de entrar no cargo que os aten-
deu, entregando-lhes o bebê.

Depois de um tempo, para se acostumarem com tal his-
tória, todos ficaram ainda mais unidos, porque havia laços 
de sangue, também. E, o bebê negro que nascera foi criado 
com muito amor pelo casal, que um dia se comportaram com 
racismo.

Flávio Daniel Barancelli Montemezzo
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Nem tudo é o que parece!

Um rapaz era empregado de uma grande empresa e pos-
suía uma noiva. Esse rapaz ficou muito amigo do seu chefe, 
mas nessa amizade havia segundas intenções, seu chefe que-
ria separar-lo de sua noiva.

Todo dia esse chefe mandava flores para a noiva do rapaz, 
que não sabia de nada, mas esse chefe só queria a herança que 
seria entregue a ela. Com o tempo, ela foi se acostumando a 
receber flores. E, quando descobriram que quem enviava era 
o chefe, logo, ela largou o noivo para ficar com o chefe, por 
ele ter fama e dinheiro, porém ela não sabia que receberia a 
tal herança.

Passou se alguns anos, ela se arrependeu, ao descobrir os 
planos do chefe, assim, decide desmascarar-lo. Em seguida, 
reataria o noivado com o antigo noivo, para isso ele precisa-
va sair daquela empresa, que vinha desmoronando graças as 
histórias desmascaradas do tal chefe

Moral: Quanto mais importância você der para coisas 
inúteis, as coisas úteis como o amor, não suportarão esperar.

Flávio Daniel Barancelli Montemezzo
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Férias de horror!

Enfim, férias! Já estava cansado de acordar cedo! Nessas 
férias viajei para a casa de minha avó, naquela casa que um 
dia já fora bela, agora estava velha, como se estivesse abando-
nada há anos. Havia teias de aranhas nas paredes, poeira por 
toda a parte, barulhos estranhos, corujas crocitam, além de 
estranhos sons de um quarto trancado. Além de um esqueleto 
sobre um sofá, com uma faca ao lado, com estranhas sombras 
que pareciam ter vida própria.

Mas, quando chegamos lá, não era minha avó, mas, sim, 
uma zumbi idosa:

- Oh, Deus! O que aconteceu ali?
Os cachorros dela que eram tão meigos e mansos, agora 

transformados em feras imprevisíveis. Fui obrigado a entrar 
e trancafiar-se em um quarto obscuro.

- Aquele seria, então, o meu enfim? Onde estaria a minha 
verdadeira vovó, tão doce e simpática?

Aquela Vó zumbi, me manteve preso por 5 dias, sem co-
mer e nem beber água. A casa estava cheia de mistérios. En-
tão, quando ouço uma voz grossa, mandando levar-me até 
ela, meu sangue gelou e fiquei paralisado. 

Fui amarrado e arrastado até o dono daquela medonha 
voz. Quando olho para cima, vejo dentes afiados e um rosto 
masculino muito pálido.

- Aquele seria o Drácula? Ele me pegou pelo braço, e, com 
um rápido e mortal movimento, cravou seus dentes em meu 

Flávio Daniel Barancelli Montemezzo
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pescoço, e eu fui envelhecendo, envelhecendo… De repente, 
ouço:

- Filho, acorda! Você já está atrasado para a escola! 
- Mãe? Então, aquilo foi um pesadelo? 
- Pesadelo? Do que você está falando? Ela, pergunta.
- Nada, melhor nem me lembrar.
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O que a tecnologia representa 
em nossas vidas?

A tecnologia, hoje em dia, tem um papel muito importan-
te para a sociedade. Nos dias de hoje, as pessoas estão cada 
vez mais dependentes da Internet, ou de qualquer outro meio 
tecnológico. Se não usada da forma certa, isso acaba se tor-
nando um vício, mas essa mesma tecnologia pode nos ajudar 
muito em várias ocasiões no nosso cotidiano, seja por traba-
lho ou até mesmo por entretenimento ou conhecimento.

A tecnologia está presente no meu cotidiano, no celular, 
notebook e na televisão. Ela me ajuda bastante, até mesmo 
em sala de aula, que muitas vezes, usamos o celular para fa-
zermos pesquisas. 

Uso a tecnologia, também, para me comunicar com fami-
liares que não moram perto de minha casa, e, principalmen-
te, para me comunicar com meus colegas de aula, para tratar-
mos de trabalhos, etc. Vejo bastantes notícias pelo celular, ao 
invés de ler nos jornais. 

Sei sobre criação de games e robótica e sobre mexer em 
aparelhos tecnológicos, o que facilita um pouco. Gosto, tam-
bém, que na Internet posso jogar vários jogos virtuais.

Infelizmente a tecnologia, principalmente a Internet, 
serve para pessoas com más intenções falarem mal ou inva-
direm a privacidade das pessoas que usam essa mesma tec-
nologia para o bem.  Roubam informações pessoais e depois 
ameaçam a pessoa que foi roubada, sem se revelarem. É triste 
que isso aconteça.

Mas será que somos tão evoluídos? Concordo que a tec-

Flávio Daniel Barancelli Montemezzo  
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nologia facilita muito a nossa vida, mas prejudica, também, 
graças às pessoas que só querem estragar algo que foi feito 
para facilitar o nosso cotidiano. Além de que, não podemos 
ser comandados por máquinas, nós temos que comandar, até 
porque ela foi criada graças a nós. Também temos que dar 
mais valor para o planeta que vivemos, cuidar do meio am-
biente, porque é de todos e para todos.

Portanto, a tecnologia é importantíssima hoje em dia, fa-
cilita muito o nosso cotidiano, mas não podemos ficar tão de-
pendestes dela, porque, às vezes, graças às pessoas que usam 
a tecnologia para o mal, você pode acabar com sua vida. Fique 
esperto, veja bem como você usa a Internet.
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O tesouro

Uma história antiga conta sobre um bravo aventureiro, 
que teve de passar por vários desafios até o tesouro. Mas será 
que ele sobreviveu? Será que havia mesmo um tesouro? E se 
tivesse o que seria?

Ela aconteceu em Passo Fundo, quando um homem muito 
destemido, explorador e colecionador de relíquias, soube que 
em uma casa havia um tesouro, mas que ela estava cheia de 
armadilhas, aquela casa era quase um templo abandonado. 
Flávio, o bravo explorador se aventurou atrás do tesouro. 

Logo no início da casa havia um matagal cheio de cobras, 
mas ele passou fácil, já que trabalhou um tempo com um en-
cantador de serpentes. Logo que entrou, flechas banhadas em 
veneno rompiam o ar em sua direção, mas ele, como se fosse 
o 007, desviou com saltos e acrobacias. Sua postura e deter-
minação lembravam o Indiana Jones.

Assim que passou pelas flechas, foi surpreendido por um 
calabouço cheio de espinhos, mas ele foi preparado, tirou 
de sua cintura uma corda, segurou-a e jogou em uma pedra 
grande e pesada, conseguindo sair dali. Quando chegou à sala 
do tesouro, viu uma joia banhada em rubi com grandes de-
talhes em pérola, mas trava uma batalha com um ogro que 
foi despertado. Como o ogro era lento, pulou em suas costas, 
agarrou seu canivete e fincou em seu peito. Em seguida, pe-
gou a joia e saiu correndo, enquanto tudo atrás desmoronava.

Já longe do perigo, percebeu que não era certo ficar com 
aquilo, que já tinha relíquias o suficiente. Então, num ato de 

Flávio Daniel Barancelli Montemezzo
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boa ação, doou para ONGS carentes, que arrecadaram mi-
lhões, e, assim, ele virou um herói nacional.
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Opinião pessoal sobre o livro ouro, 
fogo e megabytes

Este texto pode conter spoilers

Achei um livro muito bom, muito interessante, quero 
terminar de ler a coleção. Parece que quando lemos um livro 
bom, o tempo passa e nem percebemos, me entretive no li-
vro, pois sei bastante coisa sobre computação, jogos, etc.

A primeira impressão que tive é que era um livro com 
uma história meio “pacata”, não estava entendendo, mas ao 
longo que fui lendo, descobri que era uma história muito boa.  
Surpreendi-me com o final entre aspas, porque este livro é a 
primeira parte da trilogia “O legado folclórico”, não li os ou-
tros, mas pretendo e acho que tem continuação.

O que vou falar só quem leu vai saber, pois eu achava que 
o filho de Wagner Rios era o Pedro da Organização, não ima-
ginava que seria o menino caladão da escola em Rastelinho 
(eu avisei que teria spoilers).  Já desconfiava que Olavo fos-
se o traidor, desde que ele apareceu com um trabalho que 
ninguém sabia qual era, além de algumas outras coisas que 
ocorreram.

Além de este livro trazer entretenimento ao leitor, ele 
fala bastante sobre personagens folclóricos, muitos deles eu 
não conhecia, como o Capelobo ou a Mãe d’Ouro, que foi se-
questrada e estava morrendo. Voltando ao assunto, soube 
também uma história do Saci, o “patrão” da Organização, e, 
que, segundo o livro, no Brasil os Lobisomens viram lobos-
guará.  Achei ótimo o livro e aconselharia para as pessoas que 

Flávio Daniel Barancelli Montemezzo    



45

gostam duma boa leitura. Ele traz dúvidas e respostas, mas o 
mais importante é que traz horas e horas de entretenimento 
e conhecimento.
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Para onde caminha a humanidade?

Uma pergunta tão fácil, mas ao mesmo tempo tão difícil 
de ser respondida. Depende muito da visão que cada um en-
xerga o mundo, se olham a parte em decadência com guerras, 
discussões, ganância e roubalheira, sujando o verdadeiro sig-
nificado de vida. 

Sim, está a caminho do fim. Porém, se você enxerga o 
mundo em evolução com pessoas buscando conhecimento, 
aprendizado, fazendo o bem sem desejar a quem, procura 
ajudar e ser ajudado, tenta tirar a parte da humanidade em 
decadência das mãos de quem só faz o mal, se você enxerga 
isso, tenho de lhe dar os parabéns, mas, somente se você faz 
parte da evolução.

Por volta de 2050, por causa dessas pessoas sem cora-
ção, haverá disputa pela água, como hoje há pelo petróleo. É 
muito grave, pois famílias irão passar sede, pessoas, animais, 
plantas, qualquer tipo de ser vivo irá morrer.

 Isto é apenas uma pequena parcela das coisas que estão 
por vir se a parte da humanidade em evolução não conseguir 
combater a parte em decadência. Como podemos ajudar? 
Lendo e escrevendo, pois nos traz muito conhecimento e en-
riquece a nossa forma de pensar. Com isso, poderemos saber 
o que fazer, porque teremos conhecimento, informação e sa-
beremos o lado certo da humanidade para darmos força.

Flávio Daniel Barancelli Montemezzo
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Para sempre

 Eu e meu amor estávamos vivendo um sonho naquela 
casa à beira do mar, que vista linda! A casa estava impecável 
e com aquele gostoso som de música baixinho que circulava 
na casa.

Havíamos casado há três meses e estávamos muito apai-
xonados.

  Naquele tempo, nada nos feria, um confiava eterna-
mente no outro, e isso continua. Como duas pessoas tão di-
ferentes poderiam dar tão certo? Éramos como ímãs quando 
estão próximos, vivendo na casa dos sonhos de qualquer um.

 Um gostava do outro, um sentia falta do outro, e nós 
dois sentimos falta daquela casa que fizemos juras de amor, 
lá onde nosso primeiro filho cresceu e também aprendeu a 
amar. São muitas as histórias dessa casa, que hoje abriga ou-
tros pombos apaixonados.

 Hoje, vivemos numa casa no interior, mais calma e 
mesmo depois de tantos anos, olho para minha esposa e vejo 
como ela fica linda tricotando seus panos e roupas de crochê, 
e ela olha para mim, e se orgulha de ser minha mulher, mes-
mo hoje eu passando a maior parte do dia, resolvendo cruza-
dinhas de jornais.

Flávio Daniel Barancelli Montemezzo
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Passo Fundo, nossa terra

De Passo Fundo nós temos que nos orgulhar. Tantas coi-
sas se passaram até se formar a Passo Fundo que é hoje, esta 
cidade que já foi estrada de tropeiros, hoje tão bela e moder-
na.

Podemos dizer que Cabo Neves colonizou nossa cidade, 
foi o primeiro que com sua esposa, filhos e alguns emprega-
dos veio morar, depois vieram outras famílias e assim nas-
ceu nossa cidade. A época também foi marcada por históricos 
conflitos violentos, como a Revolução Farroupilha. 

Muitos ajudaram a cidade a evoluir, mas Joaquim Fa-
gundes dos Reis teve destaque, sendo considerado o primei-
ro político de Passo Fundo, e, também, foi um dos líderes do 
movimento de emancipação. Na data de 7 de Agosto de 1857 
foi instalada a Câmara de Vereadores com o Município sendo 
oficialmente criado.

A Escola Protásio Alves foi a primeira escola a ser criada, 
onde meninos e meninas podiam estudar. Hoje em dia, Passo 
Fundo tem tudo que uma cidade deveria ter shopping, mu-
seu, hospitais, etc.

Nos dias de hoje, ainda se encontra uma estátua na Praça 
Teixeirinha em homenagem a um grande cantor gaúcho, Tei-
xeirinha, que mesmo não sendo de Passo Fundo amava esta 
cidade como se fosse. Se você não é deste estado, já lhe aviso, 
se vier nos visitar, te esperaremos de térmica e cuia na mão.

Portanto, Passo Fundo se desenvolveu muito, prosperou 
e cresceu ainda mais, tendo hoje uma média de 200.000 habi-

Flávio Daniel Barancelli Montemezzo
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tantes (2016). Se nestes 160 anos cresceu tudo isso, imagina 
daqui em diante!
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Perguntas e respostas

Como me imagino no ano de 2028? Quais são os meus so-
nhos? Imagino-me formando na faculdade. Qual? Ainda não 
sei, mas que mexa com programação de dispositivos e outras 
coisas. Imagino-me dando uma vida muito melhor para mi-
nha família, realizando meus sonhos e tendo reconhecimen-
to pelas coisas que inventei para facilitar nossa vida. 

Um desejo que tenho, é de enquanto estiver na faculdade 
poder ser um dos professores de algum curso como a Escola 
de hackers (e avançada). Sonho em viajar, me formar, cons-
truir uma família e ajudar a que tenho, também, fazer algo 
importante para as pessoas e escrever um livro só meu, só 
com minhas histórias, poemas, poesias e pensamentos.

A falta de iniciativa pode nos tirar chances únicas na vida, 
mas em alguns casos, podem nos dar chances. Um exemplo 
de falta de iniciativa minha, foi há poucos dias, numa aula 
do curso, era uma aula para nos expressarmos, mas fiquei na 
minha, quieto, quase não falei, apenas observei o que se era 
dito, por quê? Porque estava com bastante tosse, quando eu 
começava a falar, ela vinha. 

No dia, fiquei com medo de atrapalhar a aula, tossindo 
cada vez que falasse, então, resolvi somente observar o que 
os outros tinham a dizer. Por um lado foi bom, porque pude 
saber um pouco mais sobre o que os outros pensam, mas por 
outro, muito ruim, não podendo participar do diálogo por 
medo de atrapalhar o andamento da aula.

Flávio Daniel Barancelli Montemezzo  
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Por que participo do Projeto Revelando Talentos? Porque 
é uma chance única na vida, aqui recebemos muito conheci-
mento, aprendemos a nos “portar” em grupo, participando, 
sem ter vergonha, aprendendo um pouco mais sobre o mun-
do e muito mais sobre leitura e escrita, dois itens fundamen-
tais em nossa vida. Mas, os que ali vão só irão aprender se 
tiverem interesse naquilo e foco.

 É preciso saber que podem nos tirar tudo, menos o nos-
so conhecimento. Muito deste conhecimento ganhamos nos 
livros e o Projeto abre nossos olhos para novos horizontes, 
horizontes melhores.
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20 de setembro

20 de Setembro é uma data com tanto significado para os 
gaúchos, que alguns consideram o dia deles, outros da Revo-
lução Farroupilha. As duas estão certas, porque mostram que 
o povo gaúcho é muito forte, se estiver unido.

O conflito entre gaúchos e o Governo Imperial teve iní-
cio em 20 de Setembro de 1835 e terminou em 1° de Maio de 
1845, período chamado de “Decênio Heroico”. Esta batalha 
durou dez anos, onde queriam melhores condições econômi-
cas ao Rio Grande do Sul. 

Dez anos difíceis e importantes nomes se destacaram 
nesta Revolução, Giuseppe Garibaldi e Anita Garibaldi foram 
dois deles. Ao longo desta guerra os gaúchos foram empobre-
cendo, pois não tinham tempo de cuidar de suas fazendas, 
as mulheres e filhas tinham de se virar como podiam. Então, 
prometeram aos escravos a liberdade se conseguissem a vitó-
ria, mas para isso os escravos teriam de lutar.

Dez anos de muito conflito entre ambas as partes se pas-
saram, todos já desgastados com tamanha batalha, quando é 
mandado Duque de Caxias para selar a paz com os revoltados. 
Então, o acordo foi feito, mas uma emboscada para os escra-
vos também, pois se dessem a liberdade a eles, os do Rio de 
Janeiro (capital naquela época) iriam se revoltar. Nesta em-
boscada mataram grande parte dos escravos. Desta maneira 
a batalha termina e a paz volta a reinar.

Flávio Daniel Barancelli Montemezzo
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Para nós gaúchos, e, também, para quem não é, é muito 
bom saber sobre essa história que marca o Rio Grande do Sul, 
saber que eles lutaram por mais igualdade. Porém, é triste 
saber que naquele tempo havia escravos, uma coisa muito er-
rada, pois todos devem e têm o direito de serem donos de si.
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Gaúchos de coração

Gaúcho, um povo tão acolhedor e aberto a visitas, que 
mora no Rio Grande do Sul, estado muito respeitado no Brasil 
pela sua rica história. O gaúcho, que é conhecido por falar 
alto e por seu palavreado diferenciado, usa algumas expres-
sões como: “bah”, “tchê”, “guri (a)”, “cusco”, e, “é de cair os 
butiás do bolso”. 

Este povo, que tem tanto a oferecer, espera que os fu-
turos gaúchos continuem com orgulho de usar bombacha e 
de dizer de onde vieram. Um estado com uma história muito 
rica como a Revolução Farroupilha, um lugar de pessoas que 
adoram churrasco, que vivem a tensão nos grenais torcendo 
pelo seu time. Aliás, este clássico do futebol é um dos maio-
res, com mais garra, mais ganância de vencer.

Muitos CTGs existem aqui e a tradição é tanta, que exis-
te em outros estados e até em outros países. Muitos grupos 
prezam as tradições gaúchas não só aqui no sul. O cavalo, fiel 
escudeiro de muitos gaúchos é lembrado na história, algumas 
raças são próprias daqui, valem muito dinheiro e são de alto 
nível.

O Rio Grande do Sul é um lugar maravilhoso, graças aos 
gaúchos que preservaram estas terras. Então, vamos lutar 
para nosso estado continuar com sua gloriosa história e cada 
vez progredir mais, rumo a um futuro mais justo e melhor 
para aqueles que aqui habitam.

Flávio Daniel Barancelli Montemezzo
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Assombrações na Academia

Estava passando em frente a três prédios. E, um, em espe-
cial, me tocou, tinha uma porta grande e muito linda. Como 
sou muito curiosa, entrei para verificar o que havia lá dentro. 

Quando abri a porta, deparar-me-ei com um espelho 
grande com bordas avermelhadas, vários vidros e uma má-
quina estranha chamada “Linotypo”, além de quadros ao re-
dor de toda a sala com bonitas fotos de pessoas lindas. 

Havia, ainda, uma escada grande e branca. Ao subir essas 
escadas, me deparei com um mezanino, já no outro lado da 
sala, havia uma mesa menor com documentos, ao deparar-
me com uma porta, abri e ali estava um elevador, com apa-
rência envelhecida, por isso, não quis mexer. 

E, então, assustei-me, me deparei com um homem, veri-
fiquei e ele estava morto. Sai correndo, entrei no auditório, 
que estava com muitas pessoas, assim, perguntei:

- Como faço para sair desse prédio?
Ao sair, olhei para o alto e estava escrito: Academia Pas-

so-Fundense de Letras.

Ingridy Nicoli dos Santos
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A transformadora tecnologia

A tecnologia na minha vida, realmente, é uma coisa 
transformadora e inovadora, como eu acho que é, também, 
na vida de qualquer adolescente. Hoje em dia, podemos fazer 
muitas coisas como, por exemplo, pesquisar, estudar e etc. 
Antigamente não existiam muitos destes recursos.

 Eu uso muito a tecnologia nas redes sociais em compu-
tadores ou em celulares, que na verdade são muito mais prá-
ticos, além de julgar pelo tamanho. Quase todo mundo hoje 
em dia usa tecnologia, mas por outro lado, às vezes, isso pode 
ser ruim quando a pessoa usa o celular no trânsito, ou usa o 
celular quando esta atravessando a rua, o que pode causar 
um acidente grave e custar a sua vida.

A tecnologia também é usada para atingir algumas pes-
soas, como colocar apelidos maldosos e agressões verbais e 
mentais, e esses problemas, às vezes, podem passar dos limi-
tes e se tornarem muito sérios. Por que as pessoas julgam as 
outras pelo jeito de se vestir ou até de agir? 

Algumas pessoas se acham mais do que as outras e isso 
acaba prejudicando elas mesmas. Elas julgam umas as outras, 
às vezes, por que estão cansadas de serem julgadas por aqui-
lo que são, ou pelo que fazem, e na maioria das vezes isto é 
ruim. A tecnologia é sim transformadora na vida de qualquer 
pessoa, de qualquer maneira que ela usa ou deixa de usar, de 
um jeito ruim ou bom vai ser transformada. 

Ingridy Nicoli dos Santos
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De que maneira eu posso usar a tecnologia?
De que maneira eu posso ajudar as pessoas de um jeito 

bom? E de que maneira ruim eu posso piorar a vida desta pes-
soa?

De uma maneira boa eu posso ajudar pessoas e me ajudar. 
Então, todos serão ajudados e, assim, a tecnologia será usada 
de uma forma boa e positiva pra todos.   
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Quem procura, acha!

Um casal, Mary e Thomas Grey, enfrentavam problemas 
no casamento. Em um belo dia de sol, Mary resolve ir a uma 
loja, e, então, a balconista vem-lhe atender e pergunta: 

- Dona Mary, a senhora gostou da peça de roupa que seu 
marido lhe comprou. 

E, então, Mary respondeu: 
- Mas que peça?
Assustada, ela perguntou: 
- Aquela que ele levou ontem à noite.
E, então, Mary ficou pensando: 
- Se, eu não recebi a tal peça de roupa, então, este cafajes-

te deve estar me traindo.
Mary, muito esperta, resolveu dizer que tinha gostado da 

tal peça de roupa. E, também, comprou outra peça de roupa. 
Quando, Mary, foi para casa, seu marido Thomas, não es-

tava em casa como fazia todas as noites. Assim, Mary resol-
veu esperar seu marido sair do trabalho. Ela permaneceu por 
semanas com esse segredo, até que num belo dia, resolveu 
seguir-lo e foi até um Hotel. 

Mary pegou alguns papéis que estavam em seu carro, en-
trou no Hotel, o homem da portaria perguntou:

- O que desejas?
Ela respondeu: 
- Quero saber informações sobre meu marido. 
E, então, o moço respondeu: 

Ingridy Nicoli dos Santos
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- Desculpe-me, mas não podemos informar sobre nossos 
clientes. 

- É que preciso entregar estes papéis para, ele, assinar.
Assim, ele falou o nome de seu marido:
 - Thomas Grey! Esta bem, mas tem de ser rápido, quarto 

313, segundo andar. 
Ela respondeu:
- Sim, será rápido! 
Quando Mary chegou ao quarto, uma mulher atendeu. 

Mary entrou no quarto, havia três homens deitados em uma 
cama. Dona Mary pediu desculpas aos homens. E, quando já ia 
saindo, reparou mais um pouco naquela mulher e perguntou: 

- Nós nos conhecemos? 
-Não, Sra. Grey! Ela respondeu.
Mary ficou encabulada, como a mulher sabia seu nome. 

E, perguntou: 
- Mas, como você sabe meu nome? 
A mulher ficou perdida:
- Hã... Hã... Hã...!!! 
E, então, Mary aproximou-se, arrancou sua peruca e deu-

lhe um tapa na cara. Não conseguia acreditar, aquela mulher 
era o seu marido. Mary foi pra casa, arrumou suas coisas e foi 
embora. 

Assim, quando seu marido chegou a casa, não havia nin-
guém, apenas um bilhete na mesa, escrito e assinado: 

- Thomas, seu crápula, nunca mais olhe em minha cara. 
Esqueça-me! Ass.: Mary Grey.
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O que a tecnologia representa 
na vida dos adolescentes

A tecnologia representa tudo na vida dos adolescentes e 
o celular é o mais importante, eu falo isso porque sou uma 
adolescente. O computador também é bem importante para 
pesquisas de trabalhos escolares e etc.

 Hoje em dia, mais do que nunca, os adolescentes estão 
ligados à tecnologia, porque ela esta junto em tudo o que fa-
zemos, seja na escola ou em casa, em qualquer lugar ela esta 
fazendo seu trabalho. A tecnologia é uma coisa boa, mas, 
também, pode se tornar uma coisa ruim para quem não sabe 
usar. Atitudes como ficar sempre com o celular e não prestar 
atenção nas coisas ou nas pessoas é um exemplo, por que um 
dia você pode precisar do que falaram quando você não pres-
tou atenção e você não vai saber o que fazer. 

A tecnologia pode ser ruim como ela também é muito boa 
para facilitar as coisas. Por exemplo, em um trabalho esco-
lar você não precisa copiar tudo à mão, você pode digitar no 
computador e depois imprimir.

Os adolescentes não largam o celular quase nunca, eles 
sempre carregam para todo o lado. Isso é bom porque quando 
alguém liga, eles atendem rapidinho, mas não largar o celular 
por um minuto também é chato.

Um dia, eu estava mexendo no meu celular e minha mãe 
pediu para ajudá-la, mas eu não prestei atenção, ela deu um 
grito e então eu larguei meu celular e fui ajudá-la. Eu percebi 

Juliany Silveira Rodrigues
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que a tecnologia tira um pouco da nossa atenção, quero dizer, 
um pouco não, muito da nossa atenção. A tecnologia pode ser 
boa como pode ser ruim.
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A tranquilidade depois 
da tempestade

O rapaz estava desesperado. Sem sua cura, como sairia de 
sua fantasia? Estava preso 

A visão em que estava preso era horrível. Quando olhava 
para suas mãos, as vias sujas do mesmo vermelho carmesim 
em que se encontravam seus pais. Enquanto era atormentado 
por vozes que diziam que tudo aquilo era sua culpa.

Fechou os olhos com força na esperança de que quando 
os abrisse tudo desapareceria. Mas, não aconteceu. Ao con-
trário, tudo ficou pior. Seus pais, que até então estavam ca-
lados, começaram a gritar que ele tinha causado tudo aquilo. 
Ele fechou os olhos novamente e sussurrou para si mesmo 
que aquilo não era real, até que percebeu que havia outra voz 
lhe dizendo o mesmo. Era ela, a sua cura. 

Não demorou para que sentisse braços ao seu redor. Foi 
então que tudo desapareceu, as vozes, o cheiro de cobre e o 
próprio líquido avermelhado, assim como a imagem de seus 
pais, todas as lágrimas, todos os gritos, tudo tinha acabado. 
Pelo menos naquele momento.

Anaylluji Cristini Souza de Mello
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O que a tecnologia significa 
na minha vida

A tecnologia significa muito na vida das pessoas atual-
mente, mas eu não gosto muito disso. Prefiro procurar res-
postas em livros, não na Internet. Prefiro escrever com lápis 
e caneta no caderno, em vez de digitar no computador ou 
celular. Assim, como gosto de fazer desenhos à mão.

As pessoas ficaram tão fascinadas com a tecnologia que 
não conseguem mais imaginar a vida sem ela. Mas, eu não 
compartilho desta opinião, ficaria muito feliz de morar na 
zona rural, sem Internet, sem tecnologias. Apenas eu, as 
plantas e os animais.

Sempre gostei de escrever cartas, normalmente nos ani-
versários, gosto de pôr nelas tudo o que não sou capaz de di-
zer. Acho belíssimas as roupas da era vitoriana, assim como 
as boas maneiras e formalidades, que hoje em dia não são 
mais lembradas.  

Também gosto muito de escritores antigos, assim como 
os livros velhos que ninguém gosta de ler nas bibliotecas. Por 
causa destas e outras coisas, acho que nasci na época errada. 
Sempre fui assim, não sei o porquê, mas acho que, provavel-
mente, continuarei sendo assim.

Anaylluji Cristini Souza de Mello
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A primeira impressão

A primeira impressão que tive sobre o livro que estou 
lendo foi que seria mais um livro clichê, igual a todos os ou-
tros que achamos por aí. Porém, me surpreendi quando per-
cebi que os textos contidos neste livro, eram extraordinários.

Os textos não são de um suspense previsível, onde nós 
sabemos exatamente o que acontecerá. Eles nos prendem.

Portanto, a primeira impressão que tive sobre este livro, 
foi que ele não seria satisfatório. Mas, ficarei com a lição de 
que devo ler algumas consideráveis páginas, para, então, ti-
rar conclusões.

Anaylluji Cristini Souza de Mello
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O que eu quero mostrar 
ao público leitor?

Eu quero que as pessoas vejam o meu eu verdadeiro. Não 
aquela garota tímida, fechada e distante, mas aquela sonha-
dora, destemida e completamente apaixonada por coisas es-
tranhas.

Eu realmente quero que as pessoas me conheçam de ver-
dade, mas eu também sei que preciso permitir que elas façam 
isso. Eu preciso deixar elas se aproximarem.

Portanto, o que eu quero mostrar ao público leitor é essa 
menina que se esconde atrás dos livros. Aquela que tem medo 
de viver de verdade, e por isso, prefere viver no mundo da 
fantasia. Enfim, quero por no papel tudo o que não tenho co-
ragem de dizer.

Anaylluji Cristini Souza de Mello
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Xadrez

Hoje, tivemos uma aula sobre Xadrez. Jogamos e pensa-
mos bastante, pois o Xadrez necessita de muita atenção em 
seus jogos. Além de termos que pensar por nós próprios, te-
mos que pensar por nosso adversário, sempre nos pergun-
tando sobre o que fazer e o que o adversário vai fazer, tam-
bém, se devo sacrificar alguma peça, se eu devo atacar ou me 
defender.

Desde sempre o Xadrez sempre foi o meu esporte favori-
to, talvez seja porque não gosto muito de me exercitar. Sou 
fascinada por coisas que despertam nosso intelecto, nos fa-
zendo pensar fora de nossa caixa e descobrindo coisas novas.

Eu gostaria de praticar mais este esporte, me especiali-
zar, saber jogadas e truques sobre ele. Por isso, fiquei feliz por 
saber que haverá outras aulas de Xadrez.

Também queria que houvesse Xadrez nas escolas como 
uma aula especial, mas a maioria das pessoas nem sabe que 
ele é um esporte, ou, simplesmente, não o dão por “válido”. 
Talvez, isso acontece, por não usarmos a força física, mas sim 
a da mente.

Anaylluji Cristini Souza de Mello
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Você

Daqui a dez anos eu quero estar na faculdade cursando 
medicina, quero ser pediatra.

Eu sonho em morar, primeiramente, em um apartamen-
to, depois, comprar uma casa e alugar o apartamento. 

Com 23 anos estarei terminando a faculdade, se tudo sair 
como o planejado, com 24 anos pós-graduação e com 25 anos 
uma especialização. Quando eu estiver com 26 anos tudo mu-
dará, quero e vou comprar meu apartamento e sair da casa da 
minha mãe, já estarei trabalhando com o que mais amo.

Esses são alguns dos meus sonhos, eu sou uma pessoa 
muito sonhadora, tenho várias coisas planejadas na minha 
mente. É incrível como que de apenas uma pergunta possa-
mos tirar tantos sonhos.

Enfim, em 2028, quero estar cursando medicina. Tam-
bém, já quero ter escrito um ou dois livros de ficção.

Eduarda Carolina Vargas
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Quero ser escritora

Manuela é uma menina “padrão” de cabelos longos e 
castanhos, que ela amava, com pele branca e estatura média, 
uma menina de apenas 15 anos com um futuro brilhante de 
escritora pela frente. No colégio não era a mais popular, mas 
tinha suas amigas fiéis.

Um dia, tudo isso mudou, Manuela foi diagnosticada com 
câncer. A garota ficou muito triste, porém, isso serviu para 
que ficasse ainda mais próxima de sua família. Sua mãe sem-
pre lhe dando apoio em tudo, e ela cada vez mais fraca. 

A menina e sua família moravam em uma cidade próxi-
ma de Passo Fundo e ela estava fazendo o seu tratamento no 
Hospital São Vicente de Paulo (HSVP). Ela teve que parar de 
ir à escola, os cabelos começaram a cair e cada vez seu sonho 
de ser escritora ia se afastando mais e mais.

O destino não havia lhe contado que iria realizar seu so-
nho. Mandou um anjo, ou melhor, Elizabete, com um projeto 
da Academia Passo-Fundense de Letras, chamado Identifi-
cando Talentos, com o propósito de tornar jovens em escri-
tores. Ela ficou animada e começou a participar do projeto. 

Quando terminou devidamente o tratamento, era hora 
de se despedir da bela cidade, mas agora estava curiosa para 
conhecer a Academia, mas não foi daquela vez. Ela voltou 
para casa, agora, com um título de escritora.

No fim do ano lançaram um livro com textos de todos 
os participantes do projeto e o dela estava lá! Ela ainda não 

Eduarda Carolina Vargas
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conheceu a Academia Passo-Fundense de Letras, quem sabe 
na próxima história?
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Aventura com o vizinho

Certo dia, um gato estava entediado em cima de uma ár-
vore, o sol estava muito quente então ele decidiu descer para 
tomar água na casa da vizinha, mas mal sabia ele, que seu 
inimigo estava logo abaixo da árvore. Um cachorro mau-en-
carado com pelos dourados como o sol, orelhas erguidas e 
pronto para atacar.

O ladrão de água se aproximava do seu alvo, quando es-
cutou um barulho da madeira rangendo, era o atrapalhado 
golden pronto para dar o bote.

Mas em um segundo, ou até menos, o ligeirinho saiu 
correndo feito um risco e nunca mais atreveu-se a ter outra 
aventura com o feroz vizinho.

         

Eduarda Carolina Vargas
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A vida não é um conto de fadas

Luana era uma menina como outra qualquer, gostava 
de ler, de dormir e principalmente de comer. Tinha cabelos 
crespos, pele negra, olhos grandes feito jabuticabas.

Certa vez decidiu convidar sua mãe para irem acampar, 
mas sua mãe não podia, então decidiu chamar Sofia para ir 
junto. E Sofia disse que ia , Sofia era uma garota de cabelos li-
sos, pele branca, adorava andar de skate, odiava ler e sempre 
usava moletom e calça jeans, embora sua mãe dissesse que 
ela “parecia um guri”, mas ela não ligava.

As garotas foram acampar no campo mais próximo, pois 
não gostavam da ideia de ter de ir na floresta. Naquela noite 
elas foram dormir às 21:00 horas, pois não tinham muito que 
fazer sem sinal de internet, sem assunto, já alimentadas...

Quando era 22:00 horas, Sofia levantou-se para ir o mais 
longe possível da civilização para fazer xixi, logo que ela saiu 
da barraca, Luana escutou a amiga saindo e foi atrás sem ela 
saber. Sofia onde ia tinha luzes e pessoas passando por perto, 
então o jeito foi ir até o lago e fazer xixi ali mesmo, mas quan-
do Luana apareceu ela tomou um susto e caiu no lago, como 
ela não sabia nadar, ela se afogou e morreu, e Luana também 
não sabia nadar, mas queria fazer um ato heroico, pulou na 
água e... morreu também.

Enquanto isso na barraca, ali por perto passava uns la-
drões e vendo que não tinha ninguém dentro, roubaram tudo 
e saíram correndo.

A vida não é um conto de fadas.

Eduarda Carolina Vargas
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O que eu quero para 
o meu público leitor?

Quero mostrar o que sei e mostrar minha verdadeira 
identidade. Quero mostrar que desta cabeça pode fluir muita 
imaginação, porque apenas escrever sem pensar não adianta 
de nada, que só fazer por fazer, também, não adianta de nada. 

Faço o que gosto, ler e escrever estão no meu sangue, 
amo ler, amo escrever. Venho de uma família de classe mé-
dia, mas minha mãe, principalmente ela, nunca deixou que 
meu irmão e eu parássemos de estudar (embora nunca qui-
séssemos também).

Meu pai largou os estudos muito cedo, por isso e por ou-
tras não quer de jeito nenhum que nós passemos o que ele 
passou.  Então, resumidamente, quero mostrar ao público o 
que eu sei e mostrar, também, a minha paixão pela escrita e 
pela leitura.

Eduarda Carolina Vargas 
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A tecnologia hoje em dia

Hoje em dia, podemos praticamente tudo com a tecnolo-
gia que existe. Ela cada vez vai mais longe, conseguindo que 
as pessoas alcancem várias coisas que anos atrás nunca ima-
ginariam poder estar acontecendo.

A meu ver e ao ver de quase toda a população (eu acho), o 
computador, o tablet, o smartphone e o notebook estão evo-
luindo e ocupando a vida dos jovens e adultos cada vez mais. 
A tecnologia avança para melhorar a vida da humanidade e 
trazer cada dia mais conforto, mas você já se perguntou até 
onde isso vai? Até onde isso deixa de ser prazeroso e passa a 
ser um vício?

Tudo isso é questão de limite, se você deixa várias coisas 
que influenciam na sua vida de lado para usar alguns meios 
de comunicações, como redes sócias, ou até mesmo redes de 
pesquisas, você está necessitando de ajuda, como a maiorias 
das avós falam: “Tudo que é demais atrapalha”. Então, como 
tudo na vida, a tecnologia tem seu lado bom e ruim.

Lado bom: fonte de pesquisas para estudo, entretenimen-
to, comunicações em redes sociais, etc.

Lado ruim: Cyberbullyng (Bullyng acontecido na Inter-
net), qualquer um pode mexer, etc.

Eduarda Carolina Vargas
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Assassinatos na biblioteca

 Ao som de um raio súbito, eu me vejo  num lugar familiar, 
cheio de quadros e uma porta que nos leva para um auditório, 
um elevador que não funciona. Enquanto isto, no caminho, 
me lembra que naquele lugar morrem várias pessoas e não 
havia sido descoberta a possível causa. Aos sons de passos, 
vejo um homem misterioso, com uma faca na mão, prestes a 
me atacar... Nisso, eu acordo e me vejo na cama, com um livro 
em minhas mãos: Assassinatos na Biblioteca.

Eduardo dos Santos de Camargo
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A guerra!

No ano 1800 um jovem casal se mudou de sua cidade na-
tal, Porto Alegre, para o norte do estado. Lá construíram uma 
fazenda, que com passar dos anos só os enriqueceu. Em 1810 
nasceu o primeiro filho, Benjamim de Alencar, passados al-
guns meses, a mãe de Benjamim estava novamente grávida, 
nasceram então, Alexia, Beatriz, Arthur e Joaquim. 

Um incêndio queimou a fazenda, no ano de 1822, matan-
do o pai e a mãe dos cinco filhos. Sem terem lugar para fica-
rem, os cinco foram morar com sua tia Cecília que nunca teve 
filhos e era muito poderosa na região, já que além de suas 
fazendas, ela tinha uma grande produção agrícola na Itália. 

Assim, o tempo passou e os cinco, antes crianças, agora 
estavam crescidos. Alexia foi morar na Itália onde se casou 
e tive três filhos, Beatriz foi morar no Rio de Janeiro, Arthur 
se alistou no exército e foi morar em São Paulo, Benjamim e 
Joaquim continuaram com sua tia Cecília que estava muito 
adoecida.

No ano seguinte, já em 1835, Joaquim adoeceu e faleceu. 
Logo em seguida, sua tia Cecília, já fraca, morre deixando to-
dos os bens a Benjamim. No mesmo ano uma surpresa, um 
fazendeiro chamado Bento Gonçalves declarou guerra ao Im-
pério Brasileiro, Benjamim o apoiava e lutou em muitas bata-
lhas ao lado de seu novo amigo Giusepe Garibaldi. 

Em uma das batalhas em 1837, Benjamim conheceu a jo-
vem Ana e logo se apaixonaram, noivaram e se casaram. Ben-
jamim ficou por anos com a família e em 1845, prestes a ter 

Michael Alcides Martins De Quadros
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seu décimo filho, resolveu voltar para as batalhas. 
Quando na última batalha, voltando para o acampamen-

to, ele se deparou com vários soldados, inclusive com o seu 
irmão, Arthur, que estava do lado da Coroa Brasileira. Após 
80 anos Benjamim falece deixando toda sua riqueza à sua es-
posa Ana, seus 18 filhos e aos seus 45 netos.
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Quem procura acha!

Certa vez, uma mulher que adorava gastar resolveu ir até 
a loja de uma conhecida que vendia lingeries. Ao chegar lá 
disse:

- Oi, tudo bem?
E a conhecida responde:
- Sim, tudo. Você gostou do lingerie?
- Que lingerie?
Perguntou a mulher que na hora ficou boiando. A vende-

dora respondeu:
- Aquela vermelha com rendas lindas, seu marido que es-

colheu.
Ela sem saber o que responder, falou:
- Ah! Sim, é maravilhosa.
Para despistar a amiga, a mulher comprou uma peça e 

saiu, no caminho até sua casa, ficou pensando “ele deve estar 
me traindo”, e decidiu segui-lo. Percebe que todas as quartas-
feiras o marido ia até um hotel, entrava e saia sozinho, a mu-
lher pensou “ele deve estar me traindo com uma camareira”. 

Um dia, ela resolveu entrar, falou para o porteiro que era 
do banco e que ele precisava assinar um papeis, o porteiro 
a deixou entrar, mas avisou que ia ligar e dizer que estava 
subindo. A mulher chegou ao quarto de nº 363 e ao entrar en-
controu um belo homem, ao passar a porta viu dois homens 
nus e uma mulher de cabelos longos com lingerie vermelha. 
Então, a mulher pensando que a moça que usava lingerie era 
a amante do seu marido, grudou sua mão nos longos cabelos e 

Michael Alcides Martins De Quadros 
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puxou, ao puxar viu que a moça era o seu marido, pegou uma 
faca e o matou, em seguida fugiu.

A mulher procura até hoje por maridos que traem suas 
mulheres, para vingar as que com as traições sofrem.
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O que a tecnologia significa 
na minha vida

A tecnologia nos ajuda muito, pois facilita a comunica-
ção e a vida das pessoas, está nas escolas, lugares públicos e 
em instituições de trabalho. Ela ajuda para o avanço de curas 
como a do câncer e de muitas outras, contribui também na 
área da informação, pois cada vez mais procuramos nos in-
formar e nos atualizarmos.

Na minha vida, a tecnologia está nos livros digitais que 
leio, está nas pesquisas que faço para a escola, no meu celular 
e na minha televisão quando me informo dos fatos atuais. Ela 
está, também, na saúde, pois com os avanços na medicina as 
pessoas podem sim ter uma qualidade de vida. Posso afirmar, 
que a tecnologia ajuda, conecta, informa e melhora nossas 
vidas. 

Gosto de pesquisar pinturas antigas da época da Renas-
cença, de pintores como Rafael, Michelangelo, Leonardo 
da Vinci e muitos outros. Como eu amo História, gosto de 
pesquisar coisas que aprendi só para ter um complemento, 
e, também, gosto de ler livros antigos como as poesias de 
Shakespeare ou as histórias de terror dos séculos XVIII-XIX.

Já na área do lazer, gosto de ouvir músicas no YouTube, 
assistir filmes e dar uma olhada em meu Facebook e procurar 
promoções em sites de cinemas para ir assistir filmes. A tec-
nologia está em todo lugar no mundo de hoje e isso nos ajuda 
muito.

Michael Alcides Martins de Quadros
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Música

Música é a união dos sons em perfeição, que dá aos ou-
vidos leveza e calma. A música existe há muito tempo, são 
vários estilos musicais em variadas línguas.

A música influenciou na dança e cultura de vários povos, 
o que gera uma grande riqueza folclórica. Ela pode ser dan-
çante ou mais leve.

Hoje em dia a música está presente em nosso cotidiano, e 
é um meio de se emocionar e de se alegrar. Há vários estilos 
de música, o RAP, MPB, Pop, Sertanejo, Tradicionalista, For-
ro, Samba, etc. O importante é gostar da música.

Eu gosto de ouvir música, principalmente Pop, quando 
escrevo poemas, contos e redações, a música me dá inspira-
ção e me ajuda com as palavras. Gosto de cantar no banho e 
quando estou sozinho, também canto e danço no dia de faxi-
na. Eu tento deixar meu dia mais alegre com a música.

Michael Alcides Martins de Quadros
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Jogo de xadrez

O Xadrez é um jogo de estratégia, paciência e ação, que 
trabalha várias partes do cérebro, inclusive a memória. No 
Xadrez as regras precisam ser seguidas como os movimentos 
de cada peça ou quando se deve dar Cheque-Mate.

O jogo funciona da seguinte maneira: nas casas de traz 
fica Torre, Cavalo, Bispo, Rei, Rainha, Bispo, Cavalo, Torre 
(nesta mesma ordem), na frente vem os Peões. Há duas co-
res no jogo, Preto e Branco, no início a vantagem é das peças 
brancas, que começam e o jogo só acaba quando o primeiro 
Rei morre ou se empatar (quando só sobra os Reis).

Os movimentos são os seguintes: Rainha – Faz todos os 
movimentos, menos o do Cavalo; Torre – Anda na vertical e 
horizontal, quantas casas quiser; Cavalo – Anda em L e único 
a pular peças, o que o faz de peça forte; Bispo – Anda na dia-
gonal correspondente a sua cor (Preto e branco); Peão – Anda 
na vertical, somente uma casa a frente e ataca na diagonal; 
Rei – O Rei é a peça mais importante do jogo, se ele morre o 
jogo acaba, anda em todas as direções menos a do Cavalo e 
somente uma casa a frente.

O Xadrez está muito presente em minha vida, já que prá-
tico o esporte desde pequeno, e sinto a diferença. Hoje, tento 
ensinar minha irmã como se joga Xadrez, mostrando táticas 
e treinando bastante. O Xadrez é essencial em minha vida.

Michael Alcides Martins de Quadros
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Passo Fundo

Passo Fundo, cidade do norte gaúcho, grande produtora 
de soja e trigo e com grande população, mas nem sempre foi 
assim. Tudo começou com os jesuítas que vieram catequizar 
os índios, mas em 1606 com a chegada dos bandeirantes no 
sul do Brasil Colônia tiveram que fugir, já que os bandeiran-
tes levaram os índios para os escravizarem.

Em 1827 chega a Passo Fundo o Cabo Neves, que havia ga-
nhado terras do Império Brasileiro, onde hoje se situa o cen-
tro de Passo Fundo. Em 1835, Passo Fundo já era um pequeno 
povoado, mas neste período passou por uma de suas piores 
fases e quase extinção, pelo fato do começo da Revolução Far-
roupilha. 

O então povoado sofreu pela falta de segurança e medo, 
mas com a chegada das ferrovias os imigrantes vieram. Entre 
as etnias vindas estavam Alemães, Poloneses, Italianos, Aço-
rianos e muitos outros. 

No dia 7 de agosto de 1857, Joaquim Fagundes dos Reis 
emancipa Passo Fundo. Desde então, Passo Fundo cresceu em 
várias áreas como Arte e Cultura, no qual temos orgulho de 
receber o mérito de ser a Capital da Literatura, tem, também, 
o prazer de ser sede do Festival Internacional de Folclore. 

Na economia, a cidade apresenta um ótimo PIB e com 
grandes investimentos. Quanto à educação, não deixa nada a 
desejar, é exemplo de projetos educacionais e ótimo trabalho 
feito nas escolas. Na saúde, serve de inspiração pelo fato da 
alta tecnologia e eficácia dos serviços prestados. Passo Fun-

Michael Alcides Martins de Quadros



83

do tem tudo para crescer ainda mais e esse mérito se deve a 
você, a mim e a nós, que ajudamos a construir ainda mais esta 
bela cidade. 
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Para onde caminha a humanidade?

A humanidade caminha para ambos os lados, pois a cada 
dia descobre-se a cura para os vírus, as bactérias e as doen-
ças terminais. Nota-se que têm matado várias vidas todos os 
dias, assim como perdemos várias vidas pela violência e pela 
criminalidade.

Do mesmo modo, deveríamos amar mais e perdoarmos 
mais, assim cuidando do nosso próximo, sem descuidarmos 
da natureza. A humanidade caminhará para onde quiser e 
tudo dependerá de nossas atitudes que podem levar para o 
bem ou para o mal.

Michael Alcides Martins de Quadros
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Como me imagino em 2028? 
E quais são meus sonhos?

Em 2028, me imagino morando na França, já ter termina-
do a Faculdade de Jornalismo, já ter um bom emprego, minha 
casa, meu carro, e, também, estabilidade financeira.

E meus sonhos são fazer o Ensino Médio no Canadá, cur-
sar a Faculdade de Jornalismo em Roma, casar e ter filhos, 
trabalhar no ramo que cursei, além de ter minha casa. Ainda, 
poder ajudar meus pais.

Por que eu participo do Projeto Identificando talentos?
Para aprimorar e melhorar minha escrita, aprender com 

grandes mestres da nossa literatura, a cada encontro que par-
ticipo, aprendo mais e mais, para assim conseguir conquistar 
minhas metas, planos e sonhos.

Já em meu segundo ano, percebo que aprimorei minha 
escrita e leitura, perdi o medo e vergonha de ler em público. 
Sem dúvida, sei que vou melhorar a cada semana que parti-
cipo.

Descreva uma situação em que se sentiu com falta de ini-
ciativa, apresente os pontos positivos e negativos.

A situação foi quando entrei no 1° ano do ensino Funda-
mental, me encontrei em uma escola com mais de 600 alunos, 
conhecendo poucos colegas da classe, sendo tímido, tendo 
vergonha e medo de falar com eles.

Michael Alcides Martins de Quadros
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Pontos Positivos: Conquistei amigos novos, que com o 
tempo se aproximaram e me ajudaram a perder um pouco da 
vergonha e do medo.

Pontos Negativos: Demorei a fazer amigos. Ainda, me iso-
lei das outras crianças, vivendo em uma zona de conforto, 
que na verdade não tinha nada de confortável.
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Guerra dos Farrapos

A Guerra dos Farrapos foi uma revolução de caráter repu-
blicano contra o governo Imperial do Brasil. Teve início em 
20 de Setembro de 1835, quando Bento Gonçalves juntamente 
com os Farroupilhas tomaram Porto Alegre e em seguida de-
clararam a República Rio-Grandense.

As principais causas da revolução eram os altos impostos 
cobrados sobre o charque e o couro, principais produtos pro-
duzidos na região, além do descontentamento com o então 
regente. A Guerra dos Farrapos teve como principais líderes 
Bento Gonçalves, General Neto, David Canabarro, Duque de 
Caxias e Giuseppe Garibaldi.

Em 1° de março de 1845 a Guerra dos Farrapos chegou ao 
fim com o Tratado de Poncho Verde, que foi assinado após 
longas tentativas de paz oferecidas por Duque de Caxias. A 
Revolução Farroupilha durou dez anos e deixou mais de 
47000 mortos. 

A Guerra dos Farrapos é motivo de orgulho para os gaú-
chos. O dia 20 de Setembro é comemorado com amostras cul-
turais por todo o estado.

Michael Alcides Martins de Quadros
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Eu e a APletras

Naquela terça-feira do mês de Abril de 2017, recebi um 
convite inusitado, no qual era se gostaria de participar do 
Projeto Identificando Talentos, coordenado pela então presi-
dente da APLetras  Dilse Corteze. Eu no mesmo instante acei-
tei, no mesmo dia, já a tarde fui até o local onde se realizaria 
o projeto. Ao chegar na Sede da APLetras  logo percebi, os 
números romanos que estavam acima da grande porta que 
tem a mais de 3 metros de altura, entrei e percebi um designs 
mais moderno, já que o prédio havia passado por reformas.

Passei pela escada e vi ao lado uma linotipo, que havia 
sido doado a APLetras. Subi as escadas até o segundo andar 
onde ficava o hall de presidentes anteriores, abri uma porta 
e estava no auditório. Daquela terça até 21 de novembro, co-
nheci escritores importantes de Passo Fundo e do Rio Grande 
do Sul. Escrevi e aprendi muito, já em meu segundo ano no 
projeto procuro, aprender e aprimorar meus conhecimentos.

Michael Alcides Martins de Quadros
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Meu papel em Gaia

Meu papel em Gaia (deusa grega, protetora do planeta 
Terra), é cuidar da natureza, das matas, reciclar, reutilizar, 
andar menos de carro e mais de a pé ou de bicicleta. 

Meu papel como morador de Gaia é cuidar, para que esta 
bela criação não morra, pois se eu não cuidar quem pagará a 
conta serão meus filhos, netos, bisnetos, etc., que sofreram 
com as consequências do aquecimento global, efeito estufa, e 
muitos outros fenômenos.

Por isso devemos reutilizar reciclar nosso lixo, cuidar da 
fauna e flora, coisas simples que devemos incluir no nosso dia 
a dia, como dever, já que somos filhos do Planeta Gaia.

Michael Alcides Martins De Quadros
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Horror no pântano

Quatro jovens chamados Lucia, João, Maia e Alex, que-
riam curtir os últimos dias de férias, e encontram uma caba-
na próxima de um pântano, o local perfeito para descansar, 
a cabana era longe de tudo. Lucia ansiosa para conhecer a 
cabana saiu correndo do carro, e abriu a velha porta enfer-
rujada:

- Ahah!
Gritou Lucia ao ver um rato morto logo que entrou Maia 

já era mais corajosa, tirou o rato do caminho e entrou. Depois 
de uma boa faxina todos foram descansar menos João que foi 
preparar o jantar, a luz caiu e ele foi olhar o gerador de luz, a 
gasolina havia acabado João chamou Alex e os dois foram ao 
posto de gasolina que ficava há 4 km em uma pequena. Maia 
ficou olhando o celular e Lucia dormindo, até que Maia escu-
ta um barulho era o telefone residencial que estava tocando, 
Maia atende e escuta um silencio, Maia disse:

-Alô quem está falando?
E acabou desligando o telefone, logo João e Alex chega-

ram, Maia conta o que aconteceu para os meninos, João disse:
-Deve ser trote agora vamos encher o gerador, e terminar 

o jantar.
João chamou todos para jantar, e o telefone tocou nova-

mente, Alex atende e pergunta:
-Alô o que você quer? Em fale...
E ouvisse uma voz grossa, tremula e assustadora:
-Tudo...

Michael Alcides Martins de Quadros
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E a linha caiu. Alex assustado falou o que ouviu para os 
amigos, Maia nem se preocupou, João e Lucia ficaram pas-
mos com o que escutaram. Assim amanheceu Lucia levantou 
e foi preparar o café da manhã, viu que havia uma arvore com 
muitas frutas na frente da cabana e foi buscar algumas frutas, 
e ao abrir aquela velha porta enferrujada tomou um susto e 
deu um berro, João que estava se barbeando desceu corren-
do para ver o que estava acontecendo, Maia e Alex desceram 
logo em seguida. João perguntou:

-O que houve?
Lucia respondeu:
-Veja...
E todos viram uma carta grudada a uma carniça na porta, 

a carta dizia:
“Vocês ousaram em minha cabana entrar, em meu pân-

tano repousar agora vão pagar.”
Alex disse:
-Chega cansei dessa porcaria!
Lucia responde:
-Alex se acalme.
-Não quero me acalmar.
Responde Alex. O telefone toca mais uma vez e João aten-

de a voz diz:
-Ha Ha gostou de minha surpresa.
João contou o que ouviu todos com medo do que iria 

acontecer decidiram fugir daquele lugar, mas ao tentar ligar 
o carro, percebem que o pneu do carro estava furado, e não 
havia outros.

Lucia começa a chorar, Maia diz para Lucia:
-Pare de chorar sua fraca.
E assim começa uma discussão. Até que um homem mas-

carado quebra o vibro do carro e com uma faca corta o pes-
coço de Alex, que morre. João, Lucia e Maia saem correndo, 
Lucia acabou se perdendo no pântano, João se escondeu pró-
ximo ao pântano, Maia cai e torce seu pé o homem logo a 
pega, mas não a matou imediatamente, cortou seus pés, e a 
degolou até a morte. Assim se passou dois dias, João ainda 
escondido no pântano, decide procurar suas amigas, logo en-
contra Lucia, que estava desesperada. Os dois procuram por 
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Maia, mas não há encontraram, e então Lucia diz:
-Vamos fugir daqui.
João:
-Não sem Maia.
Até verem os corpos de Alex e Maia carbonizados ao lado 

da cabana, Lucia não resiste e, solta um grito, o homem sai 
com uma arma e acaba atingindo o braço de João. Lucia e João 
fogem correndo enquanto o homem sai atirando. Eles correm 
por 4 km, até chegar à pequena cidade onde aviam abasteci-
do o carro. Ao chegar contaram o que havia acontecido logo 
uma das moradoras mais antigas da cidade chegou e disse:

-Vocês foram atacados por ele, John Mascarado, um ma-
níaco que sumiu no pântano, mas cuidado, pois ele não desis-
te fácil de suas vítimas.

Naquela noite João e Lucia mal dormiram, pensando no 
que a moradora havia dito, ao amanhecer, João aluga um car-
ro enquanto Lucia avisa a família.

No caminho João percebe que estão sendo seguidos pelo 
maníaco começa a atirar, Lucia se abaixa enquanto João deci-
de entrar dentro do pântano, em uma das manobras, o carro 
do maníaco bate no de João e Lucia, o homem desce e atira 
em João, que luta com o homem, João é atingido no peito e 
abdômen, até que Lucia chega com um pau, e bate na cabe-
ça do maníaco, que cai num lago de crocodilos. Lucia e João 
fogem no meio do caminho João morre, os anos se passam 
e Lucia supera o trauma. Quanto ao maníaco alguns dizem 
que morreu outros dizem que ainda mata todos que em seu 
pântano entrar.

Fim!
Será?
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A tecnologia na vida 
de um adolescente...

A tecnologia está presente em quase tudo no nosso dia a 
dia, como o telefone celular, que nós não conseguimos largar 
e o computador entre outros. A maioria delas não tem apenas 
uma função, e sim várias, ou, em alguns casos, incontáveis, 
como o celular, ele apresenta diversos meios de comunica-
ção, envia, de certa forma, cartas virtualmente de diversas 
formas, apresenta diversos meios para se divertir, combater 
o tédio e muitas outras coisas...

Enfim, a tecnologia está presente na maior parte do dia a 
dia de um adolescente, de diversas formas... Antes de ir para a 
escola, no café que é feito em uma cafeteira, que apesar de ser 
antiga, é uma tecnologia muito útil “Tecnologia não se trata 
de objetos superavançados com botões eletrônicos que liga e 
desliga em um passe de mágica, e sim algo inventado por um 
ser humano ou qualquer outra espécie inteligente, que seja 
útil para fazer algo que antes era complicado...” (Meu profes-
sor de história), os fones de ouvido que este adolescente usa 
para ouvir música no caminho da escola ou o ônibus que ele 
pega, e em muitas outras coisas...

1. O apego...

Se você é um adolescente que só fica grudado o dia intei-
ro no celular, como eu, você provavelmente acha que isso é 
normal, mas não. Esse tal apego que nós temos com os nos-
sos parceiros eletrônicos se trata de uma doença psicológica 

Ângelo Gabriel Martins Amaral
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(neurológica), que pode surgir a qualquer hora, quando você 
ganha o aparelho ou através do tempo. 

Você não consegue largar ele porque não existe outro ob-
jeto mais divertido que ele, não é mesmo? Mas, experimenta 
pedir para alguém guardar ele por 24 horas e não te devolver 
ele por nada nesse mundo ou quem sabe mais tempo, só pra 
garantir...

2. É uma coisa boa?

Depende de quem vê, por exemplo, tem pessoas que acre-
ditam que seja algo desnecessário ou perigoso em alguns ca-
sos (não que não seja), mas a tecnologia pode ser usada tanto 
para o bem, quanto para o mal. Tudo depende da pessoa que 
está usando e do estado mental dela.

Por exemplo, um psicopata usa a tecnologia para hacke-
ar, e uma pessoa com o estado mental normal usa para di-
versas coisas normais, como redes sociais, diversão, comu-
nicação, e diversas outras coisas. Como eu falei a tecnologia 
não é nem ruim, nem boa, depende da pessoa que a utiliza e 
o estado mental dela.

3. Causa problemas?

Sim e não, eu vou ter que ir um pouco mais fundo para 
falar dessa parte...

A Surface Web, ou seja, a parte da Web (Internet) em que 
as pessoas normais, com conhecimentos normais sobre infor-
mática geralmente navegam, onde, aparentemente, na visão 
de muitos, não existe ameaça alguma. Mas, será mesmo? De-
pende, existem muitos lugares da Surface em que você deve 
tomar cuidado ao explorar, como em sites estranhos que 
você não conhece, downloads muito espaçosos, sem antiví-
rus, e etc. 

Existem diversos tipos de ameaças nestes lugares, como 
vírus pesados, hackers, links ou URL’s que te levam a lugares 
mais profundos da Surface em que você fica perdido, ou pode 
acabar saindo da Surface e acabar indo parar na “Deep Web”. 
Nestes locais virtuais as ameaças não são apenas vírus, pois 
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vírus é o que tem de menos, lá tem assassinos, hackers habi-
lidosos, pedófilos e etc. OK, eu não vou me aprofundar muito 
nisso, senão este texto vai acabar se transformando em uma 
aula de como se cuidar na Internet...
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Poemas
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A nossa academia

Já faz oitenta anos,
Que presenciamos
A nossa Academia
Fazendo alegria.

Cultivando a cultura,
Que de longe já dura.
Dentro das paredes
Que são como redes,

Prendendo-nos dentro dela,
Que é tão bela.

Com seus livros,
Nossos grandes amigos,

Ensinando-nos a escrever
E também a entender.

Hoje estou feliz
Por ser uma aprendiza

Da nossa Academia,
Neste lindo dia.

Anaylluji Mello
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Estrela lá no céu

Tão pequeno, mas meu amor continuava sendo gigante,
Quando você se foi, achei que o mundo não fazia mais senti-
do.
Achei que nada e nem ninguém poderia te substituir e não 
poderia.
Hoje, eu entendo que Deus queria você ao lado dele,
Você aí e eu aqui,
Mas o amor que eu sinto por você continua sendo muito for-
te,
Estrelinha que ilumina todos os meus dias.
 PS: Para sempre, Dalessandro minha Estrelinha.

Juliani Silveira Rodrigues
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80 Anos de história

Nestes 80 anos muita coisa aconteceu, muitas histórias e evo-
lução.
Aqui, grandes escritores nos dão aula, porque escrever é uma 
paixão.
Neste lugar, antigamente, até refugiados foram abrigados,
Muitos presidentes por aqui passaram, e suas marcas deixa-
ram.
Na Academia Passo-Fundense de Letras, que se iniciou o pro-
jeto da construção da UPF,
Hoje em dia, uma faculdade renomada e por muitos estudan-
tes procurada.
Quantas palestras na Academia,
Quantos assuntos tratados.
Futuros escritores a Academia quer formar
Para que no futuro, eles voltem para ajudar,
E assim, novos escritores encontrar.

80 anos de história e superação,
Muitos locais se decompõem ao longo do tempo,
Mas essa Academia não tem medo dos olhos do passado,
Porque é preciso aprender sobre o passado para conhecer o 
futuro.
Se o fundador ainda vivo estivesse,
De muito iria se orgulhar.

   Flávio Daniel Barancelli Montemezzo



102

Mas eu sei, que de algum lugar ele está a nos observar,
E vendo como a Academia está hoje, muito alegre deve estar
Vendo seu projeto se propagar,
E Passo Fundo deve agradecer
Por ser o lar desta Academia,
Que tanto tem a oferecer.
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Xadrez

Xadrez, um jogo tão bom de jogar,
Que a cabeça faz pensar,

O raciocínio melhorar
E na memória mais coisas guardar.

Se começa pelo peão,
Mas se quiser

O cavalo está à disposição.
A rainha espera a hora certa
De matar o rei e fazer a festa.

Para o rei
A torre é uma sustentação.

Uma peça que ajuda a defender,
Mas sabe fazer com que as outras dela possam temer.

O bispo é da diagonal,
Tem um das casas brancas

E um das casas pretas,
Mas tentar matar o rei é a única certeza.

Flávio Daniel Barancelli Montemezzo
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Estudar

   Estudar é fundamental,
   Não tenha preguiça.
   Se esforce
   E futuramente será recompensado.
   Ainda vai agradecer pela pessoa que vai ser.

   Você deve gostar de estudar,
   Muito deve se dedicar.
   Às vezes, pode ser difícil,
   Mas um verdadeiro soldado
   Não abandona a guerra.
   Assim, como você não deve abandonar o conhecimento.

   Flávio Daniel Barancelli Montemezzo
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Futebol

   Futebol é alegria,
   Futebol é emoção.
   Agora, deixa de ser futebol quando há agressão.
   Torcer por um time é uma coisa,
   Xingar e ofender é outra.

   Muita gente se engana,
   Boba é aquela pessoa que bate em outras por causa de time.
   Torcedor de verdade torce e não agride.
   Torcedor de verdade está preocupado se seu time irá vencer
   E não em discutir com a torcida rival.

   Temos que lembrar e ter respeito,
   Porque sem respeito, as coisas não andam.
   Até andam, mas para trás,
   Não é isso que queremos.
   Então, mais respeito!

   Flávio Daniel Barancelli Montemezzo
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20 De setembro

Revolução Farroupilha
Ou Dia do Gaúcho?
Não se preocupe até eu me confundo.
Os dois estão certos,
Você pode escolher por qual nome chamar.
Depois, dos outros, não vale discordar.

Uma data tão especial,
Temos de nos orgulhar.
Onde os gaúchos mostram seu valor
E nos fazem nos orgulharmos
Das terras que vivemos,
Que há tantas histórias que não sabemos.
   
Pela igualdade ao nosso povo eles lutaram
E depois de uma rígida batalha,
Podemos dizer que vencemos.
Mas, não podemos esquecer aqueles que morreram
Tentando defender o que agora é nosso por direito.

   Flávio Daniel Barancelli Montemezzo
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Palavras...

Palavras podem matar...       
Palavras podem salvar...
Palavras, se saber usar,

O mundo irá ganhar.

Há palavras tão feias,
Que não devemos falar.
Há palavras tão bonitas,

Que no mundo
Temos que recolocar.

Mostre o amor,
Receba o amor,
Mostre o bem,

Receba a evolução.
Faça com que o mundo,

Receba união.

Flávio Daniel Barancelli Montemezzo   
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Texto literário sobre mim

   O meu nome é Flávio.
   A minha personalidade é de ser meio esquentado,
   Tenho 12 anos
   E estou no 7° ano.
   Gosto de estudar,
   Estou sempre a imaginar.
   Sou meio “mandão”,
   Mas tenho muito amor no coração.

   Sobre a aula que tivemos,
   Todos adoraram.
   Sobre o assunto tratado,
   Pelas pessoas deve ser mais abordado.
   Sobre os desenhos que fizemos,
   Cada um tem seu jeito
   E sobre o texto que lemos,
   Que venham mais e mais
   Para nos incentivar.

Flávio Daniel Barancelli Montemezzo    
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Viva Passo Fundo!

Passo Fundo tem uma história muito rica.
Se alguém for explorar,
Chame-me, que desse assunto quero participar.

Temos orgulho de sermos gaúchos.
Com térmica e cuia na mão,
Tomamos um bom chimarrão.
Se quiser nos acompanhar,
Entre na roda que vamos conversar.

Esta cidade 160 anos completou.
160 anos de cultura e história,
Conhecimento que me anima
E que sobre nossa cidade faz pensar.

Vamos cuidar dela
Para continuar a evoluir.
Para trás nunca andar,
É pra frente que devemos olhar.

Viva Passo Fundo!

Flávio Daniel Barancelli Montemezzo
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Amor

O amor verdadeiro
De longe podemos sentir,

Mas se esse sentimento passar
Frio seu coração vai ficar.

Se o amor não corresponder,
Com o tempo a dor vai esquecer.

Mas a lembrança daquele momento
Você vai guardar,

E nas horas mais inoportunas irá se lembrar.

O amor, eu sei, pode machucar,
Mas graças a ele, você vai melhorar.

Vamos dar amor,
Vamos receber amor,
E o mundo vai evoluir.

Graças a ele, tudo melhor irá surgir.

Flávio Daniel Barancelli Montemezzo
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Haikais sobre a importância de ler

O livro é meu,
O livro também é seu,

É de quem quiser.
   

Ler para crescer,
Crescer para escrever,

Escrever pra ser.

Letras são placas,
Palavras são estradas,
Textos são chegadas.

Flávio Daniel Barancelli Montemezzo
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O gaúcho

Os gaúchos têm bons corações,
Não se assustem, com o laço na mão,

Calça que não conhecemos,
Mas, sim, bombacha e guaiaca.

 
Na guerra dos Farrapos,

Muitos morreram,
Poucos sobreviveram.

Gaúcho, usa chapéu de aba larga,
Participa de rodeios e invernadas,

Protege a família,
Dela, não arreda o pé,

E, a protege, não importando o que vier.

Flávio Daniel Barancelli Montemezzo
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O amor

O amor é inexplicável,
O amor é inabalável.
Nada supera o amor,
Nem mesmo a dor!

O amor é puro,
Às vezes inseguro.
O amor é inédito

E não precisa de crédito.

Às vezes sentimos frio,
Às vezes até calor.

Muito prazer!
Meu nome é amor.

Eduarda Carolina Vargas



114

Tecnologia

Qualquer um pode ter hoje em dia.
O que seria?

Só pode ser a tecnologia.

Neste mundo
Não necessitamos de mais celular!
Só necessitamos de uma palavra

Chamada amar.

Smartphone,
Sei que é difícil largá-lo,

Mas precisamos vencer esta guerra
E não mais pegá-lo.

Eu sei que com tanta tecnologia,
Não é fácil deixar de lado.
Mas olhe para o mundo,

Prometo que vai sentir algo profundo
Ao ver que não existe somente um mundo.

Eduarda Carolina Vargas
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Meu papel na natureza

O planeta necessita de nós,
E, nós, precisamos dele.

Então, porque não nos ajudarmos,
E, ajudarmos a ele?

Não maltrate as plantas, os animais em geral,
Mas, principalmente o gado.

Lutzenberger marcou a história,
Mas, foi embora, deixando um grande legado.

Nosso papel no planeta,
É bem maior, 

Do que se possa imaginar.
E, para sabermos isso,
Basta, apenas, pensar.

Jogar lixo no chão,
Não é legal, não.

Muitos fingem que nem viram,
Só não sabem o que pode causar,

Algo que jamais imaginaram.

Nosso papel na natureza é simples,
Não poluir, separar o lixo,

Não desperdiçar água,
E, não maltratar os animais.

 

Eduarda Carolina Vargas 
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Achou pouco?
Eu sei que você pode muito mais!

Conservar a natureza,
Dizem que é para loucos,

Mas, os que realmente se importam,
São poucos!
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Haikais da amizade

Amigos para sempre.
Eternamente juntos.

Respeito? 
Muito!

Eduarda Carolina Vargas 
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80 Anos de Academia

Nestes 80 anos de Academia
muitos escritores por aqui passaram,

aqui ficaram
e esta história marcaram.

Sante Uberto Barbieri idealizou
e em prática colocou
até hoje não parou,

e sua imagem aqui ficou

Os espíritos destes homens
aqui permanecem,

e a sociedade Passo-Fundense
até hoje os engrandecem.

Sinto muita alegria
por estar

todas as terças-feiras
aqui na Academia.

Eduarda Carolina Vargas
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Natureza

Natureza é a beleza, 
Desde a mata,
Até a floresta.

Do broto até a fruta,
Do nascer e do morrer.

Natureza é
Fauna e flora. 
É um imenso
Tapete verde,

Que orgulha nossa Pátria.
Enche o peito de emoção

E estampa nossa bandeira.

Natureza é amor,
É paz, é perfeição,

É uma imensidão de
Diversidade.

Michael Alcides Martins De Quadros
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Haikais

A vida é Leitura!
Atividade,

De estilo de vida 
Filosofia.

Ler e aprender!
Ler é aprender

E viajar conhecendo
 Belos lugares.

Michael Alcides Martins de Quadros
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Mãe...

Tu que fostes o
Ser primordial 

Aquela que nos gera.
Que cuida,
Que brinca,

Que ama.
Que tem o 

Abraço gostoso
E que nunca 

Acabara.
Que tem o melhor,

Cheiro a
Melhor comida.
Mãe agradeço
A Deus por ele 

Ter me dado você.

Michael Alcides Martins de Quadros.
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Pai

Aquele que está preparado,
Para nos cuidar, e,

Amar, aconselhar, apaziguar,
Que está você, 
E vai contra, 

Ao teu inimigo.

É o Pai, 
Aquele que,

Quando erramos, 
Ensina-nos e sempre cuida,

Para que, não caiamos no mal,
Mas, sigamos no caminho.

Michael Alcides Martins de Quadros
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Passo Fundo

Passo Fundo, nossa amada Cidade,
Torrão amado e bem cuidado,

De uma terra fértil,
De um povo bravo e guerreiro.

És capital do Planalto Médio,
Pelos seus belos relevos,

Amada cidade.

Com seus grandes artistas, 
Tais como Teixeirinha, Grande 

Cantor, ou Maurício Sirotski Sobrinho, 
Fundador da RBS.

Capital da Literatura,
Com seus grandes escritores, 
Premiados no Brasil inteiro.

Está é Passo Fundo! 
Minha terra amada!

Michael Alcides Martins de Quadros.
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Mundo

O mundo é maravilhoso.
O mundo é vida.

Ação, movimento, renovação,
Paixão, união.

Infelizmente, a destruição,
Daqueles sem paixão e 

Sem coração.
Para uns, paz, para outros, guerra. 

Para uns, a fome, para outros, a fartura. 
Há mudanças, evoluções, modernizações, 

Mas, também, há a história, a arqueologia, a pesquisa,
Para que não esqueçamos,

De onde viemos,
E, para onde iremos.

Michael Alcides Martins de Quadros
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Doença da paixão!

Vou lhes contar uma história,
Que comigo aconteceu de,

Uma paixão que me adoeceu.

Chamei doutor, curandeiro, cigano,
Mas de nada adiantou,

A paixão em mim ficou.

Passa um ano dois, três,
Até que algo aconteceu,

Agora preste muita atenção,
Pois agora eu encontrei um coração

Mas não o de minha paixão,
Era de uma menina de boa educação.

Agora me vou indo,
Meu amor vou encontrar
Pois logo noivo vou virar.

Michael Alcides Martins de Quadros.
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A verdade!

Vou contar 
Uma história 
Que há muito

Tempo,
Aconteceu.

De um menino que 
Só mentira falava, 

Até que um dia 
Seu nariz cresceu.

O menino arrependido ficou,
E então 

Uma fada chegou.
Então a fada, 

O perdão o deu,
E o menino arrependido, 

Prometeu que só
 Verdade falaria  

Pois tinha medo de
Sua maior inimiga
A própria mentira.

Michael Alcides Martins de Quadros.
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Adaptações de gravuras de Miró por alunos da Escola Municipal de Edu-

cação Infantil Branca de Neve de Passo Fundo

Escola Municipal de Educação 
Infantil Branca de Neve 
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Escola de Vida do Hospital 
São Vicente de Paulo
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Alunos da Escola de Vida 
participantes do projeto 
Identificando Talentos

1) Ketlin Martins Duarte 
2) Emanuelle Floriano Salvia 
3) Victória Bortolini 
4) Suelen Prandi Machado 
5) Michel Dill 
6) Quetlin Flores 
7) Pâmela Sijã Antônio 
8) Liandra Agazzi 
9) Isabela de Deus Federici 
10) Luiza Bueno 
11) Emily da Rocha Stenzel 
12) Milena Mariani 
13) Jessica Sudre Wojnar 
14) Vanessa Revers 
15) João Pedro Souza dos Santos 
16) Valentina Palaoro Nedel 
17) Lúcio Marques Leonardi 
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Produções

1) Ketlin Martins Duarte 
A gatinha Nina e sua dona 
Família 
Vida 
Rafa , a girafa 

2) Emanuelle Floriano Salvia 
Era uma vez 
Minha casa 

3) Victória Bortolini 
Amiga especial 
Para um amor qualquer 
Apenas fui eu 
Muita calma nessa vida
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Autobiografia dos alunos da 
Escola de Vida

Vanessa Revers

Meu nome é Vanessa Revers. 
Tenho 17 anos. Sou natural de Ba-
rão de Cotegipe. Meus pais são: 
Aloise e Angelita Revers. Eu gosto 
de pintar, escutar música e jogar 
futebol.

Ketlin Martins Duarte 

Meu nome e Ketlin Martins Duarte. 
Tenho 11 anos. Eu moro em Carazi-

nho Sou filha de Adair e Leonice. 
Gosto muito de ler, estudar e brin-
car. Estou participando do livro 
pela segunda vez. Me sinto feliz de 
escrever textos e poemas, partici-

par de sessões de autógrafos. Escre-
ver e ver teus textos em um livro é 

muito bom.
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Luiza Sella Bueno

Meu nome é Luiza Sella Bueno. 
Tenho 3 anos. Meu papai é Tiago 
Bueno e minha mamãe se chama 
Gleica.Sella Bueno. Sou de palmei-
ra das Missões/RS. Sou uma meni-
na que ama muito brincar e ouvir 

histórias. Amo muito minha família 
e meus amigos.

Emily da Rocha Stenzel, in memoriam

Meu nome é Emily da Rocha Sten-
zel. Tenho 16 anos. Meu pai é Eval-
do Stenzel e minha mãe se chama 
Marilda da Rocha Raiski Stenzel. 
Meu irmão é o Eduardo da Rocha 
Stenzel.  Nasci em Araucária/PR, 
mas moro em Erechim/RS. Gosto 
muito de jogar futebol, desenhar e 
tirar fotos. Amo minha família.Meu 
sonho é ter um Opala quando crescer.

Liandra Viaceli Agazzi

Meu nome é Liandra Viaceli 
Agazzi, Tenho 5 anos, nasci no 
dia 22 de julho de 2013, na cida-
de de Vacaria/RS. Sou filha de 
Margheti Scaraboto Viaceli e Le-
andro Agazzi.

Gosto de brincar com as pri-
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mas Julia, Eduarda, Mariana e andar a cavalo.
Aos 3 anos de idade, ao fazer um exame de sangue, desco-

brimos algo inesperado, então papai, mamãe, vovó e eu viaja-
mos para Passo Fundo, onde fui diagnosticada com Leucemia 
LLA, começamos uma nova jornada, entre a dor e o amor co-
nhecemos novos amigos.

Adoro ir na escola do hospital São Vicente com as pro-
fessoras Dani e Silvia e também conversar com a psicóloga 
Janaina. Sou uma menina muito esperta, conheço as letras e 
números e gosto de computadores.

Ainda não escolhi o que vou ser quando crescer, às vezes 
penso em ser enfermeira em outras cantoras.

Vivo o dia-a-dia. Procuro ser positiva e tranquila com um 
único objetivo de ser feliz, pois tenho um lindo futuro pela 
frente.

Milena Maria Schanoveber Mariani

Oi eu sou a Milena Maria Scha-
noveber Mariani.Eu adoro tocar 
violão, escrever, histórias, brin-
car com minhas amigas, minha 
irmã desenhar. Eu tenho 10 anos, 
estudo na escola Érico Veríssimo 

em Chapada RS. Minha professo-
ra é Adriana Dil Scheibler. E minha 

melhor amiga é Michele Thiel Henzel. 
E minha amiga que eu conheci na oncologia Emanuelle. Eu 
estou no 5 ano. Eu Moro no interior de linha Westphalen.  Eu 
adoro brincar com os animais. O nome do meu pai é André 
Mariani. E o nome da minha mãe é Tatiane Antunes Schano-
veber Mariani. Eu adoro o perfume das flores.
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Michel Dill

 Meu nome é Michel Dill. Tenho 
8 anos. Meus pais se chamam Vil-
ma Marinês Dill e Jacir Lino Dill. A 
minha irmã é a Camila Dill.  Estu-
do na Escola Estadual de Educação 
Básica Aratiba no 3º ano. O que eu 

mais gosto de fazer é jogar bola.

Suelen

Meu nome é Suelen. Sou aluna 
do 5º ano da Escola Municipal An-
tônio Sales de Lagoa Vermelha. Eu 
gosto de brincar, estudar, conver-
sar e passear. Amo minha família 
e amigos. Sou guerreira, alegre 
e sou vaidosa. Agradeço ao Hospi-
tal São Vicente de Paulo e a Escola de 
Vida por essa nova oportunidade.

Emanuelle Caroline Floriano Salvia

Meu nome é Emanuelle Caroline 
Floriano Salvia. Tenho 9 anos. Moro 

em Carazinho. Meus pais se cha-
mam Danelise  e Felipe, mais tenho 
padrasto o nome dele e Agostinho. 
Eu gosto de esconde-esconde, de 

escutar músicas e de cantar. Minha 
amiga preferida e Laura Godoy Go-

mes. Minha comida preferida e peixe. 
Tenho um canal no Youtube.
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Victoria Vargas Bortolini

Meu nome é Victoria Vargas 
Bortolini. Tenho 16 anos. Sou alu-
na do 2°ano do ensino médio, do 
Instituto Estadual de Educação 
Castro Alves sou natural de Barros 
Cassal no Rio Grande do Sul. Sou 
uma jovem muito alegre que adora 
praticar o bem e movimentar as pessoas 
tirar elas de suas zonas de conforto e a ver o mundo de forma 
melhor.  Gosto muito da companhia dos meus amigos e amo 
estar com meus familiares

Sou muito simples, gosto de coisas simples como um bom 
chimarrão, uma boa conversa e amo viajar, sou assim sim-
plesmente eu e confesso que me amo do jeito que sou e da 
pessoa que vejo no espelho todos os dias. 

Agradeço a Academia Passo- Fundense de Letras por ter 
me dado á oportunidade de ter participado no ano passado 
do Cultivando Talentos e ter sido escolhida Acadêmica Mirim 
e agradeço pela oportunidade de estar novamente fazendo o 
que eu gosto que é escrever.

João Pedro Souza dos Santos

Meu nome é João Pedro Souza 
dos Santos.  Tenho 5 anos. Meu pai 
se chama José Itamar dos Santos e 
minha mãe Rocheli Aparecida de 
Souza. Sou de Entre Rios do Sul/
RS. Adoro jogar futebol e brincar, 

sou um menino doce e carinhoso.
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Isabela de Deus Federici

Meu nome é Isabela de Deus Fe-
derici. Tenho 4 anos. Meu papai é 
Jurandir Federici,e minha mamãe 
é  Glaucia Brum de Deus. Meu 
mano é o Victor de Deus Federici. 
Sou de Sarandi/RS. Sou uma me-

nina que ama muito brincar com 
os animaizinhos de onde moro. Amo 

muito minha família e meus amigos.

Pâmela Sijã Antônio

Meu nome é Pâmela Sijã Antô-
nio. Tenho 15 anos. Morei em Ca-
cique Doble e agora moro em São 
José do Ouro. Meus pais são Lucé-
lia Malaquias e Nestor Kavag An-
tônio. Estudo na Escola Municipal 
Luciano Antônio Donde, no 9 ano.

Valentina Palaoro Nedel

Meu nome é Valentina Palaoro 
Nedel. Tenho 6 anos. Sou de Pal-
meira das Missões.  Minha mamãe 
se chama Catiuscia Aparecida 
Palaoro e meu papai Marlon Ro-
berto Nedel. Adoro brincar com 

minhas bonecas e adoro jogos para 
jogar com papai e a mamãe. 

Tenho uma doença rara e genética 
chamada Neurofibromatose tipo 1. Essa doença pode apare-
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cer tumores em qualquer parte do corpo em qualquer mo-
mento da vida, pois ainda não tem cura. Tenho um tumor no 
quiasma óptico que cresceu consideravelmente esse ano, en-
tão mamãe e papai conversaram e acharam melhor começar 
a quimioterapia em Passo Fundo.

Vou seguindo o tratamento com muita fé, confiança e 
alegria.

Quetlin

Meu nome é Quetlin, tenho 12 
anos, estou no sétimo ano do ensi-
no fundamental na Escola Venina 
Palma.  O nome da minha mãe é 
Angélica Martins Flores e mora-
mos em Palmeira das Missões in-
terior do Rio Grande do Sul. As coi-
sas que eu adoro fazer é brincar, ficar 
com meus amigos e colegas, gosto também de vários animais 
principalmente cachorro.

Queria agradecer por poder fazer parte da primeira e 
também da segunda edição desse lindo livro que incentiva 
várias crianças e adolescentes.

Jessica Sudre Wojanar

Meu nome é Jessica Sudre Wo-
janar. Meus pais se chamam Maria 
Conceição e Mariano Wojanar. O 
que eu mais gosto de fazer é ler e 
cantar. 
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Lúcio Marques Leonardi

Meu nome é Lúcio Marques Le-
onardi. Tenho 11 anos. Meus pais 
são João Luiz Vieira e Marluce 
Giuliani Marques. Moro na cidade 
de Ibirubá. O que eu mais gosto de 
fazer é conversar com meus ami-

gos.
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Trabalhos escritos
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Cantores!

Cada cantor tem um ritmo,
Um canto, uma história, uma melodia.

Cada um traz uma mensagem,
E, todos levam alegria.

Ouvimos as músicas que gostamos,
Elas são escritas por autores,
Todas elas são importantes,

Expressam alegrias, conquistas e dores.

Ouço música todos os dias,
Tenho várias delas no meu celular,
Compartilho com os meus amigos,

Essa alegria de cantar.

Suelen Prandi Machado
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Rafa, a girafa

Releitura da obra “Rafa, a girafa” de Marion Cruz, feita em grupo pelos 
alunos da Escola de Vida, do Hospital São Vicente de Paulo.

Joaquim nasceu guaxinim,
E, conheceu Joãozinho.

Joãozinho nasceu passarinho,
E, conheceu Caco.

Caco nasceu macaco,
E, conheceu Aninha.

Aninha nasceu galinha,
E, conheceu Joana.

Joana nasceu ratazana,
E, conheceu Zezé.

Zezé nasceu chimpanzé,
E, conheceu Amanda.

Amanda nasceu panda,
E, conheceu Liandra.

Quetlin Flores, Ketlin Martins, 
LiandraAgazzi e Suelen Machado
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Liandra nasceu salamandra,
E, conheceu Ivana.

Ivana nasceu iguana,
E, conheceu Sílvia.

Sílvia nasceu cotovia,
E, conheceu Leonardo.

Leonardo nasceu leopardo,
E, conheceu João.

João nasceu leitão,
E, conheceu Renata.

Renata nasceu barata,
E, conheceu Marta.

Marta nasceu lagarta,
E, conheceu Diego.

Diego nasceu morcego, 
E, conheceu Terezinha.

Terezinha nasceu joaninha,
E, conheceu Samanta.

Samanta nasceu anta,
E, conheceu Violeta.

Violeta nasceu borboleta,
E, conheceu Rafa,
Que nasceu girafa
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Michel!

Sou o Michel,
Gosto de diversão.
Na minha família,
Tem muita união. 

Na minha casa,
Tem alegria.

Minha irmã, Camila.
Minha melhor companhia.

Meus pais, Mari e Jacir,
Estão sempre comigo.

São muito legais,
Meus melhores amigos.

Estou em tratamento,
Às vezes, vou ao Hospital,
Lá vejo os meus amigos,

E, isso é muito legal.

Gosto mesmo é de ir para casa,
Minha família é muito feliz.

Um dia vamos viajar,
E conhecer a linda Paris.

Michel Luis Dill
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Minha casa

Minha casa é bem grande,
Daria para brincar de esconde-esconde.

Minha escola, para mim, é muito importante,
Que até dá vontade de brincar de volante.

Sou feliz e agitada,
E, também, muito atrapalhada.

Gosto de correr e ser abraçada,
Pois, sou muito amada.

Emanuelle Floriano
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Era uma vez...

Era uma vez uma menina,
Que gostava muito de brincar,

Mas, um certo dia, quando já era adolescente,
Nunca mais brincou.

Um dia ficou doente,
E no trabalho se lembrou,

Do dia que, ainda, era criança,
E, que não aproveitou nada.

Emanuelle C. F. Salvia
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Hoje é um dia especial!

Reencontrei uma amiga,
Que há muito tempo não via,

Aprendi uma brincadeira legal,
E cantamos lindas melodias.

Nesta manhã, com o vento, a areia e o mar,
Recebi uma linda homenagem,

Para nos encontrar nesta noite, na luz do luar,
Muitas flores enfeitando a paisagem.

Minha amiga querida,
Como você está linda!

Vestindo uma linda roupa colorida,
Com essas cores tão bonitas!

Milena Mariani
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Emily

Meu nome é Emily, tenho 15 anos, sou uma menina quie-
ta, calma, diria que sou comportada, gosto muito de escutar 
música, não sou muito de escutar funk, gosto de música anti-
ga, nacional, internacionais, rock, hip-hop, rap, gosto de Le-
gião Urbana, Guns N’Roses.

Eu não sou tão feminina, não uso muito maquiagem, uma 
base, um pó, lápis de olho, poucas vezes. Curto carros, Opala é 
meu preferido. Adoro comer bastante, beterraba, alface, cou-
ve flor, lasanha, pizza, cachorro-quente, refrigerante, sucos. 
Ainda, assisto e jogo muito futebol, jogo videogame e Fifa, sou 
torcedora do Atlético-Paranaense, além de ser fã do jogador 
Messi, torço para o Barcelona, mas gosto de vários outros ti-
mes europeus.

Meu sonho é ser fotógrafa, trabalhar com tecnologia. 
Adoro um canal chamado “Você sabia?”, lá fala sobre prati-
camente tudo e outro canal também é do Felipe Neto, talvez 
sejas Youtuber.

Eu nasci em Araucária, PR, no dia 27 de março de 2002. 
Minha família é de lá, eu vim morar em Erechim, com mais 
ou menos 4 anos, meu apelido é Tuca, me chamam assim des-
de pequena. Tenho um irmão chamado Eduardo, ele tem 14 
anos, eu e ele brigamos, mas nós nos amamos, o apelido dele 
é Dudi.

Eu vou a Igreja Universal desde que fui para Erechim, en-
tão, há uns 11 anos. Sou de fé, minha mãe é obreira lá. Eu vou 
a um grupo de jovens chamado FJU, muito divertido, tem fu-

Emily da Rocha Stenzel
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tebol que estamos começando um time feminino, tem curso 
de fotografia que já comecei a fazer. 

Estudo no Colégio Sidney Guerra desde o 1ª ano, não te-
nho problemas com ninguém lá, procuro ser amiga de todos. 
Sou tímida, tenho vergonha, mas depende do dia fico mais 
agitada. Sinto bastante saudade da escola no momento. Mi-
nhas notas são praticamente boas, só uma vez, esse ano tirei 
nota vermelha no boletim, em matemática, porque não fiz 
os temas, e, fiquei com pouca nota. Não sou de namorar, na 
verdade, nunca namorei, nem tenho vontade com essa idade.

Amo demais estudar planetas, galáxias, observar a lua, as 
estrelas. Gosto de estudar histórias sobre a Segunda Guerra 
Mundial, além de estudar os países, culturas, adoro a Alema-
nha por causa da família de meu pai.

Quando crescer, quero viajar bastante, fotografar esses 
lugares, conhecer bastante a Rodovia Panamericana. E, é cla-
ro, sair logo desse Hospital, para ir pra casa curada e realizar 
todos os meus sonhos.

Mas eu creio que já estou curada, não gosto de ficar sa-
bendo do problema, só sei que estou curada, melhorando a 
cada dia. Ainda, gosto de roupa preta, comprar camisetas 
grandes e de usar sapatilhas, adoro pescar com a família, a 
gente vai bastante pescar em Jacutinga, tem uma rua de pe-
dra que atravessa o rio, é muito legal estar em família.
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O sonho de Lúcio

Eram 22h30 e Lúcio estava sentado, no chão da sacada 
de seu quarto, olhando e admirando as estrelas, a lua e o céu 
eram imensos e lindos. Ele se perguntava:

- Como será que é o espaço? Os planetas? Adoraria co-
nhecer alguns planetas. De repente, a sua mãe bateu à porta 
e disse-lhe:

- Filho, já está tarde. Você precisa dormir.
Então, Lúcio, respondeu-lhe:
- Tudo bem, mãe, já estou indo.
Lúcio, foi se deitar, mas deixou a cortina aberta para con-

tinuar observando o céu estrelado e, assim, acabou dormin-
do.

Quando abriu os olhos, estava em um lugar diferente, pa-
recia estar dentro de um foguete. Com uma roupa de astro-
nauta. Ele olhou ao seu redor e estava acompanhado de dois 
homens, chamados de Buzz Aldrin e Michael Collins. Ele ficou 
muito espantado! Seus companheiros estavam chamando-o 
de Neil Armstrong.

Lúcio, não estava entendendo o que acontecera. Então, 
uma contagem regressiva começou: “5...4...3...2...1...”. E, o fo-
guete estava sendo lançado para o espaço. Lúcio, mesmo um 
pouco assustado, estava gostando daquilo, pois queria conhe-
cer o espaço.

Quando chegaram à Lua, Lúcio, que estava como Neil Ar-
mstrong, foi o primeiro a pisar na superfície, acompanhado 
de Buzz Aldrin. Ele lembrou que teria que dizer uma frase que 

Emily Da Rocha R. Stenzel
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Neil Armstrong disse. Então, falou:
- Um pequeno passo para o homem, um grande salto para 

a humanidade.
Ficou feliz ao dizer aquela frase e caminhou um pouco 

sobre a lua. Ao se virar, para o lado, enxergou o Planeta Terra 
e disse:

- Nossa!
Lúcio, rapidamente, abriu os olhos, assustado. Era sua 

mãe, que o acordava, pois já era meio-dia. Ele levantou da 
cama e percebeu que tudo foi um sonho. E, vai até à sacada, 
apoia a cabeça na mão e olha para o céu, novamente. E, diz:

- Até que seria legal, se fosse verdade!
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Muita calma nessa vida

A vida passa, tão depressa, tão depressa! Ouvimos esta 
afirmação repetidamente, vezes e vezes, durante nossa vida. 
Passamos pela vida com um propósito, com uma história, 
com um destino a trilhar. Passamos nossos dias planejando o 
amanhã, vivendo o amanhã, que esqueçamos o hoje.

Planejamos comer o bolo de chocolate no sábado, por-
que hoje é segunda-feira e estou de dieta. Vou marcar aquele 
bate papo com os amigos no domingo, vou fazer isso amanhã, 
isso depois e depois... Se, é para deixar as coisas para amanhã, 
viva depois também.

Ame hoje, viva hoje, fale hoje! A vida é tão rápida, que ho-
ras perdidas planejando o futuro, que às vezes nem chegará, 
poderá ser em vão. Acredito, que a vida nos mostra, todos os 
dias que ela não quer ser planejada e, sim, vivida. Muito bem 
vivida!

Vivida da melhor maneira possível e da maneira mais 
gostosa e leve. Se eu pudesse, jogava uma mochila nas costas 
e saia pelo mundo a fora. Sairia conhecer lugares, pessoas e 
culturas diferentes. Aproveitaria todos os momentos que a 
vida nos proporcionar.

Victoria Bortolini
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Para um amor qualquer!!!

Você é aquele refrão viciante, é aquela risada gostosa de 
ser ouvida, são aquelas orações atendidas. Você é essa pessoa 
maravilhosa, que quero ter todos os dias da minha vida.

Você é uma benção, um príncipe, que Deus me deu para 
ensinar, que amor vai muito além do gostar. Amar é cuidar, 
é zelar, é amparar, é saber, que mesmo nos dias mais difíceis, 
no meio da rotina estressante, você estará ali ao meu lado 
pronto pra me amar.

Você é aquele sorriso bobo, aquele ciúme, aquela preo-
cupação, aquela felicidade há mais na minha vida. Você vai 
além de tudo e de todos! Você se sobressai em mim, você me 
transforma naquilo que jamais imaginei. Você me faz bem, 
você me faz mal, você me confunde e me faz delirar.

Você é meu, eu sou sua. Somos feitos um para o outro. 
Seremos amigos, confidentes, seremos tudo o que possamos 
imaginar, seremos, somente, eu e você. Aprendendo a amar, 
seremos eternos, enquanto durar será eu e você. Amadure-
cendo e vivendo esse conto de fadas que um dia se realizará.

Victória Bortolini
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Amiga especial!

Querida amiga, de um sorriso doce, das palavras confor-
tantes e de um abraço sem igual. Você é a pessoa mais incrí-
vel, além do coração mais puro que já conheci. No começo, 
éramos apenas conhecidas, construímos uma amizade, que 
mais tarde, se tornaria a melhor das melhores amizades que 
já possui. 

Tenho tanto para lhe falar, que me faltam palavras para 
expressar tamanho sentimento. São tantas qualidades, que 
vejo em você, que esqueço até dos meus defeitos. Sabe aquela 
pessoa de alma pura e doce, que mesmo em silêncio, lhe faz 
bem, que mesmo nos seus dias mais nublados, não fraqueja, 
que abre um sorriso, mesmo com os ventos fortes, que têm 
muitas cicatrizes, além de lições de vida que me fazem admi-
rá-la, bravamente, e me encher de orgulho, quando pergun-
tam:

- Se sou sua amiga? 
E, eu feliz da vida, respondo:
- Sim!
É amiga, é você mesmo, que me conheceu nos meus dias 

mais nublados e passou a fazê-los florescer, novamente. Você 
me acolheu e me acolhe sempre que preciso. Só tenho a agra-
decer! Agradecer por fazer parte da minha vida, e, por ter me 
deixado fazer parte da sua. Contudo, ter me ensinado tanto 
sobre a vida e ter me ajudado a realizar alguns dos meus so-
nhos. Obrigada por todos os pousos, pela alegria de ter co-

Victória Bortolini



165

nhecido você e seus familiares, ainda, por ter me feito tão 
feliz nesses últimos tempos. Obrigada, por estar na minha 
vida, sempre!

Obs.: Esta mensagem foi escrita com todo carinho e gratidão, para uma 
das suas professoras da Escola de Vida, do Hospital São Vicente de Paulo, 
Sílvia, que abriu as portas da sua casa para recebê-la, cada vez que viera 
para Passo Fundo. Sendo assim, quando ela não está internada, é hóspede 
ilustre de sua Professora, e, agora, amiga de verdade.
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Apenas fui eu!!!

Podia ser apenas o meu signo, mas, não é! Câncer, uma 
palavra tão marcante, tão forte, que quando chega o diagnós-
tico, você não sabe, pra que lado correr, não sabe se chora ou 
se sorri, simplesmente não faz nada. Apenas, fica ali, parada, 
tentando entender:

- O que é? Como isso aconteceu? E, como vai ser daqui pra 
frente? O que vou fazer da minha vida? Por que, eu?

Essa pergunta, Por que eu? Já me a fiz tantas e tantas ve-
zes, tantos e tantos momentos, que chegava a passar um fil-
me na sua cabeça. O que eu fiz de errado? O que eu não fiz? 
Tenho tanta vida pra viver, tantas bebedeiras, festas, gente 
pra conhecer, tantos sonhos pra realizar. E, num piscar de 
olhos, foram trocadas por inúmeros litros de soro, inúmeras 
agulhas, dores, quimioterapias, náuseas, dias nos hospitais, 
corre-corres, contratempos, contra o câncer. 

A cada fio de cabelo perdido, a cada olhar de pena, a cada 
dia de vitória e de superação, a cada entrada de bloco cirúr-
gico, a cada trauma e dores incuráveis, o câncer me deixa um 
novo olhar para a vida.

Momentos de alegria? Claro, muitos. Até, porque, não é 
só de tristeza que vive uma pessoa com câncer. Tive tantos 
momentos felizes de rir até doer à barriga, tantos doces, tan-
tos mimos, tantas gentes legais na minha vida, muitas amiza-
des verdadeiras, pessoas novas, os mundos diferentes apre-
sentados, as realidades diferentes, os sonhos realizados. 

Tantas coisas que aconteceu nesses dois últimos anos, 

Victória Bortolini
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que encontrei a resposta pra minha pergunta: Por que eu? 
Porque era pra ser, porque tinha que ser, porque só eu aguen-
taria, porque me tornei a pessoa que eu jamais acharia que 
me tornaria, porque sou única, porque agradeço a Deus todos 
os dias por ter me dado a vida e as batalhas que me deu e pela 
cura. Porque sou extraordinária!



168

Um novo começo da minha vida

Não sei como começar a escrever este texto, mas vou 
contar a minha história. A história de uma guerreira. Sou a 
Jéssica Sudre Wojnar, tenho 17 anos.

Um dia descobri o tumor, em 16 de dezembro. Em uma 
manhã de sábado, eu estava indo para o meu curso de admi-
nistração. Era um dia chuvoso. O ônibus estava muito molha-
do e, sem querer, acabei caindo, batendo minhas costelas e 
meu crânio no chão. Fiquei desacordada uns minutos, até que 
acordei e vi uma senhora ao meu lado e o motorista do ônibus 
me perguntando:

- Você está bem?
Queriam me levar para o Hospital, mas eu não aceitei, 

porque não tinha dor. Segui para o meu curso. E, lá senti uma 
forte dor de cabeça, mas não me preocupei, pois achei que 
era normal, após a batida. Fui para minha casa e tomei um 
remédio para dor. 

No dia seguinte, acordei com muita dor de cabeça e mi-
nha mãe me levou para a emergência do Hospital São Vicente 
de Paulo. O médico solicitou Raio X e exames de sangue. Mi-
nha mãe solicitou ao médico um ultrassom. O doutor notou 
uma alteração no rim, achou que era um cisto. 

Voltamos à tarde, para saber que o resultado era um tu-
mor. Eu e minha mãe saímos chorando do consultório. Fomos 
para casa e as dores voltaram. Voltamos ao Hospital, não ha-
via quarto disponível. Logo, passei por uma cirurgia e tive-
ram que remover todo o rim. Assim, ficamos aguardando o 

Jéssica Sudre Wojnar
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resultado da biópsia, para ver se seria necessário fazer qui-
mioterapias. 

O resultado da biópsia chega e como já esperávamos, o 
meu tumor era um tipo raro, tive que dar início às químios, 
rapidamente. Antes disso, tive que colocar um cateter, para 
não judiar das minhas veias. 

Quando as quimioterapias iniciaram, minha rotina era da 
casa para o Hospital, e do Hospital para casa. Eu sei que Deus 
está me cuidando, sei que isso vai passar e que servirá para eu 
dar o meu testemunho, poder sempre sorrir. Tornei-me uma 
mulher mais madura. Aprendi que podemos escolher sorrir. 
A vida é muito curta para ser infeliz. 

Saibamos que Deus está com cada um de nós. Agora estou 
quase terminando o tratamento e, logo, farei um transplante 
de medula óssea. Quero poder dizer que, mesmo nesta situa-
ção, é possível ser feliz. Sei que é difícil, mas podemos tentar. 
Todos podem conseguir.
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Minha mãe guerreira!

Quando a minha mãe descobriu a doença comigo, ela 
ficou muito triste, assim como toda a família ficou ao sa-
ber. Mas, ela sempre tinha um pensamento positivo. Perto 
de mim, ela sempre era forte e falava para eu ser forte, que 
isso passaria. Longe de mim, ela chorava e ficava triste. Ela 
se mantinha alegre e brincalhona, nunca me deixava triste. 
Sempre me animou e procurou me deixar calma.

Quando comecei a fazer a quimioterapia, me sentia mui-
to mal e quando me via desse jeito, ela sofria junto comigo. 
Ela me falava:

— Filha, se eu pudesse, trocaria de lugar com você, mas, 
vamos passar isso, juntas. Você vai ficar boa!

Ela nunca deixou eu me abalar com tudo o que estava 
acontecendo, pois ela sabia que ia passar. Mesmo cansada, 
exausta, ela nunca deixou de ser otimista. Ela sempre dizia:

— Não sei de onde acho forças, para acalmar as outras 
pessoas! Por que elas passam por isso? Eu, também passo, 
mas sei que é Deus que está comigo. Está me dando forças 
para ajudar minha filha. Também sei que ela faria isso por 
mim.

A infância da minha mãe não foi fácil! A sua mãe adoti-
va era muito rígida com ela. Minha mãe era a única menina 
da família, ela não pode terminar os estudos, porque tinha 
que cuidar da casa. Quem cuidava dela era sua madrinha, que 
dava roupas, comida, etc. Ela não pode fazer nada, pois sua 
mãe não permitia.

Jéssica Sudre
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Quando ela me conta isso tudo que passou, eu vejo que 
eu não sou uma guerreira. A guerreira é ela! Por tudo o que 
passou, sofreu e ela está aqui, comigo, firme e forte para me 
ajudar, para não me deixar cair. Além de ser minha melhor 
amiga, é minha mãe maravilhosa. Só ela me entende como 
ninguém.

Quando eu fiquei muito mal no Hospital, achei que não ia 
aguentar, pois sentia muita dor no meu corpo, não me mexia 
na cama, mal conseguia ficar acordada. Vi ela chorando, tris-
te no quarto, por me ver daquele jeito. Ela achava que eu não 
aguentaria. Mas sempre se mantendo forte. Às vezes, há via 
cansada, exausta, mas mesmo assim, estava fazendo brinca-
deiras e fazendo-nos sorrir. 

Por isso, sei que toda a família que está passando por do-
enças graves, amará e cuidará. Por isso, tem que ser feliz, pois 
a vida é uma só e temos que aproveitar nossos pais, enquanto 
eles estão vivos, pois eles só querem nosso bem e o melhor 
para nós.
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A vida!

A vida é muito bela,
Não sabemos se ao mundo voltaremos.

Amigos, vizinhos e familiares,
Todos amaram.

Na escola aprendemos, alegremente,
Compartilhar, sorrir e abraçar,
Nos trás muitos conhecimentos

Para o próximo, ensinar.

Em casa, aprendemos a respeitar as diferenças,
 Amar e saber curar as feridas,
Amigos e vizinhos convivemos, 

E nossas famílias são eternamente queridas.

Ketlin Martins Duarte
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Família

Mesmo na dor,
Os pais nos dão amor.

Todos os dias,
Temos alegrias.

Em todo o caminho,
Um pouco de carinho.

Em todo o lugar,
Minha mãe me deu atenção.

Temos união,
E, muito amor no coração.

Temos amizades,
E, nunca faltou felicidades!

Ketlin Martins Duarte
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A gatinha nina e sua dona!

Era uma vez uma gatinha chamada Nina. Ela tinha uma 
cor toda cinza, bem fofinha e, além de linda.

Quando nasceu, sempre foi muito bem cuidada e conti-
nuamente ganhava muito amor de sua Dona. Um belo dia, ela 
ficou doente e teve que ficar bastante tempo longe de casa. 

Quando retornou do Hospital, ainda não podiam dar-lhe 
carinho. Ela tinha que aguardar a autorização do veterinário. 
Nina chegava perto e se esfregava na Dona, mas esta não po-
dia nem passar-lhe a mão.

Nisso, a Dona da Nina também aguardava ansiosa para fa-
zer um carinho. Ambas necessitavam de carinho. Nina queria 
voltar a receber todo amor e carinho que tinha antes. 

Quando, de repente, tudo voltou ao normal. E, era, cari-
nho daqui e dali.

Ketlin Martins Duarte
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Descontraindo...

Neste vai e vem da Oncologia,
Tem muita quimioterapia,
Fisioterapia 
E muitas outras “ias”.

É uma dor,
Que se torna indolor,
Com o carinho e o amor.
Que recebo do Doutor,
Ele dá injeção,
Mas, é meu amigão.

Na enfermaria,
Tem muita alegria,
Remédios de montão, 
Para melhorar rapidão.

Venho de outra cidade,
Mas, encontro muita solidariedade,
E, amigos de verdade.

Ficar careca,
É uma meleca,
Fico com cara de sapeca.
Isso passará...
E, eu comerei muita massa.

Quetlin H. Flores
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Rafa e seus amigos na escola

Numa floresta havia uma girafa, chamada Rafa. Ela tinha 
muitos amiguinhos. O primeiro era o Murilo, um grilo. Rena-
to era um pato. Barnabé, um jacaré. Iara, uma arara. Luiza, 
uma cotia. Isaú, um tatu e Joaquim, um guaxinim.

Eles eram muito amigos, e, foram estudar numa escola 
chamada: Escola de Animais. Lá o tempo foi passando e a ami-
zade só aumentava. Aprendiam muito nas aulas com a Dona 
Coruja.

Certo dia chegou o Leonardo, um leopardo, que não gos-
tou muito da turma e começou a aprontar com os colegas, di-
zendo que não havia gostado da aparência dos colegas. Assim, 
foi passando o tempo e os amigos pensaram numa maneira 
de fazer com que, Leonardo, se sentisse melhor na turma. 

Conversaram com Dona Coruja e organizaram um mo-
mento na sala de aula, para falar das diferenças de cada um. 
Assim, cada animal falou das suas diferenças e, a Rafa, a gi-
rafa, contou que muitas vezes deram risadas dela por causa 
do seu pescoço comprido. E, todos aprenderam uma grande 
lição: que é preciso respeitar e conviver com as diferenças de 
cada um. Que graça teria se fôssemos todos iguais! 

Quetlin Flores
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A beleza da natureza

Na natureza, topamos com as coisas mais bonitas, 
Que poderíamos encontrar 
E que poderiam ser ditas.

Nela encontramos
Belos pássaros, que vivem a cantar,

Mata alta e bela, 
Além, dos peixes que vivem a nadar.

Como o macaco que arrasa,
O urso que dá belos abraços,
A onça que adora uma dança,

E o papagaio que adora uma festança.

Também, encontramos frutos maravilhosos,
Como bergamotas, maçãs, laranjas, e tantas outras.

E, é isso que podemos encontrar de belo em nossa natureza,
A única coisa que pedimos... É que vocês a preservem!

Quetlin Flores
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Férias

Nas minhas férias coloridas,
Teve bastante diversão, 

Muitas brincadeiras e algumas feridas,
Que mexeram tanto com meu coração. 

Correr, pular, brincar, viajar,
Tudo o que mais queria,

Não perder tempo para sonhar,
Melhores férias não teriam.

Minhas férias foram muito legais,
Diverti-me pra valer,

Foram dias tão lindos e especiais,
Outra assim espero ter.

Suelen Prandi Machado
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Meus avós

Meu nono e minha nona,
Deram-me a minha vida,
Se eles não existissem,

Não teria minha mãe querida.

A minha amada nona,
É cheia de alegria,

Ela me ensina,
Com toda a sabedoria.

Meu querido nono,
Com 80 anos de idade,

Nós, dois juntos,
Temos uma forte amizade.

Também, tive outros avós,
Que não cheguei a conhecer,

Mas, mesmo assim, eu os amo,
E um dia, no céu, vamos nos ver.

Suelen Prandi Machado
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Saudade

A saudade, ás vezes, dói
Porque, lembro de quem já foi embora,

Então, dou fortes risadas
E lembro das grandes histórias.

Tenho medo de sentir saudade
Principalmente, da minha família, 

Pois, é meu porto seguro
E sem eles não teria essa vida.

A gente sente saudade de quem gostamos,
Parentes, vizinhos e amigos.

Sentimos bastante falta
Das brincadeiras, conversas e sorrisos.

Suelen Prandi Machado
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Pâmela

Meu nome é Pâmela, tenho 15 anos. Sou indígena Kain-
gang, da Reserva de Cacique Doble. Adoro minha origem, pois 
há muitas coisas que eu gosto da minha gente, que é um bolo 
chamado “emy” e uma salada achada no mato que é “fuá”, 
ambos uma delicia.

No meu povo é muita alegria. Gostamos de música, tan-
to em português, como em Kaingang. Uma das músicas que 
prefiro é “kanechi tavin”, um louvor para Deus. Outra coisa, 
quando uma mulher indígena casa com um branco, tem que 
ir morar fora da Aldeia, fora da Reserva. E, sempre buscamos 
remédios na mata, como plantas para a mulher não engra-
vidar, para crescer o cabelo, até para uma pessoa ser mais 
corajosa.

Temos muitas coisas legais na nossa cultura, uma delas é 
a língua Kaingang, segue um pequeno glossário:

Kafey- flor
Toto- borboleta
Goy- água 
Sijã – dente pequeno
In – casa
Kavog- índio
Pan- cobra
Pó – pedra
Tavuiy- arco-íris
Pen- pé

Pâmela Sijã Antônio
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Solidariedade...

Eu poderia falar da minha doença, o câncer, de como me 
senti, de como fiquei ou de qualquer outra coisa relacionada. 
Mas, eu resolvi falar do que mais me chamou a atenção, em 
tudo isso.

Foi muito lindo o carinho que eu e minha família rece-
bemos de tantas pessoas. Nisso, faço uso da palavra “Solida-
riedade”, que veio em forma de atenção, ajuda financeira e 
emocional, orações, palavras positivas, doações de sangue, 
caronas, redes sociais, roupas, guloseimas e até no formato 
de lágrimas de apoio e de alegrias.

Além disso, me surpreendi com o fato de várias pessoas 
que foram solidárias, não me conhecerem e, mesmo assim, de 
alguma maneira, quiseram ajudar. Assim, enquanto eu viver, 
eu serei eternamente grato, que eu possa agradecer a todas e, 
um dia, poder ser igual a elas, retribuindo de alguma forma, 
para outro alguém. 

Que possamos alimentar um coração enorme e que sai-
bamos confortar a quem precise. Obrigado, Deus! Abençoe as 
pessoas boas e que seja a maioria. Obrigado por ter-las colo-
cado em nosso caminho.

Lúcio Marques Leonardi
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Trabalhos artisticos

Vanessa Revers

João Pedro Souza dos Santos
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Suelen Prandi Machado 
 

Valentina 
Palaoro Nedel
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Emily da Rocha Stenzel 

Liandra Agazzi  e Isabela de Deus Federici 
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Breve Histórico da Academia 
Passo-Fundense de letras

Paulo Monteiro e Gilberto R. Cunha

A Academia Passo-Fundense de Letras foi fundada no dia 
7 de abril de 1938, com o nome de Grêmio Passo-Fundense 
de Letras, e assumiu oficialmente a atual denominação a 7 de 
abril de 1961.

Trata-se de uma longa história, cujas raízes encontramos 
no dia 15 de fevereiro de 1883 quando quatro jovens: Gaspa-
rino Lucas Annes, Diogo de Oliveira Penteado, Felício Bianchi 
e Pedro Lopes de Oliveira, decidiram criar o Clube Literário 
Amor à Instrução, que atingiu a marca de 120 associados. O 
Clube manteve uma rica biblioteca, em diversas línguas, pro-
movia palestras, debates e saraus. Possuía estandarte e sede 
própria. 

A tragédia que passou à história com o nome de Revo-
lução Federalista contribuiu para a desativação da entidade, 
pois a maioria dos seus sócios apoiou as forças republicanas, 
contribuindo para a criação da chamada Guarda Republica-
na. Terminada a guerra fratricida, houve uma tentativa de 
reorganizar o Clube, que não foi adiante. Seus ideais, porém, 
permaneceram vivos. E, quando da criação do Grêmio Passo-
Fundense de Letras, em 7 de abril de 1938, ali estavam Gabriel 
Bastos e Armando Araújo Annes, integrantes do Clube. A me-
mória das atividades dos seus tempos de jovens se fez presen-
tes em ideias como a criação da atual Biblioteca Municipal.

Paulo Monteiro e Gilberto R. Cunha
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A decisão de criar o Grêmio Passo-Fundense de Letras 
aconteceu numa reunião preliminar levada a efeito no dia 
31 de março de 1938. Participaram da reunião os seguintes 
intelectuais passo-fundenses: Sante Uberto Barbieri, Arthur 
Ferreira Filho, Gabriel Bastos, Tristão Feijó Ferreira, Auré-
lio Amaral, Odette de Oliveira Barbieri, Celso da Cunha Fio-
ri, Pedro Silveira Avancini, Herculano Araújo Annes, Nicolau 
de Araújo Vergueiro, Armando de Souza Kanters, Túlio Fon-
toura, João José Boeira Guedes, Francisco Antonino Xavier e 
Oliveira, Verdi De Césaro, Daniel Dipp. Antônio Athos Branco 
da Rosa, Heitor Pinto da Silveira, Sabino Santos, Gomercindo 
dos Reis, Onildo Gomide, Píndaro Annes, Waldemar Camilo 
Ruas, Lucilla Schleder e Oscar Knaipp.

No dia 7 de abril de 1938 foi realizada a sessão de fun-
dação do Grêmio Passo-Fundense de Letras, sendo eleita a 
seguinte diretoria provisória: presidente: Arthur Ferreira 
Filho; vice-presidente: Gabriel Bastos; secretário geral: San-
te Uberto Barbieri; primeiro secretário: Verdi De Césaro; se-
gunda secretária: Lucilla Schleder; tesoureiro: Daniel Dipp; 
bibliotecário: Antônio Athos Branco da Rosa.

A ata de fundação foi assinada por Arthur Ferreira Fi-
lho, Gabriel Bastos, Sante Uberto Barbieri, Verdi De Césaro, 
Lucilla V. Schleder, Daniel Dipp, Heitor P. Silveira. Tristão F. 
Ferreira, Sabino Santos, Gomercindo dos Reis, Oscar Kneipp, 
Celso da Cunha Fiori e Túlio Fontoura.

Uma das primeiras iniciativas do Grêmio Passo-Fundense 
de Letras foi propor a criação da Biblioteca Pública Municipal 
de Passo Fundo, conjuntamente com o Rotary Club, o que foi 
materializado através da aquisição de livros, pelo próprio so-
dalício. O reconhecimento oficial veio através do Decreto nº 
6, de 2 de abril de 1940 com o qual o prefeito Arthur Ferrei-
ra Filho, fundador e primeiro presidente da novel entidade, 
criou a Biblioteca.

As sessões do Grêmio Passo-Fundense de Letras, trans-
mitidas ao vivo pela Rádio Passo Fundo, eram grandes even-
tos sociais e serviam para que os associados apresentassem 
trabalhos que acabaram resultando em livros. A associação 
manteve colunas nos jornais O Nacional e Diário da Manhã 
sobre os mais diversos assuntos.
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No dia 7 de abril de 1961, o Grêmio Passo-Fundense de 
Letras foi transformado em Academia Passo-Fundense de 
Letras, tendo os seguintes associados e respectivos patro-
nos: Arthur Süssembach (Monteiro Lobato), Aurélio Ama-
ral (Sante Uberto Barbieri), Carlos de Danilo Quadros (Assis 
Chateaubriand), Celso da Cunha Fiori (João da Silva Belém), 
César Santos (Getúlio Vargas), Gomercindo dos Reis (Walter 
Spalding), Jorge Edethe Cafruni (Francisco Antonino Xavier 
e Oliveira), José Gomes (Dom Aquino Correa), Jurandyr Al-
garve (Arthur Ferreira Filho), Mário Daniel Hoppe (Gabriel 
Bastos), Mário Braga Júnior (Darcy Azambuja), Mário Lopes 
Flores (Augusto dos Anjos), Paulo Giongo (Ernani Fornari), 
Píndaro Annes (Prestes Guimarães), Reissoly José dos Santos 
(Rui Barbosa), Rômulo Cardoso Teixeira (Olavo Bilac), Sabino 
Santos (Erico Verissimo), Saul Sperry Cezar (Álvares de Aze-
vedo), Túlio Fontoura (Nicolau de Araújo Vergueiro) e Verdi 
De Césaro (Raquel de Queiroz).

A Academia Passo-Fundense de Letras, ao longo de sua 
história, promoveu concursos literários, publicou anuários e 
participou ativamente da vida cultural do município. Tanto é 
assim que a implantação do movimento tradicionalista gaú-
cho foi liderada por acadêmicos e a Universidade de Passo 
Fundo foi idealizada dentro do sodalício.

O prédio da Academia Passo-Fundense de Letras, foi con-
cluído em 1912, servindo de sede do Clube Pinheiro Macha-
do, órgão social do Partido Republicano Rio-Grandense. En-
tre 1929 e 1932 serviu para a formação de professores, com 
a instalação da Escola Complementar, gênese da atual Escola 
Estadual de Ensino Médio Nicolau de Araújo Vergueiro. Após 
abrigar algumas repartições públicas, passou a sediar o Grê-
mio Passo-Fundense de Letras, atual Academia Passo-Fun-
dense de Letras. A Biblioteca Pública ali atendeu ao público 
até meados de 1973, quando foi transferida para o prédio 
onde se localiza até hoje.

Como se vê, o prédio sede da Academia Passo-Fundense 
de Letras se confunde com a história do município de Passo 
Fundo.

 Atualmente, além do apoio a eventos de cunho cultural 
que são realizados em Passo Fundo, a Academia Passo-Fun-
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dense de Letras edita a revista Água da Fonte, participa do 
programa Literatura Local, na TV Câmara; entre outras ini-
ciativas. Os membros da instituição participam sistematica-
mente dos espaços de opinião nos veículos locais de comu-
nicação. Sua atual diretoria está assim constituída: Odilon 
Garcez Ayres, presidente; Marcos A. B. de Andrade, secretá-
rio-geral; Antonieta Rovena O. Gonçalves Dias, primeira-se-
cretária; Marisa Potiens Zilio, segunda-secretária; Elisabeth 
Souza Ferreira, primeira-tesoureira; e Luis Lopes de Souza, 
segundo-tesoureiro. 

São os seguintes, em ordem alfabética, os atuais mem-
bros titulares e eméritos da Academia Passo-Fundense de Le-
tras: Agostinho Both, Adelvino Parizzi, Alberto Antonio Re-
bonatto, André L. Dagostini, Antonieta Rovena O. Gonçalves 
Dias,  Antonio Augusto Meirelles Duarte, Carlos Alceu Macha-
do, Carlos Antonio Madalosso, Daniel Viuniski, Diógenes Luiz 
Basegio,  Elmar Floss, Fernando Severo de Miranda, Francisco 
Mello Garcia, Getulio Vargas Zauza, Gilberto Rocca da Cunha, 
Helena Rotta de Camargo, Hugo Roberto Kurtz Lisboa, Irineu 
Gehlen, Jabs Paim Bandeira, José Ernani de Almeida, Luis Lo-
pes de Souza, Luiz Juarez Nogueira de Azevedo, Luiz Carlos 
Tau Golin, Marcos A. B. de Andrade,  Marisa Potiens Zilio, 
Mauro Gaglietti, Odilon Garcez Ayres,  Osvandré Lech, Pia 
Elena Zancanaro Borowski, Ricardo José Stolfo, Romeu Car-
los Alziro Gehlen, Santina Rodrigues Dal Paz, Santo Claudino 
Verzeleti e Welci Nascimento.

Desde 2008 a Academia Passo-Fundense de Letras reto-
mou a tradição de promover concursos literários para revelar 
novos escritores. Ao todo foram seis edições, que culminaram 
com a publicação de seis volumes reunindo os trabalhos de 
alunos de escolas públicas e privadas. Em 2008 saiu Machado 
de Assis; 100 Anos de História; em 2009 o sodalício deu a lume 
De Canudos a Passo Fundo – Concursos Literários: Um sécu-
lo sem Euclides da Cunha & Poeta Professor Antônio Donin: 
poesias para alimentar a alma; em 2011: Raquel de Queiroz: 
Olhares de jovens passo-fundenses; em 2013: O imortal Moa-
cyr Scliar; em 2015: O irreverente Ignácio de Loyola Brandão; 
e, em 2017: O Solidário e Intenso Valmor Bordin.

Assim, contribuímos para a formação cultural de Passo 
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Fundo, mantendo uma tradição iniciada por aqueles quatro 
jovens que, no dia 15 de fevereiro de 1883, fundaram o Clu-
be Literário Amor à Instrução. A história da Academia Pas-
so-Fundense de Letras ultrapassa a marca dos seus 80 anos 
de existência, completados em 7 de abril de 2018. Somos a 
continuidade de uma história de 135 anos de amor à cultura.
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Agostinho Both
Adelvino Parizzi
Alberto Antonio Rebonatto
André L. Dagostini
Antonio Augusto Meirelles Duarte
Carlos Alceu Machado
Carlos Antonio Madalosso
Daniel Viuniski
Dilse Piccin Corteze
Diógenes Luiz Basegio
Elmar Luiz Floss
Fernando Severo de Miranda
Francisco Mello Garcia
Getulio Vargas Zauza
Gilberto Rocca da Cunha
Helena Rotta de Camargo
Hugo Roberto Kurtz Lisboa

Presidente:
Odilon Garcez Ayres 

Secretário-Geral:
Marcos A. B. de Andrade

1ª Secretária:
Antonieta R. O. Gonçalves Dias

2ª Secretária:
Marisa Potiens Zilio

1ª Tesoureira:
Elisabeth Souza Ferreira

2º Tesoureiro:
Luis Lopes de Souza

Membros:

Irineu Gehlen
Ivaldino Antonio Tasca
Jabs Paim Bandeira
José Ernani de Almeida
Luiz Juarez N. de Azevedo
Luiz Carlos Tau Golin
Marilise Brockstedt Lech
Mauro Gaglietti
Osvandré Lech
Paulo D. S. Monteiro
Pia Elena Zancanaro Borowski
Ricardo José Stolfo
Romeu Carlos Alziro Gehlen
Santina Rodrigues Dal Paz
Santo Claudino Verzeleti
Sueli Ghelen Frosi
Welci Nascimento

Diretoria 2018-2020
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