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LIVRO VOA. Voa livro!  
LIVROS PARA O ESPÍRITO SANTO! 
Salve o 15 de outubro com muita literatura! 
 
LITERATURA como arte tem missão social, nacional e humana e 
homenageia o PROFESSOR em seu dia. 
Literatura não é só lazer. A boa literatura alarga horizontes e leva o 
jovem à reflexão crítica acerca de seus próprios valores e atitudes.  
É educação, saúde, pássaros em revoada... ideal, amor! 
Literatura é compromisso de fé, trevas em luz, elo em nossas 
convicções, construção no outro. 
Professor é vela que ilumina, vigia, vivifica. 
Literatura é cor que se faz luz, é luz que se faz som por longa caminhada... por toda 
eternidade... É meio de fixação da nacionalidade, arte com missão social, nacional e humana.  
Num diálogo entre literatura e a arte de ensinar possibilita-se a formação do cidadão, é 
construção da cidadania. 
Arte produzida por palavras com missão educativa na construção do homem enquanto sujeito 
e cidadão.    
O LIVRO VOA é um projeto voltado, para crianças e tem como principal objetivo a formação 
educacional e o incentivo do gosto pela leitura nos futuros cidadãos do Brasil.  
A equipe do LIVRO VOA, cumprimenta os educadores em seu dia, citando Discurso de 
Machado de Assis na fundação da Academia Brasileira de Letras - 20 de julho de 1897 
“Passai aos vossos sucessores o pensamento e a vontade iniciais, para que eles o 
transmitam aos seus, e a vossa obra seja contada entre as sólidas e brilhantes páginas da 
nossa vida brasileira.”  
Agradecimentos,  
Excelente leitura! 
 
 
 
 

Recebi os livros para sala/biblioteca  
Maria José Menezes. 

 
 
Maria do Carmo Marino 
Schneider, é escritora capixaba, 
possui vários livros publicados, é 
ganhadora de vários prêmios em 
concursos nacionais.  

 
  
 
Nádia Lozier é uma poetisa e 
nos brinda com o seu belo livro 
de encorajamento e auto ajuda. 
Em seu livro a citação de 
Abrahan Lincoln: 
 
“Estou ultimamente ocupado em ler a Bíblia. Tirai o que 
puderdes deste livro pelo raciocínio e o resto pela fé, e, 
vivereis e morrereis um homem melhor” 

 

 
Pedro Miranda tem 09 anos, está na 3ª 
série do ensino fundamental, sabe ler e já 
um bom leitor. 
 

 

 

 

 

CLIQUE AQUI 

http://www.reginaloureiro.com/
https://www.youtube.com/watch?v=sexVozD67RU
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O informativo AS ACADÊMICAS anuncia escritores capixabas. Divulga seus 
trabalhos para valorizar a nossa cultura e registrar a nossa história. 

 

SCLB - Sociedade de Cultura Latina do Brasil é uma sociedade civil sem fins lucrativos, tem como objetivo 
difundir, divulgar e lutar pela democratização da cultura Latina  em particular e a cultura em geral. Foi fundada 
em 4 de julho de 1988 na Casa de Portugal em São Paulo  após ter criado os núcleos municipais e a Sociedade de 
Cultura do Estado. 
O primeiro presidente da SCLB foi Clério José Borges Sant'ana. 
No  3º Encontro realizado em 25 de março de 2017 no Teatro Elio de Almeida Viana em Vila Velha , foi 
empossada a  diretoria sendo Magnólia Pedrina Sylvestre eleita 2ª vice-presidente e João Roberto Vasco 
Gonçalves segundo tesoureiro, Soemia Pimentel Cypreste e Angela Lino de Jesus   Veríssimo na diretoria 
fiscal, todos escritores do ES 
Participamos  do 4º Encontro  realizado no Maranhão e no lll Encontro Internacional  realizado em Carrazedo de 
Montenegro, Valpaços e Vila Real/Portugal em 2017 
A atual diretoria da SCL do Espírito santo tem como presidente Clério José Borges Sant'ana e vice Magnólia 
Pedrina Sylvestre. 
 
Magnólia Pedrina Sylvestre, vice-presidente SCLB, vice-presidente Academia de Letras Jurídicas do ES, vice-
presidente da SCLES, membro das Academias :  ACLAPTCTC, ALEAS, ACL e Marataizense de Letras, dirigente de 
Dança Sênior no ES 
  
 

 
NADA MUDOU 

 
Nada mudou no cenário 

A não ser os restos que ficam 
Do final da festa passada 
E os pedaços de sonhos 

Que se debruçam no asfalto. 
Nada muda, a não ser os rostos 

Cansados e desnudos 
Que exaustos procuram  

Encontrar um fim de rua... 
O dia raiou, a festa acabou... 

O amor se perdeu, 
A fé se desvaneceu 

E o cansaço surgiu... 
Um abraço, um amigo, 

Ou quem sabe um abrigo... 
Encontrar é preciso 

Não importa a estação 
 

 
 
Soemia Pimentel é escritora capixaba, 
membro da Academia de letras e Artes 
da Serra 
 
   
 
 
 

 
 

 
À MINHA MESTRA MAIOR 
 
Próxima da serena quadra da minha casa 
num local com vento carregado de frescor 
Sob à sombra da frondosa amendoeira 
aos quatro anos eu já aprendi a soletrar 
Aluna aplicada conhecia as vogais 
e o alfabeto com as sílabas a separar 
A boa professora na minha mão segurava 
assim para as letras firmemente contornar. 
 
Evoluía a cada dia, 
meu nome já escrevia somava e subtraia 
as pequenas continhas nas linhas pontilhadas seguia preenchendo 
 
Surpreendendo à minha mãe, a professora, e 
surpresa se estendia com a pequena guria 
Era esmerada mestra Dona Estalzina. 
 
 
 
 
Denise Moraes é escritora capixaba e membro da Academia Feminina 
Espírito-santense de Letras 
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Suzi Nunes  
 
  

  

 
 

 

Castelos no Espírito Santo 
Castelos costumam gerar um curioso e compreensível fascínio 
nas pessoas, seja pela beleza estética ou pela importância 
histórica que alguns deles possuem. Em varias cidades do nosso 
estado desvendamos lugares novos e um pouco sobre a 
fascinação por castelos. A grande maioria não oferece a 
possibilidade de visitação. 
 

Castelo medieval com 12 metros de altura é atração em 
Colatina, no total são 620 metros quadrados  e residência 
da família. O local além da beleza arquitetônica, também 
está repleto de belezas naturais, árvores frutíferas e mais 
de 100 animais que dão muito mais vida ao local. Não 
está aberto ao público, mas vale a pena ir para ver de 
perto e viajar no tempo. 
 

O português Fernando José Perdigão Peneda deixou a cidade da 
Mêda, no distrito da Guarda  Portugal em 2001. Da sua “Terrinha” 
como ele refere, mudou-se para Vitória. Daí partiu com a família 
para a cidade natal da esposa, Santa Teresa região central serrana 
do estado, onde construiu o seu próprio castelo, que remete às 
grandes fortalezas construídas e espalhadas pelos portugueses no 
mundo, onde mora com a família e recebe os turistas. 
 

  

 

PÁGINA 3 
 

 

O Castelo da Barra, localizado de frente para o mar a Barra do 
Jucu em Vila Velha é uma comunhão de energias e mistérios, 
cheio de histórias, lendas, que em cada canto ou esquina 
guarda surpresas e revelações! Assim é cheia de sonhos onde 
não poderia faltar um castelo com torres, passagens 

       
         

 

  
 

  
 

Castelo de LAOS é um ponto turístico localizado na Rua Benedito Silva, 
nº 01 - Vila Rubim – Vitória centro da capital. Nele funciona o bar- 
TABERNA DOS DRAGÕES.  Podemos adiantar que muito além da visão 
surpreendente de um castelo no meio de várias casas em um bairro 
simples, a história que o cerca é ainda mais bonita. Aberto de quinta a 
domingo. É necessário agendar a visita no telefone (27) 99863-5353 
 

 

 

Castelo Monte Isa em São Domingos do Norte. O organizador de 
eventos Mauro Dalmonte escolheu erguer a sua própria 
construção depois de uma viagem para o exterior, digno de realeza 
é atração de ensaios fotográficos, visitas e casamentos. 
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  DA SÉRIE: SONETOS INESQUECÍVEIS 
 

Edy Soares 

PÁGINA 4 
 

Elvira Drummond - Prof. da Universidade Federal do Ceará e do Conservatório de Música Alberto 
Nepomuceno; licenciada em Artes, bacharel em piano e mestre em Literatura.  Acadêmica imortal da 
ABRASSO (Academia Brasileira de Sonetistas) e do FÓRUM DOS SONETOS, laureada em vários 
concursos literários e com vasta experiencial na composição de sonetos clássicos do qual é defensora  
incansável. Tem atuado em várias cidades brasileiras, ministrando cursos, oficinas, seminários, 
conferências e palestras sobre educação musical e literatura infantil. Sua produção artística conta 
com inúmeros trabalhos publicados através de Editoras de diversos pontos do país (São Paulo, Rio 
de Janeiro, Ceará), além de editoras de várias Universidades brasileiras.  

Premiada em vários concursos de poesias, crônicas e trovas. 

De sua autoria os dois belíssimos sonetos abaixo: 

 

 

  

 

 A MERETRIZ… 
 
Acusam-me de excessos, de luxúria,  
de usar sorriso ardil e olhar de assédio. 
Afundam-me num mar de tanta injúria,  
que o lodo da desonra ofusca o nédio!  
 
Por certo, que jamais me entrego à fúria 
e, enquanto vendo o corpo, espanto o tédio  
dos homens que no lar impõem a espúria 
e têm na minha carne o seu remédio.  
 
Difícil é a minha vida fácil,  
que além de uma aparência doce e grácil,  
no corpo farto, o afeto faz jejum… 
 
Se os homens sempre aquecem minha cama,  
meu coração gelado só desama… 
Os homens tenho todos e nenhum! 
 
 

 
 

  
 SOB O LUAR…  
 
Ao contemplar a cena do luar,  
seus raios, ternamente, feito brisa,  
sussurram… e o luar, mansinho, avisa 
que meu passado vai rebobinar. 
 
A lua tem o dom peculiar 
de ler a mente e, astuta, profetiza… 
enxerga o coração, qual pitonisa,  
revolve os sentimentos de lugar. 
 
Sendo sagaz ou serva da verdade,  
a lua tira escamas da saudade 
e traz você à tona pela mão. 
 
Saudade tem a sina de um clarão…  
pois passa a iluminar a ausência sua 
do mesmo modo audaz que faz a lua. 
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Arlindo Tadeu Hagen 

  
 Em 08 de janeiro de 1958, foi criado, em Salvador-BA, por Rodolfo Coelho Cavalcante, o GBT – Grêmio 
Brasileiro de Trovadores. Rodolfo era cordelista e o GBT funcionou como uma espécie de sindicato, defendendo 
os interesses dos trovadores de cordel, divulgando os trabalhos e facilitando o dia a dia dos cordelistas. 
Percebendo o gosto de Luiz Otávio pelas Trovas, Rodolfo o nomeou, no início de 1961, “Delegado da Região Sul-
Centro-Oeste di Brasil”. Luiz Otávio, com sua já reconhecida força de trabalho, realiza um trabalho magnífico, 
criando células do GBT por toda a região sob seu comando. Ressalta-se aqui que estas células criadas foram as 
responsáveis pela organização dos Jogos Florais, Concursos de Trovas e lançamento de livros de Trovas que se 
multiplicavam por toda a região. 
Esta convivência de trovadores de cordel e trovadores da Trova literária resistiu até o ano de 1966, quando as 
diferenças se sobrepuseram às afinidades e aconteceu a cisão que resultou na criação da UBT – União Brasileira 
de Trovadores. A nova entidade foi criada em 21 de agosto de 1966 e, no primeiro dia do ano seguinte, as 
Seções recém criadas foram instaladas solenemente por todo o Brasil. 
 
 
 Maria, só por maldade, 

deixou-me a casa vazia. 
Dentro da casa: Saudade! 
e na saudade: Maria! 
ANIS MURAD 
 
Esta profunda tristeza 
que fica, quando te vais, 
Não é amor, com certeza... 
Com certeza é muito mais! 
ANTÔNIO NILO BORGES 
 
Achei-te tal diferença 
quando, de novo, te vi, 
que, estando em tua presença, 
tive saudades de ti. 
ANTÔNIO SALES 
 
Nós nos vemos com tal pressa 
e tamanha raridade 
que, mal o encontro começa, 
começo a sentir saudade. 
BITTENCOURT DE SÁ 
 
 
 

Saudade, lembrança triste 
de tudo que já não sou... 
Passado que tanto insiste 
em fingir que não passou... 
EDGARD BARCELLOS CERQUEIRA 
 
Parece incrível, parece, 
mas é verdade patente: 
a gente nunca se esquece 
de quem se esquece da gente... 
JÁDER DE ANDRADE 
 
Criança!  O medo me invade 
ao ver, ingênuo e profundo, 
o teu olhar sem maldade 
ante a maldade do mundo! 
JOÃO RANGEL COELHO 
 
Soprei. Apagou-se a chama. 
Disse-te adeus em seguida. 
- Quem diz adeus a quem ama 
diz adeus à própria vida! 
OLEGÁRIO MARIANO 
 
 
 

Coveiro, choremos juntos 
nossos destinos tristonhos: 
pior que enterrar defuntos 
é ser coveiro de sonhos... 
ORLANDO BRITO 
 
O céu é lindo, convenho, 
mas tão alto e tão incerto... 
Nesses teus olhos eu tenho 
um céu mais lindo e mais perto! 
OSCAR BATISTA 
 
Em paz o mundo estaria 
se governassem a Terra  
somente mães que algum dia 
perderam filhos na guerra! 
OSMAR GODINHO 
 
Dá-me os teus olhos profundos 
e o mundo pode acabar! 
- Que importa o mundo, se há mundos 
lá dentro do teu olhar!... 
SILVA TAVARES 
 
 
 

 

http://www.reginaloureiro.com.br/

