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EDITORIAL  - 
VIDA

Às vezes eu me pergunto...
e  repito com insistência:
por que tão dura é a vida
se dura pouco a existência?

De manhã lá vem o sol
e, sem eco ou burburinho
sem gritos, se espreguiça
bate ponto, devagarinho...

Logo a manhã aparece, 
acorda pássaros de arribação,
acorda bicho de estimação, 
balbucia... e amanhece.

A vida, palpita e grita, 
e olha o tempo a passar. 
Eu mudo, muda você,
tudo troca de lugar

Se tudo é pó, tudo é nada
e nada tenho aqui na mão
mal a boa noite desponta,
vou já rezar na solidão.

E porque a vida é sempre sonho,
e  tudo é vaidade neste mundo cão,
passo a passo na estrada ponho
traços, que deixam marcas e direção.

Regina Menezes Loureiro



BONDINHO DE UBAJARA
Parque Nacional de Ubajara
Excursão com guia no local
Turistas viajam no teleférico
Cada viagem dez pessoas.

Percurso de ida e volta
550 metros alçando 426 metros
Flutua seis minutos no espaço
Acesso à gruta a 1.120 metros.

Panorama visto na região
Diversos formatos rochosos, 
Clima de 18 a 25 graus,
Área de 563 hectares.

Cachoeiras, piscinas e trilhas,
Variedades de fauna e flora,
Floresta atlântica intercalando
Com a caatinga nordestina.

Pousadas atraentes ao visitante,
Bondinho inaugurado e 1959.
Exuberante cobertura vegetal
Numa bela reserva ecológica.

Valdemar Alves
O Parque Nacional de Ubajara é uma
Unidade de Conservação Federal de
Proteção Integral, administrada pelo

Instiituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade - ICMBio, com a finalidade de

garantir a integridade e o processo de
evolução do conjunto de formações
geológicas existentes em Ubajara.

Endereço: Estrada do Teleférico, s/n - 
Sítio Macacos, Ubajara - CE, 62350-000
Telefone:(88) 3634-1388
http://www.icmbio.gov.br/parnaubajara/g
uia-do-visitante.html
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TRISTEZA. ELA SEM FIM?
Triste, mais triste estou do que quando
da enorme tragédia que arrasou o Rio
Doce, agitando a mídia e comovendo o
mundo.  A  razão  dessa  tristeza  que
parece  sem  fim  é,  que  no  dia 17  de
março, pelo vigésimo ano consecutivo,
sempre no mesmo dia e mês, colocarei
mais uma tela branca e virgem sobre
mesa  de  varanda  na  Barra  do  Jucu,
discretamente exposta à poluição que
circula  no  ar  da  Grande  Vitória,  ES,
Brasil.
Como acontece há 20 anos no dia 6 de
maio, usando o dedo como “pincel” e a
poluição, depositada espontaneamente
sobre a tela, como se fosse “tinta”, farei
para  o  acervo  do  projeto  A VALE,  A
VACA E  A  PENA mais  um  desenho
criticando  a  poluição,  que  nos
atormenta há quatro décadas.
A  persistência  da  poluição  em  área
densamente  povoada,  sua  escalada
crescente,  omissão  do  governo  na
fiscalização,  problemas  sociais  e
ambientais gerados e a desinformação
pública,  conferem  a  essa  nossa
tragédia  dimensão  perpétua  de
sofrimento.  Equivalente,  ou superior  à
tragédia do Rio Doce?
Veja histórico do projeto, vídeos, textos
explicativos  e  as  telas  desenhadas
desde o primeiro ano, 1997.
Clicando aqui no nosso site:
http://www.galveas.com/a_vale_a_vaca_e_a_pe
na.htm

De: Regina M. Loureiro              
metrosreginamenezesloureiro
@gmail.com  
R.Chafic Murad,54/702,Bento 
Ferreira, Vitória, ES Cep. 
29050-660 - Tel.27)3207-
2562/99224-2386
www.reginaloureiro.com          

“Apesar dos nossos 
defeitos precisamos 
enxergar que somos 
pérolas únicas no teatro
da vida e entender que 
não existem pessoas de 
sucesso e pessoas 
fracassadas. O que 
existem são pessoas 
que lutam pelos seus 
sonhos ou desistem 
deles”. 

Augusto Cury
Extraído de

CONFRARIA DA
AMIZADE , ano 5,
nº45, março / 2014

Obrigada a Paulo
Pereira de Mello

O brasileiro sabe votar,
não sabe é escolher. 

Andrade em JORNAL
DO SÁBIO-209

Nossa homenagem:

JUDITH 
LEÃO 
CASTELLO 
RIBEIRO

Judith
Filha exemplo.
Mãe e professora dos irmãos.
Surge em determinado momento,
Após sua primeira missão,
A pessoa que a pediu em 
casamento, 
Que calou fundo em seu coração.
Homem de caráter, amigo e 
companheiro.
Uma bênção!
Talma, também exemplo.
Mestra desde menina,

NOSSOS
CUMPRIMENTOS:

Recebemos a edição 121 do
JORNAL LETRAS

SANTIAGUENSES. Lemos
com atenção e distribuímos

exemplares com nossas
filiadas. Parabéns pelos seus 20

anos de circulação. 
O SAL DA TERRA

....
    A  vida  despenca-se
como  uma  barragem
levando  tudo  à  sua
frente,  desabrigando,
dando  sumiço,  ceifando
vidas,  derramando
sangue  e  lágrimas,
causando  muita  dor,
transformando num mar
de lama o que era doce.

CONGRESSO DE POETAS TROVADORES 2016
Guarapari – Espírito Santo – 01,02 e 03/ julho

2016
Clério Borges telefones:
(27)3328 0753/ 
Claro 9957 8253/ Vivo 99649 9888
e-mail: cj-anna@bol.com.br
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Professora de didática, filosofia e 
sociologia,
Mesmo na adversidade,
A vida lhe sorria,
Servir, sua maior alegria.
Em seus ensinamentos,
Amor, moral, trabalho e civismo. 
Eram seus mandamentos.
Parlamentar eleita,
Semeou o bem ao próximo,
Gerações fizeram colheita.
Serviu ao Estado com devoção.
Seu discurso, uma oração:
À família e a educação.
Nesta terra, na sua passagem,
A coragem, sentença de vida.
Enfrentou a morte com coragem,
Pois a morte é a própria vida.
Um espelho a refletir.
Uma vida a seguir.
          João Luiz C.Lopes Ribeiro.

ASOMBRO DE BESOS
Busco la fruta apetecible
de tus lábios,
para calmar mi sed
de distancias;
em ellos encuentro
la calma a mis desvelos.
El mundo cambia un instante
los calores
grises y frios,
se despierta la sangre
em el assombro
Interminable de besos.

Carlos Alberto Dávila
Buenos Aires - AG

E  pensar  que  tudo  isso
poderia  ser  evitado!
Abrolhos, doravante.
   Enquanto isso, bilhões
de  dólares  sujos  de
petróleo  jorram
ilicitamente de bolso em
bolsa....

Cosme Custódio em O
GARIMPO  nº 128

CENTRO CULTURAL
ARAÇÁ

ONG  idealizada  por
universitários  dos  cursos
de Pedagogia e Biologia
da CEUNES / UFES, em
1994.
Desenvolve  projetos  de
Educação  e  Proteção
Social. Tem como eixo a
arte e a cultura atendendo
crianças e jovens de São
Mateus.
End.: R,Chile - s/n sq U,
São Mateus - ES, 29930-
000 Tel.:(27) 3763-5309

POETAR
Poetar não é vomitar

Poetar é ruminar
Mastigar, Re-Mastigar

Re-mover e ex-trair
A alma das palavras
A magia e fantasia
Que fazem poesia.

Ygor Vitorino da Silva - MS

 
FLIC/ES/2016

FÁBRICA DE IDEIAS / JUCUTUQUARA /
VITÓRIA /ES

11 A 15 DE MAIO DE 2016

COORDENADORA / PRESIDENTE:
Ester Abreu Vieira de Oliveira

Esteroli@terra.com.br

COORDENAÇÃO GERAL DA FLIC-ES/2016
Regina Menezes Loureiro

reginamenezesloureiro@gmail.co
m

METAS:
1. Envolvimento de, pelo menos, 

37 municípios capixabas;
2. Visitação de 5.000 alunos;
3. 100 lançamentos de livros de 

escritores capixabas;
4. Sensibilização da sociedade, 

empresas públicas e privadas 
para a comercialização de 
obras artísticas e literárias dos 
capixabas.

Não preciso me drogar para ser um gênio; 
Não preciso ser um gênio para ser humano; 
Mas preciso do seu sorriso para ser feliz.

Charles Chaplin

Que tranquilidade o som de luz
- para mim só – guardas
Os rumorejar nas praias!

Ester Abreu Vieira de Oliveira – Vitória - ES

http://pensador.uol.com.br/autor/charles_chaplin/

