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Projeto Cultivando Talentos

Apresentação I

São as dificuldades que nos fazem fortes e com 
muito mais disposição para lutar e fazer nossos 

sonhos darem certos. E foi com este espirito que 
iniciamos o ano de 2019 e o Projeto Identificando 

Talentos da Academia Passo-Fundense de Letras em 
parceria com a Secretaria Municipal de Educação.

Em todos os problemas enfrentados precisamos 
agradecer de todo o coração o apoio recebido do 

Secretário de Educação Edemilson Brandão bem 
como dos meus confrades da APL que incon-

dicionalmente nos apoiaram acreditando 
em nosso trabalho e nos ajudando se 
dispondo a colaborar com aulas e lanches 
para os adolescentes. Sem vocês nada dis-

so seria possível. 
Estamos felizes em organizar a 4ª edição 

do livro Cultivando Talentos. Completamos quatro 
anos de Projeto iniciado muito timidamente e que 
vem crescendo ano após ano o que nos deixa com 
muita vontade de trabalhar e continuar transfor-

mando a vida de adolescente que tem sede de apre-
ender e ser alguém importante no futuro.

 Nos alegramos muito quando ouvimos depoi-
mento como o do aluno e Acadêmico-mirim Michael 

Alcides Martins de Quadros, no dia da abertura do 
Projeto deste ano. Ele falava que seu crescimento foi 

muito grande nestes três anos que participa do Projeto 
e, “quando iniciei no Projeto tinha medo de falar, era mui-

to tímido e neste ano participei de um concurso de oratória, 
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na escola, e fui classificado em 1º lugar a nível municipal – 
Passo Fundo – e 2º lugar no Rio Grande do Sul”. 

São depoimentos como este que nos dão forças para 
continuarmos a lutar pelo nosso trabalho e por aquilo que 
acreditamos. Trabalhamos a interdisciplinaridade, cada 
convidado que trabalhou com a turma tinha uma profissão 
diferente além de ser escritor. Então falava de sua profissão 
além de seus livros. Procuramos educa-los para a cidadania 
exercendo a liberdade.

Segundo Neidson Rodrigues, em seu artigo, Educação: da 
formação humana à construção do sujeito ético, ele afir-
ma que: “O exercício de cidadania compreende duas ações 
interdependentes: a primeira refere-se à participação lúcida 
dos indivíduos em todos os aspectos da organização e da 
condução da vida privada e coletiva; e a segunda, à capaci-
dade que estes indivíduos adquirem para operar escolhas. 
Ambos os aspectos caracterizam o sujeito identificável como 
cidadão”.

Tivemos também a participação da Escola de Vida do 
serviço de oncologia do Hospital São Vicente de Paulo com 
trabalhos maravilhosos. Queremos agradecer as professoras 
Daniela e Silvia pelo trabalho realizado com seus alunos.

E que venha outro ano, estamos cada vez mais animadas 
para continuar nesta caminhada.

Dilse Piccin Corteze
Coordenadora do Projeto
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Cultivando Talentos

Apresentação II

A escola pública será sempre um logo privile-
giado no que se refere a identificação de talentos, 

oportunidades de crescimento e inclusão social, 
nesse sentido a Secretaria Municipal de Educação de 

Passo Fundo se sente orgulhosa de participar deste 
projeto que representa a essência do que considera-

mos mais importantes em termos de Capital Nacional 
de Literatura: o incentivo às práticas leitoras e a 

formação de novos escritores. 
Apresentar, portanto, mais uma obra 

resultante do projeto Cultivando Talentos, 
que fomenta o sonho de muitos alunos de 
escolas públicas a se tornarem, senão futu-
ros escritores, amantes de uma boa leitu-

ra, é certamente uma tarefa gratificante 
para quem acredita em uma educação pública 

de qualidade.
Passo Fundo, em seus mais de 160 anos de 

história, se orgulha de muitas conquistas. O título 
de Capital Estadual e Nacional da Literatura que a 

cidade de Passo Fundo recebeu como forma de dis-
tinção entre mais de 5000 cidades brasileiras resulta 

de várias iniciativas envolvendo importantes segui-
mentos da sociedade. 

A parceria entre a Prefeitura de Passo Fundo, atra-
vés da Secretaria Municipal de Educação e a Academia 

Passo-Fundense de Letras - APL, formata através do Pro-
jeto Cultivando Talentos, resultou em mais uma edição do 

de uma obra literária resultante da interação entre alunos 
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das escolas públicas municipais com os acadêmicos da APL 
(e autores convidados).

Os textos de cada um desses jovens autores, além de 
atestar a imersão no universo da literatura regional, bra-
sileira e internacional, proporcionados pelos inúmeros 
encontros, discussões e trocas experiências e informação 
entre alunos e acadêmicos, reforçam e consolidam projetos 
de leitura e produção textual que os professores das escolas 
públicas em parceria como a da APL desenvolvem com tanta 
competência e comprometimento a ponto de consagrar Pas-
so Fundo com o município brasileiro com o maior percentu-
al de leitores per capita, ampliando ainda mais a sensibilida-
de, a valorização e o respeito dos nossos alunos aos autores 
através do exercício de uma produção literária criativa (em 
diferentes linguagens). 

Parabenizo, portanto, a publicação da quarta edição do 
Projeto Cultivando Talentos que mais do nunca cumpre com 
a sua função de incentivar a Literatura e a correta utilização 
da Língua Portuguesa, buscando expandir a arte literária, 
além de assegurar a expansão e o fortalecimento da cultura 
literária através da identificação de novos e talentosos escri-
tores, que uma leitura atenta de seus textos aqui publicados 
revelam. 

Convido a todos, portanto, a apreciar a quarta edição 
do livro Cultivando Talentos, produzido pelos alunos das 
escolas públicas municipais de Passo Fundo com a mediação, 
apoio e orientação dos acadêmicos e colaboradores da APL, 
que não mediram esforços para acolher e incentivar jovens 
ao hábito da leitura como também capacitá-los à produção 
literária. Um verdadeiro desafio vencido por quem ama as 
letras e aposta no futuro promissor de jovens que começam 
a trilhar os passos para se tornarem grandes leitores/auto-
res passo-fundenses.

Edemilson Jorge Ramos Brandão
Secretário Municipal de Educação de Passo Fundo
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Escola de Vida

Apresentação III

Quem já caminhou pelos corredores de um 
hospital conhece bem a rotina que permeia esse 

local tão complexo. É um ambiente de incertezas, 
angústias, tristezas... Um local onde também encon-

tramos a alegria de um nascimento, de receber a notí-
cia da cura, a expectativa do seguir em frente e etc.

Mas você já pensou que dentro de um hospital 
pode haver também um local de aprendizagem, de 

alfabetização, de ludicidade, de competências, 
habilidades, projetos, avaliações e tudo o mais 

que pode ser encontrado em um espaço 
muito conhecido chamado de escola?

Sim, existe escola no hospital e a nossa 
se chama “Escola de Vida”. E é sobre ela 

que lhes contarei um pouco.
A classe hospitalar Escola de Vida tem 

como objetivo possibilitar o acompanhamento pe-
dagógico de crianças e adolescentes que estão em 
tratamento no Centro Oncológico Infantojuvenil 
do Instituto do Câncer do Hospital São Vicente de 

Paulo e se encontram impossibilitados de frequen-
tar a escola regular temporariamente.

Na Escola de Vida os alunos realizam as ativida-
des que suas escolas encaminham, mas também nos 

ensinam que enfrentar obstáculos é possível, que com 
amor o caminho é mais fácil de ser percorrido, que 

dói um pouquinho ou dói muito, mas já vai passar, que 
família não é formada só por quem mora com a gente, que 

podemos perder algumas coisas ou algumas pessoas e muito 
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mais. Enfim, a Escola de Vida é uma escola para a vida. 
E pensando nas várias histórias que acontecem e são vi-

venciadas em nossa Escola, buscou-se em 2017 a parceria da 
Academia Passo-Fundense de Letras para que os alunos em 
tratamento pudessem mostrar e descobrir seus potenciais 
através do mundo literário. 

Nesse terceiro ano de caminhada, contamos com a par-
ticipação de crianças e adolescentes que com muito carinho 
construíram suas produções que foram surgindo através de 
escritas e desenhos, já que existem inúmeras formas de se 
escrever e ler o mundo.

Como sempre agradecemos a presença da coordenadora 
do projeto Dilse Piccin Corteze, de seus colegas escritores 
da Academia Passo-Fundense de Letras, o apoio do Secretá-
rio Municipal de Educação Edemilson Brandão, aos pais dos 
alunos pelo apoio durante as escritas, à professora Silvia 
Ricci pela companhia durante as aulas e principalmente aos 
nossos queridos alunos/escritores que com muito carinho 
nos presentearam com suas obras.

Daniela da Silva Dias
Professora da Classe Hospitalar Escola de Vida
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Aproveitem, olhem, 
percorram estes caminhos...

Apresentação IV

Esta meninada escreve bem. Estes alunos 
mostram a todo o momento, que estão interessados 

em escrever bem. Os participantes deste grupo, pela 
maneira como falam, percebe-se que já leram bastan-

te. Gosto de ler o que estas meninas e meninos escre-
vem, pois percebe-se que eles pensam.

Todos os dias que nos encontramos, colaborado-
res da Academia, no projeto Cultivando Talentos, 

trocamos este tipo de comentários sobre a turma 
deste ano.

Apresentamos agora, o resultado... 
não, resultado não, não gostamos de falar 
em resultados, em produto. Eles são tão 
jovens.

O que temos aqui, são retratos, instan-
tâneos, são mapas e mostram por onde tem 

andado o pensamento e a imaginação deste grupo. 
Assim, quando completamos uma etapa importan-
te do nosso trabalho, entregamos à comunidade, 
pais, amigos e colaboradores da Academia, cópias 

destes retratos, destes mapas.
Aproveitem, olhem, percorram estes caminhos e 

temos a certeza, que irão perceber também, a estrada 
luminosa, que vislumbramos para estes jovens escri-

tores.

Claudio Janczak
Professor do Ensino Técnico, com especialização em 

Comunicação Audiovisual.
Colaborador do Projeto Identificando Talentos.
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EMEF Georgina Rosado
1- Maria Eduarda Teles de Souza

EMEF Leão Nunes de Castro
2-Renan G. Dos Santos 
3-Natani dos Santos Reinerhr 
4-Ingridy Nicoli dos Santos 
5-Luan Fischer Ferraz  
6-Lucas Fischer Ferraz 

EMEF Dyógenes Martins Pinto 
7- Roger Thairony Ribeiro da Silva 

EMEF Antonino Xavier
8-Michael Alcides Martins de Quadros 
9-Gabriela Camargo Rodrigues 
10-Bianca Machado de Mello 
11-Giovana Souza de Brito 
12-Jaíne Sittá 
13- Marielly Souza de Oliveira 
14- Julia Raissa de Oliveira Chagas 

EMEF Arlindo Luiz Osorio 
15- Ana Caroline Lodi Ferreira 
16-Ana Luisa Ribeiro de Nunes 
17- Flavio Daniel Barancelli Montemezzo 
18- Gabriely Dornelles Pereira 
19- Susana Reghelin Mendes 

EENAV
20-Anaylluji Cristine Souza de Mello  

Escolas e alunos participantes do Projeto Cultivando 
Talentos
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EMEF Eloy Pinheiro Machado
21- Cristiano Rafael Gregório 
22- Eduarda da Rosa Fischer 
23-Mahara Moro Lopes 
24- Marlise Aparecida Veiga Cardoso 
25-Thiago Gonçalves do Prado 
26- Vanusa da Gloria da Rosa Fonseca

EMEF Jardin América
27-Eduarda Carolina Vargas
28- Cibeli Rocha Gonçalves
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Autobiografia 
dos alunos
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Eu sou Eduarda da Rosa Fischer, 
nasci no dia 18 de maio de 2006, te-
nho 13 anos. Estudo na EMEF. Eloy 
Pinheiro Machado. O que gosto de 
fazer é ler, conversar sobre assuntos 
divertidos, estudar. Gosto de ser eu 
mesma. Meu pai se chama Eduardo 
Fischer e minha mãe Elisete Fatima 
da Rosa. Moro em Passo Fundo desde 
os meus 10 anos, antes morava em Coxilha com meus avós, 
mas até hoje continuo com eles. Eles me incentivaram a par-
ticipar da Academia Passo Fundense de Letras. Minha maté-
ria favorita é Geografia.

 
Oi, eu sou a Mahara e nasci em 

Porto Alegre em 2006, tenho 13 
anos e amo animais e jogos de vídeo 
games. Tenho 2 irmãos que eu amo 
muito. Gosto de desenhar, e amo 
principalmente gatinhos fofinhos. 
Odeio brigas e não gosto de gente 
que fala muito alto. Tenho quatro 

amigas que eu amo muito, Giliane, Sara, Marina e Dyenifer. 
Meu signo é câncer.

 
Olá meu nome e Thiago Gon-

çalves do Prado nasci no dia 11 de 
Outubro de 2004 tenho 14 anos sou 
aluno da escola EMEF Eloy Pinheiro 
Machado eu amo panda tenho dois 
irmãos uma menina e um menino 
meu pai se chama Antônio Carlos do 
Prado minha Mae e Rubia Mara Gonçalves.
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Olá eu me chamo Geovana de Sou-
za de Brito, tenho 16 anos nasci em PF 
em 2003 dia primeiro de abril, tenho 
dois irmão, Gabriele e   Jaziel   tenho 
três animais de estimação que se cha-
mam Beethoven, Nica e Thor moro com 
meus pais eu gosto muito de jogar fute-
bol gosto de passear e assistir bastante novelas mexicanas, 
gosto de comidas árabes e  minha matéria preferida e ciên-
cias, e uma matéria onde aprendemos muitas coisas sobre o 
corpo humano e sobre a natureza, pretendo me formar em 
medicina na área da pediatria, gosto muito de ler poemas e 
romances, estudo na escola Antonino Xavier já faz dois anos 
estou no oitavo ano. Gosto muito do curso de Identificando 
Talentos. 

 
Olá meu nome é Susane Reghelin 

Mendes, mas as pessoas geralmente 
me chamam de Su. Tenho 12 anos, mas 
comecei o projeto com 11. Estudo na 
escola Arlindo Luiz Osório mas minha 
cidade natal na verdade é Esteio, aqui 
mesmo no Rio Grande do Sul. Esteio fica 

na região metropolitana, a mais ou menos 45 minutos de Por-
to Alegre. Gosto muito de jogar futebol, videogame e de brin-
car junto com meus amigos. Sou considerada uma boa aluna 
na escola e como toda a criança ativa (como eu) gosto muito 
da educação física. Minha paixão absoluta é o futebol, que as 
vezes me faz até mesmo discutir com meus amigos. Sou tor-
cedora do Inter. Moro com meu pai e minha cachorrinha na 
Cohab. Eu e meu pai adoramos ir no cinema ver filmes de co-
média, ação, drama, tudo quanto é gênero. Aos fins de tarde 
curtimos jogar futebol. Enfim, essa é Susane Reghelin Men-
des e espero que goste de meu trabalho neste livro. Obrigada!
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Olá meu nome e Luan Ferraz eu 
estudo na escola Leão Nunes de Cas-
tros estou na nona serie, eu tenho 15 
anos, gosto de jogar bola. Minha ma-
téria preferida e geografia, eu tenho 
um irmão chamado Lucas. o meu pai 
as chama Claudio, minha mãe se cha-
ma Marcia, tenho um cachorro ele se 
chama Tobby, tenho também um casal de sobrinhos. Eu gosto 
de ver series na TV e filmes também. essa e minha biografia.

 
Meu nome é Gabriely Dornelles 

Pereira tenho 12 anos, estudo na 
escola municipal de ensino funda-
mental Arlindo Luiz Osorio. Moro 
em Passo Fundo tenho 2 irmãos, 
meus pais são separados estou no 
6 ano A, faço 2 cursos esse e um de 
informática já fiz caratê, judô e box 

gosto de jogar videogame e jogar futebol e de matemática 
não gosto de música gaúcha. 

 

Ola meu nome e Vanusa da 
Gloria da Rosa Fonseca, nasci no 
dia 12 de janeiro de 2007 estudo 
na EMEF Eloy Pinheiro Machado. 
Meus pais são Flavia Jacqueline 
Chaves da Rosa e de Juarez Paulo 
Fonseca. Não gosto muito de es-
crever mais minha mãe é escritora então ela me incentiva a 
escrever textos.
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Meu nome é Cibeli Rocha 
Gonçalves. Nasci em Passo Fun-
do, no dia 27 de julho de 2007, 
estou com 12 anos. 

Meu pai se chama Cledir Ro-
gério Gonçalves e minha mãe é 
Jeice G. L. Rocha Gonçalves. Te-
nho dois irmãos: Cleiton Samuel 
de 6 anos e Carolina de 3 anos.

Estudo na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jar-
dim América, estou cursando o 7º ano. 

Sou evangélica. Frequento a Quinta Igreja do Evangelho 
Quadrangular. Participo de várias atividades na Igreja.

Comecei a participar do Projeto Identificando Talentos 
da Academia Passo-Fundense de Letras, no final do ano pas-
sado através de minha tia-avó Antonieta Rovena, que é uma 
acadêmica.

Gosto de escrever textos de aventura e poesias de diver-
sos assuntos,  mas gosto mais de ler.

O meu sonho é ser Juiza, conhecer vários lugares do mun-
do, conhecer a Isadora Pompeo, escrever mais de cinco livros 
e ser membro da Academia Passo-Fundense de Letras.

 
 Meu nome é Ana Caroli-

ne tenho 12 anos e nasci dia 
08/09/2007.Gosto muito de ani-
mais, principalmente cachorri-
nhos! Meu sonho é ser veteriná-
ria, e ter no mínimo uma gata e 
um cachorro.  Sou católica, mais 
respeito muito as outras religiões! 

E isso é um pouco do que eu sou...

 



24

Oi Sou Ana Luiza Ribeiro Nunes, 
tenho 12 anos morro com minha 
mãe e meu pai tenho um irmão que 
se chama Luiz Henrique ele tem 8 
anos eu e ele somos uma duplinha 
bem danada, Minha Mãe é Oniara, 
Meu pai é Gilmar Meus pais sempre 
estão me ajudando me aconselhando 
para que eu estude. Para que um dia eu me formei em uma 
faculdade. Sou uma menina que adora futebol, cantar e adoro 
ler os livros do Maurício de Souza. Estou no Sexto Ano da Es-
cola Arlindo LUIZ Osório. E estou fazendo um curso toda ter-
ça-feira com a professora Dilse Cortez.  Amo estar com minha 
família. E também ir para escola para estar estudando e com 
meus colegas. Obrigada Ana Luiza Ribeiro Nunes.

 

Anaylluji Cristine Souza de Mello  
Nasci no dia 31 de agosto de 2003. 

Desde então tenho sido uma menina 
fofa, carinhosa e engraçada. Sou mui-
to sonhadora, quero planejar tudo, e 
quando não acontece como pensei, 
fico triste.

Gosto de ler, escrever e dese-
nhar. Amo palhaços e coisas fofas, mas as estranhas também 
me encantam.

Meus maiores sonhos são: ter uma casa arquitetada por 
mim mesma, ter vários animais e adotar várias crianças. En-
fim, quero fazer algo bom para o mundo, para as pessoas e 
para os animais.
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Cristiano Rafael Gregório
Um menino de 12 anos que 

gosta muito de sonhar, dormir e 
comer. Um sonhador profissio-
nal. Poemas o que eu sei fazer. 
Suspense meu gênero de leitu-
ra favorito, livros pequenos ou 
grandes

O que interessa é a história.

 
Oi, sou Eduarda Carolina Vargas, 

tenho 13 anos. Estudo na EMEF Jardim 
América, minhas matérias favoritas 
são português e história.

Sonho em ser pediatra, quero mo-
rar sozinha, enfim, ser independente, 
com 20 anos.

Moro com minha mãe e meu ir-
mão, minha mãe trabalha nas Lojas 

Becker e meu irmão está terminando de cursar Medicina Ve-
terinária na UPF.

 
Meu nome é Renan Guilher-

me, tenho 13 anos. Gosto de ani-
mais, de jogar bola, de games 
Red Dead Redemption II e  Island 
Guns, skate. Jogo muito mine-
craft, pocket, mortys e jogo de 
basquete.
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   Olá, me chamo Flávio Daniel 
Barancelli Montemezzo, tenho 13 
anos e estudo na E.M.E.F Arlindo 
Luiz Osório. Atualmente, é o meu 
segundo ano fazendo a Academia 
Passo-Fundense de Letras.

   Gosto muito de ler, até então, 
meus livros preferidos são a coletâ-

nea do Harry Potter, Percy Jackson, e O Hobbit é muito bom 
também. Outras coisas que gosto também, são, jogar futebol, 
ou praticar outros esportes relacionados, xadrez, jogar ví-
deo- game, seja mobile ou não, gosto muito de animais. Acho 
fundamental nos interessarmos pelos estudos, pois eles são 
os caminhos que se abrem para o futuro. Ainda não sei em 
que área quero seguir minha faculdade, mas ao longo dos 
anos eu descubro…

   Nasci e moro aqui em Passo Fundo. Acho muito interes-
sante o jeito que a escritora J.K. Rowling escreve, conseguin-
do mudar totalmente nossas visões sobre um personagem em 
questão de pouquíssimas páginas. Sou muito feliz onde vivo, 
como vivo e com quem eu vivo!

 

Olá, meu nome é Gabriela 
Camargo Rodrigues, tenho 14 
anos, estudo na EMEF ANTONI-
NO XAVIER, nasci na cidade de 
Passo Fundo, este é meu primei-
ro ano no curso de literatura da 
Academia de Letras, tenho três 
irmãos, Lara Eduarda de cinco 
anos, Eduardo de 10 anos e a 
Elizandra de 16 anos, amo muito todos eles, moro com minha 
mãe e minha vó, gosto muito de morar com essa minha famí-
lia. Tenho uma cachorrinha chamada Xuxuba pois, é pequena 
e muito especial para mim.
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 Na Academia de letras já aprendi muito pois ainda quero 
continuar fazendo o curso gosto muito de aprender e a Aca-
demia nos recebe com muito carinho, de professores e cole-
gas. Amo muito ler livros sempre que leio algum eu aprendo 
algo muito importante, e fico muito feliz em estar colocan-
do alguns textos meus aqui e expressando meus sentimen-
tos, ainda quero continuar fazendo o curso por muito tempo 
#Sempre bom aprender mais♡

 
Olá, eu me chamo Ingridy 

tenho 15 anos e estou no 9° ano. 
Estou no segundo ano no curso 
da APL (Academia Passo-Fun-
dense de Letras), meus esportes 
favoritos são futebol e Xadrez.

Sou apaixonada por livros 
de mitologia nórdica e grega. 
Sou viciada em filmes da Marvel 

e DC. Não atoa meus personagens favoritos são: Loki, Thor e 
Feiticeira Escarlate.

Meu maior sonho é fazer direito e assim ser uma advoga-
da exemplar.

Meus livros favoritos são: Alice no país das maravilhas. O 
Pequeno Príncipe e A menina que roubava livros.

Moro com meus pais e três irmãos.
Minha matéria favorita é inglês, mas, pretendo estudar 

outras línguas e conhecer outros lugares do mundo.
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Meu nome é Júlia Chagas, tenho 14 anos, nasci no dia 24 
de fevereiro de 2005 e estudo no 9° ano da escola E.M.E.F. 
Antonino Xavier. Eu odeio um monte de coisas e particular-
mente não gosto de nada. O que eu tenho não é um sonho, 
pois vou torná-lo uma realidade, ser uma fotografa incrível. 
Mas eu também gosto de ver as estrelas, ouvir música, pintar 
e da minha gata Melissa. Meu gosto pra leitura veio da mi-
nha família que sempre me apoia e incentiva, adoro ler sobre 
terror psicológico, ficção, livros sobre filosofia e psicologia. 
Gosto de conversar e ver coisas sobre astronomia, o universo 
e coisas desse tipo (principalmente teorias). Enfim, esses são 
alguns dos meus gostos, é isto.

 
Meu nome é Lucas Fischer Fer-

raz, tenho 16 anos e, tenho um ir-
mão chamado Luan Fischer Ferraz. 
Moro com meu pai, em Passo Fundo. 
Pois meu pai e minha mãe são sepa-
rados a cinco anos, moro com meu 
pai a quatro.

Eu quero ser advogado, quero 
fazer o magistério, não sou muito bom em dialogo, mas com 
o tempo vou me adequar eu acho.

 Me chamo Maria Eduarda Teles de Souza, nasci em Passo 
Fundo no dia 28/06/2004, tenho 15 anos 

Estudo na escola E.M.E.F Georgina Rodado. Sonho em me 
tornar artista plástica, tatuadora ou uma grande escritora. 
Sou uma garota tímida, legal, um pouco fofa e peculiar. Gosto 
muito de ler, escrever, desenhar e de o tempo todo não im-
porta o que eu estiver fazendo escutar música. 

Algumas das minhas inspirações são a Melanie Martinez, 
Maud Wagner, Tim Burton e Stephen King...tenho amigos in-
críveis que me apoiam e me ajudam em tudo que eu precisar.

 O normal é chato, o bizarro da mais emoção. Como diz 
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próprio Tim Burton “a loucura de uma pessoa é a realidade 
de outra”.

 
Olá! Meu nome é Michael Al-

cides Martins de Quadros, tenho 
14 anos, e estudo na EMEF Anto-
nino Xavier, no meu tempo livre, 
gosto de escutar música, Ler, As-
sistir Séries, escrever, e brincar 
com meus bichinhos.

Já estou em meu 3° ano no 
Projeto e percebo um grande 
crescimento pessoal, quanto a minha forma de se expressar, e 
já sou Acadêmico Mirim desde 2017. Considero esses últimos 
3 anos os melhores de minha vida, pois além de ter ganhado 
o título de Acadêmico Mirim, este ano de 2019 descobri duas 
paixões o Teatro, e a Oratória, essa que em junho deste ano 
fui campeão do Concurso Oratória nas Escolas, oferecido pela 
JCI.

Entre meus sonhos, está o de ajudar outros jovens como 
eu fui ajudado. Me vejo como um sonhador, mas ao mesmo 
tempo “pé no Chão”. Além deste sonho, ainda planejo tra-
balhar nas quatro áreas que mais amo, Teatro, Jornalismo, 
Escrita e Empreendedorismo.

Umas das coisas que mais amo é minha família e meus 
animaizinhos, Amora, Tobias, Bobo, Bob, Costela e Pequinha.

 



30

Eu me chamo Natani dos 
Santos Reinehr. Nasci em Ron-
da Alta, no dia 22/02/2005. 
Moro em Passo Fundo-RS no 
bairro Bom Recreio-Interior. 
Estudo na E.M.E.F. Leão Nunes 
de Castro. Meu grande sonho é 
ser uma grande Pediatra. Sou 
uma menina tranquila, linda, 
divertida, conversadeira e feliz. Gosto muito de ler, escrever 
e desenhar, meu autor preferido é o ‘Nicholas Sparks’. Te-
nho uma família linda, amigos (as) maravilhosos (as) e um 
namorado que amo demais. Moro com meus pais, minhas três 
irmãs mais novas e o meu irmão mais novo. 

 

Olá, sou Marlise Aparecida 
Veiga Cardoso, tenho 13 anos, 
estudo na escola EMEF Eloy Pi-
nheiro Machado. Gosto muito 
de português e geografia, de 
dançar, ler livros em quadri-
nhos, sou natural de Passo Fun-
do e pretendo ser uma pessoa 
melhor no futuro. Obrigada!



31

Textos
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Amigo é um ser humano zueiro que não tem igual.
As vezes a gente briga, mas depois vem o perdão. Amigo 

é um irmão, um parceiro que ajuda quando mais nós precisa-
mos, mas também atrapalha.

Ele sempre vai te consolar e te animar nos momentos 
mais difíceis.

Amigo é um ser humano que te faz passar vergonha, isso 
é normal, porque nós dois (juntos), sempre é uma bagunça. 

Amizade não é só rir e se divertir, mas também tem que 
ser cuidada com muita responsabilidade.

Amizade

Mahara Moro Lopes
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Era uma vez,
Uma anjinha,
Ela vivia lá no céu,
Era bondosa e carinhosa,
Mas em um belo dia,
Conheceu um anjinho,
Ele tinha cabelos loiros e belos olhos azuis,
Ela ficou perdidamente apaixonada,
Os dois começaram a conversar,
E amigos viraram,
Ele tinha uma aparência de bonzinho,
Mas, por dentro ele era pior que lixo,
O anjinho à usava para fazer o mal,
Ela nem enxergava a maldade que ele fazia, ela estava 

praticamente cega de amor.
Ele mandava ela fazer coisas horríveis e maldosas, ela 

ajudava ele roubar coisas, falar palavrões, bater nos outros 
anjinhos...

Então o Deus saiu do trono enfurecido jogando raios para 
lá e para cá, as nuvens choravam. Ele com muita raiva excla-
mou:

-Você é maluca! Está praticando o mal no meu lindo céu!
Ela não compreendeu do o que ele estava falando.
Então Deus indignado á lembrou do que ela fez, ela olhou 

para o anjinho chorando, e ele á olhou sorrindo, os guardas 
do céu levaram ela para uma sala preta vazia, botaram alge-

Anjos do mal

Mahara Moro Lopes
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mas em seus braços e pernas, ela nunca mais saiu de lá.
Moral: Precisamos cuidar com quem nós mantemos re-

lações, porque coisa ruim também pode vir de pessoas que a 
gente menos espera.  
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Saudade

O sentimento
A tristeza
O aperto
A saudade
O desespero
A falta
O vazio...

 A saudade é maldade, traz tristeza e infelicidade, faz a 
gente sentir um calor no coração.                                            

 Sinto saudades dos meus parentes que se foram e quan-
do isso acontece, desmorono e caio aos pedaços, choro muito 
quando lembro de como é ruim sentir a saudade, mas o choro 
alivia esse peso que sinto.

 Um abraço vai curar a saudade, mas, nunca vai preen-
cher aquele pedaço do: VAZIO

Mahara Moro Lopes
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Os três coelhinhos

Mahara Moro Lopes

Era uma vez...
Três coelhinhos que se perderam em uma floresta.
Não sabiam como voltar para casa
Então um dos coelhinhos perguntou:
-Vamos tentar achar alimentos para tentarmos sobrevi-

ver. 
-Ok! Exclamou os outros dois bem confiantes. 
 O primeiro coelhinho achou madeira, o segundo achou 

cenouras, e o terceiro achou uma caixa branca.
  Os dois coelhos ficaram curiosos com aquela caixa mis-

teriosa.
- O que têm dentro desta caixa!?!? Exclama o coelho que 

achou cenouras.
- Essa caixa é perigosa! Ela é uma armadilha não mecham! 

Exclamou o coelhinho que achou a caixa.
 O coelho que achou a caixa teve a ideia de esconder a cai-

xinha numa moita escura para os outros dois não acharem.
 Mas os dois danadinhos acharam a caixa, eles abriram 

ela, e tiveram uma grande surpresa, tinha nada dentro...
 Os dois ouviram passos, era um lobo enorme e faminto, 

o terceiro coelho só ouviu a gritaria, e viu sangue a todos os 
lados.

 Moral da história: curiosidade mata.
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Um menino Problemático

Era uma família, um menino, sua irmã e seus pais. Todos 
magros, mas o menino, sim, aquele menino, era muito gordo, 
com sérios problemas na alimentação.

O menino que se chama Diogo. Ele tinha uma alimenta-
ção nada saudável. 

Comia muita porcaria:
 - Cachorro quente, xis, hambúrguer, batata frita...
E tomava muita bebida não saudável:
 - Coca-Cola, Guaraná, Fanta...
A mãe do menino levava-o em uma nutricionista. Ela 

orientava, mas o menino não a ouvia, ele continuava comen-
do muitas comidas nada saudáveis. Até que um dia, ele comeu 
demais e acabou tendo que ir para o hospital. Lá ele sofreu 
muito, teve que tomar medicamentos fortíssimos. Foram 30 
dias internado, chorava muito de dor na barriga.

Depois de todos esses dias ruins, ele finalmente saiu do 
hospital. Voltou com as consultas à nutricionista, com o tem-
po e a alimentação completamente saudável conseguiu ema-
grecer. 

Com todo esse sofrimento ele aprendeu que não se po-
dem comer só alimentos não saudáveis. Hoje, o menino vive 
uma vida feliz e completamente saudável.

Natani dos Santos Reinehr
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Era uma vez, em uma terra distante um anjo que se apai-
xonou por uma humana. Seu nome era Marcos, ele foi de-
signado pelo Arcanjo Gabriel a estudar os sentimentos dos 
seres humanos. Como punição, pelos anjos, decidiram enviar 
Marcos para a terra, pois os seres humanos estavam maltra-
tando a terra e matando cruelmente os seus semelhantes e 
destruindo tudo.

- Gabriel! Porque devo ir ao mundo? Deixe-me ficar aqui, 
não quero ver as desgraças que aqueles cidadãos estão cau-
sando.

- Marcos! Deves ir, não reclame. Ficarás por lá, por pouco 
tempo.

Logo depois dessa conversa, Marcos desceu a terra como 
se fosse um lindo ser humano. De olhos castanhos claros, ca-
belos ondulados, e sua pele era, branca como a neve.

Aquele dia passou, rapidamente o dia clareou e ele se le-
vantou cedo, arrumou-se e saiu. Dias se passaram e lá estava 
Marcos, a observar os humanos e já tinha perdido as esperan-
ças de que os seres humanos ainda podiam ter amor em seus 
corações. 

Em uma noite, Marcos estava caminhando quando de re-
pente ouviu vozes que gritavam pedindo por ajuda. Marcos 
via a morte rodando a alma daquela jovem linda. Ele a pegou, 
colocou em um cantinho, abriu suas asas brancas, saiu voan-
do com a jovem em seus braços, levou-a para a floresta, pôs 

Um amor de anjos

Natani dos Santos Reinehr
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ela no banheiro, limpou e curou seus ferimentos. Ele a pôs em 
uma cama confortável.

Ao amanhecer, a jovem acordou assustada vendo seu 
corpo totalmente curado. A jovem levantou-se da cama, ela 
via que estava vestindo um lindo vestido azul, trabalhado 
com seda brilhosa. Ela continuou caminhando em direção à 
cozinha, quando chegou até lá, pegou uma ameixa que estava 
em um pode de cristal.

Ela abre a porta, quando avista de longe uma árvore com 
um lindo balanço de sogas grossas cobertas com ramos de flo-
res, havia também um gramado super verdinho. A jovem sen-
tou-se, começou a se embalar com os pés, quando de repente 
sentiu que alguém estava empurrando ela.

Ela olhou para trás e deu de cara com um anjo. A jovem 
gritou.

- Não se assuste, fui eu quem a curei.
Os dois começaram a conversar, ali naquele gramado co-

meçou a surgir um amor imenso. Depois de alguns anos eles 
casaram e tiveram uma linda filha, seu nome era Agata.

O anjo, como tinha sido enviado só para uma missão, teve 
que voltar para o céu. Depois de algum tempo ele enviou uma 
carta, através de um carteiro, e junto com essa carta veio um 
cubo, nos 4 lados tinha um anjo.

A moça chorou demais e deu um beijo em Agata que dor-
mia feito uma anjinha. Um amor de anjos.
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No meu dia a dia, eu gosto muito de estar com minha fa-
mília, de compartilhar momentos e sorrisos. Gosto de con-
versar com meus amigos, de conhecer novas pessoas, novos 
lugares. Também, gosto muito de fazer novas amizades, de 
ler livros, de estudar. Gosto muito de compartilhar amor e 
carinho com todas as pessoas.

Meu dia a dia!

Natani dos Santos Reinehr
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Havia um tempo em que minha família vivia feliz, sem-
pre alegre. Nunca tinha dor, choro ou até mesmo tristeza. 
Nós somos seis: 

Minha mãe, meu pai, minhas três irmãs e eu.
Estava tudo indo muito bem, até que um dia, minha mãe 

que se chama Monica, passou muito mal. Meu pai a levou ao 
médico, mas nós pensávamos que não era nada demais, que 
era apenas um mal-estar que ela estava sentindo, foi ai que 
veio a pior notícia que alguém pode receber.

Os nossos pais chegaram à casa triste, nos chamaram e 
falaram que precisavam falar com a gente, nós estávamos 
muito ansiosos, não sabíamos mais o que fazer. 

Ficamos quietinhas e eles nos deram aquela notícia. O pai 
falou:

- Meninas, a mãe de vocês está com câncer de medula. 
Mas, não se preocupe, ela vai começar a fazer exames e trata-
mentos pra que seja curada.

Eu, como irmã mais velha não sabia o que fazer, não sabia 
se eu acolhia minhas irmãs ou se eu chorava. 

[....]
O tempo foi passando, minha mãe perdeu todo o cabelo, 

e depois de um tempo minha família estava pedindo a cola-
boração de todos que, por favor, quem pudesse doar sangue 
“O Negativo”, por que a minha mãe precisava com urgência.

Mas, nós não conseguimos encontrar ninguém, foi então 
que conseguimos a colaboração do Hemocentro. 

A importância de doar sangue

Natani dos Santos Reinehr
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A minha mãe conseguiu se recuperar, engravidou do meu 
irmãozinho Daniel. No dia do parto, eles retiraram o líquido 
do cordão umbilical que foi o que salvou minha mãe.

Hoje, nós somos sete pessoas, depois da chegada do nosso 
irmãozinho.

Antes de tudo isso acontecer eu não sabia que a doação 
de sangue era tão importante assim. 

Quando eu for maior de idade, eu quero poder doar o meu 
sangue e poder ajudar a salvar muitas vidas, principalmente 
das pessoas com câncer.
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À preço de banana

Flavio Daniel Barancelli Montemezzo

Quatro macacos estavam relaxando em uma árvore, até 
que um deles, virado de bruços para o céu, avistou e apontou 
para uma banana. Os quatro levantaram de seus galhos, mas 
ela estava oito patamares acima, ao lado de um ninho de uru-
bu.

O primeiro macaco, ganancioso tentou subir lá sozinho, 
no sexto patamar o galho quebrou e ele caiu lá em baixo… de-
sistiu e foi embora… O segundo tentou se lançar para lá com 
um cipó, que se rasgou ao meio e o levou ao chão. Desistiu 
também… O terceiro jogou uma pedra em direção à banana, 
acertou o ninho… Levou bicadas e bicadas, até que desistiu.

O quarto e mais paciente, subiu até o quinto galho e cha-
mou o urubu, disse que se ele lhe alcançasse a banana tra-
ria gravetos para repor onde a pedrada foi acertada. O urubu 
aceitou, o entregou a banana e se pôs a esperar… após trinta 
minutos, aquele macaquinho trouxe os gravetos. O urubu se 
surpreendeu, vendo sua cara de espanto, o macaco falou: 

- Eu sempre cumpro com minhas promessas, ainda mais 
essa, se é que você me entende, a preço de banana.
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A vida é feita de escolhas, sejam elas certas ou erradas, 
desde pequenos somos levados a tomar decisões sejam elas 
quaisquer. Desde qual cor escolher para pintar a camiseta de 
uma criança desenhada ou quando maiores, qual faculdade 
escolher. Nossas decisões nos fazem tomarmos um rumo para 
a vida, diferente de se tivéssemos tomado outras decisões.

Realmente… É difícil crescer, demora um pouco para você 
entender as consequências de seus atos, mas quando você 
reconhece que, a partir dali, é responsável por si mesmo, 
o mundo toma proporções diferentes diante de seus olhos, 
uma “briga com colegas”, antes era se abraçarem e pedirem 
desculpas, hoje de uma briga corpo a corpo, passa a ser uma 
briga judicial… Como falei, o mundo toma proporções dife-
rentes, um ato que antes gerava um sermão, hoje gera um 
tempinho na cadeia.

A partir do momento que crescemos, que os nossos atos 
se tornam mais conscientes para nós, temos que tomar cons-
ciência de nossas ações. Uma frase sabiamente dita: “a hu-
mildade não nos torna melhor que ninguém, mas diferente 
de muitos”. Ao aceitarmos as diferenças como iguais, ama-
mos melhor, somos mais felizes conosco mesmos. Portanto, 
se sermos conscientes de nossas escolhas e olharmos para os 
outros com a devida dignidade, então, seremos pessoas ma-
duras, não só de idade, mas, sim de pensamentos.

Escolhas

Flavio Daniel Barancelli Montemezzo
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O cinema

O cinema evoluiu muito desde que foi criado. Hoje é co-
mum irmos ao cinema, assistirmos a um filme, comprarmos 
uma pipoca. Mas, antigamente, não eram todos que tinham 
tal “privilégio”.

Para assistir a um filme, lá quando estavam começando a 
mexer com isso, era muito grande o equipamento, difícil de 
lidar. Nos dias de hoje, um simples pen-drive guarda cente-
nas de filmes e tudo mais que você possa imaginar e desejar.

E, pensar que no dia a dia, com uma coisa tão pequena, 
pode se fazer e guardar tantas coisas, que em tempos passa-
dos, jamais se imaginaria pessoas com tamanha tecnologia. 
Tanto que diziam que para isso acontecer, seria obra de seres 
não humanos.

A cada ano que se passa, a tecnologia vem ficando cada 
vez mais ampla e em menores objetos. O que já pareceu im-
possível, hoje é normal. E, tende a evoluir, cada vez mais. 
Sempre diminuindo o espaço e aumentando as informações, 
cada dia uma surpresa. E sempre, buscando melhorias.

Flavio Daniel Barancelli Montemezzo
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Certo dia, um dragão do pico do Everest, aquele terrível 
dragão de fogo, na verdade, não passava de um simples bebê 
dragão querendo brincar. Ele, apesar de ser de fogo, amava 
água, mas tinha medo dela o matar, não tinha amigos, pois 
todos tinham medo dele.

O dragão, chamado Flamejante, viajou até meio mundo 
para achar um mar para apreciar, planava sobre ele vendo 
suas faíscas que caiam sumindo quando entravam em conta-
to com a água. Ele queria ser amigo das sereias que ali canta-
vam, mas elas temiam ser devoradas, pois havia muitas len-
das sobre ele, e quando se aproximava tacavam bolas de água 
encantadas, causando ferimentos em suas grossas escamas.

Assim, se passou anos, e ele nunca descobriu como é se 
banhar em águas, só podia em poços de lavas agitados. Seu 
coração adoecia em saber que todos tinham medo e ninguém 
deixava ele se aproximar. Ficou frio, com o coração duro, sem 
afeto, e, como ele era um dragão de fogo, com o seu coração 
parando de queimar, faleceu sem saber aquele gosto que tan-
to sonhava. 

E, tudo isso, pelo medo e desconfiança dos outros.
Moral da história: Nunca julgue um livro pela capa, não 

fique só na parte exterior, mas sinta o interior.

Incompreensão

Flavio Daniel Barancelli Montemezzo
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Letras, tão presentes em nossas vidas. Palavras, tão im-
portantes em nosso cotidiano. Leitura, tão importante para o 
aprendizado. Uma pena que alguns não gostem e não se inte-
ressem em ler, mas muitos desses, um livro, nunca folhearam 
com a vontade de sabê-lo.

Os livros nos abrem um novo mundo, tal mundo, de co-
nhecimento, informação, diversão e despertam nossa imagi-
nação. Ler é tão bom, nos conforta. Os livros são nossos ami-
gos, principalmente na solidão. Com um livro é como se um 
mundo inteiro estivesse ali, e, você soubesse tudo dele, você 
se sente parte de histórias, fica curioso em saber como vai 
terminar o que vai ler na próxima página.

Têm livros para todos os gostos e de todo os jeitos, é só 
ter vontade e correr atrás. Se você não lê, eu lhe aconselho a 
começar, irá lhe ajudar muito, seu vocabulário vai expandir 
muito, novas palavras vais conhecer, perplexo vai ficar, pois 
vais saber sobre coisas que nem imaginava. 

Pelos livros podem viajar para onde quiser e se não tiver 
para onde querer ir, escreva ou invente uma história, isso é 
muito confortável, poder se expressar, falar o que pensa e 
escrever o que gosta.

Por esses motivos e muitos outros, lhe aconselho a leitu-
ra, que nos dias de hoje é fundamental, lendo você terá mais 
conhecimento, saberá sobre muitos assuntos, e todos saberão 
o quão culto e inteligente você é e pode ser. Por isso, livros 
são fundamentais, não se esqueça!

Livros

Flavio Daniel Barancelli Montemezzo
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Que sociedade que vivemos hoje. Onde um amor verda-
deiro é tão raro. Onde as pessoas cobiçam o que não devem, 
abusam dum corpo que não é seu, por isso, eu pergunto: 

- Isso é certo? Por que tanta malícia, tanta maldade nos 
olhos das pessoas? Onde muitos veem o outro ser apenas 
como um objeto de prazer. Respeito? Isso está certo? É óbvio 
que não! 

Pra que tanta esperteza, tanta cobiça em algo que não lhe 
pertence, e deste modo nunca será. Como é difícil nos dias de 
hoje achar alguém com ética e respeito pelos outros. Não é de 
se surpreender que muitos se reservem somente para si, não 
abrem o coração para ninguém. Às vezes, nem para a família. 
A tantas pessoas de baixo caráter, que se aproveitam, fingem-
se, apenas para satisfazerem seus desejos próprios, isso equi-
vale também ao dinheiro.

Isso é muito triste. Muito triste! Ver que a sociedade foi 
corrompida de tamanha maneira, a ponto de não verem o ser 
humano como alguém, mas sim, como “algo a se extorquir 
e retirar seus minérios” e é, exatamente, isso que acontece. 
Não estou dizendo que são todos, pois ainda existem almas 
boas neste mundo, tão corrompido pela maldade.

Lembrem-se uma cor de pele não define alguém melhor 
que os outros, uma peça de roupa não define um “ser” de 
“algo”, o que define quem somos e o que somos é apenas o 
nosso caráter.

Cobiças da sociedade

Flavio Daniel Barancelli Montemezzo
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Eu morava com minha tia em um condomínio muito pa-
cato, desses dos quais todos os vizinhos se conhecem e sabem 
da vida uns dos outros. Um dia surgiu ali um vizinho muito 
estranho, não se alimentava e saia só à noite.

Certo dia, eu e um amigo resolvemos entrar na casa dele, 
logo após ele sair (aliás, ele saia sempre encapuzado, nunca 
se viu seu rosto), entramos com cuidado pelo quintal, sem 
fazer barulho, e, por grande sorte uma janela estava aberta, 
pulamo-la e quando colocamos o olho na sala, vimos algo que 
nos fez gelar o sangue como nunca antes. Naquela sala que 
entramos, estava cheia de corpos atirados no chão sem ór-
gãos… Socorro!!!

Nós ficamos desesperados, mas, então… A janela se tran-
cou, a porta ficou escancarada e o homem entrou, com um 
machado na mão. Não havia escapatória, era o nosso fim. Ele 
foi se aproximando lentamente… lentamente. Até que matou 
meu amigo na minha frente e enfiou-me o machado no meio 
do peito, deixou-me ali no chão, para morrer com o sangue 
escorrendo…

Ali era o fim, mas… a cena que vi antes de minha mor-
te me impactou “mortalmente”, ele retirou o capuz, então 
pude ver quem realmente ele era… A chamada lenda “The 
Crocods”, que a cada dez anos ressurgem em um casulo de 
borboleta e tem cinco dias para fazer suas vítimas. E, voltar a 
hibernar. E, eu fui uma dessas vítimas com esse trágico fim.

Então… realmente é o fim, doloroso saber que sequer irão 

O vizinho misterioso

Flavio Daniel Barancelli Montemezzo
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saber do meu paradeiro e do meu amigo… Nós, duas vítimas 
de um assassino homicida que há meia hora não passava de 
uma lenda. Uma lenda cruel!
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A caminhada atenta

Flavio Daniel Barancelli Montemezzo

Fomos dar uma caminhada por Passo Fundo, mas nesse 
passeio reparei nos detalhes que para muitos passa batido. 
Saímos da Academia de Letras, descemos a escada, aparen-
temente de metal, saímos na porta que tinha degraus ante 
derrapantes. 

Saindo na calçada, esperamos o sinal fechar para atraves-
sar a rua, uma mulher muito simpática estava com sua saco-
la da Pegadas nos esperando desocupar a calçada. Enquanto 
atravessávamos a rua percebi que muitas pessoas, que anda-
vam ao nosso lado direito, atravessavam fora da faixa, entre 
os carros. 

Passamos pelo túnel da literatura, onde nele há poesias, 
textos, etc.… (túnel da literatura, porque Passo Fundo é a Ca-
pital Nacional da Literatura). Observei um problema grave de 
Passo Fundo, a auto poluição, por todos os canteiros que eu 
olhava havia papéis, copos plásticos, cigarros usados, jogados 
ali. 

Atravessamos novamente a rua e vi algo que me chamou 
a atenção, uma mulher que andava pela rua e estava com 
um moletom escrito enfermagem, mas em cima havia uma 
lâmpada do Alladin…. Passamos pela drogaria Raya, loja de 
R$10,00, lojas de enfeites para casa, dobramos na rua do Lam-
be-Beiço, onde havia um carro com sua parte traseira esta-
cionada na calçada, andando nessa rua, ao lado esquerdo ha-
via uma equipe de voleibol em suas dependências escolares, 
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onde pelo meu ver, uma jovem estava fazendo sinais obsce-
nos contra nossa turma, mais poluição… 

Me chamou atenção um muro com as cores da bandeira 
de Cuba. Chegando na praça, vários garis fazendo seus traba-
lhos, muitas pichações nas paredes e desenhos desrespeito-
sos... 

Passamos por um parquinho feito e madeira, deserto, 
nenhuma criança brincava ali... demos a volta pela praça, e 
fomos tirar fotos em frente à uma estátua, que infelizmente 
também havia sido degradada por pichações. Em nossa fren-
te, sentada num banco, havia uma mulher com seu cachorro 
deitado em um cobertor com uma roupinha azul…

Depois disso, fizemos o caminho de volta… passamos qua-
se pelas mesmas coisas, mas o que novamente me chamou 
atenção foi, um lugar onde havia sacolinhas para recolher 
as fezes que seu animal havia feito. Passamos por um food 
truck, onde atrás um cara não estava conseguindo estacionar 
seu automóvel. Voltamos para a Academia de Letras onde de-
veríamos escrever o que vimos no passeio.
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A maleta

Lá estava eu, sentado num banco da praça do Teixeiri-
nha, quando de repente um homem todo de preto carregan-
do uma suspeita maleta, senta ao meu lado. Ele começa a falar 
no celular com (pelo o que escutei) uma mulher, que o man-
dava entregar logo a maleta senão seus capangas iriam atrás 
dele.

Nesta hora, vi que aquele homem começou a suar, pa-
recia bem preocupado (aliás, quem não ficaria, se capangas 
viessem atrás de você). Ele tentou criar um acordo com a mu-
lher, pedindo mais tempo, mas ela ficou extremamente irri-
tada e falou que se em duas horas a maleta não estivesse com 
ela, seria seu fim.

Mas, neste momento um ruído de socorro saiu da maleta. 
O homem me olhou assustado, e eu devolvi o olhar arregalan-
do os olhos para a maleta. Neste instante, ele já segurava ela 
firmemente, e tampou por alguns segundos, um buraquinho 
que deixara sair o som de dentro.

Uma mensagem vem no celular do homem, e de repen-
te ele segura mais firmemente ainda a maleta, se levanta do 
banco e com passos apressados vai até sumir de minha vista. 
As perguntas ficam sem respostas… O que teria naquela ma-
leta? Quem era aquela mulher? E aquele homem? Qual seria 
seu destino? E o que mais se fixou em minha cabeça, ele che-
garia até lá?

Flavio Daniel Barancelli Montemezzo
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Um dia, quando encerrava meu trabalho, fixei a atenção 
em um simples objeto de minha sala. Olhei detalhadamente 
minha foto de quando tinha 18 anos. 

Hoje, com cinquenta anos, empresário, três filhos, come-
cei a lembrar do meu passado. Quando me olho no espelho, 
vejo aquele responsável adolescente que sonhava em encan-
tar o mundo com suas poesias. 

Naquele momento uma lágrima aparece em meu rosto, 
aquela lágrima que era de saudade, mas foram tempos de tan-
tas lutas, tais que me emociono de ter chegado aqui. Aquele 
menino que tinha só doze anos e já participou de um livro. 
Pode não parecer, mas sou o mesmo, só troquei meu antigo 
topete por um corte mais neutro.

Tenho muito orgulho da vida que construí, mas agora 
olhando nesse espelho, vejo minhas memórias do passado, 
desde pequeno sempre fui responsável, deve ser por isso que 
sou um grande empresário. Mas meu sonho que agora relem-
brei, não posso abandonar, há um livro de minha autoria, vou 
me dedicar, e se aqueles ‘eu’ do passado me vissem, sei que 
iriam se orgulhar.

Enfim, o túnel do tempo acaba e volto para o presente, 
mas a ideia de realizar aquele sonho de infância não tiro da 
cabeça. Não posso me arrancar das raízes de minha juventu-
de e, agora com certeza, já sei o que fazer, o papel já está na 
mesa, só falta usar a caneta.

Além do espelho

Flavio Daniel Barancelli Montemezzo
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A maneira como nos expressamos, a arte que elabora-
mos. Seja com gestos, palavras, desenhos ou qualquer outra 
coisa. A arte é o ato de nos espalharmos, mostrarmos como 
é a nossa visão de mundo e como é a nossa visão das coisas.

Muitos devem olhar uma obra e simplesmente pensar 
que é bonito, mas são muito mais que isso, ali está depositada 
as emoções do artista, a ideologia de mundo que ele vive. Que 
pensa que vive e o que queria viver…

A arte nada mais é do que nossas emoções compactadas, 
para que os outros possam repensar e ver que a forma do ou-
tro de ver as coisas é diferente de cada um, e com isso, de 
certa forma, tentar influenciar a ver o que para ele é certo.  
Isso é arte! 

Mostrar o que sentimos e retratar como vemos, para ten-
tar achar uma compreensão nesse mundo que por muitas ve-
zes não compreende. Que por muitas vezes não expressa a 
verdadeira arte… A arte que é viver!

Arte

Flavio Daniel Barancelli Montemezzo
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Em uma floresta, em uma caverna vivia um urso, já bem 
velho não caçava mais, se alimentava do que estivesse ao seu 
alcance, mas uma coisa ele não comia, não conseguia comer. 
Em uma árvore no caminho à caverna, havia uma colmeia de 
abelhas, sempre que o urso saía da toca, elas já rodeavam a 
colmeia prontas para atacar, literalmente, eles não se bica-
vam… Era uma rixa antiga vinda de família, e ali não mudou…

Mas anos depois, lenhadores invadiram a floresta e der-
rubaram a árvore da colmeia, o urso, apesar da rivalidade se 
sensibilizou vendo as abelhas perdendo sua casa, que foi des-
truída na queda. Ele cedeu um espaço em sua caverna para 
elas construírem uma nova colmeia. As abelhas ficaram mui-
to arrependidas do comportamento delas e para compensar, 
parte de seu mel davam para o urso, como forma de “aluguel”.

Muito tempo se passou, e ali nasceu, de uma rivalidade, 
uma amizade verdadeira, onde eles juntos replantaram as ár-
vores. Eles criaram uma sociedade para vender mel, chamada 
“Bear Mell’s”.

De rivais a aliados

Flavio Daniel Barancelli Montemezzo
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Lá estava eu, na minha cabine telefônica estilo inglesa, 
discando no telefone as coordenadas para a minha próxima 
viagem… Ah, desculpe, ainda não me apresentei, eu sou Not, 
um viajante do espaço tempo… E antes que pergunte, sim, 
tipo a joia do tempo… Thanos… Eu fui coroado com essa mi-
nha máquina, um tanto quanto peculiar, pelo mago supremo, 
ele que cuida para as barreiras interdimensionais não serem 
quebradas… Ontem por exemplo, fui a Hogwarts, precisava 
falar com o Harry, semana passada precisava tirar uma dúvi-
da com o Àslan…

Eu sou tipo um mensageiro interdimensional, é cansativo 
esse trabalho, já faz 4 mil anos que trabalho com isso. Queria 
poder falar um pouco mais com você, mas preciso aproveitar 
minhas férias. Aliás, você sabia que tirei férias? Sim, preci-
so ir, vou relaxar na Austrália, quero curtir um pouco nosso 
mundo. Espero lhe ver outras vezes! Talvez você me veja no 
fundo, em alguns filmes famosos…

Viagens…

Flavio Daniel Barancelli Montemezzo
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Um olhar

Hoje em dia, ainda se é muito perceptível os olhares de 
desprezos, as ações de desagrados, muitos nem escondem es-
ses atos, tão julgável de incompreensão e preconceito.

Apenas com um olhar, já se vê alguém apaixonado. Ape-
nas com um olhar já se encontra uma grande amizade… Ape-
nas com um olhar já se encontra sorrisos e risadas… Mas, 
também, em apenas um olhar pode se encontrar o preconcei-
to e a incompreensão, não de pessoas, mas principalmente, 
de ditos desconhecidos que estereotipam você pelas poucas 
ou única vez que o viu. Para eles já é, bastante, para saberem 
se é bandido, se não vale nada. Infelizmente, essas pessoas 
são as que mais vão sofrer na vida.

Aparência não diz nada, cor não diz nada, nada disso diz 
alguma coisa! O que realmente conta é o coração, esse sim 
deve se olhar, as suas ações são boas se seus pensamentos são 
éticos e seu modo de agir é bom.

Flavio Daniel Barancelli Montemezzo
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O Mundo

Flavio Daniel Barancelli Montemezzo

O mundo tão grande e, ao mesmo tempo, tão pequeno. 
Algumas coisas que acontecem são por acaso ou destino? Pes-
soas se conhecem, flores que florescem. O que pensar? O que 
dizer? Sobre esse planeta que é nossa morada.

Mas, muitos não sabem disso e desmatam, caçam sem 
precisar, poluem, destroem nosso planeta. O que está muito 
errado? Pra que tanto esbanjamento... Pra que tanta ganân-
cia pelo dinheiro, para que morrer para obtê-lo, já que não 
vai adiantar. Por que até onde sei você não vai levar junto. 
Mas, sim, sua alma, vai levar a boa pessoa que você foi, e não 
se você tinha muitas ou poucas posses.

Um grande erro da sociedade nesses dias é que muitos hu-
milham, menosprezam os outros, achando que é uma grande 
coisa. Isso é um grave erro, ninguém é melhor que ninguém. 
Com essas e outras atitudes, o mundo está de pouco em pou-
co, morrendo. Acabando-se as fontes que lhe mantém vivo e 
os seres humanos estão vendo isso e não mudam. Por quê? É 
tão difícil cuidar daquilo que lhe dá todas as coisas para so-
breviver. Por que destruir algo que nada de mal lhe fez?

Portanto, as pessoas deveriam ser mais conscientes com 
suas ações, pois cada ato gerará uma consequência, seja boa 
ou não. Se cada um fizesse sua parte, o mundo seria muito 
melhor e muito mais evoluído.
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Muitos cobiçam o poder,
Muitos só querem posses e mais posses.
Por isso, às vezes temos uma ideia errada sobre nossa 

economia.
Sim. Para muitos o dinheiro, traz cobiça, mostra sua ver-

dadeira face.
Mas vendo por um olhar burocrático, o dinheiro soma 

em nossas vidas.
Pois ele facilitou muito a economia...

Pense. Antigamente, era feita por trocas, tipo um quilo 
de feijão por um de arroz…

Agora é mais justo. Pois, por seus trabalhos ganha seus 
ganhos.

É uma longa história…
Várias cédulas foram feitas…
Vários modelos de moedas… 
Grandes, médias e pequenas…
Poucas e muito valiosas…
Assim vão se passando os anos…
A burocracia vai crescendo… 
E a forma de administrá-la mudando…

Dinheiro

Flavio Daniel Barancelli Montemezzo
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Escolhas da vida

Roberto, na festa de um amigo e nessa festa ele conheceu 
Joana. Eles dançaram a noite inteira. No fim da festa, Joana 
já queria que Roberto fosse para a casa dela, mas ele disse 
que tinha de ir trabalhar, então combinaram de se encontrar 
num parque, às 15: 00 h.

Quando era 14: 30 h, ela já estava ali, toda arrumada, es-
perando com um largo sorriso no rosto. Passaram-se mais de 
uma hora e nada dele aparecer, mas ela não desistiu, conti-
nuou ali, como se ele não estivesse atrasado.

17: 00 h e ela ali, até que aquele amigo da festa a avis-
tou e foi conversar com ela.  Que explicou a situação, ainda 
esperançosa, ciente de que ele apenas estava atrasado. Até 
que esse amigo explicou: - Olha Joana, o Roberto é um cara 
complicado, ele acabou de terminar com a namorada, é de se 
entender que ele não venha, talvez eles tenham se acertado… 

Joana pareceu não se decepcionar, olhou nos olhos do 
amigo e o convidou para ir jantar na casa dela. Ele aceitou, 
pois sabia que ela havia acabado de sair de uma depressão, de 
inúmeras tentativas de suicídio, pela solidão…

Flavio Daniel Barancelli Montemezzo
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Certa vez, levantei-me da cama com um aperto no peito, 
como se houvessem arrancado meu coração, junto de minha 
alma. Fui ao banheiro, vi uma feição de tristeza e melancolia 
em meu rosto.

Olhei pela janela, o dia estava chuvoso e escuro. A rua es-
tava sem nenhuma pessoa, me sentia como um ser solitário, 
sem amor. O aperto só aumentava, então decidi ir ao doutor.

Quando cheguei ao consultório, a sala de espera estava 
cheia de pessoas que aparentavam ter o mesmo problema 
que eu. Depois de alguns minutos, o médico me chamou e me 
fez uma pergunta:

- Qual o problema, meu jovem?
E, eu, o respondi:
- Doutor, estou me sentindo vazio, frio, sem amor, sem 

coração, sem alma! Com uma tristeza que invade meu ser e 
não me deixa ser feliz.

O médico me observou, ficou olhando-me, fixo em meus 
olhos, eu já muito apreensivo, perguntei:

- O que eu tenho Doutor?
Ele continuou inquieto, perguntei, novamente:
- O QUE EU TENHO DOUTOR?!
Ele me olha e responde:
- Meu jovem, reparou que a sala de espera está lotada de 

pessoas com feições tristes, iguais as suas. E, sabes qual o mo-
tivo? Pois, vou lhe dizer, as pessoas têm-se tornado orgulho-
sas de mais, a ponto de acabarem com relações, amizades e 

Dor da Paixão

Michael Alcides Martins de Quadros
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laços antigos, por culpa do orgulho. O que lhe falta, só você 
poderá conseguir, pois necessitas deixar seu orgulho de lado 
e encontrar alguém que lhe ame infinitamente, que lhe res-
peite e, acima de tudo, não sejas orgulhosa demais.

Quando saí da sala do Doutor, fiquei pensando no que ele 
havia me dito, e decidi que mudaria meus hábitos, que me 
tornaria mais positivo, tolerante, mais gentil. Tempos depois, 
conheci uma moça, que me ajudou a se tornar uma pessoa 
melhor, e, hoje eu e ela, vivemos muito felizes juntos. Agora, 
meu mundo tem cor e sou muito mais feliz.

Para você que desistiu do amor, não desista, pois há vá-
rias formas de amar e ser amado, então acredite, persista, 
mas nunca desista. 
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Alguma vez alguém já te falou que você era feio (a), que 
estava fora dos “padrões””, que deveria “mudar”, usar certo 
tipo de roupa, ou ser alguém que você não é? Pois saiba que 
essas pessoas estão erradas, você é você, e não há nada de 
errado em sua escolha sexual, altura, cor, cabelo, peso, entre 
tantos outros “padrões” que a sociedade nos coloca.

Esses “padrões” são velhos e cada vez mais presente em 
parte da sociedade. Sociedade essa que diz bem feitora e guar-
diã da ordem, rotulando e destruindo os sonhos e vidas de 
muitos. Onde está a liberdade um direito constitucional, do 
povo, está “liberdade” que dizem termos, é um tanto quanto 
convergente, pois se você não pode ser você mesmo, então 
não está livre, mas sim preso. 

Por isso não ligue pra esses “padrões”, se ame, se valori-
ze, se empodere, e acima de tudo não se cale ao preconceito.

Valoriaza-se 

Michael Alcides Martins de Quadros
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Há viajar é tão bom, tão relaxante, e prazeroso, já parou 
para pensar o que faria se tivesse o poder ir para qualquer 
lugar somente estalando os dedos? E quem você levaria? Para 
aonde iria?

Bom se eu tivesse esse poder, eu iria para lugares que um 
dia pretendo conhecer, como o frio norueguês, toda a tecno-
logia de Seul na Coreia do Sul, a bela Torre Eiffel e suas histó-
rias conspirantes, a centenária Catedral de Madri, os desertos 
australianos, ou até a movimentada Times Square.

Eu sou fascinado em lugares assim, desde muito novo, e  é 
um grande sonho meu conhecer um dia, A Estátua da liberda-
de,  A Grande Mgralha da China, o Big Bang, os templos como 
o de Atenas na Grécia, dentre tantos outros, lugares possivel-
mente belíssimos.

Acho que não saberia responder se levaria ou não uma 
companhia, tudo dependeria do tipo de aventura que eu iria 
querer.

Mas e você para onde iria? Quem levaria?

Viajar!

Michael Alcides Martins de Quadros
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Setembro Amarelo!

Você já ouviu falar da Campanha Setembro Amarelo?
Bom essa é uma campanha de conscientização e preven-

ção da Depressão e Suicídios. Essa campanha começou a par-
tir de 2015, quando associações e governantes, começaram 
a ficar alarmados com os altos níveis de suicídios, principal-
mente entre os jovens. Para se ter uma noção, hoje no Brasil o 
suicídio é a segunda principal causa de morte entre os jovens. 
O principal motivo, é a Depressão.

A depressão é considerada a doença do século, afetando 
grande parte das pessoas. O suicídio é uma forma que a pes-
soa depressiva, acha para tentar acabar com seu sofrimento. 
Hoje em dia sabe-se que a Depressão, é um distúrbio mental, 
caracterizado por tristeza profunda, apatia, irritabilidade, 
entre tantos outros. Além do Suicídio, ainda há as mutilações 
(uma das portas para o suicídio).

Depressão é doença, e tem tratamento, não existe em 
procurar ajuda de um psicólogo ou psiquiatra, ou de até mes-
mo de alguém que confie, fale de suas dores e medos, abra 
seu coração. 

Se caso você que estiver lendo este texto e está pensando 
em suicidar-se, ou necessita de apoio emocional, ligue para 
o CVV (Centro de Valorização a Vida), ou entre em contato 
comigo, por meio de minhas redes sociais, ficarei feliz de te 
ajudar. 

Você não está sozinho (a) -  CVV=188. Minhas redes so-
ciais= Facebook:Michael Alcides, Intagram:@mica_alcides

Michael Alcides Martins de Quadros
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Operação Lava Jato

Michael Alcides Martins de Quadros

“Apesar dessas revelações e de todo impacto desse pro-
cesso, não assisti a respostas inconstitucionais relevantes por 
parte do nosso Congresso e do nosso governo. Parece que a 
Operação Lava Jato é uma voz pregando no deserto”. Frase 
dita pelo ex juiz e atual Ministro da Justiça. Possivelmente 
todos já devem ter ficado abismado com os vários escândalos 
de corrupção que acompanhamos nos últimos anos.

Bom inicialmente vamos entendê-la melhor, a Operação 
Lava Jato é o maior escândalo de lavagem e desvio de dinhei-
ro da história do Brasil. A Operação Lava Jato teve início em 
17 de março de 2014 e já cumpriu mais MIL mandatos de bus-
ca e apreensão. Atualmente a Operação Lava Jato conta com 
61 fases operacionais, além de muitas novas investigações 
que surgiram da mesma.

Portanto podemos compreender que a Operação Lava 
Jato é um grande auxiliar da sociedade brasileira. Mas não 
cabe só a Operação Lava Jato, mas também a nós cidadãos de 
cobrar, e escolher políticos corretos, honestos e justos, além 
é claro do voto consciente.
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O ser humano tem em si, inúmeras diferenças, essas di-
ferenças nos acompanham desde os primórdios até os dias 
atuais. As diferenças são muito importantes pelo fato delas 
estarem em todos os lugares, e é graças a isso que o mundo 
funciona perfeitamente. Infelizmente algumas pessoas ju-
gam as diferenças como um defeito. Esse preconceito pode 
ser em função da raça, gênero e opinião. Como disse o Vis-
conde Louis de Bonald ´´Uma sociedade sem preconceito, faz 
um mundo sem escrúpulos``.

O preconceito em relação à raça é um grande problema 
ético na sociedade, pois acreditar na superioridade de uma 
raça é um grande absurdo. Como disse Martin Luther King 
´´Eu tenho um sonho. O sonho de ver meus filhos julgados 
por sua personalidade e, não pela cor da pele``, essas palavras 
me fazem entender o quão sujo é o preconceito. Pois todo ser 
humano possui qualidades, que devem ser valorizadas, inde-
pendente da raça.

O preconceito de gênero já é antigo, e a cada ano mais 
estarrecedor, pelo fato de serem práticas que desprezam, 
desqualificam, e violentam as mulheres, tomadas como seres 
de menor prestígio social. Hoje no Brasil a cada duas horas, 
uma mulher é vítima do feminicídio (Fonte IBGE), um índice 
aterrorizante. O feminicídio é um dos efeitos do preconceito 
de gênero, existe ainda a violência física, a violência verbal, o 
machismo, entre outros.

A opinião está ligada a tudo que escrevi acima, pois nes-

Como aceitar as diferenças sem 
mascaras ou estereótipos?

Michael Alcides Martins de Quadros
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sas linhas eu expressei o que eu penso quanto às diferenças, 
cabe a você, concordar ou discordar, o importante é que 
sempre haja o respeito, a compreensão e o diálogo. Para que 
assim conseguimos entender as diferenças sem mascaras ou 
estereótipos.
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Há os anos 80, jogos de Fliperama, Revistas em quadri-
nhos, dança e muito POP. Infelizmente não nasci nesta épo-
ca, mas se pudesse voltar no tempo, com certeza iria para os 
anos 80. 

Bom para iniciarmos está viagem nostálgica, nada me-
lhor do que falar da moda dos anos 80, que uma palavra se re-
sumiria em “excentricidade” como Madonna, Cindy Lauper, 
Michael Jackson é Queen, ou como o volumoso cabelo de Julia 
Roberts. Era um período colorido e de muita efervescência 
cultural.

Falando de Cultura, nessa época muitos clássicos do cine-
ma e da música forma lançado, como curtindo a vida adoida-
do, Clube dos Cinco, De volta para o Futuro, E.T.: O extrater-
restre, entre tantos outros. E na música temos, Thiller, Sweet 
Chile o’ Mine, Every breath you take, Take on me, Like a Vin-
gin, Girls Just Want to have fun, e tantos outros.

Nos anos 80 surgiram, famosos jogos e séries, como Pa-
cMan, Galaga e Xervious, mas séries eram Alf o Eteimoso, Ca-
verna do Dragão, Esquadrão Classe A, He-Man, e tantas ou-
tros.

Os anos 80 formas de arrasar, por isso amo demais essa 
década.

De volta aos anos 80

Michael Alcides Martins de Quadros
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Movimentar-se podem ter muitos significados, entre 
eles, o de dançar. Quem nunca ouviu uma música e sentiu a 
vontade de requebrar o esqueleto (eu, por exemplo, confes-
so que quando escuto qualquer música, sinto há vontade de 
dançar). 

E, você o que sente quanto escuta uma música?
Movimentar-se faz bem para a saúde. O ato de correr, 

dançar, jogar vôlei, caminhar, entre outros, queimam calo-
rias, te alegram e mandam embora a tristeza, a depressão e a 
preguiça.

Por isso, MOVIMENTA-SE, ALEGRE-SE, SEJAS FELIZ.
Aproveite a vida!

Movimentar-se

Michael Alcides Martins de Quadros
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Estava eu voltando de meu trabalho, como faço todos os 
dias, quando percebi uma sombra me seguindo, acelerei de 
tal forma que quando vi já estava correndo. Corri tanto, que 
quando dei conta de mim, já estava na esquina de minha rua, 
olhei para trás, e não vi mais nada. Continuo andando calma-
mente, a rua estava movimentada, mas não me lembrava de 
algum motivo especial para tal movimentação.

Quando cheguei aos portões de minha casa, vi pessoas 
caminhando lá dentro, no escuro. Com medo me escondo e 
chamo a polícia, um policial atende e fala:

- Alô, Delegacia de Polícia, o que posso lhe ajudar?
-Oi, acho que ladrões invadiram minha casa!
-Ok, poderia me informar o nome de sua rua, e o número 

de sua casa.
-Tá, é Rua dos Imigrantes, número 222.
Depois que desliguei o celular, o meu nervosismo só au-

mentou, estava apavorado. Após alguns minutos, o carro da 
polícia chegou, silenciosamente, eles se dirigiram até a porta, 
perceberam que ela estava entreaberta, e entraram...

- SURPRESA!
Todos gritaram, entrei e vi meus amigos, minha família 

e conhecidos, só aí me lembrei que era meu aniversário, tive 
de me explicar para os policiais. Mais tarde, depois do bolo, 
caímos na risada.

A surpresa!

Michael Alcides Martins de Quadros
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Durante aquela tarde gélida, do mês de maio, saímos da 
APL e partimos em uma caminhada pela quadra. No caminho 
me deparei com duas senhoras sentadas na praça, tomando 
um mate muito quente. 

Atravessamos a rua, o movimento era grande, vi que a 
parada de ônibus estava cheia de pessoas estressadas e apres-
sadas. Vimos muitas lojas, farmácias, bancos e restaurantes, 
dobramos a esquina e seguimos.

Chegamos até a frente da escola EENAV, atravessamos 
a faixa de segurança e chegamos à Praça Tamandaré. Senti 
uma brisa fria vinda das grandes e centenárias árvores, que 
rodeiam a praça. 

Seguimos até o Busto do Coronel Gervásio Annes, aonde 
tiramos uma foto. Na praça havia muitas pessoas, incluindo 
um casal que dava para ver em seus olhos o fogo da paixão 
que aquecia seus corações.

Voltamos para a APL, e a professora Ermelinda pediu 
para que fizéssemos um texto sobre a nossa caminhada. Aqui 
estou eu, lhes contando sobre está caminhada de terça-feira.

Caminhada de terça

Michael Alcides Martins de Quadros
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Futuro

Futuro pode ser considerado amanhã, daqui uma semana 
ou até daqui cem anos. Alguns dizem que nosso futuro é in-
certo e que só dependerá de nós, outros dizem que já estamos 
em um pré-futuro e que em cerca de vinte anos, já podere-
mos usar carros-voadores ou até fazer um tour turístico em 
Marte, ideias realmente difíceis de acreditar, mas não impos-
síveis.

Hoje em dia, uma das áreas onde há mais investimentos 
é na robótica, engenharia e mecânica, um desses investimen-
tos é Sophia, um robô humanoide, criada em 2015, na cida-
de de Hong Kong (uma das cidades polos em investimentos 
tecnológicos), pela empresa Hanson Robotics. Sophia, além 
de ter inteligência artificial, ainda é capaz de reproduzir 62 
expressões faciais.

Mas, para termos um futuro, precisamos agir no hoje, 
procurando soluções para problemas, como mudanças cli-
máticas, guerras, drogas, preconceito e violência. Para que, 
assim, tenhamos um futuro próspero, onde às leis, direitos, 
natureza e as pessoas sejam respeitados. 

Michael Alcides Martins de Quadros
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A grande mudança!

Michael Alcides Martins de Quadros

Eduardo era um homem muito comilão, comia cinco, 
seis, sete ou até oito vezes, ao dia. Não sabia a hora de parar, 
comia pizza, lasanha, pão, tortas, mas não sabia o gosto de 
uma verdura ou fruta.

Certo dia, enquanto ele comia um X-Burger, muito gordu-
roso, sentiu um forte aperto no coração, ele já não conseguia 
enxergar mais nada, tentou chamar ajuda, mas ao chegar a 
porta caiu desmaiado. Quando se acordou estava no hospital, 
não conseguia se mexer, ele só conseguia enxergar, com um 
dos olhos. Quando ele ouviu a porta abrir, era o doutor:

- Meu jovem, você tem sorte de ainda estar vivo, tivemos 
que fazer sete cirurgias de alto risco. Infelizmente, o lado es-
querdo do seu olho foi perdido.

- Mas doutor, o que eu tive?
- Você teve uma cetoacidose diabética, junto com dois 

infartos seguidos. Ainda teve 50% de sua visão, deteriorada. 
Você quase morreu.

- Mas e agora doutor, o que vai ser de mim?
- Calma, você já foi encaminhado para uma nutricionista, 

além de ter um tratamento para sua visão, e de alguns movi-
mentos.

Eduardo passou 3 meses no hospital, ao sair de lá esta-
va decidido de que iria mudar todos os velhos hábitos, e que 
a partir daquele dia seria uma pessoa saudável. Começou a 
praticar exercícios e mudou totalmente sua alimentação, em 
1 ano ele perdeu 57kg. Com isso, ele decidiu ajudar mais pes-
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soas, criou um canal no YouTube, que hoje já conta com 7 
milhões de inscritos, se tornou um famoso digital influenciar 
na área da alimentação saudável.
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Desde que o sexo ficou fácil de conseguir, 
o amor ficou difícil de encontrar!

Inicialmente, devemos entender que nos dias de hoje, o 
sexo se tornou algo normal. O que é muito diferente de 40 
anos atrás, onde falar, discutir ou debater sobre sexo era um 
grande tabu. Naquela época, sexo só após o casamento, o que 
fazia com que as pessoas escolhessem seus pares por sua per-
sonalidade, muito diferente de hoje, onde o “prazer” é mais 
importante que o “amor”. 

As pessoas magoam, iludem e traem, umas as outras, tor-
nando-se seres sem amor. Incapazes de sentir, nem escolher 
pela personalidade, só conseguindo pensar na sua autossatis-
fação.

Nos dias de hoje, há uma grande escassez de poetisas e 
romancistas, e um grande número de artistas que mostram 
o amor como algo vulgar. Mas, enfim, o amor é importante, 
pois nos traz proteção, carinho, conforto e felicidade.

Michael Alcides Martins de Quadros
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A professora nos mandou usar dois sentidos: visão e au-
dição. Levanto da cadeira e saio atrás dos outros colegas que 
não param de conversar um segundo. Descemos as escadas, 
todos seguindo a professora Ermelinda, que segue dizendo 
que é para ficarmos quietos. 

Saímos da Academia de Letras, temos que esperar a sina-
leira fechar para atravessarmos, já na calçada continuamos 
caminhando e passamos por dentro de um túnel, chamado 
“Túnel da Literatura”, nele estão escritos vários textos, poe-
mas, quadrinhos e pequenas crônicas.

Atravessamos a rua novamente, olhamos se o sinal está 
fechado e vamos, passamos em frente de um cabeleireiro e 
atravessamos mais uma vez.

Passamos em frente a várias lojas de utilidades e dobra-
mos na esquina, onde tem uma lanchonete chamada “Lambe 
Beiço”. Nessa rua tem uma escola com uma quadra de espor-
tes que dá de frente para a rua, alunos daquela escola gri-
tam e o professor os repreendem. Tinham cachorros em um 
petshop, a dona dos cachorros estava segurando-os por uma 
coleira.

Seguimos caminhando nessa rua, chegamos a praça, ti-
nha banheiros com as paredes pichadas, damos uma volta na 
praça e paramos no centro dela, onde existe uma estátua de 
uma pessoa chamada “Gervásio Lucas Annes”, essa estátua 
dele estava de costas para a igreja, porque ele era maçom. 
Tinha pessoas sentadas em bancos a volta de nós.

Caminhada ao redor

Eduarda Carolina Vargas
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Fizemos o mesmo percurso para voltar, chegando a Aca-
demia, todos começaram a fazer o texto com o mesmo tema. 
E aqui terminamos nossa caminhada ao redor.
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Aventura avenida

A primeira coisa que fizemos foi descer as escadas, até 
que ao saímos do prédio, enxergamos de fato o movimento. 
O que nos passa nesse momento é a pressa que as pessoas 
sempre aparentam ter, essa já de cara uma crítica ao modo de 
vida que as pessoas escolhem.

Logo que chegamos à praça, em frente à academia, vimos 
inúmeras pessoas que pareciam algumas felizes, já outras, in-
felizes, de cara fechada, tristes. Não sabemos bem o que se 
passa na vida e no coração de toda essa gente, que por hora 
talvez estejam passando por situações difíceis.

Enfim, chegamos à praça Tamandaré onde eu vi uma co-
lega quase se estabafando no chão, e logo depois levantar a 
cabeça e seguir caminhando como se nada houvesse aconte-
cido. É isso que as pessoas deveriam tentar fazer, assim como 
ela, olhar seus problemas e tentar vencê-los, se cair se levan-
te, não ignore seus problemas e sim os solucione. Você não 
vai crescer como pessoa por apenas olhar seus problemas e 
não fazer nada para resolvê-los, vença-os.

Logo após, observei duas senhoras junto com seu cachor-
ro... CONVERSANDO! Não era por “SMS”, não era por “WHAT-
SAPP”, muito menos por “EMAIL”. Elas conversavam, frente 
a frente, olho no olho, essa é uma das coisas que faltam em 
nossa sociedade, esquecer um pouco as telas e se olharem 
mais, conversarem entre si. Parabéns às duas senhoras e seu 
cãozinho.

Ao final de tudo isso tiramos uma foto, uma recordação 

Susane Reghelin Mendes
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da caminhada de hoje. Na volta desse rápido passeio agra-
decemos a um senhor que parou o seu carro para que todos 
atravessassem (Acredite não estávamos em poucos!), provan-
do que em nosso mundo ainda há gentileza e que não esta-
mos perdidos!
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Hoje, contarei a história de um Rei rabugento, chama-
do Charles Grammilton, que tinha como sua única paixão as 
melodias clássicas, como as de Beethoven, Claude Debussy, 
Chopin e uma série de outros demais compositores da era de 
ouro da música clássica. Ele era um rei daqueles “bem na dele 
mesmo”, tomava sol uma vez por mês, ainda quando estava 
de bom humor.

Algo teria de ser feito, a fim de anima-lo. Diversas ati-
tudes foram tomadas até que um dia o seu Conselheiro Real 
Marcus Richard II deu a ideia de conseguir um cachorro ofi-
cial para a corte, da raça nobre japonesa Akita Inu. Como o 
Rei era conhecido por gostar muito de Músicas Clássicas e de 
seus compositores, o Nome do Cachorro seria “Chopin”.

Chopin se tornou rapidamente um grande amigo de 
Charles, provando, assim, a muitos que os cães podem ser os 
melhores amigos do homem, seja o homem feliz ou triste.

Chopin, rapidamente adquiriu o hábito de esperar Char-
les no porto de Liverpool, de onde o Rei Charles voltava de 
suas viagens internacionais. Mas, um dia, enquanto o rei 
voltava de Roma, numa sexta-feira, o navio onde Charles se 
encontrava colidiu com outro navio que estava com o radar 
quebrado e, infelizmente, todos os que estavam a bordo, dos 
dois navios, não resistiram e vieram a falecer. Inclusive o Rei 
Charles.

Mas, isso não impediu Chopin, de seguir indo ao porto 
recepcionar Charles, claro, sem o retorno. Todas as sextas-

Futuro

Susane Reghelin Mendes
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feiras, Chopin o fazia e assim fez até o dia de sua morte, con-
cidentemente em uma sexta-feira.

Moral da história: Aprendemos que amigos de verdade 
estão sempre juntos, e, também que o acaso pode nos pegar 
desprevenidos.
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O tempo que havia... há um tempo atrás, já não existe 
mais, que pena meu rapaz. Hoje já não se faz mais gente como 
antigamente.

“No meu tempo era diferente! ” A frase que mais ouço, 
meu bom moço. A moeda desvalorizou e se findou, hoje em 
dia, é raro encontrar alguém que se dê pra conversar, uma 
hora dessas, quanta pressa. Dê sua boa vontade a quem te es-
cute de verdade.

Cada momento, esconde seu valor, meu bom senhor. 
Viva, sorria, aproveite! O leite que se toma hoje já não será o 
mesmo amanhã.

A vida é boa, meu velho, dá tudo e depois tira tudo - Fa-
mília, amigos (que por sinal os verdadeiros são poucos) se jo-
gue, não revogue, o tempo também custa caro. 

A felicidade não se compra... Compra de tudo, menos o 
que eu mais desejava: O tempo que perdi.

TI:ME

Susane Reghelin Mendes
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Há um bom tempo atrás existia um jovem rapaz que fez 
de tudo para receber sua milionária herança e por isso matou 
seu pai que sofria de uma doença não identificada. A versão 
que o jovem apresentou as autoridades foi que a doença o ha-
via consumido e assim ele veio a falecer. O rapaz transmitia 
credibilidade por ser filho de um barão, as autoridades nem 
sonharam que o jovem moço de vestes elegantes e finas fosse 
o verdadeiro culapado pela morte de seu pai. Assim ele her-
dou uma fortuna considerável. Mas ele não usou bem o seu 
dinheiro. Esse jovem fazia milhares de aquisições por simples 
ganância.

Uma das mais simples de suas muitas aquisições foi um 
poço d’água, em uma estrada distante da principal via que 
levava a Manchester.

O jovem virou um adulto, mas pelos seus atos perdeu a 
posse da maioria de seus bens que foram penhorados para 
ele não ficar com tantas dívidas, ficando apenas com o ve-
lho poço que ao longo do tempo se transformou em sua casa, 
aonde tinha como travesseiro uma pequena mochila, nada 
confortável.  E sem mais nenhum tostão. O homem teve de 
começar a trabalhar em uma fábrica na cidade de Manches-
ter. Ele ia e voltava do trabalho a pé. Aos fins de tarde, algu-
mas vezes, ele percorria a metade do caminho de volta ao 
poço com um colega de seu serviço, se despedia e seguia em 
direção ao seu novo lar. Assim ocorreu durante vários anos. 

O homem cuidava da parte de serviço braçal da fábrica 

Susane Mendes: O poço

Susane Reghelin Mendes
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em que trabalhava e por conta disso as vezes chegava ao poço 
exausto. As vezes ele sentava no chão recostado no poço e 
pegava no sono sentado, sem ao menos tomar banho. Desta 
maneira o sujeito ia envelhecendo e adquirindo sabedoria e 
maturidade. Vez por outra se pegava pensando em seus atos 
da juventude e refletia que se ele fosse um pouco mais madu-
ro na época teria evitado a sua própria falência e podia estar 
sem dores nos braços de tanto trabalho em um único dia.

Ele desfrutava da água de seu poço, conhecida como a 
mais pura da região. Às vezes tinha até que enfrentar alguns 
ladrões que queriam pegar galões de sua água para vender na 
cidade e faturar alguns trocados.

O tempo passou, e o senhor ganhava idade até ser demi-
tido de seu emprego por razões físicas. Ele já não era um jo-
vem rapaz e sim um senhor que carregava consigo as dores 
da idade e da velhice que já batia a sua porta. Mas se ele não 
obtivesse lucro não poderia se alimentar e morreria de fome. 
Assim partiu para uma viagem a fim de procurar um emprego 
e tentar se estabelecer em outro lugar. 

Ele já sabia, com sua experiência poderia não voltar tão 
cedo por isso deixou uma placa no poço escrito, “Espere e 
terá sua recompensa”.

“Favor não retirar água do poço! ”
“O verdadeiro sábio olha em volta e avalia sua situação. ”
 Assim deixou o lugar e partiu em busca de seu futuro 

emprego.
Um bom tempo depois um menino de aproximadamente 

uns 12 anos se aproximou do poço, leu a mensagem escrita na 
placa e a acatou. Assim se sentou encostando suas costas nos 
tijolos que rodeavam o poço e fez um juramento dizendo em 
proclamação pública, em alto e bom som:

“Eu juro ser paciente e esperar a hora de saciar minha 
sede. Também juro proteger o poço e seu entorno com unhas 
e dentes a fim de não permitir que ladrões se aproveitem da 
ausência de seu proprietário!”

Todos os que passavam pela estrada o observaram fazer 
seu juramento e falavam sobre a bravura dele, um garotinho 
assim, tão novo. Desde aí passaram a o chamar de “O Guar-
dião”. Alguns se perguntavam o que uma criança tão peque-
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na fazia em uma estrada de chão.  Mas ninguém sabia que ele 
havia fugido de sua casa por ser muito maltratado por seu 
avô, as vezes tomando surras de chicote.

    Algum tempo depois um homem com uma aparência 
jogada passou pela estrada onde o poço estava localizado bem 
em um dos raros momentos em que o menino se encontrava 
na igreja, o homem não pensou em sua própria sede, muito 
menos leu a placa e sim pensou que poderia faturar algumas 
libras na venda da água mais pura. Assim o homem mal-en-
carado se aproximou do poço, olhou em volta e não percebeu 
nenhuma movimentação. O que o homem não havia notado é 
que o garoto já havia retornado da igreja e estava escondido 
atrás de uma moita ao lado esquerdo do poço, apenas acom-
panhado a cena junto de seu mais novo amigo: um cachorro 
vira lata. Assim enquanto o homem se aproximava na ponta 
dos pés o menino mandou o cachorro atacá-lo. O cachorro o 
mordeu e o homem saiu em disparada e nem percebeu a au-
sência de suas calças. 

Isso rendeu boas risadas aos viajantes que passavam na 
estrada e principalmente ao garoto. Passou-se um ano e al-
guns meses desde esse incidente e o cachorro virou o fiel es-
cudeiro do menino protegendo tanto ele quanto o poço de 
pessoas mal-encaradas. 

O garoto já virava rapaz com 14 anos perto de fazer seus 
15 anos. Por ali ele e Brutus - o nome do cachorro - já ha-
viam dispensado vários ladrões de água, nem um único pingo 
d’água foi despejado desde a chegada do menino. Ali mesmo 
um senhor se aproximou e disse:

- Admiro muito sua atitude de jurar proteger o poço, mas 
isso não cansa?  Ficar aqui, abrindo mão de estudar, arrumar 
um emprego que pague melhor?

O rapaz respondeu:
- A questão não é o tempo que vou levar ou o cansaço 

e sim visar a recompensa, um belo copo de água do melhor 
poço da região. Pensando nisso eu acabo nem me dando con-
ta do tempo em que estou levando aqui ou do que posso estar 
perdendo.

- Entendi, respondeu o senhor. Já faz dois anos que passo 
por essa estrada e você realmente não arreda o pé desse lu-
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gar... Parabéns garoto continue assim, que como a placa diz, 
sua recompensa virá!

   O garoto agradeceu pela conversa e foi à casa do ho-
mem que dizia apreciar sua atitude e que dizia o recompen-
sar sempre para ter o que comer, tanto ele quanto Brutus. 
Isso já se repetia por anos e o salário batia na casa de umas 
50 libras, que já servia para sustentar o garoto. Chegando lá 
ele foi informado pelo próprio homem que ele havia vendido 
suas terras para ficar mais com sua família e também aconse-
lhou o menino a fazer o mesmo, mas o garoto disse que não 
iria desistir de sua missão.

 O homem o entregou seu mesmo salário de sempre mais 
uma bonificação pelos dois anos de serviço prestado que ba-
sicamente aumentava muito o salário do menino que estra-
nhou o tanto de notas e moedas que havia no saquinho em 
que o homem sempre o entregava seu salário e perguntou:

- Aqui deve haver umas cinco mil libras.... Por que tanto?
E o homem respondeu:
- Isso aqui é pela lealdade, pelos serviços prestados agre-

gado com o seu salário de sempre.
O garoto agradeceu. Enquanto o homem subia na carroça 

que o levaria para sua nova casa no centro de Manchester e 
disse:

- Boa sorte em sua missão! E também se cuide. Sempre 
que precisar estarei nesse endereço...

Disse entregando um pedaço de folha de papel. O rapaz 
agradeceu e voltou ao poço.

    Passou-se dois meses e finalmente chegava o aniversá-
rio de 15 anos do garoto. No mesmo dia de seu aniversário ele 
avistou de longe chegando sua mãe, pessoa de quem sentia 
mais falta de sua família. Sua mãe aproximou-se e disse:

- Menino, você vai ter que voltar agora pra fazenda. Vem 
sobe aqui no burrico, rápido, antes que seu avô se dê conta de 
minha ausência!

Ele respondeu:
- Não volto não mãe. Aqui agora é o meu lugar, minha 

casa!
Sua mãe falou:
- Se seu avô o descobrir com certeza ficará pior pro seu 

lado!
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E o rapaz disse:
- Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira!
A mãe disse:
- Menino depois não venha chorar que não avisei...
   Assim ela tocou o burrico e foi embora para a fazenda. 

O menino ficou arrasado por sua mãe não ter se lembrado 
de que hoje era o dia de seu aniversário. Assim ele derramou 
algumas lágrimas e desde sua chegada há três anos esse foi o 
pior de seus dias por lá.

  Passaram-se mais três anos desde sua chegada e um ho-
mem velho chegou com um chapéu em sua cabeça dizendo 
que iria pegar água do poço e que não seria ele nem Brutus 
que iriam o impedir. Quando se aproximou do poço o “Guar-
dião” se jogou por cima dele dizendo:

- Senhor eu jamais agrediria um idoso, mas se você não 
for embora não vai me deixar outra opção...

Antes mesmo do garoto conseguir terminar sua frase o 
senhor retirou a máscara que utilizava e o garoto quase deu 
um pulo de susto e gritou:

- Você?!
Ele afirmou com a cabeça e pediu para o garoto sair de 

cima dele. A pessoa por trás da máscara de senhor era o seu 
antigo chefe, conhecido como Charles. Assim ele explicou 
que era o verdadeiro dono do poço em que o garoto cuidou 
como se fosse dele era de sua propriedade. Ele disse que ha-
via saído para procurar um emprego pela Inglaterra e não 
encontrou nada que se encaixasse com sua idade e usou do 
pouco dinheiro que lhe restara para comprar a fazenda da 
plantação de figos, e que contratou o menino para observar 
suas características para saber como ele estava se saindo com 
o poço e que disse que iria para Manchester para que o rapaz 
não desconfiasse que ele próprio fosse o dono. 

Nesse tempo em que o observou ele sempre pensou que 
ele iria desistir e que o rapaz o surpreendeu com sua per-
sistência, paciência e força de vontade, e cumpriu sua pala-
vra, tudo por um simples copo d’água. O garoto ficou extre-
mamente surpreso com a confissão de Charles, e agradeceu 
imensamente pela confiança depositada. E assim Charles dis-
se que queria dar como presente seu único bem: O Poço.

Ele também estendeu um convite:
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- Primeiramente, eu nunca perguntei seu nome...
Ele respondeu:
- Meu nome é Mark.
Ele agradeceu e disse:
- Bom agora vamos ao convite... Mark, você gostaria de 

morar comigo na fazenda?
Mark respondeu:
- Charles lhe agradeço muito o convite, mas eu tenho 

uma família e preciso estar com ela...
Charles disse:
- Garoto, meus sinceros parabéns pela sua escolha, eu 

me arrependo do que fiz com meu pai no passado. Daria tudo 
para tê-lo aqui comigo... E o pior disso tudo é que fiz o que fiz 
por ganância, dinheiro, eu matei meu pai por isso. Me arre-
pendo demais do que fiz, você acabou de fazer o correto ao 
optar por sua família, queira estar com seu pai e sua mãe e 
aproveitar todos os momentos ao lado deles porque infeliz-
mente só damos valor as coisas quando as perdemos!

Assim depois da conversa Mark deu um forte abraço em 
Charles e disse que em todos os verões voltaria à fazenda 
para fazer uma visitinha a ele. Charles agradeceu os serviços 
prestados o montou em de seus cavalos com Brutus, encheu 
dois galões com a água do poço e disse que sempre que ele 
quisesse que voltasse ao poço para se abastecer afinal agora o 
poço pertencia a ele.

E assim os dois se despediram e o garoto voltou para sua 
família! Tudo acabou bem para os dois lados. Como todo bom 
conto termina. Eles viveram felizes para   sempre!             

                                                                        Mark - 1/2/1799
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Hoje me faria presente na Academia Passo-Fundense 
de Letras. Mas não compareci. Aí você me pergunta: porque 
você não foi?

Fui ajudar minha amiga com sua cachorrinha que estava 
com os filhotes prestes a nascer.

Fui e voltei, e nada dos cachorrinhos nascerem fiquei de-
cepcionada porque queria estar lá naquele momento tão es-
pecial para mim e minha amiga chamada Talia.

Fui deitar no mesmo dia e acordei quarta feira para ir à 
escola. Chegando lá fui perguntar a minha amiga se os cãezi-
nhos haviam nascido e ela me disse que as 3h da madrugada 
de quarta-feira sua cachorrinha havia dado a luz a cinco fi-
lhotinhos lindos. Mas que infelizmente um tinha morrido no 
parto.

Nós combinamos de no mesmo dia depois da aula eu iria 
na casa dela para ver os recém-nascidos cãezinhos. Chegando 
lá depois da aula recebemos duas notícias uma boa já a outra 
não tão boa assim...

A primeira que recebemos foi que um cachorrinho havia 
nascido enquanto estávamos na aula e a ruim que mais um 
havia morrido.

Era um mais bonito e fofo que o outro tive que me conter 
para não os tocar.

Mas agora acredito que faltei aula por uma boa causa e 
vim explicar minha ausência. Fico feliz por ter ajudado a ca-

Cachorrinhos

Susane Reghelin Mendes
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chorrinha. Não ajudei no nascimento por questão de algumas 
horas. Mas acredito que valeu faltar minha segunda vez no 
ano por conta disso.
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O anjo fechado no cubo

Luan Fischer Ferraz

Um menino tinha um cubo. E, dentro desse cubo tinha 
um anjo trancado. Esse anjo tinha uma balança numa mão e 
na outra uma espada e estava pisando num demônio.

O anjo estava preso lá, por que ele foi condenado. E, foi 
parar na mão do menino por um propósito.

Numa noite, o anjo foi liberado do cubo para matar o de-
mônio que junto com o anjo também foi libertado. Esse de-
mônio estava fazendo o mal para as pessoas.

O anjo matou o demônio e não voltou mais para o cubo, 
por ter salvado as pessoas.
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Nós saímos da Academia Passo-Fundense de Letras acom-
panhados da professora Ermelinda. Era para observarmos 
cada detalhe, antes de sairmos, ganhamos um pirulito para 
comer enquanto nós passeávamos.

Muito bem, eu levantei da minha cadeira e já saí obser-
vando. Eu vi o quadro da frente da Academia, saímos na rua e 
esperamos um tempo para poder atravessar a rua, por causa 
dos carros, até que um motorista gentil parou o carro para 
nós podermos atravessar. Chegando do outro lado da rua, 
atravessamos o túnel da literatura e lá, tem fotografias, his-
tórias e textos para quem passar por lá poder ler. 

Atravessamos a outra rua de novo e vimos comércios 
como, por exemplo, cabelereiro, artigos religiosos, farmácia, 
um banco Itaú, lojas de roupas e brinquedos. Já na esquina 
que dobramos tinha uma lancheria, chamada de Lambe Bei-
ço, andando mais um pouco, eu vi alunos do Colégio jogando 
vôlei, também uma loja de banho e tosa de cachorro e gatos, 
também vimos um muro bem colorido.

Logo, quando chegamos à estátua do Gervásio Nunes, ti-
ramos fotos da estátua e voltamos para Academia para, então 
escrever o texto.

Passeio pelas ruas de Passo Fundo

Luan Fischer Ferraz  



95

O que seria o perdão??

O perdão na maioria das vezes, é concedido sem o ressen-
timento de ambas as pessoas da história ou acontecimento.

Exige compreensão, sinceridade, generosidade, reflexão 
e principalmente confiança.

Não serve apenas para perdoar o outro, mas, principal-
mente, conceder o perdão a si mesmo. Dialogar é a melhor 
forma de tentar concertar os seus erros e, pelo menos, tentar 
conceder o perdão.

Não é um ato, é um processo tanto mental quanto espi-
ritual.

Perdoar é se livrar de uma culpa, de uma ofensa, de uma 
dívida, etc.

Traz a paz, o alívio, a tranquilidade. É o processo mental 
que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, ran-
cor ou algum outro sentimento negativo sobre determinada 
pessoa ou a si próprio.

O perdão tem as qualidades de engrandecer e enobrecer 
a alma; também é colocar seus pensamentos e sentimentos 
em ordem.

Normalmente é concedido sem qualquer expectativa de 
compensação e pode ocorrer sem que o perdoado tome co-
nhecimento, por exemplo, uma pessoa que está morta ou que 
não se vê a muito tempo.

O perdão não gere o amor próprio do ofendido, lhe ofere-
ce melhora em sua saúde física e mental, porém, é uma habi-
lidade que precisa de treino.

Ingridy Nicoli Dos Santos
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Na verdade, nem eu sei... Mas, a minha vida vale mais pe-
las pessoas que acusem nela, não por mim, porque na reali-
dade eu não sei ao certo o que fazer dela... Às vezes eu tenho 
vontade de gritar, pra extravasar a raiva, a dor, a angústia 
que tá guardada no meu coração... Então... Minha vida só tem 
valor pelas pessoas que nela existem...

Porque até então eu não sabia a importância que eles têm 
para mim ou que eu tenho para eles... Então... olhando por 
um lado minha vida vale muito e de outro, não vale absolu-
tamente nada.

Quanto vale minha vida??

Ingridy Nicoli dos Santos
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Abri meu pirulito, descemos a escada da Academia, pas-
samos pelas suas portas verdes e antigas, chegamos à rua e 
atravessamos a faixa de segurança. Logo, passamos pelo tú-
nel da Literatura, fomos até o outro lado da rua e atravessa-
mo-la novamente, passamos por uma loja de artigos religio-
sos e pala farmácia São João, atravessamos a próxima faixa... 

Ao longo do caminho, vimos bastante movimento dos 
carros e vários semáforos. Passamos pela escola EENAV e 
mais algumas escolas, passamos pelo HSVP (Hospital São 
Vicente De Paulo), por diversas praças e pessoas aglomera-
das em bancos, namorados passeando, vimos um FoodTruck. 
Ainda, na praça havia árvores enormes (Plátanos). Na volta 
passamos por Supermercados, mais lojas, paramos na faixa 
e esperamos os carros passarem, atravessamo-la e andamos 
mais um pouco, até parar na frente da academia. 

Entramos e começamos a escrever nossos textos, en-
quanto a Dilse escrevia no quadro e a professora Ermelinda 
nos explicava o que tinha de escrever.

Mínimos Detalhes

Ingridy Nicoli dos Santos
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Uma vez, eu tinha um jardim, ele era lindo, perfeito. Ele 
tinha muitas flores das mais belas que existiam, tinha árvo-
res enormes que davam ótimos frutos, tinha alguns animais 
também, animais pacíficos que viviam bem e em harmonia. E, 
ainda, um rio com a água cristalina, tão limpa, tão pura, era 
maravilhoso. Mas faltava algo, eu sentia, mas eu não sabia o 
que era. Então, eu resolvi mostrar o meu jardim para outras 
pessoas. Mas, antes expliquei sobre os cuidados com o jardim, 
sobre os animais que moravam lá, os frutos, as flores, a água. 
E, pedi para que cuidassem, também.

Pensei que deixando as pessoas entrarem no meu jardim, 
eu poderia descobrir o que faltava. Então, se passou um tem-
po, e as pessoas que ali frequentavam, mudaram. Eu ainda 
não sabia o que faltava. As pessoas começaram a pisotear as 
flores, elas comeram todos os frutos que ali davam, alguns 
animais ficaram sem o que comer. E, então os animais trans-
tornados, que um dia já foram pacíficos, atacavam uns aos 
outros. Aquelas pessoas que eu deixei frequentarem o meu 
jardim, deixaram o rio com a água, que um dia foi a mais lim-
pa que já havia, imundo, aquela água havia ficado tão suja, in-
fectada. E, eu vi aquilo tudo acontecer diante dos meus olhos, 
e então desisti do meu projeto inacabado.

Aquele jardim que um dia fora perfeito, que eu moldei, 
estava totalmente destruído, aquela era a moradia perfeita 
para ratos. Então eu, como rei dos ratos e o criador de tudo 
aquilo, acabei com aquilo que as pessoas haviam começado, 

Meu Projeto Inacabado

Julia Raissa de Oliveira Chagas
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fiz o campo que um dia foi tão bonito virar um campo de 
plantas venenosas, os poucos frutos que ainda poderiam ser 
dificilmente encontrados ali, eu fiz ficarem podres, e destruí 
qualquer gota de água limpa que talvez ainda existisse. Obri-
gando as pessoas a comerem dos frutos podres e beberem da 
água infectada. Abri um buraco no chão e ali seria pra onde 
iria qualquer pessoa que não me servisse ou me contrariasse.

Esse seria o preço pago pelo jardim perfeito que lhes dei 
para frequentar, e que me fora devolvido como um lugar 
sujo, profanado.
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O Ouro Revolucionário

Em 31 d.C. em uma terra ainda desconhecida, havia um 
pequeno vilarejo que estava tomando forma aos poucos. Os 
habitantes do vilarejo haviam vindo de longe, e eram descen-
dentes dos mais antigos e poderosos povos. Mas, eles esta-
vam predestinados a serem tomados pela terra, segundo uma 
antiga profecia. Com o tempo e com o avanço das pesquisas, 
esse povo acabou evoluindo de forma desenfreada, o ouro era 
o epicentro das mais incríveis criações, banhando objetos e 
construções. A terra era fértil e as montanhas ricas nos mais 
diversos minerais. Tudo fluía!

Então, chegou o dia. Não o da sua destruição. Ao menos, 
não ainda. Chegou o dia em que os grandes mestres do vila-
rejo (que já não eram menores) fizeram a sua maior desco-
berta. Após muitas pesquisas, eles identificaram um tipo de 
ouro que realizava algo que eles jamais poderiam imaginar, o 
ouro anulava o que prendia todos ao chão. Com esse material 
revolucionário os mais diferentes projetos foram executados. 
Mas, isso só abriu um pretexto para que um dos grandes mes-
tres descobrisse uma situação alarmante. Aquele ouro estava 
revestindo boa parte do solo, e só havia uma forma dele ser 
levado até ali; magma. O material esquentou a ponto de fluir 
até os lençóis freáticos de todo o local. E, foi nesse momento 
que o fim teve seu começo.

Baliahn (o escolhido para comandar o vilarejo por ser 
reconhecido por sua sabedoria e poder) foi até seu povo e 
avisou do perigo do ouro revolucionário. Aquela era uma 

Julia Raissa de Oliveira Chagas
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civilização avançada, então, todos decidiram ouvir. Mas já 
era tarde demais. O solo começou a ceder aos poucos e em 
questão de dias o magma poderia queimar todos da superfí-
cie. Então, com todos os seus esforços, o povo executou a sua 
mais complexa criação, revestiram suas carruagens do ouro 
revolucionário, e, perceberam que as mesmas começaram a 
flutuar. Nesse momento eles perceberam que nada poderia 
detê-los caso eles se esforçassem. Mas, antes que pudessem 
pensar em usar todo o seu novo poderio. Todos foram dizi-
mados por uma erupção vulcânica. Fim!
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Desci da balança com um sorrisinho vitorioso confesso. 
Mesmo me segurando em algumas coisas pra não perder o 
equilíbrio, quando foi que eu fiquei tão fraca assim? Bem... 
não importa, emagreci o que precisava, sabia que minhas die-
tas funcionariam, mesmo as pessoas dizendo que sou louca. 
Eu fiquei feliz quando vi resultados depois de dia após dia 
ficando sem comer e fazendo exercícios, muitos exercícios. 
Mesmo assim eu não vou descansar, eu não posso engordar. O 
gosto das coisas parece tão bom, mas não! Não posso arriscar. 
Mas e se depois eu vomitar? Será que vai adiantar? Mas ainda 
assim não tá bom o suficiente.

Olho no espelho e o que vejo não me agrada, será que é 
falta de maquiagem? Certo, é isso, não vou mais pisar pra fora 
de casa sem ao menos uma base no rosto. Me maquiar todo 
dia, até pra simplesmente ir ali na padaria comprar pão. É 
cansativo, mas é um esforço necessário, só assim eu consigo 
me agradar ao menos um pouco com o que vejo no espelho. E 
se eu fizesse cirurgias? Seria melhor, dizem que dói e é caro, 
mas não importa, o importante é durar pra sempre. Porque 
ninguém vai te amar se você não for atraente, certo? Mesmo 
que doa, eu não me importo.

Enfim, quase perfeita. Mas ainda falta a personalidade, 
qual eu devo ter mesmo? Ah, essa talvez seja a parte mais 
difícil, saber o que falar e pra quem falar. Eu não gosto daque-
la música, mas como você gosta de hoje em diante eu gosto 
também. Ser uma pessoa diferente com cada pessoa que você 

A Perfeição

Julia Raissa de Oliveira Chagas
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for conversar só pra ela gostar de você. Isso é autodestruição! 
Mas desde que gostem de mim eu não me importo. Serei sua 
salvação do mesmo jeito e intensidade que a sua destruição. O 
corpo perfeito, a aparência perfeita, a personalidade perfeita. 
Enfim cheguei a perfeição. Mas de que adiantou, se quando 
olho no espelho não me vejo mais? Ah mamãe, me desculpa 
por deixar a sua bonequinha de porcelana em pedaços.
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Sexta-feira de um agosto, às 17 horas. Caía uma leve chu-
va, daquelas que é boa para ficar deitado, enroladinho em 
alguma coberta assistindo um filme e tomando café. Mas o 
prédio de alguma cidade por aí tinha mais movimento que o 
normal. 

No topo do prédio (que era consideravelmente alto) uma 
menina, de mais ou menos 17 anos e as pessoas do prédio ao 
lado em todas na janela “Será que ela vai pular?”, com o ce-
lular em mãos, apontando para a menina, que só queria um 
momento de paz, sentada, procurando alívio. Aliás, ela era a 
grande estrela daquele fim de tarde, a atração principal que 
superava até o último capítulo da novela que estava passan-
do.

17 horas e 1 minuto. Seu corpo encontrou a chuva, e 
acompanhando ela, ali desceu, escorregando da beira, logo 
deu para ouvir um estrondo de algo se chocando contra o 
chão. Todos desceram correndo, com seus celulares, é claro, 
para ver o enfim grande espetáculo.

Um aglomerado de gente em volta, uns tirando fotos e 
outros comentando ”Se matou por drama”, ”Deve ter sido 
por macho”, ”Só queria chamar a atenção”, ”Isso é falta de 
Deus”, ”Nem pra morrer sozinha, podia ser na quinta, não 
atrapalharia o final de semana”. O povo falando mal da meni-
na que eles nem conheceram, mas calaram suas bocas quan-
do os familiares apareceram, ”Era uma boa menina”, por fim 
falaram.

Um Belo dia de Chuva

Julia Raissa de Oliveira Chagas



105

Não havia mais nada que podia reverter aquilo, a menina 
nos braços da mãe dormia tranquilamente, a mãe chorava e a 
abraçava, isso teria acontecido se antes ela tivesse dado esse 
mesmo abraço? Tentavam fazer de tudo agora que o tempo já 
havia se esgotado, em vão, é claro. E depois do fim do espetá-
culo, todos foram para suas casas.

Sem dar muita importância, aliás, era só agosto, calma! Já 
já chega setembro. Sim, setembro amarelo, o mês dedicado à 
prevenção do suicídio. O mês em que todas as mesmas bocas 
que com palavras apedrejaram aquela menina no dia de chu-
va, saem propagando amor ao próximo. Onde todo mundo se 
ajuda e não chama suicídio de frescura, ah que mês mágico, 
não? O mês em que quando você sai na rua tem vários carta-
zes dizendo coisas como ”Você não está sozinho!”, claro que 
só até o último dia de setembro. 

Em outubro, quando você desejar estar morto, todos vão 
aplaudir com sorrisos no rosto novamente. Mas fique calmo, 
já já chega setembro.
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Há uns dias atrás vi um menininho, eu estava parada na 
sinaleira, enquanto ele brincava, correndo com um amigui-
nho na calçada. O que mais me chamou a atenção, foi o fato 
deles estarem sozinhos. Certamente, recém tinham saído da 
escola, pois estavam com suas mochilas.

Me assustei quando vi um deles correndo em direção à 
rua, ele ganhava a corrida, enquanto pegava embalo com a 
descida. Meu coração parou quando o vi há alguns metros da 
rua. No momento em que eu comecei a entrar em desespero, 
ele se segurou no poste.

O que mais me marcou foi a aflição de os ver sozinhos. 
Se esse menininho não parasse, e fosse para a rua, poderia 
ter sido atropelado por um motorista desavisado. Como seus 
pais saberiam de tal acidente? Crianças precisam de atenção 
e cuidado, pois não sabem dos perigos que o mundo oferece.

Os meninos na calçada

Anaylluji Cristine Souza de Mello  
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Um certo dia, eu estava conversando com uma amiga. 
Ela estava pegando seu dinheiro para comprar seu lanche na 
hora do recreio, quando percebeu que na sua nota de cinco 
reais havia um número, junto com uma cantada barata.

Por sorte, aceitaram sua nota no bar da escola. Mas e se 
isso não acontecesse? Ela iria se prejudicar por causa de um 
desconhecido que teve uma ideia idiota.

Uma história inusitada

Anaylluji Cristine Souza de Mello  
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Vossa Majestade

Quando chegamos aqui nos encantamos com a grande 
diferença desse lugar com o resto do mundo. Era um lugar 
completamente mágico, como aqueles que vemos em contos 
de fadas.

As árvores eram feitas com folhas rosas e o tronco ama-
relo. Já os coqueiros, não eram coqueiros, eram pirulitos gi-
gantes de várias formas, cores e tamanhos.

A areia da praia em que chegamos, era sorvete de bauni-
lha e a terra era de chocolate. Os animais também eram feitos 
de doces. Mas as pessoas... eram bonecas e palhaços. Todos 
muito alegres, gentis e inocentes.

Notamos também, que as pedras eram marshmallows, as 
carruagens de biscoito, e também há um lago, feito de Toddy-
nho. Fascinados fomos adentrando à floresta e vimos flores 
humanizadas, nos perguntando como estávamos. Enquanto 
andávamos, percebemos que mais à frente havia um vulcão 
de Fanta Uva. 

Entramos numa caverna e achamos os ursinhos de goma, 
eram animais fofos e simpáticos, alguns até andavam com 
uma bengala doce. Eles nos levaram para conhecer o Reino 
Pequeno, onde as fadas e gnomos viviam, mas para entrar-
mos lá, tivemos que tomar uma poção de encolhimento, que 
passava quando tomássemos a poção de expandimento.

Enquanto o tempo foi passando, percebemos que tam-
bém estávamos nos tornando gente de lá. Nosso navio virou 
um enorme monumento de chocolate.

Anaylluji Cristine Souza de Mello  
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Por isso, não estranhe se receber uma carta num papel 
de bala gigante, escrita com calda de morango. Afinal, isso é 
normal aqui.
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Saímos da Academia e andamos pela calçada, ela é toda 
feita com várias pedras quadradas. Fomos atravessar a rua na 
faixa de segurança, suas linhas brancas se destacam na rua 
asfaltada.

Passamos por dentro de um túnel com várias obras li-
terárias. Fomos atravessar a outra rua, que tem duas pistas, 
uma para fazer o retorno e outra para seguir em frente. 

Andamos reto pela rua Teixeira Soares, depois atravessa-
mos a rua mais duas vezes, até chegarmos na praça. Essa pra-
ça é muito famosa, fica perto da escola EENAV e do Hospital 
São Vicente de Paulo. Nela tem uma pracinha para as crian-
ças, monumentos que saciam um pouco a sede das pessoas 
pela história de nossa cidade.

Também há várias árvores, grandes, tanto de tamanho, 
quanto de largura. Pela calçada que fica entre os canteiros, 
passavam pessoas com seus cachorros. Depois, passamos pelo 
EENAV, Lambe Beiço e também pela Farmácia. Voltamos pas-
sando pela padaria da esquina da rua da APL e aqui paramos, 
escrevendo estes textos.

O passeio

Anaylluji Cristine Souza de Mello  
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Dificuldades

Meu irmão tinha intolerância a milho, trigo, banana, 
amendoim e ovo. Minha mãe sofria muito com isso. 

Não podíamos comer nada disso perto dele, pois ele fica-
va com vontade, e se comesse passava mal, mas agora ele já 
pode comer essas coisas. Algo que eu não entendo é a forma 
como ele queria comer essas coisas quando não podia, mas 
agora que pode, ele não gosta, e raramente come.

Se meu irmão sofreu com isso e minha família também, 
penso como deve ser a vida das pessoas que são realmente 
alérgicas. Meu irmão tinha que comer comidas diferentes, 
que tivessem os mesmos nutrientes que as que ele não podia 
comer. 

Anaylluji Cristine Souza de Mello  
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Paramos e pensamos. Imagine se nós estralássemos nos-
sos dedos e fôssemos parar em outra cidade. Para onde você 
iria? 

Eu iria à Paris, conhecer a Torre Eiffel. É meu sonho viajar 
de avião até Paris e conhecer os pontos turísticos de lá. 

Depois, eu iria até Nova York para morar, pois eu escuto 
dizer que lá é um bom lugar em todos os sentidos.

Viajando

Gabriela  Camargo Rodrigues
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Em um certo dia um menino chamado Dércio, tinha ape-
nas 11 anos, estudava e era muito inteligente, gostava de to-
das as matérias.

Mas em um certo dia, Dércio precisou muito trocar de 
escola, ele estava tendo problemas para ir. Dércio, muito que-
rido e simpático, era excluído das brincadeiras com seus co-
legas. 

Odiava seu nome, pois um nome tão feio, então seus cole-
gas começaram a fazer brincadeiras muito bobas e sem limi-
tes. Dércio já não estava conseguindo guardar suas mágoas. 
Todos os dias, no recreio ele se escondia de seus amigos pra 
evitar conflitos, então ele sentava na tampa do vaso e come-
çava a pensar o porquê?

Ele era o único menino a turma de nome tão estranho, 
e magoado ele pensava que poderia ter outro nome como: 
Paulo, Gabriel, Eduardo, Alexandre, Elizeu... e outros nomes 
também.

Em um certo dia, Dércio chegou em casa muito bravo, e 
chorando ele contou a sua mãe que não conseguia guardar 
somente pra ele. Sua mãe tomou uma decisão. Resolveu com 
Dércio que iria até o cartório trocar seu nome. Deu tudo cer-
to. Então o menino passou a ser chamado de Eduardo, por ser 
um nome tão lindo e conhecido.

Quando seus amigos começaram a chamar de Dércio ele 
não dava a mínima importância, aí a professora fez a chama-
da e seu nome estava lá “ Eduardo Correa”...

Meu nome

Gabriela Camargo Rodrigues
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Feliz o menino ficou, pois, seus amigos esqueceram seu 
velho nome.
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Em um certo dia, eu andava em uma rua deserta e muito 
escura, logo mais à frente avistei uma caixinha velha, parecia 
ser bem antiga mesmo, eu com muita curiosidade levei a pe-
quena caixa para casa.

Ao abrir a caixa, eu vi muitos bilhetinhos como se alguém 
expressasse os seus sentimentos e nos pequenos bilhetes di-
zia:

“ Novos ventos só trazem mudanças se soltarmos as ve-
lhas âncoras. ”

“ A opinião dos outros não tem poder algum quando você 
acredita no seu potencial. ”

“ Quando a tristeza bater na sua porta, abra um belo sor-
riso e diga: Desculpa, mas hoje a felicidade chegou primeiro. ”

“ Quer? Então faça acontecer, porque a única coisa que 
cai do céu é chuva. ”

“ O tempo deixa perguntas, mostra respostas, esclarece 
dúvidas, mas, acima de tudo, o tempo traz verdades. ”

“ Ser humilde não ser menos que alguém. É saber que não 
somos mais que ninguém. ”

Ao ler algumas frases, comecei a refletir, e parar de recla-
mar de tudo, e me colocar no lugar dos outros.

Caixinha misteriosa 
dos pensamentos

Gabriela Camargo Rodrigues
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Minha visão

Saindo da Academia de Letras analisei muitas pessoas. Ao 
esperar a sinaleira fechar para passarmos, eu vi um carro cin-
za parado. Uma senhora ficou ao meu lado e que estava com 
uma sacola de mercado e de lojas também, ela deu um lindo 
sorriso ao nos ver ali, parecia estar muito feliz.

Bom, seguimos o nosso caminho, analisando cada deta-
lhe do trajeto, curiosos e muito atentos com a professora Er-
melinda nos incentivando. Passamos por um lindo túnel de 
letras, porém com muita sujeira nos cantos e isso me deixou 
triste, pois um lugar tão lindo e malcuidado. 

Ao caminhar um pouco mais, logo à frente visualizei mui-
tas lojas e farmácias. Na loja havia três moças, que trabalha-
vam como vendedoras. Na farmácia há muitos remédios e as 
funcionárias esperando na porta aguardando chegar algum 
cliente para elas atenderem.

Passamos por um Petshop, tinha dois lindos cachorros na 
vitrine nos olhando. Será que estavam à venda? Será que es-
tavam bem cuidados? Até passei a mão nele. Fomos até a Pra-
ça Tamandaré, lá tem uma linda estátua do Gervásio Annes, 
uma figura importante para a cidade, pois, inclusive há uma 
escola estadual com seu nome.

Voltamos para a academia, analisando a cada detalhe e 
concluímos o quanto não prestamos a atenção, como devia, 
ao nosso redor.

Gabriela Camargo Rodrigues
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O dinheiro 

Gabriely Dornelles Pereira 

Hoje com dinheiro as pessoas acham que são melhores 
que as outras e acham que são mais felizes com muito dinhei-
ro, mal sabem o que é ser felizes com ou sem dinheiro te-
mos que ser felizes por termos as coisas todos os dias comida, 
água, roupas e etc...

O ser humano faz qualquer coisa por dinheiro, rouba, 
vende o que for, mata qualquer coisa. Pra umas pessoas o 
dinheiro é bom mas pras outros é ruim por que as pessoas 
fazem tudo por ele é isso é ruim hoje em dia as pessoas são 
gananciosas, se sobrar troco não devolvem tudo por ganân-
cia e tem outras que não empestam ou dividem seu dinheiro, 
outra coisa por que falam que gastam muito dinheiro com 
coisas idiotas ou se acham por que tem mais dinheiro que os 
outros.    
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Um dia eu pensei como seria se eu pudesse ir aonde eu 
quisesse ao estralar os dedos.

 Fiquei imaginando como seria.
 E imaginei que estava no Japão e depois em 20 minutos já 

estava em Paris. Eu iria visitar a torre Eiffel gostaria de estar 
lá com minha família de preferência no fim de ano para ver 
os fogos de artifício no Natal comprar roupas, comidas, brin-
quedos, visitar os lugares mais legais de Paris e passar um 
tempo lá pra aproveitar o pouco tempo lá queria passar um 
tempo lá lendo e escrevendo minhas histórias criados meus 
desenhos e etc... e eu queria conhecer os livros de lá um pou-
co sobre a história desses países. 

Em Um Piscar de Olhos

Gabriely Dornelles Pereira 
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Amizade

Amizade é uma coisa tão bela, por que quem não tem 
amizades são tão amargurados. Por que, às vezes, você conta 
certas coisas para seus amigos ou amigas, então, é tão bom 
ter amigos.

Ao mesmo tempo, não é tão complicado. Amizades são 
iguais às estações. Em algumas, você tem vários amigos, já em 
outras está sozinho. Logo, você vê quem é seu amigo de ver-
dade, mais acho melhor, antes poucos amigos do que vários 
com falsidade...

Amor 
Mistério
Igualdade
Zelar um pelo outro
Alegria
Descobrir jeitos diferentes
Esperança

Geovana  Souza de Brito
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Júlio era um jovem rapaz, de 24 anos, ele era auxiliar de 
um cozinheiro-chefe em um restaurante famoso da cidade.

Todo dia, ele recebia sermões, mesmo que tivesse feito 
tudo certo, ficava com muita raiva por ser injustiçado, en-
tão quando era hora do almoço, ele exagerava, saia da mesa 
abrindo o zíper da calça de tão cheio, afinal, a comida era de 
graça. No jantar acontecia a mesma coisa.

Sentia-se livre quando colocava o pé para fora do restau-
rante, era como se tivesse tirado um peso de suas costas. En-
tão, começou a associar, quando recebia mais sermões, mais 
comia. Começou então a tratar da sua ansiedade e passar a ter 
uma dieta equilibrada.

Compulsivo

Eduarda Carolina Vargas
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Ela não sabia o que fazer, parecia que sua vida não fazia 
mais sentido, não sabia porque todos pareciam tê-la abando-
nado, até sua própria melhor amiga, o seu “quase namorado”, 
sua família, enfim, ela se sentia sozinha. Não havia o que fa-
zer, existiu e parece que sempre existirá esse vazio.

Ela continuava com sua vida monótona, ia para o traba-
lho, voltava para casa, dormia, de vez em quando saía com 
algumas pessoas estranhas, que não a conheciam, denomina-
das amigos. Se sentia caindo, cada vez mais em um poço sem 
fundo, até cogitou a ideia de ir a algum psicólogo, mas não 
achava que adiantaria, achava que por conta própria conse-
guiria se livrar dessa solidão que sentia.

Alguns meses se passam, e agora, ela não quer mais saber 
da vida, fazia o que queria, seu corpo, para si era apenas um 
objeto. Todo final de semana, colocava roupas curtas e justas, 
uma maquiagem pesada para esconder as olheiras que sua in-
sônia produzira e saía sem rumo pela cidade, as vezes andava 
quilômetros em círculo e voltava no mesmo bar em frente a 
sua casa, outras, ficava bêbada e deixava-se cair nos braços da 
sorte de que alguma alma que tivesse pena lhe levasse para 
casa, assim que soubesse onde se localizava.

Quando caía em si, sozinha no chão do quarto, escorada 
na porta do guarda-roupa olhando seu reflexo no vidro da 
porta da varanda, aquele rosto inchado de tanto chorar, pen-
sava no que estava fazendo com sua vida, seus amigos a mui-
to tempo tinham lhe deixado pois souberam de boatos do que 

Que revira volta

Eduarda Carolina Vargas
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andava fazendo e não a ajudaram, pelo simples fato de que 
não poderiam ser vistos andando com uma mulher que esta-
va mais parecendo uma prostituta do que com a velha amiga 
que fazia todos rirem de suas piadas, que lhes aconselhavam 
quando levavam um pé na bunda. Sempre que lembrava do 
que fazia pelos velhos amigos, queria poder voltar no tempo 
e lhes deixarem morrer pedindo-lhe ajuda.

Mas agora, o que ela era? Aquela pessoa que os amigos 
julgavam ou uma mulher decidida a fazer seu próprio bem 
curtindo a vida, porque afinal, a vida só se é vivida uma vez?

Saindo desses devaneios, ela continuava a fazer a mesma 
coisa. Sua vida continuava a mesma coisa, mesmo que pen-
sasse isso no dia seguinte, já estava feito, aceitava que a má-
quina do tempo ainda não tinha sido inventada.

Passado um ano, parara de prejudicar a si mesma, depois 
de uma noite turbulenta, estava novamente em sua posição 
de pensamentos em atos passados. Lembrando-se do que ti-
nha conhecido naquela noite mesmo, saíra como de costume, 
com decotes além dos “padrões”. Foi a um bar pouco mais 
distante da sua casa, lá, um cara de aparência de galã de no-
vela veio conversar com ela, sabendo que ele estava com se-
gundas intenções ela se afastou, mas ele a seguiu, ela tentou 
chamar ajuda quando estava saindo do estabelecimento, mas 
era tarde demais. Ele a agarrou, lhe tampou a boca com um 
pano e poucos minutos depois apagou. Acordou novamente 
em um lugar escuro, parecia um apartamento vazio, tentou 
se levantar, mas caiu, estava sem forças, gritou, mas ninguém 
veio ajudar, percebeu que seus pés e suas mãos estavam 
amarrados, depois de muito tempo conseguiu se desvenci-
lhar da corda que prendia suas mãos, então desprendeu seus 
pés, agora que já tinha se levantado percebeu que seu cor-
po estava dolorido, seu vestido laceado, então presumiu com 
todos esses indicativos, que fora abusada. Foi em direção a 
porta, girou a maçaneta, só que estava trancada, tentou abrir 
as janelas, mas estavam todas trancadas, passados mais ou 
menos uma hora, a polícia arrombou a porta, disse que tinha 
recebido uma denúncia dos vizinhos e que tinha conseguido 
capturar o abusador e recuperar os seus pertences.

 Assim, relembrando tudo, pensou em procurar al-
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guém que realmente lhe fizesse feliz e parar de fazer mau uso 
do seu corpo, a partir de agora se cuidaria, mentalmente e fi-
sicamente. Começou a fazer tratamento psicológico e voltou 
a ter uma vida social saudável. 

Descobriu também, que o amor verdadeiro, é o próprio.
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Se com um estalar de dedos me levassem para qualquer 
lugar do mundo... Eu, com toda a certeza, iria para a Coréia 
do Sul, por que com o tempo acabei conhecendo bandas Sul-
Coreanas e um estilo musical novo chamado K-Pop.

O K-Pop me mostrou os meninos do grupo BTS e, isso me 
deixou, mais e mais, querendo ir para a Coréia, sem contar 
na tecnologia de lá que é mais avançada, lá também tem bas-
tante paz. Eu amo demais a língua de lá, acho muito legal o 
jeito fofo que eles têm e a educação deles é melhor do que a 
de muitos aqui, que eu conheço bem. 

Muitos não entendem a minha paixão pelo K-Pop e BTS, 
mas vou contar, eu passei por um momento muito difícil, que 
nada me tirava do quarto, até que um dia uma amiga me mos-
trou o grupo e desde aí eu nunca mais parei.

Estalar de dedos

Vanusa da Glória da Rosa Fonseca
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A boa alimentação é a chave para uma vida saudável, com 
energia e saúde. Se você se alimentar bem principalmente 
quando criança, no futuro terá ótimos resultados.

 Para alcançar esse objetivo é fácil! Comendo em porções 
moderadas para cada alimento, mas se você comer sem mo-
deração, acabará com sérios problemas de saúde.

 Pode não aparecer quando jovem, mas quando crescer 
um pouco virão uma série de problemas. Como por exemplo: 
gastrite, colesterol elevado, diabete, hipertensão arterial, 
anemia nutricional, prisão de ventre, e diversas outras doen-
ças extremamente perigosas para nossa saúde.

 Por isso devemos conhecer nossos limites de alimenta-
ção para termos uma vida tranquila e saudável.

Boa alimentação

Eduarda da Rosa Fischer



126

Erva – Mate

A erva-mate é uma extrema riqueza do Rio Grande do Sul.  
É uma árvore originária da região subtropical da América do 
Sul, pode ser consumida como chá, mate (quente ou gelado) 
ou tereré no Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai, Bolívia e 
no Chile.

A erva-mate é consumida a centenas de anos primeira-
mente ela era usada pelos índios Guaranis, chamavam de: 
_Ka’a_ _karai_ , “folha sagrada”, ou côngoi.

Bom a erva-mate têm muita história de toda sua traje-
tória de descobrimento, aperfeiçoamento de técnicas para 
beber não só como chimarrão mas também como chá e remé-
dios e na culinária.

Mas temos que valorizar essa cultura riquíssima e mara-
vilhosa Rio-grandense que obtemos.

Eduarda da Rosa Fischer
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Passeio com a Academia 
Passo-Fundense de Letras

Eduarda da Rosa Fischer

Caminhamos por diversos lugares, como: casas, prédios, 
lojas, mercados, farmácias, fomos até a praça.

Eu observei: casais, pessoas com seus animais de estima-
ção, alguns estavam passeando e tomando chimarrão e atra-
vessamos na faixa de segurança. Na rua podíamos observar 
diversos: carros, ônibus, caminhões, food - trucks, motocicle-
tas e pessoas andando de bicicleta.

Observei também que haviam diferentes estilos de cal-
çadas, passamos por um túnel de letras. Passeamos, observa-
mos, conversamos e tiramos fotografias na Praça Tamandaré, 
passamos por uma escola.

Conversamos sobre o busto de Gervásio Annes, sobre a 
praça, seus antepassados, e ali estavam funcionários limpan-
do (garis) e preservando a praça.

Certamente um passeio maravilhoso!!
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Aqui estou escrevendo para uma pessoa maravilhosa, 
que está fazendo um trabalho maravilhoso.

Eu como sua aluna que comecei o curso no começo do 
ano 2019, estou admirada com essa mulher, o quanto nos pro-
porciona ter amor pelo conhecimento, e que depende de nós 
para ter um futuro exemplar. Mas para que isso aconteça pre-
cisamos nos dedicar muito aos estudos, e através de um livro 
podemos conhecer o mundo.  

Eu gostava de ler, estou adorando o curso, sempre pego 
um livro na biblioteca. E com isso tenho mais ideias para fa-
zer meus textos em português na escola, nas outras matérias 
também, participei de um concurso na escola para escrever 
um texto “o lugar onde vivo” fiquei em segundo lugar, mas 
para mim foi muito gratificante só por ter participado, quan-
do você conhece as palavras as escritas ficam maravilhado 
com que pode fazer. Esse curso me faz tão bem que quero 
fazer o ano que vem também. 

E nossa querida professora Dilse Corteze que faz com que 
esse curso aconteça, todas as terças-feiras traz sempre Pro-
fessores-Escritores que nos inspiram. Para contar um pouco 
de sua história e passar um pouco de seus conhecimentos 
para nós.

Nós temos que agradecer a todos que tiram um pouqui-
nho de seu tempo e vir nas terças-feiras passar as tardes nos 
passando seus conhecimentos, que na vida temos dificulda-
des, mas jamais devemos desistir. 

Altruísmo 
(Esse texto foi escrito para nossa especial Dilse Corteze)

Ana Luiza Ribeiro Nunes
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Tenho feito amizades bem legais cada um com sua ma-
neira de pensar.  Nossos colegas também são todos amáveis, 
dedicados.

Muito obrigada a nossa professora Dilse Corteze por lutar 
para que não acabe com esse curso pois não é fácil lutar agar-
rar uma causa quando não tem muitos para lutar por esse 
projeto que é tão importante para cada jovem que está aqui. 
De coração nosso muito obrigado! Você é uma pessoa inspi-
radora.

Que Deus ilumine seu caminho, parabéns você é excep-
cional. 
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Eu gostaria de estralar os dedos e acordar em um lugar 
chamado A TERRA DOS SONHOS. Pois se eu sonhar com algo 
eu poderia ter ou ir lá também gostaria de levar as pessoas 
que acho mais importante pois assim poderia ser mais feliz. 
Eu gostaria de ir para uma praia assim conheceria lugares e 
paisagens.

Eu gostaria de:

Ana Luiza Ribeiro Nunes
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Eu estou no sexto ano e tenho vários amigos, mas foi difí-
cil de conquistar a amizade deles eu sempre fui muito tímida. 
Quando estava no quinto ano eu era muito tímida e tinha no 
mínimo seis amigos e era contente com que tinha não queria 
mais estava contente com o que tinha. Mais hoje me sinto 
mais feliz porque me soltei mais esse ano e tenho pratica-
mente a escola inteirinha de amigos e vejo o buraco vazio que 
foi preenchido e sinto que sou mais valorizada. Garanto que 
isso me marcou e que nunca esquecerei como é a amizade a 
coisa mais especial do mundo.

Os meus amigos

Ana Luiza Ribeiro Nunes
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Seu Chicão dedicava tempo e carinho para transformar o 
lugar onde vivia. Ele era papeleiro, criou uma biblioteca com 
os livros que arrecadava do lixo. Levou cultura e aprendizado 
para muitas pessoas.

Valdeirio Nunes de Souza, ou Chicão Papeleiro como é 
carinhosamente conhecido, de 69 anos, é o grande persona-
gem do programa “Minha terra minha história”. Transmitido 
pela rádio Uirapuru. 

Durante 30 anos, ele recolheu e vendeu papel para a re-
ciclagem como forma de garantir a sobrevivência da família. 
Mas antes disso, ele nasceu em Capinzal e veio para a cidade 
os 7 anos, passou por muitas outras profissões, foi funcionário 
de granjas e empresas, até que resolveu se dedicar a recicla-
gem. Sem medo do preconceito e para criar suas três filhas: 
Itamara, Luciana, Elizeni. Trabalhou duro em um galpão cedi-
do pelo estado, aonde implantou a reciclagem dos materiais 
que recebia. Como se não bastasse isso, para contar a valiosa 
história de Chicão, ele ainda encontrou tempo para praticar 
a solidariedade. Mas, isso era pouco para o papeleiro sonha-
dor, por isso em suas caminhadas começou a recolher livros 
e montou em seu galpão, localizado no bairro Valinhos, uma 
biblioteca que atualmente conta com cerca de 12 mil livros. 

Além disso funciona também uma sala de aula com com-
putadores doados, aonde crianças aprendem noções básicas 
de informática. No natal, também, há muitos anos, Chicão re-
alizava uma festa para os filhos dos papeleiros, que iniciou 

História do Seu Chicão

Ana Luiza Ribeiro Nunes
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com cerca de 40 crianças e presenteava com brinquedos que 
o mesmo arrecadava na comunidade, mais de mil crianças. 

Contava com o apoio de amigos, empresários e veículos 
de informação: Rádio Uirapuru e Planalto. Em 2015, Chicão 
foi homenageado pela Câmara de Vereadores de Passo Fun-
do, com a medalha de Grão Fagundes do Reis pelos serviços 
prestados a sociedade. Seu Chicão, faleceu em uma terça-fei-
ra, com apenas 73 anos de idade. 

O propósito de seu Valdelirio era incentivar a leitura para 
os filhos de seus colegas, que não possuíam acesso a intenet, 
livros e até mesmo a escola. A biblioteca de seu Chicão passou 
a ser vista como um lugar de ajuda e incentivo para pessoas 
necessitadas. Mesmo após sua morte seu Valdelirio ainda dei-
xa seu legado em relação a empatia.   
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Minha coleção

Desde muito pequena coleciono moedas, não importa de 
onde, não importa como elas estão ou quais são. Colecionar 
moedas me faz bem, me sinto feliz e também posso ganhar 
uma grana vendendo para algum colecionador.

Ainda, faltam muitas moedas na qual quero para comple-
tar a coleção, ela ainda é bem pequena, devo ter umas 07 mo-
edas e umas 03 notas (cédulas).

Quem sabe algum dia, eu viaje para vários lugares do 
mundo e consiga mais, quem sabe até lá tenha as vendidas 
já, mas acho meio impossível, pois tenho muito carinho por 
todas elas.

Maria Eduarda Teles de Souza
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A Amizade Verdadeira

Cibeli Rocha Gonçalves

A amizade é uma coisa incrível, inacreditável quando ela 
é verdadeira. A amizade tem a probabilidade de durar anos 
quando é verdadeira. Quando não é verdadeira não é boa e 
nem saudável. Quando a amizade é verdadeira você pode 
confiar na pessoa e contar seus segredos mais profundos, mas 
quando não é verdadeira ela não é saudável, porque você não 
vai confiar naquela pessoa.

Muitas vezes você vai encontrar pessoas que vão dizer 
que são seus amigos, e que você pode confiar neles, mas na 
realidade não pode.

Não fique assustado se um dia isso acontecer com você.
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Hoje em dia uma pessoa não vive sem dinheiro. A gente 
usa dinheiro para tudo, por exemplo: para comprar comida, 
roupa, calçado, remédio, moradia, custear estudos, etc.

Então praticamente o dinheiro é vida. Quando você ga-
nhar dinheiro saiba usá-lo e administrá-lo.

Dinheiro

Cibeli Rocha Gonçalves
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Amigo

Amigo não é aquele que te apoia em tudo. É aquele que diz 
quando você está errado e te dá um “tapa na cara”. É aquele 
que te diz a verdade quando é preciso e no momento você 
pode até ficar bravo com seu amigo. Pode até falar coisas da 
boca pra fora mas no fundo, nem que seja lá no fundo, você 
sabe que ele está certo e quer se desculpar, mas você tem que 
se lembrar de uma coisa: não adianta pedir desculpas e não 
mudar as atitudes. Uma desculpa não adianta no momento, 
tem que ser pra vida inteira. 

Então se lembre disso.

Cibeli Rocha Gonçalves
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Poemas
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Em uma linda tarde  de sol;
Os belos canários cantavam;
Enquanto os sabiás assobiavam;
E uma linda canção criavam.

As flores tão formosas;
Naquela tarde tão harmoniosa.
A criança se enchia de alegria;
E só sorria e sorria.

Um sorriso puro e verdadeiro.
Assim como as rosas de janeiro.
Assim como as palavras,
Do coração que refletem a emoção.
  
Assim como as estrelas no luar,
Que nos fazem sonhar.
E pensar:
Que amanhã um dia maravilhoso será.

Tarde de Sol

Eduarda da Rosa Fischer
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Rio Grande do Sul,
Tem um imenso céu azul.
Contos encantados porém alguns assombrados.
  
Mas uma bebida diferente,
Será o chimarrão que maravilha toda gente.
Com um churrasco campeiro,
Que nos da água na boca só pelo cheiro.

Uma grande terra Rio - Grandense
Que da orgulho a nossa gente
Gaúchos acordando cedo,
Para preparar um chimarrão.
 
E levando a bandeira do estado em seu coração.
Tchê ser gaúcho é muito bom
Sentado ao lado do fogão a lenha,
Acompanhado de uma bela prenda.

Rio Grande do Sul

Eduarda da Rosa Fischer
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Em uma tarde maravilhosa,
Apesar da semana chuvosa,
Um lindo texto podemos ler
E um belo anjo conhecer.

Um lindo cubo,
Podemos observar.
Pensando que um dia ele poderá virar.
Como a vida um certo dia poderá mudar.
  
Como um dia, uma rosa poderá murchar.
Como um dia, o amor poderá terminar.
Como um dia, o sol e seu brilho poderão acabar.
Como um dia, as estrelas, sonhos poderão realizar.

Tudo que vai volta!

Eduarda da Rosa Fischer
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Ler é aprender
É estudar,
Explorar...
É livros amar!

Haikai sobre a leitura

Eduarda da Rosa Fischer
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Paixão

Ter ou não
Eis a questão 
Sonhar em ter 
Ter uma paixão

Muitos encaram
Como um problema 
Outros reclamam
Que não tem 
Ou que precisam

Cristiano Rafael Gregorio
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Sonho

Gristiano Rafael Gregorio

Sonhar ou não 
Eis a questão 
Ter fé Ou
Não sonhar com 
Um cão 
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Como um rio que sobe e desce,
Mais uma linda flor floresce,
Outro galho que nasce,
As folhas no chão de uma grande sombra 
que se formava uma árvore.
       
Os pássaros muito contentes,
Com seus cantos de assentar,
Num continente
De uma só melodia,
As abelhas, o mel a atardar
Em uma agonia.

O inquieto silêncio, 
Da tarde ao escurecer,
Com o aterro de alguns rastejantes,
Que com sem luz, 
Melhor a ver diferentes espécies de visitantes.

Pela responsabilidade,
De uma nova amizade
A crescer...

Beleza Rara

Lucas Fischer Ferraz
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Loki

Tem Falsidade, 
E capacidade e agilidade, 
De manipular a liberdade.

É irônico, mas
Pelo seu irmão,
Alimenta um amor platônico.

Manipulador e traiçoeiro,
Traidor sem paradeiro.

Pouco poderoso,
Porém, habilidoso.

Pura inteligência,
Seu pai nunca...
Seguiu com veemência.

Lutou para salvar a vida de Thor, 
O seu irmão, 
Acabou morrendo pelas mãos,
De um ser sem compaixão.

Ingridy Nicoli dos Santos
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Varinha mágica feita do pó do chifre,
De um unicórnio gracioso,
Guardando um poder esplendoroso.

Floresta de planta falante, 
Uma magia mais que titubeante.

Reino Toddy, gostoso e docinho,
Uma pequena princesa querendo beijinhos.

Um pequeno boneco falante fofinho, 
Brincando com um ursinho bonitinho.

Jujubas dançantes,
Hambúrguer com cheddar barbante...

Pavão com penas de arco-íris,
Porquinhos com narizes felizes...
Lua de chocolate,
Sol que parece um cachorro...
Que late?

Pura Magia

Ingridy Nicoli dos Santos
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Avós, pais, filhos e netos,
Como uma dança,
Bolando e liderando
Seus projetos.

Entre gerações e mais gerações entrelaçadas,
Corações e mais corações,
Com almas unificadas.

Como uma dança de amor e alegria.
Como uma conversa de pura ousadia.

A dança das gerações

Ingridy Nicoli dos Santos
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Entre um buraco de minhoca e a 
Pança gorda de um gato,
Hugo conhece Eleanor, que era um rato.

Entre  a salvação de um povo e a 
Chantagem de um gato,
Descobrem uma paineira mágica,
E caem em um buraco.

Entre a ‘raivosidade’ de um gato, 
Era preciso saber que Hugo,
Estava com câncer e prestes a morrer.

Os feiticeiros começaram a matança,
E Hugo se sacrificou por uma aliança.

O gato mergulhou para salvar,
E Hugo, um boneco foi virar.

A ampulheta foi virada a tempo,
E o feiticeiro escarlate
Morto dentro do templo.

“O Príncipe gato”

Ingridy Nicoli dos Santos
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Miranha com tristeza e saudade, 
Está sofrendo por causa
De Tony Stark e sua bondade.

Morreu honrando seus amigos e seu traje, 
Pelas mãos de um vilão... 
ULTRAJE!

Deixou um recado dizendo que amava
Mil milhões, sua filha, e Miranha.

Em todo lugar que vai,
Vê seu rosto, 
Como uma teia em forma de armadilha.

Lutou bravamente,
Enquanto de sua família lembrava... 
VAGAMENTE!

Enquanto Tony Stark,
Poderia até ser exibido,
Quando em sua forma de 
HOMEM DE FERRO!
Era bravo e destemido.

Homem de Ferro

Ingridy Nicoli dos Santos
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Marvel

Entre agonia e muita fantasia,
Nós tendo mil apreensões
Em nossos corações.

Os vingadores com determinação,
Alcançando a superação.

Os guardiões da galáxia 
Superando a gravidade em total atividade.

E Thanos com sua maldade,
Falando que não conhece a Feiticeira Escarlate.

Capitão América voltando ao passado,
Enquanto Hulk é esmagado.

Miranha defendendo a esperança,
Enquanto Homem de Ferro é vítima da matança.

E sua família, com tristeza em seus corações, 
Reagem com: “EU TE AMO MIL MILHÕES!”

Thor quebrando barreiras,
Enquanto Thanos corta cabeças.

Ingridy Nicoli dos Santos
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Pantera Negra voltando da Joia,
Enquanto Gavião Arqueiro preso em suas paranoias.

Viúva Negra lutando,
Enquanto lá no céu, Capitã Marvel arrasando.

Máquina de combate ajudando,
Enquanto Doutor Estranho continua tagarelando.

Soldado Invernal combatendo,
E Thanos a manopla perdendo.
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Nárnia
Um Leão chamado Aslam,
Temido como príncipe Caspiam.Asgard
Loki o Deus da falsidade
Thor oferecendo igualdade.
Alice no País de suas Maravilhas
Um coelho louco jogando cartilhas.
Um Chapeleiro tri Maluco
Perdendo pra um gato astuto.
Uma Princesa pequena travessa
Rainha de copas cortando cabeças.
Harry Potter com varinha de condão
Seus amigos o protegendo com determinação.
Naglini com a cabeça decepada
Um príncipe guerreiro de espada.

Viajando em: O que pode 
não ser real?

Ingridy Nicoli dos Santos
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As incríveis histórias 
de Marshmallow!!!

Destemido príncipe Gato
Com Hugo um amigo humano
E Eleanor um rato.

Ataques, feitiços e bruxaria 
Adaga de Hugo com pura magia.

Entre Besouros e Feiticeiros
Um caminho de vários estribeiros....

Ingridy Nicoli dos Santos
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Ela tem o mais puro amor
Mas, tem medo e pavor.

Medo de que não seja 
Paixão
E sim uma cruel e tenebrosa ilusão.

Ela se entrega com pura lealdade
Medo que isso seja crueldade.

Encontro de Puro Medo

Ingridy Nicoli dos Santos
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As pessoas se deixando poluir
E nosso planeta a ponto de não existir.

O mundo refém da poluição
As espécies vítimas da extinção
Provocando a propagação 
E a triplicação.

Nós iguais aos animais 
Humanos irracionais, 
Sem consciência
Sem paciência.

Plantas destruídas 
E os humanos 
Se fazendo de vítimas.

Poluição

Ingridy Nicoli dos Santos
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O sofrimento me traz 
A tristeza 
O lamento me afasta a firmeza...

Tenho medo de crescer 
E amadurecer 
E assim esquecer de 
Viver e florescer.

Dizem que é sentimentalismo
E eu penso em me atirar do abismo 
Eles enfrentam com maldade 
Enquanto eu só quero minha liberdade.

Cansei de sorrisos falsos 
Por falta de abraços
Vontade de subir em cacos de vidro
Com os pés descalços.

Meu coração está com sentimento 
Virado em pedra de cimento
Por conta do sofrimento.

Eles falam que só quero me exibir
Quando só quero meu destino cumprir.

Tristeza

Ingridy Nicoli dos Santos



159

Vazios Cheios Dias Noites 
Tudo igual (mais ou menos) temerosa
Esperando que a verdade me estrangule
Durante o sono (se eu dormisse).

Corações mortais e medos fatais
A escuridão se esconde
E eu acho que consigo contê-la 
Esmagá-la com a palma da minha mão.

Mas.... Quando olho minhas mãos
Estão vazias
Como o silêncio...
Quietas enquanto os dedos se dobram ao meu redor.

Correndo até ficar parada 
Quando você olha para cima você vê
O céu azul do que poderia conhecer ou a escuridão do que
jamais poderá acontecer???

O eu lembro, não lembro

Sem sentido

Ingridy Nicoli dos Santos
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O eu, que não sou eu 
Tudo que restou, não restou
Tudo que eu tenho, não tenho
Tudo que eu sei, não sei
Vida ou morte???

Coração ou consciência???
Falo ou me calo???
Chorar ou sorrir???
Palavras ou silêncio???
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Cultura gaúcha

Ingridy Nicoli dos Santos

Chimarrão de mão em mão
Com alegria e compaixão.

Uma roda de histórias
Bem contadas 
Gerações triplicadas.

Chimarrão do rincão 
Amor no coração
Lá do meu sertão.
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Saudades de quem eu era
Ou sou,
Saudades do tempo que passou.

Saudades de não 
Ter preocupação com precaução
E apenas seguir o que era 
Meu doce coração.

Saudades da real felicidade
Saudades de não saber o que era a falsidade.

Saudades de dormir 
Como um Anjo manhoso 
Saudades de não sonhar 
com um Demônio tenebroso.

Saudades de ser criança
Correr, brincar, pular, dançar
Saudades de ter esperança...

Saudade

Ingridy Nicoli dos Santos
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Educação II

Escolas sendo invadidas,
Vidas sendo destruídas,
E a nossa educação na mão 
De bandidos, sem compaixão.

Alunos com medo de estudar,
Professores com medo de trabalhar,
Mas, enquanto eles são fiéis,
Os bandidos são cruéis.

Querendo acabar com a nossa educação
Com sua malcriação,
Nós defendemos a educação,
Eles defendem a invasão.

Patentes chorando por entes queridos,
Por mortes despropositais,
Eles fazendo coisas banais,
Nós querendo um mundo mais civilizado.
Eles vivendo em um mundo que acham que está 
condenado.

Enquanto nós poderíamos estar cursando a faculdade,
Eles só sabem fazer crueldade,
ENTRE A EDUCAÇÃO MAIS BONITA,
PALAVRAS BANAIS JÁ FORAM DITAS. 

Ingridy Nicoli dos Santos



164

Com asas douradas e capa vermelha,
De balança na mão direita e espada na mão esquerda.

Na guerra existem dois lados:
O anjo, representando a lealdade.
O demônio, a crueldade.
Tudo pode ter um sentido.

O demônio traz a destruição.
O anjo traz a compaixão.
O demônio traz o sofrimento.
O anjo traz o tratamento.
O demônio traz a maldade 
O anjo traz a liberdade.

O demônio é hipócrita,
O anjo afasta a lorota.
O demônio é podre,
O anjo é doce.
O demônio é cruel, 
O anjo é fiel.

Guerra de São Miguel Arcanjo

 Ingridy Nicoli dos Santos
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Teus olhos refletem tristeza,
Até mesmo lágrimas.

Você se sente uma pessoa fraca,
Às vezes abalada.

Tente ser forte,
Apesar das lágrimas escorrerem.

Amar 
Natani dos Santos Reinehr

Se amar é sofrer, 
Então sofrer é amar.

Calar é viver!? 

Viver sempre calado?
Calado, por quê?

Porque estou amando...
Amando você!

Tristeza

Natani dos Santos Reinehr
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Céu

   Lá no céu o sol está a nos iluminar,
   Com os seus raios ultravioletas faz o calor a nós chegar.
   A lua, de noite embelezando o luar
   Com suas 4 fases em andamento.
   Cada dia uma visão diferente,
   Cada dia uma nova sombra ardente.
   As estrelas no céu a cintilar
   Com vossos brilhos a nos maravilhar.
   Um cometa passando ao distante
   E um desejo na mente guardado,
   Apenas na espera para ser realizado…

Flavio Daniel Barancelli Montemezzo
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Quatro elementos

Flavio Daniel Barancelli Montemezzo

Terra…
Água…
Fogo…
Ar…
Os quatro elementos, cada um com seu gênero.
Terra… esse lugar que pisamos.
Água… esse elemento que nos lavamos.
Fogo… que até a comida esquentamos.
Ar… que nos dá vontade de ao horizonte nos levar.
Cada um com sua importância,
E se fundirmos os quatro?
Será que formamos um Charmander marrom que flutua 
no vento?
Bom… Melhor não sabermos, melhor deixar isso só nos 
desenhos…
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   O mundo está esquentando.
   Os raios ultravioletas estão entrando
   E as pessoas no sofá nem aí,
   No vídeo game jogando.

   Esse é um problema sério
   Que deve ser observado.
   Muitos reclamam de tamanho calor,
   Mas não fazem nada para diminuí-lo.

   Todos deveriam dar mais importância.
   O planeta pede socorro
   E só não vai escutar
   Quem estiver o matando.

Aquecimento global

Flavio Daniel Barancelli Montemezzo
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Tempo! Como passa...

Como o tempo é relativo.
Hoje pode tardar a acabar.
Ontem pode ter rápido passado.
Amanhã pode parecer não chegar.

Mas uma coisa é certa…
Viva o presente,
Sonhe com o futuro.
Relembre o passado…

O tempo é uma caixinha de surpresas,
Prestes a estourar,
E ninguém sabe o que dela vai saltar…

Flavio Daniel Barancelli Montemezzo
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   Ame a si mesmo
   Ame aos outros também
   Ame a todos

   Tecnologia
   Esta evolução
   Nas nossas vidas

   O pano limpa
   O chão sendo limpado
   O pó acabado

   Imaginação
   Porta para o avanço
   Dos pensamentos

HaiKais

Flavio Daniel Barancelli Montemezzo
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Pai,
Figura paternal que está a nos acompanhar,
O nosso primeiro professor de futebol.

Pai,
Esse cara tão legal,
Junto com as mães, Deus os lapidou para serem nossos 
heróis.
Não importa se for de capa ou macacão, máscara ou boné.
São os heróis que nos ajudam a crescer,
Que ajudam a formar nosso caráter.

Muitos podem não conseguir dizer mais um “eu te amo”.
Sim, podem! Digam em suas orações, 
Ele está lhe dando proteção, ao lado de Deus.
Agradeça pelo seu pai.
Sejas de sangue ou de coração!

Pai

Flavio Daniel Barancelli Montemezzo
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A arte que é viver...
Tão plena e bela.
As emoções a florescer
A arte seja escrita ou falada,
Mostrada ou desenhada,
O que importa é que as emoções foram mostradas!
Para o consumidor refletir...
Se a vida dele é de acertos
Ou se precisa de um recomeço...
Hoje não é tarde para mudar,
Ontem já passou,
E, amanhã, talvez não chegue a oportunidade.

Arte… Chamada vida!

Flavio Daniel Barancelli Montemezzo
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Para nós, uma tradição.
Para gaúchos de verdade, uma paixão.
Essa bebida ajuda na digestão,
E, tem benefícios para o coração.

Essa erva verdinha do mate,
Pronta para criar novas amizades.
Façam uma rodinha e esquentem a água,
Pois o papo vai rolar.

Com uma cuia em mãos,
E, com amigos na roda,
Está pronta a diversão!

Chimarrão

Flavio Daniel Barancelli Montemezzo
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Alimentação saudável

Frutas, verduras, legumes,
Um mundo alimentício saudável a se descobrir.
Pizza, bolo, chocolate, que delícia!
Deliciosamente perigoso à saúde.
O que custa ser consciente,
Saber que chocolate não faz bem ao corpo nem a mente?

Um prato colorido servido à mesa
Com variação de nutrientes, que maravilha!
Tomate, alface, por muitos no sanduíche tirados,
Mas sabem o mal que estão fazendo
A sua saúde comprometendo.

Comidas saudáveis, por muitos depreciadas,
Mas se abrir a mente
Verá o sabor de um corpo saudável
E uma mente mais ampla para novos sabores, novas 
cores
E principalmente para uma nova vida,
Mais saudável e evolutiva!

Flavio Daniel Barancelli Montemezzo
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Profissões

Flavio Daniel Barancelli Montemezzo

Quando pequenos, sobre as profissões nem sabemos.
Mas, quando crescemos, um pouco, temos de pensar
No que nos formaremos...

Muitas profissões!
Que difícil escolha.
Siga o seu coração e seja uma boa pessoa...

No que trabalharemos, terá em nosso currículo.
Isso que é fundamental para nos contratar,
Mostrar nossas experiências e ajudar a nos valorizar.

Se você for médico, curará pessoas.
Se for bombeiro, apagará incêndios.
Se for cozinheiro, mostrará nas comidas o seu tempero.
Mas, principalmente, se você for gente,
Sejas consciente!
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A alegria de viver,
Cantar, dançar, pular, torcer.
Deixa essa alegria contagiar,
O mundo melhorar
E das pessoas tristes, um sorriso tirar.
O que custa transparecer seu bom humor,
Dar motivos a se alegrar, para quem antes não queria 
viver?
Essa coisa tão plena e bela, talvez incerta
Que nos proporciona a sonhar
Também chamada vida, vivida a amar.
Tenha consideração, todos somos iguais,
Todos temos sentimentos, emoções.
Então, deixe florescer o amor em nossos corações.
Viva! Viver é sonhar! Sonhar é querer viver!

Alegria de viver

Flavio Daniel Barancelli Montemezzo
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Reino

Linhas… Letras… Palavras…
Um imenso mundo a se descobrir,
Com a sua imaginação ajude-o a crescer...
Para o sonho de outras pessoas fortalecerem.

Faça do caderno seu escudo.
Do lápis sua espada.
Do texto escrito sua vitória consagrada.
Dos livros sua morada.
E, não deixe a falta de informação,
Ser a ruína do seu reino imaginário…

Flavio Daniel Barancelli Montemezzo
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Que linda noite!
Com as estrelas a brilhar
Esse suave aroma de fim de tarde
Com as flores a desabrochar

Aquela linda lua ajeitada lá no céu
As constelações se formando
E, essa linda noite, magnífica deixando-nos.

Noite estrelada

Flavio Daniel Barancelli Montemezzo
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Um pirata, em seu barco, navegavas
Sua tripulação, as velas ajeitavam
Até que chegaram numa ilha, atrás de tesouros,
Entraram numa caverna cheia de agouros...

O pirata decidido... entrou com sua tripulação
Mal ele sabia que a cada peça, necessitava um sacrifício.
Pensou… Pensou…

Voltou para o navio sozinho e milionário,
Mas não sabia que a ajuda dos companheiros era 
irrecusável.
Pelo seu tesouro, a tripulação ele sacrificou-o

E, por causa do tesouro, louco ficou...
E no fim… De solidão se matou.

O tesouro da perdição

Flavio Daniel Barancelli Montemezzo
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Em segundos podem se formar…
Em segundos podem acabar…
Em segundos podem virar ódio, amor ou prazer.
Mas, a certeza, é que sentimentos vão ter.

Podem ser bons…
Podem ser ruins…
Você pode não perceber,
Mas seus sentimentos falarão por você.

Trazem amor,
Mas também temor.
Se não cuidarmos,
Eles não vão surgir...
E, em você, uma pessoa fria vai reinar,
Fazendo todos se lamentar.

Sentimentos são bons.
Sentimentos são ruins.
Graças a isso,
Tenho a vida que sempre quis.

Sentimentos

Flavio Daniel Barancelli Montemezzo
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Como o tempo é relativo.
O que para eu é horas,
Para você pode parecer minutos.

A vida é uma caixinha de surpresas.
Às vezes nos guarda muito tempo,
Às vezes nos guarda pouco.

Mas o que importa não é isso,
Mas, sim, o que fazemos com esse tempo...
Se a vida for curta, mas todos os momentos aproveitados,
Para melhorar como pessoa. Então, foi uma ótima vida!

A vida pode ser longa, mas se triste e solitária.
Do que adianta? Com isso, digo:
- Não deixe pra depois o que pode fazer agora.
O tempo é relativo. 
Não sabemos se amanhã teremos as oportunidades que 
tivemos hoje…

Tempo

Flavio Daniel Barancelli Montemezzo
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Os lados da face

Como é engraçado, um pequeno cubo, 
Cada lado uma perspectiva diferente.
De um lado, o São Miguel de Arcanjo empunhando sua 
espada e balança, matando um demônio, 
Demostrando que o bem vence o mal.
De outro lado, a longa vista, uma borboleta.

Por outro ponto de vista, uma folha?
Olha que diferente, a mesma imagem,
Mas, em ângulos diferentes, se torna outras coisas.
Assim é a vida!

A percepção que cada um dá pra ela,
A torna de certo modo.
Na vida, assim como o cubo, se focar na imagem de São 
Miguel de Arcanjo, irá ter como base o bem...
Já na borboleta, o futuro, você fluirá para evoluir.
A folha, o presente, a evolução, a passagem de tempo...

Depende do entorno que dará para a vida
Assim como o entorno que deu para o cubo.

Flavio Daniel Barancelli Montemezzo
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A arte da felicidade

Flavio Daniel Barancelli Montemezzo

A arte de fazer alguém feliz…
Essa arte tão plena e bela…
Para muitos ainda não descoberta,
Seja com um sorriso…. Uma risada…. Uma demonstração 
de afeto.
Tudo isso vale,
Esse mundo tão mágico que purifica sua alma,
Chamado alegria de viver.
Cresça…. Viva…. Floresça,
Deixe fluir em você essa arte que é a felicidade.
Nem sempre sai tudo como queremos.
Então, disso temos que tirar a parte que soma em 
nossas vidas.
Vitórias são grandes conquistas,
Mas derrotas são grandes ensinamentos.
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Como o tempo é relativo.
O que para eu é horas,
Para você pode parecer minutos.

A vida é uma caixinha de surpresas.
Às vezes nos guarda muito tempo,
Às vezes nos guarda pouco.

Mas o que importa não é isso,
Mas, sim, o que fazemos com esse tempo...
Se a vida for curta, mas todos os momentos aproveitados,
Para melhorar como pessoa. Então, foi uma ótima vida!

A vida pode ser longa, mas se triste e solitária.
Do que adianta? Com isso, digo:
- Não deixe pra depois o que pode fazer agora.
O tempo é relativo. 
Não sabemos se amanhã teremos as oportunidades que 
tivemos hoje…

Tempo

Flavio Daniel Barancelli Montemezzo
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Mãe

Joia rara,
Por Deus lapidada,
Esse ser que nos cuida, protege e dá conforto.

Mãe,
Esta mulher maravilhosa,
Eternizada em nossos corações.

Para alguns, não podem mais abraçar,
Mas, saibam que seu amor nunca morrerá.
Lá do céu, ela acompanha cada passo seu...
Guia-te a cada olhar perdido.
Mãe é eterna!

De sangue ou coração,
Cuide dela como ela cuida de você
Seja um filho de verdade!
Ame sua mãe!

Flavio Daniel Barancelli Montemezzo
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O mundo está em desenvolvimento,
Prosperidade,
Será esse o começo?
Evoluir é essencial, não aceitar as diferenças é fatal,
Tanto preconceito nesse mundo que vivemos,
Discriminação, bullying e estereotipar as pessoas,
Esse não é o jeito...
O mundo só irá para frente,
Quando a maldade ficar para trás,
Mas, infelizmente, nem todos são perspicazes.
A maldade anda junto da malícia e más intenções,
A bondade está nos bons corações.
Cuide, cresça, evolua.
Cuidar do mundo, que também é seu...
Não é um favor, mas sim uma obrigação.
Leve essa lição para a vida.

Maldade

Flavio Daniel Barancelli Montemezzo
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Lápis, caneta, borracha e papel.
Escrever, desenhar, pintar.
Uma obra prima criar.
Algo que demonstre seu sentimento, emoção...
Ali, nada mais é que nossos sentimentos e ideias...
Tentar mostrar para o mundo nossa visão de viver!
E esperar ajudar as pessoas, 
Reencontram o caminho do bem.
Damos o nosso melhor ali e esperamos que gostem...
Para muitos, um sacrifício pensar.
Em nossa visão,
Uma benção a nos iluminar.

Inspiração

Flavio Daniel Barancelli Montemezzo
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O mistério desperta curiosidade.
O mistério desperta interesse em saber.
O mistério pode estar dentro de você.

Temos de saber quem somos.
Temos de saber o que sentimos.
A escuridão não pode apagar nossa luz.
Essa luz para sempre tem de brilhar.
Nos nossos corações, ela nunca pode secar.

A escuridão não pode nos pegar,
Contra ela temos de lutar.
O amor não pode morrer,
Isso é o que deixa acessa a chama de viver!

Diga não à escuridão

Flavio Daniel Barancelli Montemezzo
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Para você declamar
Para o lado, a vergonha tem que deixar,
Abrir seu coração
E ao público, causar emoção.

Se seguir os passos,
De como se apresentar,
Sucesso vai fazer
E méritos receber.

Poesias e poemas são lindos,
Se bem declamados,
Em obras de arte estão virados
E os poetas em artistas consagrados.

Declamar

Flavio Daniel Barancelli Montemezzo
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Noite

Toda vez que vou me deitar, 
Penso em você,
Penso como seria, se você
Me olhasse como te olho,
Me amasse como te amo,
Me quisesse como te quero.

Só imagino,
Tamanha seria minha felicidade,
Mas logo a triste realidade 
Volta, 
E tudo que me resta é sonhar 
E esperar, 
Pelo dia em que encontrarei o
Amor recíproco.

Que me ame,
Como a amo, 
Que me cuide como te cuido.

Depois de tudo isso,
Vou repousar,
Pois ao menos em 
Meus sonhos,
Isso se torna realidade.

Michael Alcides Martins de Quadros
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Perfeição

Michael Alcides Martins de Quadros

Há você
Com esses seus olhos
Da cor do oceano.

Com esse seu cabelo
Que parece raios de sol
Da manhã,

Com esse seu sorriso 
Que brilha 
Como as estrelas.

Há você,
Com essa naturalidade
Hipnotizante,
Com esse jeitinho
Só seu.

Há você,
Você é tudo, 
Você é perfeição, 
E perdição,
Você mora no meu 
Coração.
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Amigos eternos,
Que alimentam a 
Nossa imaginação.

Alegram, emocionam, 
E nós divertem,
Com suas linhas 
E Parágrafos.

Há vários gêneros,
Comédia, Aventura,
Romance, Crónica,
Ou um Poema 
Como este.

Enfim os livros 
Eternizam momentos, 
Pessoas e lembranças.

Livros

Michael Alcides Martins de Quadros 
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Chimarrão

Bebida amarga, 
Que perdura a tradição,
Passando de mão em mão,
Aquecendo o nosso coração.

Uma bebida antiga
Que dura gerações,
Hábito que passa,
De pai para filho,
De vô para neto.

Em uma roda, 
Ele passa de mão em mão,
Aumentando a prosa,
Sobre a luz do luar.

O chimarrão,
Mora no gaúcho,  
Está na nossa história,
Marcando nossa cultura,
Gastronomia e literatura.

Michael Alcides Martins de Quadros
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Olá eu sou o caderno, 
Me usam como Diário,
Agenda, ou de um objeto para marcar algo.
Já fui desenhado, escrito, 
Eu sou um mundo de sabedoria
Pois tudo em mim escrito
Fica eternizado em minhas folhas.
Às vezes sou maltratado,
Sou jogado, rasgado, 
Mas nunca deixo de ser fiel 
Ao meu dono.
Nós cadernos temos diversidade 
Entre nós,
A uns mais enfeitados
Outros nem tanto,
Uns tem adesivos
Outros não tem,
Alguns são mais caros
Outros mais baratos, 
Mas nem por isso deixamos de ser fiel.
E assim sou eu o caderno!

Caderno

Michael Alcides Martins de Quadros
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Em seus braços
Encontrei a 
Chama do Mais puro 
Amor.

Em seus olhos, 
Encontrei o 
Sol que ilumina 
Minhas manhãs.

Em sua boca,
Encontrei o mais
Doce e saboroso 
Mel.

E em você,
Encontrei tudo 
Que faltava em 
Minha Vida,
Em você....

Você

Michael Alcides Martins de Quadros
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Te amarei eternamente,
Para até depois do fim,
Te amarei eternamente, 
Na alegria e na tristeza,
Na riqueza e na pobreza.

Só te amarei
Eternamente,
Esse amor é 
Uma chama infinita, 
Que me faz levantar todas 
As manhãs.

Te amarei, 
Te amarei muito,
Nosso amor será 
Capaz de vencer todo e
Qualquer obstáculo.

Te amarei eternamente,
E nada será Capaz de nos separar.

Te amarei!

Michael Alcides Martins de Quadros
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Amor, o sentimento
Mais puro e ingênuo
Que sentimos.
Nos faz sonhar,
Viver e planejar a
Vida com alguém.
Há várias formas de Amor,
O Amor familiar, o Amor de amigos,
E o Amor de um casal.
O Amor é algo
Muito bonito de se sentir,
Mas, se mal-usado, pode machucar.
De uma hora para outra o Amor,
Pode se tornar tristeza,
Um sentimento nada bom de se sentir.
Precisamos amar,
Para sermos amados,
Cuidar para sermos 
Cuidados.

Amo, amar!

Michael Alcides Martins de Quadros
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O sonhador

Era um menino,
Diferente,
Vivia a sonhar...

Seus sonhos tornavam-se textos, 
Poesias e músicas.
Os guardava muito bem,
Pois, sonhavas em um dia,
Mostrar todos para o mundo.

E, assim, ele ia sonhando...
Noite e dia, dia e noite,
Escrevendo e escrevendo,
Só a espera da hora de estes sonhos realizarem-se.

Michael Alcides Martins de Quadros
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O anormal

Michael Alcides Martins de Quadros

Era um anjo preso, 
Dentro de um cristal,
Ele foi condenado,
Por ser diferente dos outros.

Ele via que a monotonia,
Ia destruir seu mundo, 
E acreditava que era
Preciso mais poesia,
Mais música e olhar para a natureza,
E não ver só um amontoado de folhas.

Isso o fez ser diferente,
Do chamado “normal”,
E condená-lo a solidão,
Deixando nele, a esperança
De um dia, não somente
Sua liberdade chegar.

Mas, também a liberdade de pensar,
De ser diferente, de ser feliz do seu jeito.
E, assim ficou o anjo,
Preso só esperando o dia,
Em que a hipocrisia, deslealdade e opressão, 
Sejam diferentes e não ao contrário.
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Estrelas sempre a brilhar,
E um menino a sonhar.
Uma viagem misteriosa fará,
A uma terra distante encontrará.

E uma estrela se apaixonará,
Um menino sonhador sempre a cantar,
E a estrela a brilhar,
E seus sonhos a realizar.

Em um amanhecer, 
A estrela se despede, 
E o menino a sonhar,
Um beijo a mandará.

E ao anoitecer, o menino,
Reencontra a sua estrela,
A brilhar, 
E um romance,
Ao luar recomeçará.

Uma paixão ao luar,
Entre a estrela sempre a brilhar e
O menino a sonhar,
Sua paixão a palpitar,
Uma vida mágica viverá.

O Menino e a Estrela

Michael Alcides Martins de Quadros
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Quando estamos com
A alma cansada e o
Coração triste, a 
Melhor coisa a fazer 
É ir para um cantinho
Só dá gente fechar os 
Olhos e falar com Deus.
Não importa que seja 
Em silêncio, pois ele é o único 
Que consegue ler nosso 
Coração

Coração e fé 

Giovana Souza de Brito
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Eu sem você
Sou só desamor.
Um barco sem mar,
Um campo sem flor.
Tristeza que vai.
Tristeza que vem.
Sem você, meu amor. 
Não sou ninguém.

Amor

Gabriela Camargo Rodrigues
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 Se eu pudesse viajar,
 Viajaria para vários lugares,
 Mas agora só posso imaginar,
 Eu viajando,
 Com um estalar de dedos,
 Poderia me tele transportar,
 Para qualquer lugar, ir bem longe daqui,

 Ir para o Japão, ohayou!
 Ou para a França, bonjour!
 E até para fora desse planeta,
 Para me livrar dos meus problemas, mágoas e tristezas
Poderia só com um estalar de dedos,
 Mas por enquanto só posso imaginar, e as tristezas guardarei 
em meu coração,
 Para que eu possa ser uma adulta forte.
  Mas o melhor lugar para ir, não são planetas ou países.
 Quando morrer, vou ir para um dos melhores lugares do 
mundo o céu,
Lá vai ser onde verdadeiramente serei, feliz.

Vegetando

Mahara Moro Lopes
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Em uma conversa ela me perguntou: 
- Filha quando eu envelhecer, você lembrara-se de eu?
- E quando seu avô falecer, você cuidará de eu? 

Eu te farei a mais bela das mulheres, 
A mais elegante das rainhas, 
Vou te colar em meu coração, 
E irei cuidar de todas as feridas.
 
Quando ficarmos sós, eu e você,
Nessa casa vazia, 
Contar-te-ei histórias para que fique feliz, 
Mesmo que nossos sonhos estejam estragados,
Eu irei te cuidar para se tornar a mais bela das 
estrelinhas. 

Lembra-se de mim?

Em homenagem a minha avó

Maria Eduarda Teles de Souza
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Quem tem um amigo, nesses dias sombrios, 
Para rir, para uma boa risada, 
E se deixar levar para altas gargalhadas. 

Quem tem um amigo à distância, boa e verdadeira, 
Para estar ao lado, e não se ter do lado, 
E passar várias madrugadas no bate-papo...

Quem tem um amigo, e, entre céus e quilômetros, 
Partir por mensagens, madrugadas acordados, 
Viajando pelas conversas embaralhadas... 

Quem tem um amigo sem substâncias e nem circunstâncias, 
Sem estresse e falsidade, com companheirismo e felicidade, 
Ah! Quem tem, mas quem não tem? E quem não teria?!

Amigadíssimo

Maria Eduarda Teles de Souza
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De volta para casa

Quando você da o seu melhor 
Mas não consegue resultado 
Quando você tem o que quer,
Mas não o que necessita 
Quando suas pernas estão bambas
Mas não conseguem descansar
Andando para trás 
Então lágrimas escorrem de seu rosto 
Quando você quebra algo 
E não pode substituir
Quando você ama 
Mas não é correspondido 
Isso pode piorar 
Luzes vão te guiar e você chegará em casa 
Eu irei te ajudar a ser concertado 
Lá no alto ou lá embaixo
Quando você sentir seu amor sair para fora 
Mas se não tentar nunca saberá 
Qual será o preço 

Maria Eduarda Teles de Souza
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As feridas de uma criança

Maria Eduarda Teles de Souza

Não é só porque eu comprei um ban daid que 
Todas as minhas feridas vão sarar
Não é só porque você me dá flores que eu não sinto o cheiro 
do cemitério
Meu coração sangra e está se despedaçando
Como você quis que ele ficasse
Você diz que me ama, quando você simplesmente me ignora 
e conversa com outras garotas 
Coração, coração quebrado 
Assim como migalhas de um delicioso biscoito 
Você é como um ban daid irei usar para cobrir a ferida mas 
terei que tira-lo quando parar de sangrar 
Como um curativo você pode me ajudar?
Diga que me ama
Posso até parece feliz, mas meu coração quebrado espera por 
ti
Sei que só quero aqueles que não me querem 
Mas me sinto bem nesse jogo de tabuleiro.
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Eu moro num maravilhoso mundo de imaginação 
Onde crianças correm brincam e choram 
Olho para o mundo com os olhos cobertos com um pano 
Traindo os que ouviram meus gritos de socorro e choram 
Eu realmente amo tudo em minha volta
Fogo se espelha pelo meu quarto 
Ah meu maravilhoso mundo 
Está difícil de respirar 
Mas tá tudo bem (silêncio)

Mundo de imaginação

Maria Eduarda Teles de Souza
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Meu corpo

Arranque meus olhos, eles viram coisas que não deviam 
Arranque minha cara, ela é desagradável 
Tire meus braços e pernas, eles já não fazem mais nada 
Arranque minhas mãos e as jogue fora 
Arranque meu coração pois ele sente o que não devia 
Tire minha língua pois ela fala coisas que não devia

Eu estou cansado desse corpo
Cansado de tudo e de todos 
Não consigo mais caminhar só.

Maria Eduarda Teles de Souza
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Como achamos o amor

É um ardor no peito
Que queima por dentro.
É uma corrida em disparada
Que acontece no coração.

O mundo está escuro,
Mas tudo pode mudar,
Quando apaixonado
Por um certo alguém está.

Seu mundo colore,
Sua vida alegra.
É como um furacão
Que devasta tudo por onde passa.

Para alguns é bom,
Para outros, nem tanto.
Mas para você posso afirmar,
Que ele é encontrado no olhar.

Anaylluji Cristine Souza de Mello  
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A felicidade é uma farsa

Anaylluji Cristine Souza de Mello  

É uma montanha russa,
Nos faz ir lá em cima
E depois descer até o inferno.

Acreditamos que é preciso passar pelo submundo
Para chegar ao céu,
Mas, por quê?
Para depois cairmos em pedaços?

Prefiro ficar na escuridão
Ao invés de tentar subir à luz,
E cair
Ou me queimar.

A felicidade é um loop infinito,
Onde lutamos por ela
E depois voltamos.
Porém, o tempo que passamos lá em cima
Compensa o sofrimento lá embaixo.
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Amar, 
É como poder se transportar...
Amar sem julgar,
Sem ninguém para atrapalhar.
Amar sem maltratar,
E assim poder ajudar.

Amar para fazer o bem, 
Amar a um alguém,
Amar com o coração, 
Amar com compaixão.

Amar a você mesmo,
Amar o próximo com um beijo.

Amar colocando as necessidades,
Do outro acima das suas.
Amar, pular, dançar e,
Cantar na chuva que cai nas ruas.

Amar é saber aceitar um defeito,
Amar sem procurar um alguém perfeito.
Amar o jeito de falar,
Amar o seu olhar.

Amar

Ingridy Nicoli dos Santos
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É uma angústia que vem sorrateira
E me sufoca com seu vazio,
Me fazendo querer sumir.

É uma dor no peito,
Que me faz sentir tão pequena
Com imensa vontade de gritar.

Mas para que gritar?
Nada mudará.
Por isso, continuo imersa em remédios
Para melhorar.

Me sentindo insuficiente
Porque pessoas rasas demais
Me fazem acreditar
Que não sou boa,
Não sou bonita,
Não sou inteligente.
Pelo menos não o suficiente
Para me amarem
E para ficarem.

Como me sinto

Anaylluji Cristine Souza de Mello
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Dói tanto ver você
E não poder te tocar, te amar.
Dói tanto ver você
E não poder te confessar
O meu amor por você.

Queria que as coisas fossem fáceis,
Mas elas não são.
Então, apenas continuo te amando
E esperando
Que você me ame também.

A dor do amor

Anaylluji Cristine Souza de Mello
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Eu estava sozinha
No escuro,
Você chegou
E iluminou tudo.

Quanto mais eu me aproximava,
Mais forte sua luz ficava.
Foi então que eu percebi,
Você não estava lá para me iluminar,
Mas sim para me queimar.

Portanto,
Eu decidi me distanciar.
É melhor voltar à escuridão
E ficar sozinha,
Do que ficar com você
E continuar me queimando.

A luz em meio à escuridão

Anaylluji Cristine Souza de Mello
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Nos dias de hoje

Anaylluji Cristine Souza de Mello

Nos dias de hoje,
As pessoas não se amam.
Nos dias de hoje,
As pessoas odeiam a si mesmas.

Mas por quê?
Talvez porque a sociedade nos faz acreditar
Que nós apenas seremos amados
Se formos bonitos,
Ou talvez,
Porque as pessoas só amam o que veem.

Não amam almas,
Não amam personalidades,
Apenas amam rostos, corpos.
 “Neste mundo de aparências 
Você só será amado
Se for atraente”.
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Sei que irei encontrar
A beleza em outro olhar,
Pois sei que se precisar
Ao seu lado não poderei estar.

Não quero agradar você,
Estou tentando te esquecer.
Meu amor por você não existe mais,
Não quero mais te querer.

Por um idiota me apaixonei
E em uma história de sofrimento embarquei.
Não queria te odiar,
Mas você não me deu motivos para te amar.

Somos tão diferentes,
Você é um maluco inconsequente.
Nunca se importou com meus sentimentos,
Não deu atenção ao meu sofrimento.

O amor que não deu certo

Anaylluji Cristine Souza de Mello
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Todos têm o direito de amar

Pra que julgar?
Eles só querem amar.
Pra que brigar?
Eles só querem se libertar
Da prisão que é a sociedade,
Que nos força a sermos alguém que não queremos ser.

Deixe de lado seu preconceito.
Deixe eles viverem o amor alheio,
Sem preocupações,
Sem rejeições,
Sem medo de ser,
Sem medo de viver.

Anaylluji Cristine Souza de Mello
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Era uma vez um menino tão belo,
Adorava brincar com seu carrinho amarelo!
Tinha um canarinho colorido
Que era muito querido
E eu avô tinha um
cavalo chamado “caramelo”

Limerique

Cibeli Rocha Gonçalves
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Chimarrão, uma grande tradição
Que aquece o coração
De todo o gaúcho
Então passando de mão em mão
Continuando a nossa tradição

Com uma grande emoção
O gaúcho toma o seu chimarrão
E com um grande sorriso
Vai repassando a nossa tradição.

Chimarrão

Cibeli Rocha Gonçalves
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Você pode cair
Mas também pode levantar
Você pode chorar
Mas também pode sorrir
Você pode gritar
Mas também pode rir

Você pode cantar
Mas também pode recitar
Você pode tudo
Tudo pode você

Você pode...

Cibeli Rocha Gonçalves
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Amizade tem que ser verdadeira
Tem que ser pra vida inteira
Tem que ser sincera e companheira
Não falsa e ligeira

Amizade tem que ser com amigo
Amigo verdadeiro
Que não te abandone
Por qualquer contexto

Amizade

Cibeli Rocha Gonçalves
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Preconceito

Preconceito é uma palavra 
Na verdade, é um defeito 
É o antônimo de respeito.
  
As pessoas não se conversam mais,
Só por serem diferentes.
Acho que vou começar a chamar isso de monstro,
E não mais de gente...

Ana Caroline Lodi Ferreira
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Flores

Eduarda da Rosa Fischer

Há flores em todos os lugares;
As rosas são formosas;
E as orquídeas harmoniosas;
 
O girassol,
Com as cores do sol.
A flor do maracujá com vida,
E muita colorida.

Bom temos diversas espécies e cores;
De diversas flores.
As flores são meigas e criam emoção;
E dividem com o coração.
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Se amar é sofrer, 
Então sofrer é amar.

Calar é viver!? 

Viver sempre calado?
Calado, por quê?

Porque estou amando...
Amando você!

Amar 

Natani dos Santos Reinehr



227

Diga não à escuridão

O mistério desperta curiosidade.
O mistério desperta interesse em saber.
O mistério pode estar dentro de você.

Temos de saber quem somos.
Temos de saber o que sentimos.
A escuridão não pode apagar nossa luz.
Essa luz para sempre tem de brilhar.
Nos nossos corações, ela nunca pode secar.

A escuridão não pode nos pegar,
Contra ela temos de lutar.
O amor não pode morrer,
Isso é o que deixa acessa a chama de viver!

Flavio Daniel Barancelli Montemezzo
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Desenhos
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Maria Eduarda Teles de Souza
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Maria Eduarda Teles de Souza
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Michael Alcides Martins de Quadros
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Michael Alcides Martins de Quadros

Michael Alcides Martins de Quadros
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Natani dos Santos Reinerhr
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Natani dos Santos Reinerhr
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Natani dos Santos Reinerhr
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Natani dos Santos Reinerhr
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Natani dos Santos Reinerhr
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Natani dos Santos Reinerhr
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Natani dos Santos Reinerhr
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Natani dos Santos Reinerhr
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Escola de Vida 
do Hospital 
São Vicente de Paulo
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• Alisson Antônio Zuchi, 16 anos, residente em Marau – RS.
• Ana Vitória Tormes de Lima, 07 anos, residente em Palmeira 
das Missões – RS.
• Beatriz de Borba Gomes, 07 anos, residente em Guaporé – 
RS.
• Bernardo Lanfredi, 05 anos, residente em Erechim – RS.
• Eduarda de Carvalho Ribeiro, 17 anos, residente em Capão 
Bonito – RS.
• Eduarda Siveris Fagundes, 13 anos, residente em Frederico 
Westphalen – RS.
• Emanuel dos Santos, 11 anos, residente em Carazinho – RS.
• Emanuelle Caroline Floriano Salvia, 10 anos, residente em 
Carazinho – RS.
• Gabrielli Despessel de Lara, 09 anos, residente em Palmeira 
das Missões – RS. 
• Isabela de Deus Federici, 05 anos, residente em Sarandi – RS.
• Jennifer Valéria Mattioni da Motta .........
• Joaquim Giacomeli, 04 anos, residente em Barão de Cotegipe 
– RS. 
• Kauã Camargo, 09 anos, residente em Passo Fundo – RS.
• Ketlin Martins Duarte, 12 anos, residente em Carazinho – RS.
• Leonardo Manfroi Zancanaro, 13 anos, residente em Mato 
Castelhano – RS.
• Liandra Viaceli Agazzi, 06 anos, residente em Vacaria – RS.

Alunos da Escola de Vida 
participantes do projeto 
identificando talentos
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• Luana da Silva de Quevedo, 19 anos, residente em Soledade 
– RS.
• Luiza Sella Bueno, 04 anos, residente em Palmeira das Mis-
sões – RS.
• Maria Clara Bottin, 11 anos, residente em Faxinal dos Gue-
des – SC.
• Michel Dill, 09 anos, residente em Aratiba – RS.
• Miguel Haslinger Resmini, 07 anos, residente em Concórdia 
– SC.
• Milena Maria Shamoveber Mariani, 11 anos, residente em 
Chapada – RS.
• Nicoli Strack Andreatto, 05 anos, residente em Frederico 
Westphalen – RS.
• Pietra Rafaela Cadore, 07 anos, residente em Barão de Cote-
gipe – RS.
• Quetlin Hoffman Flores, 13 anos, residente em Palmeira das 
Missões – RS.
• Rodrigo Tessori, 17 anos, residente em Viadutos – RS.
• Roger Flores Siqueira, 10 anos, residente em Eugênio de Cas-
tro – RS.
• Suelen Prandi Machado, 11 anos, residente em Lagoa Ver-
melha – RS.
• Suzana Dolne, 20 anos, residente em Estação – RS. 
• Tanieli Terezinha Polese, 14 anos, residente em Estação – 
RS.
• Vanessa Gabrieli Revers, 18 anos, residente em Barão de Co-
tegipe – RS.

OBSERVAÇÃO

Nesta edição do livro Cultivando Talentos, não vamos colocar fotografias dos alu-

nos da Escola de Vida, pois, nem todos os pais autorizaram a publicação.
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Textos
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Eu não tenho nada de bom pra falar, porque apesar de 
conhecer umas boas pessoas, umas se foram. Sorte das que fi-
caram bem e estão felizes com a família delas. Fico muito feliz 
por ter alguns que tenham passado por isso e tenham voltado 
à vida normal ou quase vida normal de novo. 

Eu tinha apenas 12 anos, era 2014 e então na terça feira, 
18 de fevereiro passei mal na Educação Física. Na terça se-
guinte, novamente. Então fui pro hospital São Paulo de Lagoa 
Vermelha e logo após consultar com o clínico geral do plan-
tão, ele chamou minha mãe pra falar da sua suspeita sobre 
eu estar com leucemia. Então eu internei e em três dias fui 
mandada pra Passo Fundo pra fazer mais exames e confirmar 
a leucemia e começar fazer quimioterapia. 

Então foi em 2014 que começou a luta! Por dois anos e 
meio fiz quimioterapia com a dúvida e a esperança de me 
curar e não precisar transplante de medula. Até que em 16 
de maio de 2017 fui a Porto Alegre internar pra fazer o tal do 
transplante. E em 31 de maio (2017) eu fiz o transplante de 
um doador mineiro. 

Tudo foi uma maravilha depois do transplante, na verda-
de não uma maravilha, mas foi tranquilo. Até que se passa-
ram 6 meses, que começou a diminuir o quimerismo, isto é, 
a medula do doador começou a baixar e baixar e baixar... Até 
que hoje em dia de 100% está uns 5% ou 7%, talvez menos. 
Mesmo apesar do doador, como ótima pessoa que é, ter do-
ado a medula duas vezes. A primeira, foi no começo de 2017 

Eduarda de Carvalho Ribeiro

Eduarda de Carvalho Ribeiro
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pro transplante, depois, pra repor a medula pra ver se ela não 
se perdia, o que não adiantou. O que é uma pena! Mas ele fez a 
parte dele. Seria melhor se ele tivesse se recusado da segunda 
vez, ou eu tivesse recusado. Mas o passado não muda não é 
mesmo? O que passou já foi e não tem nada que a gente possa 
fazer.

(Se eu tivesse a chance de voltar ao passado, esse seria 
o momento, porque guria mais linda eu não conhecia não, 
guria mais feliz acho que também não. Então até agora não 
pude ver nenhum benefício neste transplante para mim, pelo 
menos porque eu estava muito bem antes dele.)

Conheço sim, pessoas que já fizeram transplante de me-
dula e estão muito bem, muito raramente vão em consultas, 
só como acompanhamento a cada 6 meses ou 1 ano. Mas como 
eu disse estão muito bem, as coisas deram certo pra eles e eu 
fico feliz por eles estarem bem. 

Nem tudo está perdido, mas eu também gostaria de estar 
melhor que estou. Não, eu não estou tão mal assim! Na verda-
de eu estou bem SEM DOENÇA, mas ainda triste por tudo isso 
e por já terem se passado cinco anos e meio e ainda não aca-
baram os remédios. Sim, estou sem quimioterapia já faz um 
bom tempo, mas outros muitos remédios ainda permanecem, 
como o corticoide que é uma porcaria que se acostumou no 
meu corpo e tá difícil de querer sair. 

Terça-feira, 4/6/19
Espero que no próximo ano eu possa ter uma coisa mais 

feliz pra contar. 
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Meu nome é Alisson Antônio Zuchi. Eu tenho Osteosarco-
ma. Quero dizer “tinha” um tipo de câncer que afeta os ossos, 
que no meu caso, aconteceu no braço direito.

Vou contar um pouquinho dessa longa jornada da vida 
de um paciente oncológico e como um adolescente de quinze 
anos consegue superar todos os obstáculos e não pirar a pon-
to de explodir.

No dia vinte e sete de setembro de dois mil e dezoito eu 
acordei pela manhã, escovei os dentes, tomei café e fui para 
a escola, como todo o adolescente faz. Eu só não pensei que 
naquele dia minha vida iria muda!

Na escola tinha Educação Física e quem me conhece sabe 
que eu não gosto muito de esportes. Pois justamente uma 
bola salvou minha vida! Ganhei duas boladas no braço direi-
to. Parecia que a pessoa que fez isso me odiava, mas pelo con-
trário…

Comecei a ter muitas dores no braço e como todo mundo 
faz, recorri a uma farmácia para comprar um remédio para 
dor, mas esses, não adiantaram. A situação só piorava!! Fui 
em um médico e ele então sugeriu uma ressonância magné-
tica. Quando fui mostrar os exames para o Dr. Brandão achei 
que não era nada, mas quando eu e minha mãe sentamos na-
quelas cadeiras, “o chão” caiu totalmente.

Eu fiquei sem ação e minha mãe, desesperada, pois não 
pensávamos que de uma bolada poderia acontecer isso. Como 
o mais novo da família poderia ter câncer?

Minha história

Alisson Antônio Zuchi
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Então, o médico nos encaminhou para o Centro Oncoló-
gico Infantojuvenil do Hospital São Vicente de Paulo, de Pas-
so Fundo. O meu pai perguntava por que nós estávamos cho-
rando, pois dizia que não iria ser nada. Mas quando entramos 
no local, “a ficha caiu” e ele viu que não era aquilo que estava 
pensando.

Fiz a consulta, tive que refazer todos os exames. Me ju-
diaram muito naquele dia! E o mais desesperador de tudo 
aquilo, era que os médicos achavam que eu tinha Linfoma e 
que podia ter em todos os ossos.

Mas como meu santo é forte… Eu só tinha no local e isso 
já me deixou mais aliviado.

Logo em seguida eu internei para começar as quimiote-
rapias. Internei no Posto 2. Um lugar maravilhoso! Eu sou to-
talmente grato a todos que trabalham nesse Posto, pois me 
deram muito aconchego e carinho que me deixavam despre-
ocupado com os meus problemas. Pessoas que eu vou levar 
para a vida toda. E nunca vou esquecer de uma frase dita por 
uma enfermeira: “Viva um dia de cada vez!” Porque dentro 
do hospital é um dia de cada vez. Hoje você está bem, mas 
amanhã…

Eu passei por sete procedimentos cirúrgicos até agora. 
Vou falar que na primeira cirurgia foi um pouco difícil. Como 
um adolescente não gosta de mostrar as suas partes íntimas 
para as pessoas, foi um pouco constrangedor naquele mo-
mento. Mas fazer o quê?

Às vezes eu agradeço por ter acontecido isso comigo, por 
que eu fui um espelho pra muita gente. Não querendo me ga-
bar, mas fui forte pra caramba. E nunca desanimei, porque eu 
tinha a minha família que estava sofrendo e eu tinha que me 
manter firme. E eu agradeço a Deus por ser assim. Agradeço 
aos meus médicos que não negaram esforços para que tudo 
desse certo. Hoje agradeço ao Marcos Nunes, Marcelo Cunha, 
Caroline Fincatto, Pablo Santiago e João Isidro.

E para você que está lendo, um recado: “Não fique recla-
mando por qualquer coisinha. É só ficar em um hospital que 
você vai mudar totalmente o seu jeito de pensar. Porque ali 
dentro a vida é mais importante do que tudo.”
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E para terminar esse texto com motivação, digo que a 
melhor coisa dessa “droga” toda, é poder reviver novamente.
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Olá! Sou uma garota de 13 anos de idade, chamada Edu-
arda.

Eu sempre escutei histórias semelhantes a doenças e ca-
sos especiais de outras garotas, mas eu nunca imaginei que 
no ano de 2019 me juntaria também a um caso tão especial.

No dia doze de março de dois mil e dezenove descobri 
um caso muito especial em minha vida. Descobri esse caso no 
Hospital Divina Providência em Frederico Westphalen.

Depois de descobrir esse caso, fui encaminhada para o 
Hospital São Vicente de Paulo em Passo Fundo.

Passei por duas cirurgias. Uma de quatro horas e meia no 
dia treze de março, às 14 horas e a segunda, durou seis horas 
e meia, realizada no dia vinte e três de março, das 07 horas às 
13 horas e 30 minutos.

Tirei grande parte do tumor que estava localizado na ca-
beça. Esta é a minha história até agora.

Essa é a minha história!

Eduarda Siveris Fagundes
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Meu nome é Gabrielli, tenho 8 anos. Gosto muito de brin-
car de esconde – esconde com meus amigos.

No final do pré eu precisei ficar internada no hospital 
para tratamento de leucemia. Eu não gostava das injeções, 
eram muito doídas. O que eu mais gostava no hospital era de 
brincar e estudar. 

Fiquei muito tempo sem ir para a escola na minha cidade. 
Este ano fui para o 3º ano e voltei para a escola. Já sei ler. É 
muito bom saber ler e escrever.

O tratamento deu certo e eu estou feliz.

Gabrielli

Gabrielli Despessel de Lara
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Beatriz de Borba Gomes

Meu nome é Beatriz de Borba Gomes. Tenho 7 anos. 
O nome da minha mãe é Sandra. Moro em Arvorezinha.
Eu gosto de brincar. Gosto de comer lentilha.
Gosto do meu pai Robson.
Não gosto de comer salada.
Eu estudo no 2º Ano da Escola Municipal.
Também gosto do Beto.

Beatriz de Borba Gomes
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Miguel

Miguel Haslinger Remini

Meu nome é Miguel, tenho 7 anos. O nome da minha mãe 
é Sandra e do meu pai é Marcelo. Meu tratamento foi feito no 
Hospital São Vicente, eu tinha sarcoma na “goela” *. Internei 
várias vezes, sempre viajando de Concórdia até Passo Fundo 
para fazer o tratamento.

Eu gostava de ficar no hospital. Faz um ano que terminei 
o tratamento e agora eu estou bem.

Estudo no 1º ano, estou aprendendo a ler e escrever e es-
tou feliz.

 
* Sarcoma de Ewing: Neoplasia maligna do tecido conjuntivo e teci-

dos moles do tórax.
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Eu me chamo Pietra, tenho 7 anos. Moro com o papai, 
com a mamãe e meus manos Júlia e Gabriel.

No turno da manhã, de segunda a sexta-feira fico com 
minha vovó Lili e de tarde, vou à Escola. Estou no Segundo 
Ano. Adoro estudar, brincar, assistir desenhos e ficar com mi-
nha família.

Tristeza comigo não tem vez.

Pietra

Pietra Cadore
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Jennifer Valéria Mattioni da Motta

Meu nome é Jennifer Valéria Mattioni da Motta, tenho 13 
anos. Estou curada de um Linfoma não-Hodgkin. Sou de São 
Luiz Gonzaga, terra missioneira, que faz parte dos Sete Povos 
das Missões. Berço de muitos artistas.

Sou muito alegre e amo minha família. Gosto muito de 
estudar e me dou muito bem com os números.

Tenho uma doença muscular que me fez perder os movi-
mentos e o equilíbrio. Com isso, parei de caminhar aos 7 anos, 
mas nada me fez perder o sorriso e a vontade de viver.

Amo a vida!
Agradeço aos médicos, Dr. Pablo, Dr. Marcelo e Dra. Caro-

line e toda a equipe do Hospital São Vicente de Paulo. Muito 
obigada!

Jennifer Valéria Mattioni da Motta
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Eu sou o Emanuel dos Santos. Moro em Carazinho. Adoro 
brincar com meus animais, com meus amigos e com minha 
namorada. O meu pai sabe que eu tenho uma namorada. Ela é 
muito gata… é a minha Mãe.

Eu gosto de assistir vídeos no YouTube. Eu gosto de fute-
bol, de skate e de bicicleta. Também gosto de pizza de borda 
recheada, de calabresa e moda da casa. Gosto de jogar vôlei, 
de ir na rua, de ir na escola e de cantar hinos.

Eu tenho dez anos e tenho uma mana.
Gosto de jogar Free Fire e Clash Royale. Adoro!!!

A minha vida

Emanuel dos Santos
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Sou o Kauã, tenho 9 anos e moro aqui em Passo Fundo. 
Estou em tratamento na oncologia porque tenho a minha 
imunidade muito baixa. Meus médicos são o Dr. Pablo e a Dra. 
Carol.

Gosto de vir na Escola aqui do Hospital e no Centro On-
cológico. A secretária Juviane é muito querida e trata muito 
bem as pessoas.

Estudo no Benoni Rosado e amo aquele colégio. Adoro jo-
gar futebol, mas eu não posso por causa dos meus problemas. 
Mas um dia eu vou jogar futebol e vou ficar bem!

Kauã

Kauã Camargo
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Era uma vez um rio. Aquele rio era um abrigo para os 
peixes.

Em um dia de verão, fazia muito calor, quando a gota 
acordou e viu que o rio estava secando e ela ficou apavorada. 
E ela disse:

— Minha nossa, o que é isso? Está acabando a água do rio! 
Preciso fazer alguma coisa para ajudar!

Então, ela evaporou com suas amigas gotas e voltou em 
forma de chuva. Assim, o rio começou a encher novamente, 
ajudando a manter a casa dos peixes.

A nuvem e a gota

Leonardo Manfroi Zancanaro
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Era uma vez uma pomba azul. Ela era especial por causa 
de sua cor azul. A lenda dela é assim:

Diz que se nós pegarmos uma pena dela, vamos ter o po-
der do céu.

Um dia ela foi voar. Pousou em uma árvore da floresta e 
um caçador mal humorado pegou a pomba azul e deu para 
seu filho. O nome dele era Roberto. Ele era um menino inteli-
gente, bem arrumado e bonito. Ele tinha quinze anos.

O pai dele pegou a pomba e trancou-a na gaiola. Ela mu-
dou de cor. Ficou preta, porque ficou triste.

Roberto pegou um livro na biblioteca e leu. O livro dizia 
que quando a pomba ficasse triste ela ficava preta e o som 
dela era assim: OH, OH, OH. O livro dizia ainda que só existiam 
três pombas azuis espalhadas pelo mundo e que a cor azul 
servia como camuflagem, assim ninguém conseguiria matá
-la.

Com essa descoberta Roberto foi correndo para casa, pas-
sou pelo pai depressa e foi ver a pomba. Pensou que soltando 
a pomba, a mesma voltaria a cor normal. Pediu para o pai, 
mas ele não deixou.

Certo dia, o pai de Roberto ficou tão, mas tão doente, que 
se arrependeu de ter prendido a pomba azul. Quando melho-
rou, soltou a pomba, fazendo as pazes com ela. Assim, a pom-
ba ficou azul novamente.

Com o tempo o pai de Roberto construiu uma casa para 
os pássaros, cheia de ninhos. A pomba azul morou ali e colo-

A Pomba Azul

Leonardo Manfroi Zancanaro
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cou cinco ovos. Sendo assim, existem hoje oito pombas azuis 
no mundo.

Moral: Não devemos aprisionar os pássaros para eles não 
perderem sua identidade.
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Luana

Luana da Silva de Quevedo

Meu nome é Luana da Silva de Quevedo, tenho 19 anos, 
sou de Soledade.

Há quase dois anos descobri que sou portadora de uma 
doença inflamatória de origem autoimune, o Lúpus. Doença 
pouco conhecida e que não tratada pode ser muito perigosa, 
levando o paciente até o óbito.

Bom, eu fui diagnosticada com Lúpus quando de repente 
minhas plaquetas caíram repentinamente para 44 mil, e en-
tão comecei a sentir dores horríveis no corpo. Então foi onde 
tudo começou. Foram dois meses fazendo exames e mais exa-
mes. Passava mais tempo no hospital do que na minha casa e 
cada dia pior, com mais dores, não conseguia comer até que 
então veio o diagnóstico. Não vou mentir quando ouvi da 
boca do meu médico que eu estava com Lúpus senti que meu 
chão desabou, pois não iria ser nada fácil para eu me adap-
tar com todas aquelas mudanças repentinas. Uma pessoa que 
sempre amou sol, naquele momento foi proibida de se expor 
a ele, pois ele ativa minha doença. Sempre fui uma menina 
que não parava nunca, dançava, estudava, trabalhava, toca-
va violão e tantas outras coisas. Vi tudo isso se distanciar de 
mim de maneira horrível. Me senti incapaz, entrei em estado 
de choque. Desde aquele momento eu teria que parar minha 
vida? Era só o que me questionava todos os dias. O choro era 
incontrolável. Pessoas me perguntavam como eu havia pega-
do essa doença, sem ao menos saber que o Lúpus é um erro 
genético e que não se transmite. Vi pessoas próximas de mim 
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perguntando: “Mas você sabe que teu sonho de um dia ser 
mãe acabou né? Que quem tem Lúpus não pode engravidar.” 

Bom e foram tantas outras coisas que as pessoas me fa-
lavam que machucava tanto. Então resolvi começar a tirar 
minhas duvidas com os médicos, com pessoas de outras ci-
dades que também são portadoras de Lúpus e pude entender 
que sim, é possível ter uma vida quase normal, sim eu posso 
futuramente engravidar, sim futuramente eu poderei parar 
de tomar remédio por um tempo pois descobri que minha do-
ença tem momentos que ela está ativa e momentos que ela 
“adormece” como falamos.

Acredito que não é à toa que o Lúpus escolhe em 90% as 
mulheres, porque nós somos fortes.
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Maria Clara Bottin

Sou Maria Clara Bottin, tenho 11 anos, sou filha de Eloi 
Bottin e Ana Maria Miglioranza.

Um certo dia…
Foi em janeiro de 2012, que descobrimos que eu estava 

com uma doença chamada Leucemia (LLA). Dia 19 de janei-
ro internei no Hospital São Vicente de Paulo para uma longa 
batalha.

Foi um grande susto para toda a minha família. Fiz qui-
mioterapia e várias internações. Meus Doutores foram Pablo 
Santiago e Marcelo Cunha. Tive que ficar em isolamento para 
não ter contato com bactérias.

Minha mãe foi minha companheira sempre. Meu pai ti-
nha que conciliar hospital e o trabalho, mas assim que podia, 
estava presente.

Tivemos muita ajuda de nossa família, amigos e pessoas 
que nem conhecemos. Foram dois anos e meio de medicações. 
Entrei em remição. Estava bem. Vínhamos a cada seis meses 
para consultar. Em setembro de 2018, como estava tudo bem, 
o Dr. espaçou mais as consultas, que seriam uma vez por ano.

Mas em janeiro de 2019 não estava me sentindo muito 
bem. Foram feitos alguns exames e outra vez constatado a 
recidiva tardia da doença. Estou em tratamento novamente 
no HSVP. Será uma longa batalha, mas com fé em Deus e nos 
médicos, sairei dessa.

Maria Clara Bottin
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Chegando na reta final do ano letivo, várias provas, ati-
vidades e exames para ver se poderíamos continuar com as 
atividades do Turno Integral ou não.

Enfim chegaram as férias e eu e minha família fomos via-
jar para o Paraná, na casa da minha vó, depois para a praia 
de Guaratuba, Ilha do Mel, Changrilá e Coroados. Quando 
estávamos na casa da praia a Secretária de Saúde de nosso 
município ligou para dar a notícia de que o exame que eu ha-
via feito tinha dado alterado, mas não nos falou o que seria. 
Apenas disse que quando retornássemos era para irmos até o 
Centro de Saúde para conversarmos.

Então a preocupação veio, a ansiedade também e em fun-
ção disso, acabamos antecipando a volta pra casa.

Chegando em casa, eu e meus pais fomos falar com a Se-
cretária de Saúde. Fui encaminhada para uma consulta com 
o Dr. Marcelo e ele me encaminhou para a Oncologia e desco-
brimos que eu tinha plaquetas baixas.

A partir desse momento eu vim a ter algumas restrições. 
Não podia andar de bicicleta, não podia fazer Educação Físi-
ca… Então mudou totalmente a minha rotina.

Foi difícil, mas lá na Oncologia acabei fazendo amigos, 
convivendo com as professoras, médicos, enfermeiras, que 
me passaram confiança para eu enfrentar essa fase difícil.

Hoje consigo lidar com esse problema com mais faci-
lidade. Sei que não posso desistir ou me desesperar com os 

Fé e autoestima

Milena Maria Shamoveber Mariane
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problemas e com as dificuldades, mas sim enfrentá-los com 
confiança, fé e autoestima, sem jamais desistir.
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A vida é uma peça, um quebra-cabeça, que muitas vezes 
achamos que sabemos como montá-lo. Não tem graça quan-
do não damos valor para aquele quebra-cabeça, mas aí acha-
mos que é a última peça a montar e “que susto”, não dá certo. 
Aí as peças começam a se embaralhar, formarem obstáculos, 
darem problemas e dificuldades. A vida parece desabar. O 
quebra-cabeça se desmonta todo e a gente diz: “Por que meu 
Deus, tem que ser assim?” Não queremos aceitar. Mas com o 
passar do tempo e com os pensamentos em ordem, a gente 
vai achando as pecinhas e tirando conclusões que, as vezes é 
em meio ao sofrimento e a dor, que aprendemos a dar valor a 
tudo o que temos e a quem somos.

Muitas vezes somos ingratos, mas aí vamos achando as 
pecinhas que vão nos ajudando a remontar nosso quebra-
cabeça com mais humildade, sabedoria e o mais importante, 
dando valor à vida, independente de como ela seja. E acima 
de tudo, buscando a cada dia ser feliz.

A vida é um quebra-cabeça

Milena Maria Shamoveber Mariane
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 Em uma cidadezinha pequena morava uma garota cha-
mada Isabel.

  Isabel sofria muito bullying na escola. Ela sempre per-
guntava para Deus por quê a tratavam daquele jeito. Então 
ela começou a ignorar a todos que a tratavam mal. Todo 
mundo percebeu que ela não se importava mais com o que 
eles diziam. 

Um dia uma guri que “zuava” ela, foi falar com ela e disse: 
- Por que você não se importa mais quando a gente te 

“zoa”?
Isabel respondeu:
 - Porque não me sinto mais mal com o que vocês falam, 

apenas confio em Deus e não me deixo levar por isso!
  Então ele saiu e ficou pensando: “Por que eu fiz isso? 

Zoar uma menina por ser do jeito que ela é!”
  Depois de horas querendo achar um jeito de se descul-

par, então ele foi até ela pedir desculpas. Ela aceitou suas des-
culpas e os dois conforme o tempo, viraram melhores amigos! 

Fim!
Essa é uma história para quem sofre bullying. Não dê bola 

para o que os outros falam, apenas confie em Deus!!

O sentido da vida

Quetlin Hoffman Flores
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O Futuro da Humanidade

Atualmente a humanidade vem desenvolvendo muitos 
métodos para melhorar a vida de quem morra no planeta. 
Porém estamos longe de nos tornarmos uma civilização de-
senvolvida e civilizada, por conta de diversos fatores como a 
grave falta de desenvolvimento em alguns lugares do mundo 
por exemplo, a África, que sofre com a grave falta de alimen-
to.

Mas isso pode ser minimizado com o consentimento de 
cada um. Se cada um não gastar mais que o necessário, pode-
mos ter alimento para gerações.

Outro problema que está se agravando muito também, é 
a poluição no planeta. Isso se deve à falta de cuidados princi-
palmente de empresas que não sabem como se desfazer dos 
restos de seus produtos, muitas vezes jogando esses restos 
em rios, lagos ou no mar, fazendo com que muitas espécies 
de animais morram, diminuindo ainda mais a diversidade de 
animais que possuímos no planeta.

Por isso, a ciência vem evoluindo cada vez mais para po-
dermos encontrar uma nova “Terra”, para podermos morar e 
manter a humanidade viva, isso se antes disso ela mesmo não 
se destruir. Principalmente por causa de conflitos entre paí-
ses que possuem armas químicas, que podem destruir nosso 
planeta em uma possível guerra.

Então torcemos que em Alpha Centauri, a estrela mais 
perto da Terra depois do Sol, o seu sistema solar possa abri-
gar vida, ou se não for possível chegar em Alpha Centauri, po-

Rodrigo Tessori
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demos até mesmo colonizar Marte, projeto que a NASA vem 
trabalhando e seria muito mais viável para a humanidade, 
sendo que o tempo de viagem atualmente é de cerca 6 meses, 
tempo que podemos diminuir conforme a nossa tecnologia 
evolui.

Assim, poderíamos recomeçar nossa vidas da forma cer-
ta. Pena que nós nem estaremos vivos até isso acontecer, tal-
vez nossos netos vejam ou nem eles vejam, pois a humanida-
de possa ter ela mesmo destruído com o planeta e teve tempo 
de sair dele.
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Rodrigo Tessori

Rodrigo Tessori

Contarei um breve resumo sobre o que eu já passei com 
16 anos.

Atualmente estou fazendo p acompanhamento do trata-
mento de um câncer, porém já passei por alguns outros pro-
blemas, antes de chegar onde estou. Desde pequeno tenho 
alguns problemas de saúde, porém nada tão grave quanto 
um câncer. Por exemplo, desde pequeno tenho problema no 
ouvido e com isso, não posso entrar em piscinas ou mesmo, 
tomar banho sem nenhuma preocupação. Pois se entrar água 
no meu ouvido, tenho o risco de perder a audição, o que me 
preocupa muito.

Mesmo podendo perder a audição e tendo passado por 
um câncer, aprendi a me manter firme, sempre com autoes-
tima boa, pois se nos deixarmos levar pela tristeza, acabare-
mos entrando em depressão e isso leva você a se distanciar de 
tudo e de todos.

Então, nos mantermos felizes é a chave para passar por 
qualquer barreira.

Depois de algum tempo de manter o problema do meu 
ouvido estável, veio o pior dia da minha vida: o dia do diag-
nóstico do câncer. Eu chorei o dia inteiro, pois foi uma forte 
“pancada”. Porém, o tratamento foi mais tranquilo do que eu 
imaginava, pois durante as quimioterapias eu não passava 
mal. Então no decorrer dos meses eu me acostumei com a 
rotina de estar toda a semana no hospital ou no ambulatório. 
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Com isso, o tempo foi passando, os resultados do tratamento 
foram surgindo efeito positivo.

E agora, depois de um ano, depois da última quimiote-
rapia, eu estou saudável, porém ainda não voltei a ritmo de 
antes do tratamento por conta do cateter. Por isso, ainda não 
posso voltar a praticar esportes, como jogar futebol, basque-
te, vôlei, entre outros, pois tem seus riscos.

Mas, mesmo assim, do jeito que estou, eu me sinto feliz, 
pois tenho meus sonhos e quero realizá-los.  
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Me chamo Suzana Dolne, tenho 20 anos, moro em Esta-
ção, RS.

Minha mãe se chama Marlene e meu pai Juarez Dolne.
Descobri minha doença em 2014, tinha 14 anos de ida-

de. Estava na escola EEEF Emílio Tagliari. Era integrante da 
Orquestra, onde tocava violino. Isso tudo começou quando 
eu ficava internada, com muitas dores na cabeça... Até que o 
médico pediu para eu ir fazer uma ressonância em Erechim. 
Aí sim, descobri que tinha um câncer no meu cérebro.

Começamos imediatamente com as cirurgias. Foram qua-
tro. Um grande período com rádio e quimo. Fiquei de 2016 até 
2019 sem rádio, pois, sempre com acompanhamento médico.

Em fevereiro de 2019 começou a luta de novo, pois foi 
onde fiz a última cirurgia na coluna cervical, onde fiz 33 se-
ções de rádio e agora me sinto melhor.

A Rosa

Suzana

Suzana Dolne
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A rosa

Rosas sempre nos alegrando, enfeitando e fazendo a vida 
das crianças, jovens e adultos ficarem mais leves e perfuma-
das. Elas despertam olhares e sorrisos.

As rosas representam o amor, a amizade. Trazem a cer-
teza que devemos cuidá-las para sempre ficarem mais belas 
e cheirosas, pois a rosa é como um tesouro que achamos e 
cuidamos com carinho.

Suelen Prandi Machado
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Olá, para quem não me conhece eu me chamo Taniele Po-
lese, tenho 14 anos. Passei por muitos problemas, mas agora 
para quem me viu antes, eu estou muito bem. Espero melho-
rar cada vez mais.

Eu estava bem, não sentia nada, mas no posto me enca-
minharam para fazer exames, me falaram que era anemia. 
Depois dos exames fui encaminhada para Passo Fundo por-
que eu não estava enxergando. Fiz todos os exames e o mé-
dico falou para minha mãe que eu iria começar a fazer qui-
mioterapia. 

Eu, Taniele!

Taniele Terezinha Polese
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A minha mãe me contou depois que eu tinha um peque-
no tumor na cabeça. Foi muito difícil, mas eu pensei que iria 
vencer. E então comecei o tratamento com quimioterapia e 
radioterapia. Depois de um tempo fui para casa e o tratamen-
to deu tudo certo.

O tratamento foi um sucesso, mas eu não posso mais en-
xergar, isso para mim é muito difícil, ainda mais na escola.

Meu maior sonho e voltar a enxergar. Imagino um dia eu 
correndo em direção aos meus pais e dizendo:

- Pai! Mãe! Eu voltei a enxergar!
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Um certo dia uma menina sai de casa em busca de muitas 
coisas legais para fazer. Começou a viajar pelo mundo e co-
nhecer coisas novas.

Viajou a Paris e conheceu vários lugares turísticos que 
havia lá.

Semanas depois, voltou para casa, contou aos seus ami-
gos sobre os lugares que tinha conhecido na Europa, espe-
cialmente na França. E já tinha planos de ir viajar novamente, 
mas achou melhor focar nos estudos porque seu sonho era 
ser professora ou enfermeira. Sabia que com o tempo conhe-
ceria novas cidades e países e que a profissão era seu foco, 
pois já tinha 23 anos e que quando sobrasse tempo conhece-
ria Nova York e a Disney.

Depois de anos, se formou em enfermagem, trabalhava 
diariamente em um hospital e em suas férias saía para viajar 
e conhecer coisas novas e sua felicidade não cabia dentro de 
si.

Felicidade

Vanessa Gabrieli Revers
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Poemas
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Mas eu vim no posto perguntando
Cadê meu quarto aqui
Mas peraí, mas peraí

Cheguei no quarto e vi ela ali
Mas mesmo assim vou te explicar

O nome dela é químio
Eu encontrei ela no hospital
Podia ser no ambulatório
Ou na intratecal

O nome dela e é químio
Eu encontrei ela no hospital
Mas me da remédio que eu tô mal
Me dá um vonau
 

O nome dela é químio
Eu encontrei ela no hospital
Podia ser no ambulatório
Ou na intratecal

O nome dela é químio.

Parodia: Música Jenifer

Emanuelle Caroline Floriano Salvia
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Esperta
Meiga
Amorosa
Nova
Única
Encantadora
Linda
Legal
Especial

Eu sou...

Emanuelle Caroline Floriano Salvia
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De um jeitinho especial  

Mãe, eu te amo de um jeitinho
Que eu quero que tenha certeza
Pode ser pequenininho
Mas é uma completa beleza.
O amor por você é raro.
Se eu pudesse onze vidas iria te dar
Só para tê-la ao meu lado,
Para que eu cuidasse de você a cada minuto!

Eduarda Siveris Fagundes
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A Vida

Ketlin Martins Duarte

A vida é valiosa e
Também muito maravilhosa.
A vida é encantadora e
Também muito auxiliadora.
A vida é felicidade e
Também praticidade.
A vida é uma gentileza e 
Também uma beleza.
A vida é uma flor e 
Também um amor.
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No mar tem muitos tubarões que
Sempre vão atrás dos camarões.
No mar existe golfinhos que
Sempre brincam com muitos peixinhos.
No mar tem baleias que
Sempre nadam com as sereias.

Mar

Ketlin Martins Duarte
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Ketlin Martins Duarte

Na minha casa...
Tem amor e
Sabor...
Tem tristeza e
Gentileza...
Tem saudade e 
Verdade...
Tem beleza e
Pureza...
Tem confiança e 
Esperança...
Tem amizade e
Felicidade...
Tem alegria e
Poesia.

Ketlin Martins Duarte
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Páscoa
Tem amor, paz, alegria, festas, presente
Doces, ovos, gente.

Páscoa
É um dia sagrado, com muitas surpresas…
Nesse dia tem doces e ovos recheados com muita delicadeza.

Também tem o coelhinho que esconde nossos ovinhos…
Acordamos bem cedinho para achar os ovos que estão escon-
didinhos.

Nesse dia tem bastante carinho…
Tem abraços, amor e muitos beijinhos.

A melhor coisa é ficar perto da família…
Com ela sempre tem muita alegria.

Páscoa

Ketlin Martins Duarte
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Professor é aquele que
Tem conhecimento.
Que nos desperta
Interesse a todo o momento.

Aquele que nos ensina
A ter criatividade.
Sempre com muito 
Carinho e cumplicidade.

É aquele que 
Tem parceria.
E nos traz sempre
Muita alegria.

É aquele que nos ensina
A ter honestidade.
E que no final da jornada
Vai nos deixar muita saudade.

Queridos Professores

Ketlin Martins Duarte
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Muitos na dificuldade pensam em desistir
Eu ao contrário achei um motivo para persistir
Um motivo para poder sorrir.

As dores viraram minhas companheiras
Mas desanimar por conta delas é besteira
Tomo um remédio e logo estou bem
Ou se eu não estiver penso que a dor no meu corpo não se 
mantém.

Sou sensível a luz solar
Sem alguns adereços posso me prejudicar.
Preciso me proteger 
Protetor, chapéu, blusa com proteção UV.

Da menina que antes era meiga e frágil
Me tornei uma menina de força inabalável.

Dia de consulta
Exame de sangue
Dor e cansaço são pertinentes.
Dor e canseira hoje vou consultar
E lá de vocês não quero nem lembrar.

A menina Luana

Luana da Silva de Quevedo



291

O Doutor me diz “Luana não desanima”
Mas desanimar comigo não mais combina
Eu me pego pensando “mas por quê comigo?”
Aí vem uma frase na minha cabeça
Tu é forte e Deus está contigo!

Lúpus meu eterno companheiro
Você está acordado mas com força de vontade você irá ador-
mecer
Num sono profundo que não irá mais aparecer.

Menina frágil que teve que ser forte
Ninguém me perguntou como que pode?
Minha fragilidade se transformou em força de vontade.

Se você conhece alguém que faz pulsoterapia
Seja maleável
Você não imagina o quanto esse tratamento e doença judia!
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Deus

 Bom todos nós sabemos
 Quem é Deus...
 Então, Deus é tudo de bom 
 Em nossa vida.
 Mais o principal de que devemos saber
 É que ele é nosso Pai e que 
 Ele existe, sim ele existe!
 Pois tem pessoas que pensam ao contrário.
 Como achar que Deus não existe e
 Também ir para o mal caminho?
 Mas não devemos fazer isso, pois
 Deus é o melhor presente que temos.               
Então pense antes de fazer as coisas erradas 
 Pois pode ser tarde!
 Aproveite cada segundo de sua vida!
 Brinque, corra, se divirta...
 Mais o principal de tudo, aproveite!

Quetlin Hoffman Flores
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Amizade

Quetlin Hoffman Flores

 É, todos temos diferentes tipos de amizades:
 Amigos grudentos que não nos largam por nada.
 Amigos à distância, que não moramos perto um do ou-

tro, mas mantemos nossos laços de amizade.
 Amigos virtuais, que conhecemos pela internet, mas te-

mos uma grande ligação.
 Os melhores amigos, quase irmãos que sempre estão do 

seu lado para o que der e vier.
 E por fim, nossas antigas amizades que são nossos ami-

gos de anos, de infância, que desde pequeno estão com você.
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 Bom todos nós sabemos
 Quem é Deus...
 Então, Deus é tudo de bom 
 Em nossa vida.
 Mais o principal de que devemos saber
 É que ele é nosso Pai e que 
 Ele existe, sim ele existe!
 Pois tem pessoas que pensam ao contrário.
 Como achar que Deus não existe e
 Também ir para o mal caminho?
 Mas não devemos fazer isso, pois
 Deus é o melhor presente que temos.               
Então pense antes de fazer as coisas erradas 
 Pois pode ser tarde!
 Aproveite cada segundo de sua vida!
 Brinque, corra, se divirta...
 Mais o principal de tudo, aproveite!

Deus

Quetlin Hoffman Flores
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Lagoa Vermelha

Lagoa Vermelha, minha terra
Povo honesto, gente hospitaleira
Gosto muito de viver aqui
Capital do churrasco e da comida campeira.

Por ter vermelha no nome
Não podia ser diferente
A maioria é colorado
Quanto orgulho dessa gente!

Temos duas igrejas lindas
Com dois Santos padroeiros
São Paulo protege das cobras
E Santo Antônio é casamenteiro

Lagoa Vermelha, minha Lagoa
Terra de amizade
Sei que se um dia sair daqui
Vou sentir muita saudade.

Suelen Prandi Machado
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Mulher é aquela que luta
É aquela que não desiste
É aquela que batalha e persiste.

Mulher, apesar do sofrimento
Mostra a alegria
Mulher é vaidosa
Mulher é um talento.

Elas tem cuidado e compaixão de todos
Ajudam sem pensar
A todos elas querem alegrar.

Mulher que tem um brilho no olhar
Que luta para vencer
Que dá a vida por sua família
Que todos quer amar.

Mulheres

Suelen Prandi Machado
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Desenhos
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Ana Vitória Tormes de Lima
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Isabela de Deus Federici
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Liandra Viaceli Agazzi
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Luiza Sella Bueno
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Miguel Haslinger Resmini

Luiza Sella Bueno
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Nicoli Strack Andreatto
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Milena Maria Shamoveber Mariani

Quetlin Flores, Bernardo Lanfredi e Michel Dill 
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Roger Flores Siqueira
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Breve Histórico da Academia 
Passo-Fundense de Letras

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.

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 

Paulo Monteiro e Gilberto R. Cunha
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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.

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-
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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-
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-
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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; 
em 2017: O Solidário e Intenso Valmor Bordin; e em 2019: O 
médico e educador Jorge Alberto Salton.

Assim, contribuímos para a formação cultural de Passo 
Fundo, mantendo uma tradição iniciada por aqueles quatro 
jovens que, no dia 15 de fevereiro de 1883, fundaram o Clu-
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be Literário Amor à Instrução. A história da Academia Pas-
so-Fundense de Letras ultrapassa a marca dos seus 81 anos 
de existência, completados em 7 de abril de 2019. Somos a 
continuidade de uma história de 136 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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São as dificuldades que nos fazem fortes e com muito mais disposição 

para lutar e fazer nossos sonhos darem certos. E foi com este espirito que 

iniciamos o ano de 2019 e o Projeto Identificando Talentos.

Dilse Piccin Corteze 

Coordenadora do Projeto Identificando Talentos

A escola pública será sempre um logo privilegiado no que se refere a 

identificação de talentos, oportunidades de crescimento e inclusão social, 

nesse sentido a Secretaria Municipal de Educação de Passo Fundo se sente 

orgulhosa de participar deste projeto que representa a essência do que 

consideramos mais importantes em termos de Capital Nacional de 

Literatura: o incentivo às práticas leitoras e a formação de novos escritores. 

Edemilson Jorge Ramos Brandão

Secretário Municipal de Educação de Passo Fundo

Na Escola de Vida os alunos realizam as atividades que suas escolas 

encaminham, mas também nos ensinam que enfrentar obstáculos é 

possível, que com amor o caminho é mais fácil de ser percorrido, que dói um 

pouquinho ou dói muito, mas já vai passar, que família não é formada só por 

quem mora com a gente. Enfim, a Escola de Vida é uma escola para a vida. 

Daniela da Silva Dias 

Professora da Escola de Vida

O que temos aqui, são retratos, instantâneos, são mapas e mostram 

por onde tem andado o pensamento e a imaginação deste grupo. Assim, 

quando completamos uma etapa importante do nosso trabalho, entregamos 

à comunidade, pais, amigos e colaboradores da Academia, cópias destes 

retratos, destes mapas.

Claudio Janczak 

Colaborador do Projeto Identificando Talentos


