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EDITORIAL
A Constituição é a lei fundamental, ela dita a 
forma de organização e os princípios 
basilares do povo brasileiro. E sobre os 
Direitos Culturais sabemos que, devido a 
relevância delas como fator de humanização 
de um povo, esses direitos são inerentes à 
pessoa humana tal como o é o princípio da 
liberdade.
Bernardo Novais da Mata Machado afirma, 

“os direitos culturais são parte 
integrante dos direitos humanos, cuja 
história remonta à Revolução 
Francesa e à sua Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão 
(1789), que sustentou serem os 
indivíduos portadores de direitos 
inerentes à pessoa humana, tais como
direito à vida e à liberdade.” 
(MACHADO, 2007).

A cultura reflete o modo de vida de uma 
sociedade. Interfere em seu modo de pensar 
e agir. É fator de fortalecimento da identidade
de um povo e do desenvolvimento de nossa 
juventude. 
Conforme afirma José Márcio Barros, 

“cultura refere-se tanto ao modo de 
vida total de um povo – isso inclui tudo
aquilo que é socialmente aprendido e 
transmitido, quanto ao processo de 
cultivo e desenvolvimento mental, 
subjetivo e espiritual, através de 
práticas e subjetividades específicas, 
comumente chamadas de 
manifestações artísticas” (BARROS, 
2007, pag.).

Organismos como a OAB-ES, num esforço 
internacional e no âmbito da Organização 
Mundial da Propriedade Intelectual, se 
mobilizam, empenhados para a construção 
de um marco jurídico destinado à proteção 
dos conhecimentos literários, festas 
tradicionais e do folclore.
A equipe da IV FEIRA LITERÁRIA CAPIXABA
com o objetivo é divulgar e valorizar a cultura
do Espírito Santo, trabalha incansavelmente 
para que o direito reconhecido seja 
respeitado.
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, reza: 

Art. 3º O Estado assegurará, pela lei e 
demais atos de seus órgãos e 
agentes, a imediata e plena 
efetividade dos direitos e garantias 
individuais e coletivos mencionados na
Constituição Federal e dela 
decorrentes, além dos constantes nos 
tratados internacionais de que a 
República Federativa do Brasil seja 
parte. 

Esperamos o apoio do nosso Estado e de 
toda sociedade espírito-santense . Que se 
juntem a nós para a valorização de nossos 
escritores e artistas. 
Em nome de nossa juventude que busca 
em nossos livros e em nossas artes a sua 
brasilidade.

Regina Menezes Loureiro 

Dívida, com responsabilidade, é um privilégio. É ter a confiança dos
credores, ter crédito na praça e poder investir. É conseguir manter
as  atividades  e  progredir.  SP,  BH  e  RJ  passaram  por  grandes
transformações em tempo curto. Infelizmente sabemos que muito do
capital para esses investimentos foi desviado, administrado sem o
devido cuidado, e a roubalheira foi à mão grande.
Corrigir  distorções  populistas,  investigar  para  recuperar  a  grana
desviada, apontar os ladrões e os gestores irresponsáveis, aplicar
punições exemplares aos verdadeiros culpados é o correto. Aliviar o
povo desses estados,  lembrando a contribuição que oferecem ao
bolo nacional e a disposição que têm para o trabalho e liderança é
agir  com  bom  senso,  tolerância,  respeito  e  justiça.  Sejamos
solidários.

Kleber Galvêas, pintor. Tel. (27) 3244-7115 
Artigo completo em www.galveas.com
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O PRÓPRIO JARDIM

É melhor cuidar 
do próprio jardim,
deixa-lo exuberante
do que preocupar-se com o jardim
do seu semelhante.

Rubens Leone – SP
Em seu livro REFLEXÕES EM UM 
SÓTÃO

“Um país não muda pela sua economia, sua política ou mesmo sua ciência; muda sim pela sua cultura”  
Betinho
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http://www.reginaloureiro.com/
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“Mãmãe, olha o que eu 
trouxe pra senhora.” 
“Obrigada, Gisele. Vou 
colocar esta rosa na 
jarrinha, pra Nossa 
Senhora.” Dias depois. 
“Toma, mamãe. Peguei 
esta flor na rua.” “Linda, 
filha, mas flor é bonita no
pé.” De tarde. “Olha que 
bonito, mamãe!” “O quê, 
Gigi?” “Uma flor aqui 
embaixo.” “Por que você 
a colocou aí?!” “Ué! A 
senhora não disse que 
flor é bonita no pé?” 
Anna Célia D. Curtinhas

Vitória – ES

Em  MISSIONÁRIOS  DA
POESIA.n º 79
Brinquedo irradia luz
aos olhos da criançada.
Também a mim me seduz 
na idade mais avançada.

João Vitor Rossi 
Nada mais me causa medo 
pois casamos na Capela.
Ela não é meu brinquedo,
mas eu sou brinquedo dela.

Afonso José dos Santos
Foi  um  tempo  de
esperança,
fantasias e brinquedos:
nos  meus  sonhos  de
criança
enterrei muitos segredos.

Norma de Ângelo
Andei buscando a poesia
Por este mundo sem fim,
Sem saber que essa vadia
Morava dentro de mim.

Humber to Del Maestro
HAICAIS

Cruel investida
Ladrão assalta pedestre-
“A bolsa ou a vida”.

A vida impera
Em cada raio de sol –
Já é primavera.

Auri Antônio Sudati em
LETRAS

SANTIAGUENSES nº 125

NOSSAS  HOMENAGENS  -  José
Carlos  Monjardim Cavalcanti,  o  nosso
Cacau  Monjardim,  nasceu  em  Vitória.
Jornalista  reconhecido  na  área  da
comunicação  e  do  turismo.  Começou
como  jornalista  muito  cedo.  Na
universidade,  fazia  parte  da  associação
atlética e do diretório acadêmico. Criou
há 28 anos o Prêmio Colibri  de Ouro,
que hoje é o maior prêmio regional da
publicidade brasileira. Cacau Monjardim
afirma:

“O colibri é
um símbolo
do Espírito
Santo. E a

agilidade dele
... ele dá

marcha ré,
ele entra, ele
vai e volta,

ele faz muitas
evoluções por

minuto.
Então, o
colibri

simboliza
muito o

processo de
criação,
ontem e 

hoje,”

Obrigada por seu livro TURISMO
CAPIXABA

MINHA MÃE
Deixem-me, por favor, pronunciar
Esse nome sagrado, harmonioso,
Para que eu viva sempre a meditar
Na Bondade e no Amor Maravilhosos!

Porém Mãezinha, já não quer voltar...
Foi para Deus, o Excelso Pai Bondoso;
Deixou meu coração a soluçar
Sofrendo, e a cada dia mais saudoso...

Aqui, no val de lágrimas, teu filho
Cultivará na fronte o mesmo brilho
Da vida que viveste de humildade.

Oh!  Minha  Mãe,  eu  sou  ainda  um
menino,
Vejo teu rosto no azul divino,
E choro, às vezes, com minha saudade...

 Felisbelo da Silva - Sergipe

O QUE É IMPRESSÃO SOB
DEMANDA?

Existem alguns sites que fazem esse tipo 
de trabalho. O autor envia o material, os 
editores fazem a revisão e editam o livro. 
O autor escolhe a opção de e-book (livro 
digital) ou impresso. Há uma 
desvantagem, o consumidor final precisa 
entrar nesse site para fazer a compra, 
então a editora precisa enviar para a 
gráfica imprimir o exemplar e enviar 
pelos correios - isso quer dizer impressão 
sob demanda, o que deve demorar 
bastante para chegar até quem comprou.
Estou usando um programa que faz esse 
tipo de trabalho, porém eu vou montar 
todo o livro e salvar como e-book (livro 
digital). No final, se aprovado podemos 
pagar pela impressão dos exemplares, 
quantos desejar e eles enviam ao 
endereço indicado. Prefiro a opção de e-
book.

Vanessa Baihense Falcão – RJ
Nunca quise como ayer he querido senti
passar la vida em um instante
y en una forma dulce y elegante
me dije es mujer que me há vencido.

Desde entonces el tempo estabelecido
fue poco para tanto amor, no obstante
com empeño tenaz sigue adelante;
el cariño que a passos nos há unido.

Muy feliz lo grito a los cuatro ventos
y lo cantan guitarras jubilosas
desde las ânsias de la larga espera.

Necessito de ti, de tus momentos
tu ternura, tus besos y tus cosas..
ara hallarme feliz a mi manera. – 

Carlos Alberto Dávila – Buenos Aires- AG
FLORESTAS INTELIGENTES –

REFLORESTAMENTO E INCLUSÃO
SOCIAL EM PENITENCIÁRIA

“O homem e a floresta em pé” é o lema
do  projeto  Florestas  Inteligentes,  que
investe  na  recuperação  ambiental  com
base na inclusão social de reeducandos da
Penitenciaria  de  Tremembé,  em  São
Paulo,  que  recebem  salário,  curso  de
qualificação  e  redução  da  pena  com  o
cultivo de mudas.

BLOG IDÉIAS VERDES
lydia.cintra@gamil.co

“ Paz é amor, é dar carinho, confiança, sonhos. Sonho com chuva de paz entre todas as pessoas do mundo, 
sem brigas, guerras. Sonhos com todos se abraçando, sendo amigos e felizes” 
Iago, aluno do EMEF.P.P, em EXPRESSANDO EM POESIA nº 59




