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APRESENTA€AO

"0 Iivro continua, e continuard sendo, o veiculo consagrador dcl cria€6o  po6tica"

(Anl6nio Mironda)

E  por interm6dio do fozer cultural que o Sesc reoliza
tod6s os anos, a Feira de Livros, que se consagrou o maior
evento    literdrio    do    Estado    de    Roraimc],    atualmente
alccin€ando sua 19° edicdo.

Na certeza de estar contribuindo para a forma€6o de
leitores  e  fomentando  c]  Iiteratura  em  Boa  Vistc],  6  que
apresentclmos o livro   "Onze poesias e urn conto'',   tendo
como autores, alunos do ensino fundamental e m6dio de
escolas ptJblicas, que ousaram expressar seus sentimentos
atraves da forma po6tica escrita.

Parabenizamos  a  todos  os  envolvidos  nesta  a€do  e
deseiamos uma 6tima leituro!

Anl6nio Airfon Oliveira Dies
Presidente do Sesc



POESIAS



|o LuCAR

RORAIMA JVLINHA TERRA

Tony Andrey Silva-de Castro / 5° ano -Idade:  12
Escola  Estadual OIavo Brosil  Filho



TonyAndreysilvadecastro

Nascido dos 24 de agosto de 1997, em Boa Vista, capital de
Roraima.  Atualmente,  cursa  o  5°  ano  na  Escola  Estadual
Olavo  Brasil  Filho,  mos  seu  primeiro  contato  real  com  a
litercitura foi em  2008, aos seus  11  anos,  participando da
Olimpfada  de  Lfngua  Porfuguesa  ''Escrevendo  o  Futuro",
chegou a ser urn dos finalistas nacionais,  n6o conseguiu o
premio,    mos   descobriu    uma   verdadeira    paixdo    pela
literatura.

-,



RORAIMA JVLINHA TERRA

Roraima 6 minhci terra

Terra cheia de valor
De urn povo gentil

Que transmite muito amor!

0 sol e a lua se encontroram e nasceu Macunaima,
Curumim cheio de magia!

0 seu ber€o... Monte Roroima
Urn lindo vcile de dgucls cristalinas!

Esse povo de Roraima,
Valoriza o que tem!

0 Monte Roraiiia, a Pedro Pintada
E tamb6m o Tepequem!

Rorc]ima minha terra

Sempre vc]i estar no meu coracdo
Posso dar a volta ao mundo
Mos aqui 6 o meu lugar, 6 a minha paixdo!



2o LUCAR

JVLEU AJVLIGO ANJO

Mayara  Rodrigues Silva / 5° ano -Idade:  12
Escola Maria S6nia de Brito Oliva



Mayara Rodrigues Silva

Mayara Rodrigues Silva, nascida em 02 de iunho de 1997 na
cidade  de  Bacabal  estado  do  Maranhdo,   e  filha  do  Sr.
Francenilson Cunha Silva e da  Sra. Maria Maura  Rodrigues
Silva. Quando crian€a, descobriu que era portadora de uma
doen€a rara chamada ``Ieomiosarcoma'', urn tipo de cancer,
que segundo os medicos, o primeiro no Brasil . Fez e continua
fazendo tratamento e diz ser hoie,  uma  pessoa superfeliz,
que leva uma vida normal de adolescente, adora ler, brincar,
estudar, mos o que gosta mesmo e de escrever suas poesias,
poisne[asconsegueexpressarseussentimentos.



MEu AMIGO ANJO   .
Amigo e como urn anio

Que voa sobre mim
Trazendo-me esperanca
Nas horas ruins.

As vezes me pergunto
0 que fiz pro merecer
Urn anio como esse

Que toda hora vein me socorrer.

Agrade€o sempre a Deus,
Todos os dias da minha vida,
Por esse anio querido,

Que se preocupa comigo.

Meu anio querido
Com voce quero vocir
Pro mundo encantado
Para que possamos sonhar.

Qucindo You dormir
Ele fica me olhando

Uma ldgrima a coir

De longe observando.



Nas horas boas, e nas horas ruins,
Meu anio estd sempre ali,
Sempre velando
Por mim.

Do fundo do meu coraedo
Uma coisci you dizer,

Meu anio querido
Eu omo voce.

Muito obrigado meu amigc.
Por querer ser o meu aniinh `^.,

Agrade€o todos os dias
Pelo seu grcinde carinho.

Quando me machuco
Fica todo preocupado
Estou preste a dizer
Meu amigo estou curc[do.

Voce e tdo especial
Que 6 quase urn irm6o,
E isso ndo e mentira
Falo do fundo do coro€6o.



Quando algu6m me fez chorar
Voce quer logo me aiudar
Sem violencia, s6 nc] conversa
Tudo vai melhorar.

Voce 6 meu protetor,
Que me guia na escuriddo
S6 quer ver o meu bern
Ndo imporfcl a razdo.

Nunca brigamos e nco queremos brigar
Afinal voce e meu anio,
Temos mesmo e que
Brincar`

Voce fica chateado

Quando ndo qu'ero conversar
Mos meu amigo, POR QUE?

Ndo precisa se zangar.

Meu Deus muito obrigado
Por esse anio querido

Que nc] verdade 6 meu amigo
E quero sempre estar contigo



Meu anio querido
Tenho uma .coisa a falar
Eu te amo de verdade
E ndo posso te negcir.

Meu anio querido
Voce 6 urn grande amigo
Ndo vd agoro pro c6u
Fica aqui mc]is urn pouquinho.

Acho que five muita sorte
De ter urn anio como voce
Sabe por que?
Voce me traz alegria de viver.



3o LUOAR

AMAZ6NIA TIM SABOR DE MANDIOCA
Carolina dos Scintos Sousa / 7° ano -ldade:  14

Esco[a Maria dos Prazeres Mota



Carolina dos Santos Souscl

Nasceu aos tres dias do mss de fevereiro em 1995 na cidade
de  ltaituba,  Estado do  Pcird.  E filha  de  Rauldeny Pereira  de
Sousa e de Rosimeyre Aguiar dos Scintos. A!ite,s de estudar na
Escola   Maria   dos   Prazeres   Mote,   estuci.3u   tamb6m   nas
Escolas   Girasso[   e  Profa.   Idar[ene  Seve;ino   cia   Si[va.   Na
inf6ncia sempre foi uma menina.dedicadc! e estudiosa. Hoie
aos  14  anos,  cursa  o  7° ano  e  id  escolheu  a  carreira  que
pretendeseguir,querseformaremMedicina.



AMAZ6NIA TEJVI SABOR DE JVLANDIOCA

A Amaz6nia tern sabor de mandioca
E 6 da mandioca que e feita a tclpioca
E uma comidc] brc]nca que depois se enro[c]

Na Amaz6nia tern reza de todo ieito
Por isso quando you a case da vov6
Tern santo ate no terreiro.

A Amaz6nia tern urn verde natural
Puro e real, este verde que compete
A bandeiro do Brosil.

Verde excelente que ndo existe igual a esse.

A Amaz6nia e o melhor lugar
Ndo tern como comparar
Urn ]ugar lindo de se admirer.





DEMAIS CLASSIFICADOS



VAJVLOS CUIDAR DA NATUREZA
Eliane dos Santos Lima / 6° ano -Idade:  13

Esco,Id Maria S6nia de Brito



VAMOS CUIDAR DA NATUREZA
Deus criou as florestc]S

E tudo que nelcls hd

Mos o homem t6o frio
Tern prcizer em desmatar.

A natureza uma coisa linda,
Uma dos coisas mais belas que Deus criou
Ao inv6s de destruir
Vamos cuidar com amor.

As flores sdo belas
Os rios tamb6m sdo
Para que tudo fique mais belo
Vamos diminuir a polui€d6.

Simplesmente nco entendo
Par qua est6o desgastc]ndo
Todas cis fongas do meio c]mbiente
E do futuro nco estdo lembrando.

Todos os seres sdo belos
Tudo em seu lugar
Vamos pensor mais urn pouco
E parar de desmotar.



0 LUGAR ONDE VIVO
Daniel Rodrigues de Araoio / 4° ano -ldade:  11

Escola Maria S6nia de Brito



0 LUGAR ONDE VIVO

You come€cir meu poema
Urn desafio vc]i encarar
Boa Vista 6 muito boa
De se viver e trabalhar

Em  1890

Em  urn belfssimo die

Com a for€a e ci unido

Boa Vista assim surgici

Boci Vista 6 bocl terra

Que ndo dar pro imoginar
S6 brincando, voce vai ver

Que 6 boa para morar

Minha Terra tern  buritis

Onde cQnta o curi6

Bichos como p6ssaros lindos

Andam de bandos e n6o a s6s

Aqui nestci grande cidcide

As pessoas vivem c] trabalhar
Se virQndo o dia  inteiro

Para a fomilia sustentar



Boa Visla 6 muito calma

Em Sdo Paulo tern confus6o

Boa Vistci 6 uma cidcl.de

Que 6 linda de mont6o

Aqui em Boa Vista onde vivo
Tern uma beleza espetc]cular
S6 vivenciando ela
Voce vai acreditar

Boa Vista tern urn shopping

Que 6 grande pro valer,
Muitas loias dentro dele
Que encantardo voce.

Boa Vista tern urn centro

Que 6 grande pro valer,
H6 muitos im6veis nele

Que encantardo voce.

Bda Vista 6 uma cidade

Que e linda pro valer
Se voce 6 inteligente
Venha pro cd conhecer

Aqui You finalizar

Urn conselho quero deixar
Cuide bern dessa cidade
Que outras pessoas virdo morar.



FRAGIL HERAN€A
Lana Mylly Silva Zeferino / 4° ano -ldade:  10

Escola  Estadual  Olavo Brasil  Filho



FRA®lL HERANqu

Os ventos da matci,
Onde os homens nco tern compc]ixdo.
Por isso que hoie em dic],

Estd uma grande confusdo.
N6o sabemos cuidar do presente
Que Deus, divincimente, nos deu.
Por falta de consciencia,
0 desmcitamento aconteceu.
Apesar de tudo contra,
Hoje ainda temos o que admirar.
A humanidade, toda apronta,
Mos a natureza insiste em nco se acabar.
S6 uma tristeza vein me machucar:
Ndo sei que heranca vamos deixar.
Hoie n6o sei, se meu filho c] mesma sorte terd!



PRESERVE 0 MEIO AMBIENTE
Melcilene Pinto dos Santos / 60 ano

Escola Maria Silva de Brito  Oliva



PRESERVE 0 MEIO AMBIENTE

Pare tudo o que estd fazendo
Que c]gorc] eu You dizer
0 meio ambiente a tudo
Que precisclmos pare sobreviver.

se yoce e urn ioyem
Adulto ou crian€a
Cuide bern do meio ambiente hoie

Que no futuro voce send
Uma grande esperan€a.

Florestas e rios limpos
Fazem o mundo sorrir
Se voce nco cuidar bern
Do seu meio ambjente
Tudo isso ird poluir.

As matas estdo verdes
0 mundo estd contente
S6 o que. estd faltando
i cuidar mais do meio ambiente.

Se voce quer urn futuro
Tenha mais educa€6o



Cuide bern do meio ambiente
E ndo iogue [ixo no chdo.

Seia voce mesmo
Viva sempre contente
Cuidando do meio ambiente
E alegrc]ndo muita gente.

Cuidar do meio c]mbiente
E sentir-se elogiado

Jogue sempre lixo no lixo
Pora poder ser reciclado.

Se voce tern consciencia
E amor no cora€do
Viva sempre cuidando bern
Do meio ambiente e da na€5o
E impedidp sempre o mesmo
De fazer pdlui€do.

Quem ndo cuida do meio ambiente
Ainda ndo ciprendeu a amar
Para o mundo ele 6 tudo
E devemos preservc]r.



a mundo estd triste
Ningu6m estd contente
Muita coisa precisa de ciiuda
Principalmente o meio ambiente.

OIhe como o mundo estd
Pare pare pensar
Recolha o seu lixo

E vamos reciclar.

Cuidar do meio cimbiente
Ndo e uma coisa ruim
Urn. future bern sc]ud6vel

E o que eu quero pro mim.

A nossa capacidade
E grande ate demais
Preservar a nossa cidade
Todo mundo 6 capaz.

Aqui You deixar minha mensagem
Preste bastante atencdo
Cuide do meio ambiente
Com muito amor e compreensdo.



UMA VIAGEM AO MUNDO ERE€ANTADO
Alice Carlos Silva / 7° cino -ldade:  14

Escola Maria dos Prazeres Mota



UMA viAeEM AO ivLUNDO ENCIANTADO

Hd! Esse ar que respiro,

Que vein da Amaz6nia,
Essa vontcide de gritar.

Terra de gente bonita,
Yard e curupira,
Terrci que me encanta,
Com esse verde.

H6! Essas cores que ci Amaz6nia tern

Essa mistura de fndios, broncos e mesti€os
Terra de gente que s6 fez o bern.

H6! Esse verde, chdo de terro firme
Boto, sereia e outro.
Esse verde dos florestas e c]ldeias.

Hd! Esse mundo verde e bronco
Verde da Amazon.ia
E bronco do ceu da paz.



ARColiRIS DE ENCANTOS
Elena  Ferreira de Brito Netci / 7° ano -ldade:  15

Escola Maria dos Prazeres Mota



ARGO-jR[S DE ENCANTOS

Forte como urn touro,
Mos de]icadc] como uma flor,

Onde tudo e marovilhoso,
Que tern urn gosto bern gostoso.

0 aeai sdo as tuas p6rolcis negras,
a seu perfunie tern cheiro de lc]ranieira,
0 indio te defende dos homens maus,
Os bichos s6o teus filhos
Onde o teu amor 6 maternal.

Amaz6nia com as suas cores intensas
Onde a verde e a cor que mais se destaca,
i ci da esperan€a
Amaz6nia linda,
Linda Amaz6nia,

Aqui quem escreve de ti,
E uma pequena macuxi.



A IDADE DE SIR FELIZ
Gabriel Oliveira de Araoio / 7° ano -Idade:  15

Escola Maria dos Prazeres Mota



A IDADE DE SER F:ELIZ

Existe somente uma idcide
Pare a genteserfeliz    .
Somente uma 6pocci na vida
De coda pessoa
Onde 6 possivel sonhar
E fozer planos e ter energia bastante
Parcl realizd-Ia.

Uma s6 idade
Para a c]gente se encc]ntar
E viver apaixonadamente
E desfrutcir tudo com todci intensidade
Sem medo,
Nem culpc] de sentir prazer.
Ease dourada
Em que c] gente pode criar
E recriar ci vida,

A nossa pr6pria imagem e semelhcin€a
E vestir-se com todas as cores
E experimentar todos os sabores
E entregar-se a todos os c]mores
Sem preconceito e nem medo.
Tempo de entusiasmo
E coragem em que todo o desafio
E mc]is urn convite a luta

Que a gente enfrenta
Com toda disposicdo
De tentor algo novo,
De novo
E de novo
E quantas vezes for preciso
Essa idade tdo boa.



OLHAR DA CR14=
`-..\

Juciane da Silva Falcdo / 7° an© -ldade:  14
Escola Maria dos Prazeres Mota



OLHAR DA CRIAcho

Umc] viagem na Amaz6nia

Uma lenda a brilhar

Em mito encantado
E os [agos a  mo[har.

Paisagem, Amaz6nia
Nos rios, os peixes a pular
Nas cachoeiras, dguas Cfistalinas
E o brilho no seu olhcir.

No coracdo dos indios,
No 6Ihar da cria€6o

Deus fez Amaz6nia
Pro confiar na discri€do.



CONTO



CONTO VENCEDOR

TINA I A FADA BELA
Hellen Cristina Marques Pereirci / Nivel M6dio   ldcide:  17

Escola Estadual Gon€alves Dias



Hellen Crislina Marques Pereira

Nascida em  23  de dezembro de  1991, de familia  humilde
em Boa Vista Rorciima. Seu primeiro conto, Tina e a Fada
Bela., foi criado em 16 de outubro 2009 e levado ao poblico
infantil, trata de urn mundo de fantasia e magia, `'Tinc] e a
Fada belci foi fruto de urn sonho que se tornou realidade'',
diz Hellem, que aos 17 cinos, cursa o 3° ano do Nivel M6dio.



Famou @ eE  FGgdeg  Be§@i

®  3cBi  c®me€ava  a   hcfli¥caFT  roc8Gificamenfle  e  cle  formGj  suhlime.   ELd,

\/®avcg enqre a mata umen forma rosa e cintilante, era c8 Fado Bela na

beira  do  Rio  Bronco.  A  imagem  era  perfeita,  o  conto  era  real,
espalhava som e beleza pela mate ribeiral.
Mos nem urn olho a viu, s6 os de Tina assistiu sem uma Onicci palcivra

contcir, para a Fada n6o assustcir.
-Tina?  Sussurrou  a  Fada  brincando  de  esconder  entre  folhas  e

mudas de a€ai, que Tina ndo podia ver.
-Como sabe meu none?
A garota come€ava a ter medo, mcis a fadinha sem timidez falciva

por suo vez.
- Ndo lenha medo! Sou Beta, uma 1:ado ancid que canla pela
manhd  e que le protege em foda  hora.  Pode me chamar de
ancid.
-Guardi6? Devo estar delirando!

Mos em  urn salto entre a  bananeira e mangueira a fadinha disse
brincando:
-Se conseguir pegar fudo irei le conlar.
Entdo come€ou a correria entre as 6rvores e a mata do Rio Bronco,
Tina na farda de sua escola, nco se imporfava com mais nada, s6 na
aventura que tinha agora. Como se num posse de mdgica a garota
de uma pedro pulou, agarrou as asas da fada ent6o no chdo as duos
ficaram e tudo rodou.-



Arranh6es e mcichucados, Tina assim ficou e a fadinha risos

soltos pela mata espalhou. Assombroda e zangada Tina se levantou,
saiu da mata e ndo olhcivcl nada, s6 queria ir pro casa, sem querer

pensar em mais nada.
Bela entdo disse:
-Ndo fique triste eu apenas insisto, veia o que sei fazer.

Tina sentou-se no chdo ouvindo a can€do com muita aten€do

que sua fcida ia dizer:

Jha, 6gua, terra e togo.
Fogor terra, 6gua e ar

Ve.ia in.\nha mag.\a eta pode te curar!

Uma luz brc]nca e cinti[ante come€ou no instante em  que ela

come€ou a cantor, e as feridas iclm sarando quando a fada  ia
cantando:

Sara, sara rapidinho pelos elementos aqui presentes
Fogo, te.Ira, 6gua e vento

Assimr me apresento!

E assim Tina ficou curada sem entender nada e completamente

assustada come€ou c] perguntar:
- Entdo voce existe?  Uma lenda do meu Estado, pro todos

quero contar.



A fada riu e come€ou a falar:
- S6 voce pode me vcr  e tres deseios te conceder, sem

nada disso voce dizer.
- Entdo 6 s6 isso que tenho que fazer para tres deseios eu

ter?
- Foi isso que disse c[ voce, ndo entendeu ou tenho que

escrever? Disse a foda Bela.
- Entdo o primeiro quero fazer:   quero ser igual a voce, ter

asas pro voar sem com  nada  me preocupcir.
-Mos para voce ser uma fada tern que algu6m proteger,

mos essa pessoa ndo poderd te vcr.
Sem  pensar nas conseqoencias falou que queria proteger,

sua irmd He]oin.a ou mesmo sua tia, e o en.contamento foi

cantado mais uma vez de born grado.

Ar, 6gua, terra e f®go
Togo, terra, 6gua e ar

Qua a mag;a venha ler for€a
Fa€a na Tina ela desperlar.

E as duos cantam vdrios vezes sem  parar, e logo asas nas costas

come€aram a se formar.
-Veia  Belo  estou  \/oancjo!  Fa!ou  t-+.  grL:'otc!  gritanc!o.

De repente na beira do rio ndo estciva mciis presente,
estava em casa com urn olhar`preocupado, mos nada contente.



Foi qt6 a cozinha e todos ,estavam ld:  mamde, papai,  Helofna e

ate mesmo sua tia para o iantar, mos aten€do da familia ndo

podia chamar. Todos passam por Tina, mos ningu6m  podia
enxergd-la, nem mesmo o cachorro de Heloina que na rua foi
brincar.

-  Entdo deu certo sou uma fada brilhonte e ningu6m  pode

me ver.  Disse Tina contente sem saber o ocorrente, entdo a mde

grita...  "Helofna!",   que a escada vai descendo,   sem entender o
olhar da mde que ldgrimas vdo escorrendo.

- Tina desapareceu, id sdo 8 horas da  noite ndo tern

ningu6m  na escola, liguei para todos os seus amigos e ningu6m

colabora.

Uma semana se passou e o povo sem  noticias ficou.

Tina sem saber o que fazer, chorou, esse foi o pre€o que

pagou, pois a escola abandonou.
Ldgrimas e noites sem dormir, era s6 tristeza e soliddo.
- Onde estd minha filhinha? Como d6i  meu cora€do!

-Onde estd minha irmdzinha, send que estd bern?  Rezo

todos os dias, proteia ela. Am6m.
E com a magia elci tentou, mos nada adiantou, queria ser

gente, mos fada continuou, depois de urn tempo sua mde
adoeceu uma depressdo logo a abateu.

No hospital, sem esperan€a de vida, a doen€a se agravou.

Tina do seu lado chorou e chorou, mcis nada  adiantou.

Mos quando o medico sem nenhuma esperan€a falou:



- Fiz tudo o que eu podia, mcis alegria de vida dessa mulher

acabou.
•E[a estciva morrendo e Tina tudo vendo; sem poder fazer nada s6

pedic] mclis uma chance pro sair dessa enroscada, entdo
prometeu ir a esco[a e ser umcl boc] alunc], quando.olhou pare o
c6u a fcida Bela apareceu:
- Dois pedidos aindc] sdo seus.

Pediu para que a mde ficasse curada, chorando pediu:
- Me tire dessa roubado.

A mde saiu do hospital, mos ainda era fadc] e isso era mal.

Ent6o pediu a   Bela que queria ser gente, que sendo fada ndo
estava contente.
Em urn posse de mdgica tudo se desfez e estava na beircl do rio
outro vez.

Ela desperfou de urn soho profundo, era urn pesadelo, uma coisa
de outro mundo...

Ela clcordou, pro escola estudou e estudou e uma gronde m6dica

hoie se formou.

IE!

A mensagem final escrevo aqul ag®ra
Nleu none 6 Fada Beta que con\a esta hisl6ria
De valor a uma boa educa€6o
D€ valor a sua esc®Ia
Pots sem educa€6o a magia n6o aflora.
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