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EDITORIAL 
NATAL E ANO NOVO 
Deus oh, meu Deus! 
Conserve sempre em mim a chama do amor. 
A criatura que ama alimenta a vida na medida 
de seu amor. 
Nós aqui no mundo dos mortais estamos em 
suas mãos festejando mais um Natal. 
Neste fim de ano eu quero muito mais: um 
conjunto de pessoas compartilhando ideais, 
organizações tornando felizes os mortais, a 
conquista de extraordinários resultados. 
Hoje eu quero, vendo os líderes fortalecidos, 
enfrentar a vida, com firmeza e limites 
determinados. 
Quero um mundo inteiro abraçado no amor e 
na amizade, confraternizado. 
Desejo gritar orgulhosa para o mundo todo, 
mesmo que rajadas dilacerem o meu peito, 
desejo 

vislumbrar sempre a beleza do sol nascente. 
 
Gritem pelos quatro cantos. 
Façam comemorações. 
Levem lá todos os santos! 
É Natal das multidões! 

Convoquemos pra festança 
Fadas, duendes, anões. 
Só queremos é bonança. 
Jesus nasceu, ó gerações! 

Nesta época tão festiva, 
de rabanada e presente, 
vem à frente a comitiva 
e um Jesus bem sorridente. 

Que se tenha ilhoses, 
muito amor e alegria... 
rabanadas e filhoses, 
arroz doce e aletria 

Regina Menezes Loureiro 

 
Na Literatura, na pintura ou na música, mostro o conteúdo da minha reflexão...    Regina  

POESIA 

Simplicidade  

Sinfonia 

Subjetividade 

Suavidade 

Soluços azuis e cinzas 

Sussurros. 

Ester Abreu Vieira de 
Oliveira-Vitória-ES 

A V FEIRA LITERÁRIA CAPIXABA- 
FLICES será realizada de 23 a 27 
de maio de 2018, NA UFES. 

Idealizada pela acadêmica Regina 
Menezes Loureiro, a FLICES tem 
por objetivo valorizar a cultura 
capixaba. 

Lua 
Ela nua 
Toda sua 
Nada ingênua 
Feito estátua 
Presença árdua 
Paixão mútua 
Vontades contíguas 
Beijos de língua  
Que a cama flua 
E usufrua 
Das forças da lua. 
 
Igor Vitorino da Silva- Nova 

Andradina-MS 
 

É MAIS FÁCIL MUDAR A 
NATUREZA DO PLUTÔNIO DO 

QUE MUDAR A NATUREZA 
MALDOSA DO HOMEM. 

Albert Einsten  

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

A transparência dos fatos 

macula com a palavra. 

Como se a busca pelo caos 

fosse brindada com louvor e êxtase. 
Jorge Alias Neto em seu livro 

VERDES VERSOS –Vitória-ES 
 

LIVRO VOA é uma festa! 
É uma biblioteca diferente! 

Lá você pode ler, trocar e até 
colaborar para a leitura 

valorizar. 
 LIVRO VOA!? 

Faz o livro voar para suas 
mãos!                            

 
“A liberdade é o maior fruto da auto-suficiência”. Epicuro 



VIVEMOS CLICANDO! 
Ao despertar 
apertamos o botão 
do despertador que está 
enlouquecendo o vizinho... 
Depois o botão 
da máquina de café 
que ficou com água e pó 
desde a véspera. 
Apertamos o botão 
do micro ondas 
para esquentar o pão, 
comemos e saimos. 
Clicamos o abridor  
da porta do carro 
e clicamos para 
ligar o motor. 
O telefone toca 
e clicamos para atender. 
Perdemos a chamada, 
E não clicamos os números 
deixados na tela e 
falamos com quem ligou. 
Chegamos no escritório, 
clicamos para desligar 
nosso móbil e clicamos 
para ligar o computador 
no qual passamos o dia 
clicando... 

Teresinka Pereira 
“Papai, o que a mamãe tem?” 
 “Ela está esperando neném, 
Maria Júlia. Ele está crescendo 
dentro da sua barriga e faltam 
quatro meses para vermos o seu 
rostinho.” “Um irmão! Que bom! 
Vou ajudar a mamãe a dar banho 
nele, dar mamadeira... Mas 
como o neném entrou na barriga 
da mamãe?”  
O chefe da família lembrou-se de 
um artigo que lera, que se deve 
falar a verdade para a criança, e 
disse:  
“Coloquei uma sementinha na 
sua mãe, igual fiz para você e a 
Gigi nascerem.”  
“Que sementinha é essa?!”  
“É a sementinha do amor, filha.” 
“Paiê, posso te pedir uma 
coisa?” “O quê?”  
“Quando você for colocar a 
sementinha na mamãe, de novo, 
você me chama?"  

Anna Célia Dias Curtinhas 
Vitória - ES 

SUCESSO 
"Rir muito e com frequência, 
Ganhar o respeito de pessoas 
inteligentes e o afeto das 
crianças, 
Merecer a consideração de 
críticos honestos e 
Suportar a traição de falsos 
amigos, 
Apreciar a beleza, 
Encontrar o melhor nos outros, 
Deixar o mundo melhor, seja por 
uma saudável criança, 
Um canteiro de jardim ou 
Uma redimida condição social, 
Saber que ao menos uma vida 
Respirou mais fácil 
Porque vc viveu . 

Homenagem ao meu Pai... 
...Dylio Penedo... .Beto Penedo 

Marien Calixte 
LIVRO DE HAIKAI 

o mundo após 
faz antigo sulco 

que se extrai agora. 
* 

Dorme comigo 
a palavra 

sem temor do sonho. 
 

Evapora-se o rastro 
na memória. 

Já amei este nome. 
 

Uma parte de mim. 
sofre. A outra des- 

vencilhou-se. 
* 

Tropeço e caio 
levanto 

me distraio. 
Miguel Depes Tallon 
VELHO MENTIROSO 

Para Joemar Dessaune 
O pai de Fiel era tão 

mentiroso 
mas tão mentiroso 

que costumava dizer, 
que tinha chegado a 

Cachoeiro 
quando o pico do Itabira  

ainda era pequenino. 

 
IDEAL 

Antero de Quental, in “SONETOS” 
Aquela, que eu adoro, não é feita 
De lírios nem de rosas purpurinas, 
Não tem as formas languidas, divinas 
Da antiga Vênus de cintura estreita. 
 
Não é a Circe, cuja mão suspeita 
Compõe filtros mortaes entre ruínas, 
Nem a Amazona, que se agarra às crinas 
D’um corcel e combate satisfeita... 
 
A mim mesmo pergunto, e não atino 
Com o nome que dê a essa visão, 
Que ora amostra ora esconde o meu destino... 
 
É como uma imagem, que antevejo, 
Ideal, que nasceu na solidão, 
Nuvem, sonho impalpável do desejo... 
 

PURA IDOLATRIA 

Muito mais do que linda, deslumbrante! 
Ativa, dedicada e destemida, 
Reflete um brilho raro, teu semblante: 
Inebriante fluido, pleno de vida. 

A guerreira tenaz em sua luta, 
Jamais arrefece ante o cansaço. 
O ânimo que impele a dura labuta, 
Sobejamente aparece no braço; 
 
Encantamento puro é o seu ser! 
Lindo o sorriso, como o sol nascente, 
Irradiando luz ao amanhecer. 
 
Nuances douradas ao raiar do dia, 
Dos cachos revoltos, que docemente, 
Aguçam fortemente a idolatria. 

 Roberto Vasco- Serra-ES 
 

Rente ao chão 
Toda mentira resvala  

na inutilidade. 
* 

As cores amanhecerão  
diferentes 

na tarde de tua lucidez. 
* 

Jorge Elias Neto, Vitória-ES, em seu livro 
CABOTAGEM 

Só existe na vida, vejam só, mais prazer, alegria, fulgor, quando além de ser mãe, se 
consegue também ser avó. Regina 

 


