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Editorial
Através desse editorial, apresento a 4ª edição do boletim informativo Flor de
Lis, obra lançada pela Academia de Letras de Palhoça, contendo balancetes,
lançamentos e sinopses de obras literárias, nominata de seus Membros Efetivos
e respectivos Patronos, notícias gerais, participações em eventos realizados por
instituições congêneres e alguns trabalhos de nossos acadêmicos. Dentre as
conquistas da ALP, citamos as de Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal,
para orgulho de nossos acadêmicos. Agradecemos a contribuição de todos que,
gentilmente, enviaram seus trabalhos para publicação nessa obra. Ao nosso
Mestre Maior, toda a devoção pelas bênçãos recebidas em nossa jornada.
Continuaremos solidários e unidos no objetivo comum, que é divulgar e
colaborar pelo desenvolvimento da cultura de Palhoça e do Estado de Santa
Catarina.

Sonia Ripoll
Presidente da ALP

3

Corpo Acadêmico da ALP
CADEIRA

ACADÊMICO(A)

PATRONO(A)

Luiz Carlos de Sousa

José Honório da Costa

Déspina Spyrídes Boabaid
(Membro Emérito)

José Boabaid

Manoel Scheimann da Silva

José Lupércio Lopes

Cesar Pasold

Jorge Lacerda

Nicolau Manoel de Sousa

João da Cruz e Souza

Liene Collaço Paulo
(Membro Emérito)

Holdemar de Menezes
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Corpo Acadêmico da ALP
CADEIRA

ACADÊMICO(A)

PATRONO(A)

Rudney Otto Pftzenreuter

Ivo Silveira

Zelka de Castro Sepetiba

Henrique da Silva Fontes

José Isaac Pilati

Osvaldo Rodrigues Cabral

Carmem M. de Carvalho Lima

Horácio Serapião de Carvalho

Vanilda Tenfen Medeiros Vieira

Huberto Rohden

Therezinha Cacilda M. Mann

Antonieta de Barros
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Corpo Acadêmico da ALP

CADEIRA

ACADÊMICO(A)

PATRONO(A)

Antonio Rodrigues Chagas

Aujor Ávila da Luz

Julião Ayrton Ribas Goulart

Eugênia Oliveira Nunes Pires

Altamira Harger Iahn

Agenor Neves Marques

Sonia Terezinha Ripoll Lopes

Delminda Silveira de Souza

Antônio Manoel da Silva

Manoel dos Santos Lostada

Maria da Graça Prim

Olivia Emília G. Brum
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Corpo Acadêmico da ALP

CADEIRA

ACADÊMICO(A)

PATRONO(A)

Vera Regina de Barcellos

Tatiana Belinky

João Sérgio Sell

Adolfo Bezerra de Menezes

Marcos João de Matos

Claudir Silveira

Avelino Neto Machado

Mário Quintana

Ney Santos

Wolfgang Ludwig Rau

Nausa Bernado Coelho

Zilda Arns Neumann
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Corpo Acadêmico da ALP

CADEIRA

ACADÊMICO(A)

PATRONO(A)

Igor Dornelles S. Siciliani

Franklin Joaquim Cascaes

Álvaro Wandelli Filho

Cecília Meireles

Eloah Westphalen Nascheneng

Luiz Delfino
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Galeria dos Imortais

CADEIRA

ACADÊMICO(A)

PATRONO(A)

João Francisco Vaz Sepetiba

José Honório da Costa

Ivo Silveira

Ivo Silveira

Neidi Rodrigues

Agenor Neves Marques

Acir Ávila da Luz

Aujor Ávila da Luz
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Eventos Administrativos
ALP comemora 12 anos de existência
A Academia de Letras de Palhoça
comemorou, no dia 13 de fevereiro
de 2015, às 17 horas, em sua Sede
Social, o 12º aniversário de
fundação, com a presença de seus
acadêmicos,
de
amigos
e
convidados.
A abertura do encontro foi
efetuada pela presidente Sonia
Ripoll, que destacou as conquistas e
os avanços da instituição no
decorrer do ano de 2014.
A convite da senhora presidente, o acadêmico José Pilati proferiu pequeno
discurso acerca da ALP, enaltecendo os trabalhos realizados por seu fundador,
Paschoal Apóstolo Pítsica, e demais membros fundadores.
A reunião prosseguiu com recitação de poesias pelas acadêmicas, Altamira
Iahn e Milka Carvajal e pela escritora Neusa Bernado Coelho.
Terminadas as formalidades, a ALP ofereceu um deguste de bolos,
salgadinhos e refrigerantes.
Posse de Avelino Neto Machado
Reunião Acadêmica realizada no
dia 25 de abril de 2015, às 15 horas,
na Sede da Academia de Letras de
Palhoça, na Ponte do Imaruim.
Dentre os assuntos em pauta,
ocorreu a posse do Acadêmico
Avelino Neto Machado.
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Distribuição do Boletim Flor de Lis nº 3
Reunião acadêmica realizada no dia
8 de julho de 2015, às 19 horas, na
Sede da ALP, e distribuição do
Boletim Flor de Lis nº 3.

ALP empossa, administrativamente, novos acadêmicos
Foram empossados no dia 28 de
setembro de 2015, às 19 horas, na
Sede da ALP, quatro novos
acadêmicos, em conformidade com
o Edital Nº 01/ALP/2015.
Embora a solenidade de posse
esteja prevista para o início do ano
vindouro, a ALP decidiu empossar os
quatro novos Membros Efetivos,
visando qualificá-los para ocuparem
algumas funções administrativas do
Sodalício.
A partir da assinatura do Ato de Posse, passaram a integrar o Quadro
Acadêmico da instituição, os escritores: Álvaro Wandelli Filho, Ney Santos, Neusa
Maria Bernado Coelho e Vera de Barcellos.
Desde já, desejamos as boas-vindas aos novos Confrades e Confreiras.
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Posse da acadêmica Neusa Coelho
Reunião acadêmica realizada no
dia 26 de outubro de 2015, às 20
horas, na Sede da ALP, com a posse
da Acadêmica Neusa Bernado
Coelho e apresentação da Chapa
Expressão, para a eleição da nova
Diretoria da ALP.

ALP encerra ano acadêmico com eleição, posse e jantar
A Academia de Letras de Palhoça
promoveu, na noite de 23 de
novembro de 2015, a eleição e posse
da nova Diretoria Executiva, com
mandato para o biênio 2016/2017.
A solenidade aconteceu nas
instalações do restaurante do hotel
Heinz, na Ponte do Imaruim, em
Palhoça, e contou com a presença
dos seus acadêmicos, familiares e
amigos.
Após apurados os votos, foi eleita a Chapa Expressão, assim composta:
CHAPA EXPRESSÃO
PRESIDENTE: Antônio Manoel da Silva
VICE-PRESIDENTE: Sonia Terezinha Ripoll Lopes
1ª SECRETÁRIA: Neusa Maria Bernado Coelho
2º SECRETÁRIO: José Isaac Pilati
1º TESOUREIRO: Rudney Otto Pfutzenreuter
2º TESOUREIRO: Álvaro Wandelli Filho
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DIRETORA GERAL: Vera Regina da Silva de Barcellos
DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS: Ney Santos
CONSELHO FISCAL
1ª TITULAR: Déspina Spírides Boabaid
2ª TITULAR: Liene Collaço Paulo
3ª TITULAR: Altamira Harger Iahn
1ª SUPLENTE: Milka Lorena Plaza Carvajal
2º SUPLENTE: Julião Ayrton Ribas Goulart
3º SUPLENTE: Avelino Neto Machado
Em seguida, foi realizado o
tradicional Amigo Secreto, que
sempre proporciona um clima de
confraternização e congraçamento.O
jantar, que foi servido logo após,
marcou o encerramento do Ano
Acadêmico da ALP, que entrará em
recesso no período de 24 de
novembro de 2015 a 12 de fevereiro
de 2016, só voltando a se reunir no
dia 13 de fevereiro de 2016, data em
que comemora os seus 13 anos de fundação.
ALP comemora 13 anos de fundação
A Academia de Letras de Palhoça
completou 13 anos de fundação no
dia 13 de fevereiro de 2016, sábado.
E para comemorar a data festiva,
reuniu os seus acadêmicos, amigos e
familiares no Café Paris, no bairro
Kobrasol, em São José, às 17 horas,
onde todos degustaram um delicioso
café colonial.
Antes, porém, o Presidente
Antônio Manoel da Silva fez uso da
13
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palavra, abordando aspectos históricos da instituição, discorrendo desde a sua
fundação até os dias atuais; apontando suas lutas e conquistas ao longo desse
período; a evolução quantitativa do seu Corpo Acadêmico, que já conta com 25
membros; enfim, revelando o panorama em que se encontra atualmente o
sodalício literário palhocense.
Na sequência, todos cantaram os parabéns à ALP, posaram para as fotos,
antes de se dirigirem para o buffet do café colonial.
Com jantar no Lindacap, ALP encerra ano acadêmico
A Academia de Letras de Palhoça
realizou jantar de confraternização
de final de ano, no dia 15 de
dezembro de 2016, às 20:00 horas,
no restaurante Lindacap, em
Florianópolis.
O evento, que contou com a
presença de seus membros, amigos
e parentes, também marcou o
encerramento
das
atividades
acadêmicas no ano de 2016.
Durante o jantar, foi efetuada a entrega do certificado “Obreiro Literário” aos
Acadêmicos Ney Santos e Neusa Coelho, por terem lançado livros em 2015 e
2016.
A ALP também recebeu, do Presidente da Academia de Letras dos Militares
Estaduais de Santa Catarina, senhor Roberto de Menezes, exemplares de livros
de sua lavra, para o acervo da ALP.
Abertura do Ano Literário e comemoração do 14º ano de fundação da ALP
Em encontro realizado no dia 12-02-2017,
no Café Paris, bairro Kobrasol - São José - SC, a
Academia de Letras de Palhoça deu início ao
seu Ano Literário 2017.
A confraternização marcou, também, a
passagem do 14º aniversário do sodalício, cuja
fundação ocorreu no dia 13-02-2003, para a
14
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alegria de todos nós, acadêmicos, e do povo palhocense.
Desejamos que o ano que se inicia seja profícuo para todos os membros da
ALP, e aproveitamos para estender especial agradecimento aos colegas e amigos
que nos presentearam com suas presenças neste delicioso encontro.
É oportuno, também, que sejam elevados os nossos agradecimentos à Sra.
Sônia Ripoll, Vice-Presidente da ALP, que exerce interinamente a Presidência da
instituição, em decorrência do afastamento temporário (por motivos de saúde)
do nosso Presidente, Antônio Manoel da Silva. Desejamos-lhe rápida
recuperação e retorno ao nosso convívio.
Encerramento do Ano Acadêmico, eleição e posse
A ALP encerrou o Ano Acadêmico com um café de confraternização para os
seus acadêmicos. O evento aconteceu no dia 25 de novembro de 2017, às 16
horas, no Café Paris – Kobrassol – São José – SC.
Na ocasião, foi eleita a nova Diretoria para o biênio 2018/2019.
Academia de Letras de Palhoça
CNPJ nº 13.172.273/0001-65
TESOURARIA
BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE JAN A DEZ DE 2015
RECEITA
Anuidade dos Acadêmicos
Rendimentos de Poupança 2015
Venda de Antologia
Venda de quatro livros
TOTAL DA RECEITA

2.040,40
116,07
30,00
80,00
2.266,47

DESPESA
Anuidade do domínio do site da ALP
Semestralidade do site da ALP (Locaweb).
Recarga de cartucho para impressora
Cópias de documentos noi cartório
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40,00
340,86
20,00
30,40
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Pratos e materiais para festa
Tortas
Prêmio Ivo Silveira de Cultura – Coquetel
Diplomas e convites prêmio Ivo Silveira
Despesas Correio
Honorários do Contador ano 2015
Cópias do Estatuto e documentos dos acadêmicos
Impressão do Boletim Flor de Lis
Diferença Livro Caixa
TOTAL DA DESPESA

26,90
42,54
269,17
7,00
41,00
150,00
39,15
700,00
0,11
1.707,13

SALDO ANTERIOR................................................................................... 997,89
SALDO ATUAL ...................................................................................... 1.557,45

ANTÔNIO MANOEL DA SILVA
Tesoureiro

DÉSPINA SPYRIDES BOABAID
Conselho Fiscal

SONIA TEREZINHA RIPOLL LOPES
Presidente

Academia de Letras de Palhoça
CNPJ nº 13.172.273/0001-65
TESOURARIA
BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE JAN A DEZ DE 2016
RECEITA
Anuidade dos Acadêmicos.
Contrato de exibição de banner no site da ALP
Juros e correção monetária conta poupança
TOTAL DA RECEITA
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2.160,96
600,00
199,42
2.960,38
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DESPESA
Anuidade do Domínio do site da ALP.
Semestralidade do Site da ALP – 1ª.
Despesas de cartório – autenticação
Colônia Quasar – Presente aniversário confrade Acyr – p5 anos
Cópia a Ata de Posse da nova diretoria
Adesivos para Heráldica - CPAP 50 folhas papel ovo para diplomas
Pastas para documentos, cola e etiquetas, certificados e diplomas
Autenticação de documentos para Receita Federal
Coroa de flores para o acadêmico Sepetiba.
Cópias coloridas de Certificados e Diplomas e concurso poesia
Cópias da letra do hino da ALP para Coral
Aluguel 60 cadeiras para Prêmio Ivo Silveira 2016
Confecção de placa para confrade Manoel
Desodorizante de ambiente
Adesivos para 06 troféus para Concurso Veredas da Poesia
Grampeador e perfurador
Cópias da chave da sala da ALP
Coroa de flores para confrade Acyr
400 salgadinhos e refrig.para coquetel Concurso de Poesias
TOTAL DA DESPESA

40,00
374,94
30,30
95,00
1,60
25,00
25,90
110,30
8,90
200,00
48,50
39,00
60,00
130,00
9,49
55,00
49,10
25,00
285,00
217,94
1.622,07

SALDO ANTERIOR................................................................................. 1.557,45
SALDO ATUAL....................................................................................... 2.895,76

RUDNEY OTTO PFUTZENREUTER
Tesoureiro

LIENE COLLAÇO PAULO
Conselho Fiscal

ANTÔNIO MANOEL DA SILVA
Presidente
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Academia de Letras de Palhoça
CNPJ nº 13.172.273/0001-65
TESOURARIA
BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE JAN A DEZ DE 2017
RECEITA
Anuidade dos Acadêmicos
Juros e correção monetária em conta poupança
Venda de livros
TOTAL DA RECEITA
DESPESA
Anuidade do Domínio do site da ALP.
Semestralidade do Site da ALP – 1ª.
Anuidade do Domínio do Site da ALP
Semestralidade da hospedagem do Site da ALP (duas)
Cartório
Contador
Impressão de Certificados e Diplomas
Compra de cartucho para impressora
Aluguel de 40 cadeiras para Prêmio Ivo Silveira de Cultura - 2017
Compra de fechadura para a sala da Sede da ALP
Despesas de correio – remessa da premiação do Conc. de Poesias
TOTAL DA DESPESA

2.130,49
182,54
60,00
2.373,03

40,00
374,94
59,90
387,58
16,65
150,00
49,00
87,00
60,00
24,90
79,24
914,27

SALDO ANTERIOR................................................................................. 2.895,76
SALDO ATUAL....................................................................................... 4.354,52
ANTÔNIO MANOEL DA SILVA
Tesoureiro

ALTAMIRA HARGER IAHN
Conselho Fiscal

SONIA TEREZINHA RIPOLL LOPES
Presidente
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Acadêmico Antônio Manoel vence concurso em Laguna
O
acadêmico
Antônio
Manoel da Silva ganhou mais
um prêmio como compositor,
conquistando o 2º lugar no
Concurso de Marchinhas de
Carnaval de Laguna, com a
música “Marchinha do Barbosa”
O evento aconteceu no dia
12 de fevereiro de 2015, às 22
horas, na praça Souza França,
bairro Magalhães, no centro da
cidade.
Dez marchinhas foram previamente classificadas e apresentadas ao público
presente, que lotou a praça.
Parabéns ao compositor, por mais esta conquista.
Vanilda Tenfen é Cidadã Honorária de Palhoça
A Acadêmica Vanilda Tenfen
Medeiros Vieira recebeu o diploma
de Cidadã Honorária de Palhoça,
conferido pela Câmara Municipal da
cidade, por seus serviços prestados à
sociedade palhocense.
A Sessão Solene aconteceu no
dia 22 de abril de 2015, às 19 horas,
no plenário da Câmara Municipal,
em comemoração aos 121 anos de
emancipação política de Palhoça.
A Academia de Letras de Palhoça parabeniza a sua Acadêmica pela conquista
de tão importante comenda, que enche de orgulho, não só os colegas deste
sodalício, mas, também, toda a sociedade palhocense.
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Sessão de Saudades a Sepetiba
A Academia de Letras de Palhoça
realizou Sessão de Saudades, em
homenagem ao imortal João
Francisco Vaz Sepetiba, falecido no
dia 29 de janeiro de 2014. A
solenidade aconteceu no dia 30 de
maio de 2015, às 15 horas, na Sede
da ALP, em Palhoça.
A Sessão foi iniciada pela
Presidente Sonia Ripoll, com a
abertura da Casa Apóstolo Pítsica,
seguida pela entoação do Hino da ALP.
João Sepetiba ocupou a Cadeira nº 1 da ALP, desde a sua fundação e foi o seu
primeiro presidente. Era esposo da também acadêmica da ALP, Zelka de Castro
Sepetiba, que usou da palavra para agradecer a todos pelas homenagens
prestadas ao marido.
Participaram da solenidade, além dos acadêmicos da ALP, Rose Truppel
Coelho (ALB-Palhoça), Inês Carmelita Lohn, representando o Presidente da ALB
Estadual; Neusa Bernado Coelho (ALB-Palhoça), Paulo Arcendino Coelho, Vera de
Barcellos e familiares de Sepetiba.
Muitas homenagens
Com pequeno discurso, a presidente prestou a sua homenagem ao imortal,
gesto repetido pelo acadêmico José Pilati, que utilizou um fundo musical.
Também foram recitadas poesias pelas acadêmicas Milka Plaza, Rose Inês
Truppel Coelho, Inês Carmelita Lohn, Neusa Bernado Coelho, Altamira Iahn,
Sonia Ripoll e pelo senhor Paulo Arcendino Coelho. Por último, foi apresentada a
música “João Sepetiba - 1º Presidente da ALP”, de autoria de Vera Barcellos, que
foi repetida ao fim da Sessão Solene de Saudade, no fechamento da Casa
Apóstolo Pítsica.
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Entrega do prêmio Ivo Silveira de Cultura 2015
Em Sessão Solene realizada no
dia 8 de junho de 2015, às 19 horas,
na Câmara Municipal de Palhoça, a
Academia de Letras de Palhoça
promoveu a entrega do prêmio “Ivo
Silveira de Cultura", edição 2015.
Este ano o homenageado foi João
Aurino Dias, o Dão, um artista
palhocense de múltiplas qualidades,
que já é considerado um ícone da
nossa cultura, e que muito tem
elevado o nome do Município, nas inúmeras exposições de seus trabalhos por
esse mundo afora.
Mestre no manuseio da cerâmica e da resina, ele também desenha e pinta,
sendo reconhecido internacionalmente por seus trabalhos, em países como
Itália, Holanda, Japão, Espanha, Portugal, Alemanha, entre outros.
O Acadêmico Antônio Manoel, a convite da Presidente da ALP, escritora Sonia
Ripoll, ocupou a tribuna e proferiu caloroso discurso em favor deste eclético
artista, que na lista dos cidadãos homenageados, ocupa a quinta indicação ao
prêmio, desde que a comenda foi criada.
O Prêmio Ivo Silveira de Cultura foi instituído pela Lei Municipal nº 3.293, de
19 de maio de 2010, e todos os anos é entregue a um cidadão ou cidadã
palhocense, que se destaca no segmento literário-cultural.
Na mesma Sessão Solene foram empossados os novos acadêmicos, Avelino
Machado e Igor Dornelles, que passaram a ocupar as Cadeiras nº 22 e 25,
respectivamente. Também foi mencionado o Dia Municipal do Escritor, que no
âmbito Municipal comemora-se no dia 13 de fevereiro (Lei nº 3.293, de
19/05/2010); e efetuou-se a entrega do certificado “Incentivador da Cultura”,
comenda criada e entregue anualmente pela ALP, que neste ano homenageou a
escritora e pianista Vera Barcellos, autora da música composta em homenagem
ao imortal João Francisco Vaz Sepetiba, acadêmico da ALP, falecido
recentemente.
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Antônio Manoel classifica duas marchinhas no Carnaval de Floripa 2016
O
acadêmico
Antônio
Manoel obteve mais uma
conquista no ramo musical,
classificando duas marchinhas
no concorrido Concurso de
Músicas de Carnaval de
Florianópolis, que já está na
sua 16ª edição.
Promovido pela Secretaria
de Turismo do Município
(Setur), em parceria com a Liga
das Escolas de Samba de Florianópolis (Liesf), o concurso teve 38 músicas
inscritas, tendo sido classificadas apenas 24, sendo 12 marchinhas e 12 marchasrancho.
As apresentações aconteceram nos dias 12, 13 e 14 de janeiro de 2016, às 20
horas, num palco especialmente montado na passarela Nego Quirido, em
Florianópolis.
As duas marchinhas classificadas de Antônio foram: “Marchinha do Barbosa”
e “Eu vou mudar por você”, ambas interpretadas por ele mesmo no dia 13, sendo
que somente a primeira foi classificada para a Grande Final do dia 14, mas que,
infelizmente, não alcançou os níveis de premiação.
Após a apuração dos votos dos jurados, foram anunciadas as músicas
vencedoras do concurso, a saber:
Marchinhas
1º Lugar: “Taca-lhe pau Nicolau”, de autoria de Josué Costa e Márcio Pedrini.
2º Lugar: “O Assessor”, de José Antônio Vicente.
3º Lugar: “As pombas do Mercado”, de Amaro Manoel da Costa.
Marchas-Rancho
1º Lugar: “Saudosa Praça do Foliões”, de Josué Costa.
2º Lugar: “Festa Esperada”, de Tania Aparecida Buch e Wagner Segura.
3º Lugar: “Amor, Carnaval e Tradição”, composta por Manoel Daniel Filho,
vulgo Zinho.
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Confrade Acyr comemora 95 anos de vida
O Acadêmico Acyr Ávila da Luz,
ocupante da Cadeira nº 13, da
Academia de Letras de Palhoça,
completou no dia 13 de fevereiro de
2016, 95 anos de vida. E para
comemorar esta data nobre, reuniu
parentes e amigos no restaurante
Pier 54, em Florianópolis, onde
ofereceu um belo almoço.
A ALP recebeu convite e se fez
representar pelo seu Presidente,
Antônio Manoel da Silva, e pela Vice-

Avelino Neto Machado

Presidente, Sonia Ripoll.
Ter completado 95 anos de idade, gozando de boa saúde e invejável lucidez,
significa dizer que Acyr alcançou efetivamente a longevidade. Sabemos que são
poucos os que conseguem atingi-la e vivenciá-la, da maneira como ele
conquistou, porquanto é necessário possuir, além da saúde física, valores éticos,
morais e espirituais, e exercê-los intensamente, durante todo o curso da vida,
sempre buscando e vivenciando a felicidade, senão plena, pelo menos parcial.
Pode-se dizer que quem vive feliz já está trilhando os caminhos da
longevidade. O grande Leonardo Da Vinci já dizia que “O tempo dura bastante
para aqueles que sabem aproveitá-lo.”
Considerado pela família como bom esposo, pai exemplar, avô e bisavô
carinhoso, a sua vida está repleta de grandes feitos, sobretudo no âmbito
profissional, como geólogo da área de exploração de petróleo da Petrobras,
empresa na qual construiu belíssima carreira técnica e gerencial, até se
aposentar no ano de 1985.
Escritor de irrefutável qualidade e competência, já lançou oito livros de sua
lavra, o que lhe rendeu prestígio e reconhecimento, qualificando-o para ocupar a
Cadeira de nº 13 na Academia de Letras de Palhoça, que, aliás, na mesma data,
comemorou 13 anos de fundação.
É oportuno observar, o quão curioso é a incidência do número 13 na vida de
Acyr, perseguindo-o desde o nascimento até esta data, quando vivencia as
alegrias e os prazeres da longevidade.
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Destarte, a Academia de Letras de Palhoça gostaria de transmitir o abraço e o
carinho dos seus colegas, Confrades e Confreiras, desejando ao Confrade Acyr,
toda a felicidade que esta nobre data enseja.
Parabéns e muitas Felicidades!
ALB de Ibirama promove abertura do Ano Literário
A solenidade aconteceu no dia 20
de fevereiro de 2016, nas
dependências do Colégio Hamônia,
em Ibirama-SC, sinalizando a
abertura do Ano Literário da
Academia de Letras do Brasil –
Seccional Ibirama.
O evento contou com a presença
do Sr. Miguel João Simão, Presidente
da Academia de Letras do Brasil-SC,
da Sra. Apolônia Gastaldi, Presidente
da Academia de Letras do Brasil-Seccional Ibirama e da 10ª Regional, do Sr. João
Matos, Secretário de Administração de Santa Catarina, além de outros
convidados, delegações e representantes de Academias provenientes de diversas
cidades do Estado. Entre elas: Brusque, Nova Trento, Tubarão, Laguna, Pres.
Getúlio, José Boiteux, Palhoça e Florianópolis.
A programação foi abrilhantada com discursos das autoridades presentes,
apresentações culturais e recital de poesias, culminando com homenagem à Sra.
Apolônia Gastaldi, pelo seu excelente trabalho em prol da Academia de Letras do
Brasil, frente à Seccional de Ibirama e da 10ª Regional.
A Academia de Letras de Palhoça foi representada pelo seu Diretor de
Relações Institucionais, Acadêmico Ney Santos, que, juntamente com outros
Presidentes de Academias de Letras, foi agraciado com a “Medalha Apolônia
Gastaldi”.
Após o encerramento das solenidades serviu-se aos presentes o já tradicional
coquetel à base de frutas.
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Segunda Tenda Literária da ALB/SC
A Segunda Tenda Literária, evento promovido pela
Academia de Letras do Brasil/SC, em conjunto com a
Prefeitura do Município de Governador Celso
Ramos, aconteceu no dia 24 de janeiro de 2016. Na
ocasião, a acadêmica Sonia Ripoll esteve
representando a Academia de Letras de Palhoça e
recebeu o troféu alusivo ao evento.
Posse de novos Acadêmicos e Prêmio Ivo Silveira de Cultura

A Academia de Letras de Palhoça, reunida em Sessão Solene na Câmara
Municipal de Palhoça, no dia 9 de maio de 2016, às 20 horas, realizou três
grandes acontecimentos: homologou as posses de quatro novos acadêmicos,
efetuou a entrega do Prêmio Ivo Silveira de Cultura 2016, e do certificado
“Incentivador da Cultura”.
Primeiro foi dado posses a quatro novos acadêmicos, que passarão a compor
o quadro de Membros Efetivos da ALP, a saber: Vera Regina da Silva de Barcellos,
na Cadeira nº 19 – Patrona: Tatiana Belinky; Ney Santos, na Cadeira nº 23 –
Patrono: Wolfgang Ludwig Rau; Neusa Maria Bernado Coelho, na Cadeira nº 24 –
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Patrona: Zilda Arns Neumann; e Álvaro Wandelli Filho, na Cadeira nº 26 –
Patrona: Cecília Meireles.
Após a ratificação das posses dos novéis acadêmicos pelo presidente da ALP,
Antônio Manoel da Silva, foi feita a entrega do prêmio Ivo Silveira de Cultura,
este ano homenageando o dramaturgo e diretor teatral, Takashi Severo Okuma,
que esteve representado por seu pai, Takashi Okuma, em razão de estar em Belo
Horizonte, numa turnê a serviço da cultura.
Por último, foi homenageado o deputado federal Jorginho Mello, com o
certificado “Incentivador da Cultura”, pelos relevantes serviços prestados à ALP e
à cultura palhocense.
Sonia Ripoll, acadêmica e vice-presidente da ALP, conduziu todo o cerimonial
na qualidade de mestra de cerimônia, atendendo solicitação da presidência do
sodalício.
Proferiram discursos, além dos novos Membros Efetivos, Altamira Harger
Iahn, saudando os acadêmicos empossados; Marcos João Matos, homenageando
Takashi Severo Okuma; e o presidente da ALP, Antônio Manoel da Silva, em favor
do deputado Jorginho Mello. Também fizeram uso da palavra, a mãe de Takashi
Severo Okuma e o deputado federal Jorginho Mello.
O Coral da Faculdade Municipal de Palhoça, atendendo ao convite formulado
pela Academia de Letras de Palhoça, entoou o Hino Nacional Brasileiro, o Hino
de Palhoça e o Hino da ALP, com bela apresentação, que resultou em calorosos
aplausos do público presente.
Encerrada a Sessão Solene, todos foram brindados com um coquetel,
oferecido pelos novos acadêmicos.
Medalha Sílvia G. Vidoto – ALB – Urussanga
Solenidade de entrega da
Medalha Sílvia G. Vidoto – ALB –
Urussanga, ocorrida no dia 21 de
maio de 2016, na Choperia Carara,
na cidade de Urussanga-SC.
Alguns
dos
homenageados
foram: Augusto de Abreu –
Presidente da Associação dos
Cronistas, Poetas e Contistas de
Santa
Catarina
(ACPCC)
–
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Florianópolis; Carol de Lucca (Escritora) – Criciúma; Edevaldo Tomaz (Artista
Plástico) – Urussanga; Ronaldo David (Poeta) – Criciúma e Célio Gilberto Silva
(Poeta) – São José-SC.
A ALP esteve representada por seu Diretor de Relações Institucionais,
acadêmico Ney Santos.
Padre Manoel Scheimann reza sua primeira missa em Palhoça
O acadêmico Manoel
Scheimann da Silva, que foi
ordenado padre no dia 24
de junho de 2016, em Porto
Alegre, veio até sua terra
natal,
Palhoça,
especialmente para celebrar
a Santa Missa dominical da
Festa do Senhor Bom Jesus
de
Nazaré,
em
comemoração ao centésimo quadragésimo quarto aniversário do padroeiro da
cidade.
O convite havia sido formulado pela Paróquia, dentro da extensa
programação da festa, que teve início no sábado, dia 6, quando se comemora o
Dia do Senhor Bom Jesus.
Além dos fiéis, que somaram grande número, também participaram do ato
religioso, vários líderes comunitários, todos conduzindo as imagens dos
padroeiros de suas respectivas comunidades. A Academia de Letras de Palhoça
esteve representada pelo seu presidente, Antônio Manoel da Silva, e pelos
Acadêmicos, Ney Santos, Neusa Coelho, Vanilda Tenfen, Therezinha Monteiro e
Altamira Iahn.
No final da celebração, o Presidente da ALP foi convidado a ocupar o púlpito,
a fim de prestar uma homenagem ao confrade-padre Manoel, ocasião em que
proferiu pequeno discurso e efetuou a entrega de uma placa alusiva à sua
ordenação sacerdotal.
Em seguida Manoel foi agraciado com livros doados pelos Acadêmicos Ney
Santos e Neusa Coelho.
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Acadêmicos da ALP na Feira do Livro de São José 2016
Realizada entre os dias 1º e 09
de julho do corrente ano, a Feira do
Acadêmicos no jantar de
Livro de São José movimentou o
confraternização de final de ano, no
restaurante Lindacap, em
mundo literário e cultural da Grande
Florianópolis.
Florianópolis,
com
intensa
programação especialmente voltada
para este tipo de evento.
Durante os nove dias da feira,
aconteceram diversos lançamentos
de livros e sessões de autógrafos,
números musicais, contações de
histórias, vários tipos de danças, espetáculos teatrais, oficinas de arte, técnicas
de fabricação de utensílios domésticos em argila, dentre outras.
Representando a Academia de Letras de Palhoça, estiveram presentes os
acadêmicos Antônio Manoel da Silva, que aproveitou a oportunidade para
relançar dois dos seus livros: “Furadinho, fragmentos de sua história”, e “O
Azarado Tiberinho e Outros Contos”; Ney Santos, que além de relançar o livro
“Relações Complexas”, adiantou-se no pré-lançamento do livro “Medos e
Absurdos”, com lançamento marcado para o dia 23 de julho de 2016; e Neusa
Maria Bernado Coelho, que também relançou seus livros “Poemas Além da
Imaginação – Palhoça e Natureza”, e “Poemas Além da Imaginação –
Sentimentos – Amigos – Família”.
Entrega do troféu Zé Gancheiro
O acadêmico Ney Santos, diretor de
relações
institucionais
da
ALP,
participou, em 06 de agosto de 2016,
da solenidade de entrega do troféu “Zé
Gancheiro”, na cidade de Governador
Celso Ramos, onde recebeu a
homenagem dirigida à Associação dos
Cronistas,
Poetas
e
Contistas
Catarinenses, da qual é membro
efetivo.
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O evento, organizado pela Academia de Letras do Brasil-Governador Celso
Ramos, teve como mestre de cerimônias o professor Miguel Simão, presidente
estadual da ALB.
O encontro foi realizado nas dependências do restaurante Exotics, situado na
praia de Palmas, e contou com a presença de lideranças locais, entre as quais, o
Sr. Juliano Duarte Campos, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos; de
escritores, poetas e membros de academias, a saber: Maria do Carmo Tridapalli,
Presidente da Academia de Letras do Brasil-Nova Trento; Augusto Coura,
Presidente da Academia Alcantarense de Letras; Osmar Firmino Cardoso, da
Academia de Letras do Brasil-Palhoça; Maria da Graça Fornari, da Academia de
Letras do Brasil-Florianópolis, dentre outros.
A confraternização foi encerrada com um jantar.
Acadêmico Acyr morre aos 95 anos
O Acadêmico Acyr Ávila da Luz, ocupante da Cadeira
nº 13 da Academia de Letras de Palhoça, faleceu no dia
13 de agosto de 2016, vítima de infarto. Acyr tinha 95
anos de idade, completados no dia 13 de fevereiro de
2016, e deixou cinco filhos, 10 netos e 13 bisnetos.
Seu corpo foi velado na Capela Marfim do cemitério
Jardim da Paz, em Florianópolis, e sepultado no dia 16 de
agosto de 2016, terça-feira, às 9h30min.
No dia 15 de agosto, quinta-feira, às 15:00 horas, a
Academia de Letras esteve presente e prestou uma
homenagem ao confrade falecido. O protocolo iniciou
com pequeno discurso proferido pelo Presidente da ALP, senhor Antônio Manoel
da Silva, seguidos de outros pronunciamentos feitos pelos confrades, José Isaac
Pilati, Rudney Otto Pfutzenreuter e Ney Santos.
A Bandeira da instituição literária palhocense foi especialmente estendida sobre
o ataúde, servindo de adorno durante o ato de velamento, lá permanecendo até
os ritos finais do sepultamento.
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Abertura do III Encontro Latinoamericano de Artes e Letras
Aconteceu no dia 5 de setembro de 2016, às
18h30min, no Hall de entrada da Biblioteca
Pública de Santa Catarina, em Florianópolis, a
abertura do III Encontro Latinoamericano de
Artes e Letras, promovido pela Associação Oficina
Literária Letras no Jardim.
O encontro reúne vários artistas e escritores
de seis países, sendo: Argentina, Brasil, Peru,
Chile, Uruguai e Paraguai, que até o dia 29 de
setembro irão compartilhar suas experiências,
apresentando e divulgando suas obras ao público
que comparecer no Espaço Cultural Rita Maria, em Florianópolis, local onde irá
acontecer toda a programação do evento.
O encerramento está previsto para o dia 29 de setembro, às 18h30min,
quando serão entregues diplomas e certificados alusivos ao evento.
A abertura do encontro contou com diversos números artísticos e musicais,
recitação de poesias, discursos e apresentações dos participantes, exposição de
obras de artes e de livros, dentre outros.
Este ano, o nome escolhido para ser homenageado foi o artista plástico,
escritor e compositor Donato Ramos, de Florianópolis, que já pintou vários
quadros, publicou mais de uma centena de livros de sua lavra e gravou mais de
30 Cd’s, com músicas de sua autoria.
A Academia de Letras de Palhoça recebeu convite e esteve presente,
representada pelo seu presidente, Antônio Manoel da Silva e pela acadêmica
Vera Regina da Silva Barcellos.
Obras de artistas
Milka Plaza Carvajal, José Reginaldo Galão, Juan Godoy, Langer
Nonennmacher, Maria da Graça Fornari, Doris Plaza, Hamilton Souza, Juanita
Chirinos, Célia Jaramillo, Walkíria Cassananz, Josias Rosa, Sonia Mara Di Martino,
Donato Ramos, Patrícia Di Loreto, Saletty Kraus e Daniel Harris Braga.
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Obras de escritores
Milka Plaza Carvajal, José Reginaldo Galão, Donato Ramos, Izabella Pavesi,
Antônio Rodrigues, Antônio Manoel da Silva, Antonio Gravuni, Márcia Kraemer,
Ana Esther Pithan, Odair Ribeiro e Suzana Zilli de Mello.
Espaço Cultural Rita Maria – Das 15:00 às 17h30min
Dia 06 – Encontro com escritora Izabela Pavesi.
Dia 08 – Encontro com a artista Langer Nonennmacher.
Dia 13 – Encontro com o artista Hamilton Souza.
Dia 15 – Encontro com o escritor Antonio Rodrigues.
Dia 20 – Encontro com a escritora Milka Plaza Carvajal.
Dia 22 – Encontro com a artista Saletty Kraus.
Dia 29 – Encontro com a artista Patrícia Di Loreto
Dia 29 – Encerramento às 18h30min.
ALB comemora 20 anos de fundação
A Academia de Letras de Biguaçu realizou Sessão
Solene para comemorar seus 20 anos de fundação. O
evento aconteceu no dia 20 de setembro de 2016, às
19 horas, na sua Sede Social, instalada no Casarão
Born, localizado na praça Nereu Ramos, 160 - Centro
de Biguaçu – SC.
Fizeram parte das festividades, a inauguração do
obelisco comemorativo aos 20 anos de fundação instalado na entrada da cidade, o lançamento da
Antologia 2016, intitulada “A Cidade de Biguaçu –
Laços de Memória” e outros lançamentos de obras
literárias.
O Diretor de Relações Institucionais, acadêmico Ney Santos, representou a
Academia de Letras de Palhoça e trouxe um exemplar da antologia, ofertada por
aquela instituição, que será incorporado ao acervo literário da ALP.
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“Netto Perde Sua Alma” é assistido por bom público
Filme de Tabajara
Ruas, baseado em seu
livro homônimo, foi
exibido no dia 24 de
setembro de 2016, às
14 horas, no Auditório
da
Faculdade
Municipal de Palhoça,
e contou com a
presença de numerosa
plateia.
A proposta de Ruas, neste filme, foi contar a história do Rio Grande do Sul,
utilizando um personagem forte e marcante de sua história, como foi o General
Antônio de Souza Netto, ex-combatente da Guerra dos Farrapos (1835-1845),
conflito ocorrido entre republicanos e monarquistas.
Na trama, Netto encontra-se agora lutando em favor do Brasil contra o
Paraguai de Solano Lopes (1864-1870), apoiado pela Tríplice Aliança, composta
por Brasil, Argentina e Uruguai.
O filme “Netto Perde Sua Alma” já recebeu vários prêmios pelo Brasil, dentre
eles, nos festivais de cinemas de Gramado e Brasília.
A Academia de Letras de Palhoça, parceira na
participação e divulgação do evento, junto com a
FMP, esteve presente com seus acadêmicos,
somando aos inúmeros alunos da FMP, de
escolas e colégios da região e do público em
geral.
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Apagão não tira brilho do evento
Nem mesmo a falta da energia
elétrica, ocorrida na noite de 29 de
setembro de 2016, por volta das
20h15min, conseguiu abalar o moral
dos acadêmicos da Academia de
Letras de Palhoça. Quase às escuras,
iluminado por apenas três lanternas
e uma luminária de emergência, a
Sessão Solene de apresentação de
Panegírico e entrega da premiação
aos vencedores do concurso Online
Veredas da Poesia – Ano IV foi conduzida com muita determinação e entusiasmo,
graças à persistência da maioria de seus membros que, acertadamente, tomaram
a decisão de levar adiante a solenidade.
A plateia também deu a sua prestimosa contribuição, assumindo uma postura
compreensiva e serena, diante de tão inopinada situação. Composta por
acadêmicos de outras instituições congêneres, por familiares e amigos dos
premiados da noite, entre outros convidados, ela se comportou de modo
exemplar, ouvindo em silêncio a oratória proferida e aplaudindo com satisfação
nos momentos oportunos.
Contabilizado em cerca de quarenta pessoas, o público que compareceu
esteve representado por algumas autoridades e personalidades, dentre elas, o
Coronel Roberto de Menezes, Presidente da Academia dos Militares de Santa
Catarina; Suzana Zilli, representando o Presidente da Academia Alcantarense de
Letras; Maria da Graça Fornari, representando a Academia de Letras de Nova
Trento; Nelcy Menezes, sócia-proprietária da editora Papa-livro; poeta Celso de
Souza, escritor Luiz Carlos de Souza; e os acadêmicos, Vera Lúcia da Silva e
Nicolau Manoel de Souza, das academias de letras, Alcantarense e dos Militares,
respectivamente.
Marcada para às 20 horas, a sessão só teve início às 21h25 minutos, por conta
das tratativas entre a presidência da ALP e seus comandados, enquanto
aguardavam o restabelecimento da energia elétrica, que não aconteceu até
aquele momento.
Com uma lanterna numa das mãos, e na outra, as folhas do Cerimonial, a
Mestra de Cerimônia, Sonia Ripoll conduziu a solenidade do início ao fim, com
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invejável maestria e responsabilidade, num esforço quase sobre-humano para
suprir a falta de luz provocada pelo blecaute.
De modo análogo, o Presidente da ALP, Antônio Manoel da Silva, como
protagonista na condução do evento, dividiu as responsabilidades do momento
com a Mestra de Cerimônia, favorecido pela luminosidade mais acentuada no
seu lugar à mesa principal da solenidade, desta feita, auxiliado por uma luminária
de emergência.
Embora a dedicação e o esforço de todos tenham sido decisivos para
minimizar os prejuízos causados pela falta da energia elétrica, sabe-se que, de
certo modo, alguns danos não puderam ser supridos ou reparados, como, por
exemplo, as projeções de imagens no Datashow, que seriam utilizadas pelo
Acadêmico Ney Santos na apresentação de seu panegírico. Aliás, por conta disso,
a Acadêmica Vera Barcellos não pode apresentar o panegírico em favor de sua
patrona Tatiana Belinky, o que será feito em data oportuna. Outra necessidade
verificada foi a sonoridade, que sem condições de fazer uso do microfone,
obrigou os interlocutores a lançarem mão do viva voz.
Seguindo o que havia sido estabelecido na programação do Cerimonial, a
Sessão Solene foi dividida em duas partes: na primeira, o Acadêmico Ney Santos
apresentou um panegírico em louvor ao seu patrono, Wolfgang Ludwig Rau,
grande pesquisador e historiador sobre Anita Garibaldi. Na segunda, aconteceu a
premiação dos vencedores do concurso de poesias, composta de troféus,
certificados e obras literárias.
Foram premiados na noite:
Menção Honrosa
"Democracia", de Adriana Garda de Souza – Nova Trento – SC.
"Se Não Precisasse Votar", de Rose Inês Truppel Amaral – Aririú - Palhoça –
SC.
"Meu Voto é o Veto ao Retrocesso", de Rosenilda Pereira Padilha –
Florianópolis – SC
Infanto-juvenil
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1ª Colocada: “Em Quem Votar?”, de Heitor Hillesheim dos Santos, de 8 anos
de idade – Palhoça – SC.
Categoria Adulto
3ª Colocada: "Voto e Ato", de Fábio Dantas Amaral Lisbôa da Silva –
Florianópolis – SC.
2ª Colocada: "Estado de Bem-estar", de Flávio Theodósio Junkes – Biguaçu –
SC.
1ª Colocada: "Votando Promessas", de Maria Tatiana Zimmermmann Amin –
Itajaí – SC.
Conforme já fora noticiado neste site, na categoria Infanto-juvenil, embora
tenha havido algumas inscrições, não foi possível classificar as 2ª e 3ª colocadas,
umas por “fugirem do tema”, outras por extrapolarem o número de linhas,
portanto, em desacordo com o Regulamento.
Eram exatamente 22h30 min, quando o Presidente da Academia de Letras de
Palhoça, senhor Antônio Manoel da Silva encerrou a Sessão Solene, convidando
o público presente para um coquetel, que foi servido em seguida.
Solenidade em São Pedro de Alcântara
A Academia Alcantarense de
Letras realizou Sessão Solene no dia
4 de outubro de 2016, às 15 horas,
no Salão Paroquial de São Pedro de
Alcântara, em comemoração ao Dia
do Escritor Alcantarense. Na mesma
sessão foi empossado o novo
acadêmico,
Antônio
Carlos
Rodrigues das Chagas, na Cadeira nº
26, cujo patrono é Manoel Félix
Cardoso, e prestado homenagens à
acadêmica da ACALLE e presidente do Instituto Carl Hoepcke, Annita Hoepcke da
Silva e ao acadêmico da ACALLE e secretário de cultura de São Pedro de
Alcântara, Daniel Silveira.
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A Academia de Letras de Palhoça, atendendo convite formulado pelo
presidente daquela instituição literária, Augusto Barbosa Coura Neto,
compareceu representada pelo seu presidente, acadêmico Antônio Manoel da
Silva e pelo diretor de relações institucionais, acadêmico Ney Santos. A
acadêmica Vera Regina da Silva de Barcellos, também da ALP, esteve
representando a Academia Luminescência Brasileira.
Além de um número expressivo de Acadêmicos da ACALLE, compareceram ao
evento, Roberto Rodrigues de Menezes, Presidente da Academia de Letras dos
Militares Estaduais de Santa Catarina, Maria da Graça Fornari, Diretora de
Eventos da Academia de Letras do Brasil/SC-Florianópolis, e outros acadêmicos e
membros de outras instituições congêneres.
As atividades foram encerradas com um delicioso coquetel.
4º Aniversário da ALMESC
Solenidade realizada em 05 de
outubro de 2016, às 20h00min, na
Associação
Barriga-Verde
dos
Oficiais - ABVO, em Florianópolis,
marcou a passagem do 4º
aniversário
de
fundação
da
Academia de Letras dos Militares
Estaduais de Santa Catarina.
O evento ocorreu sob a direção
do Coronel Roberto Rodrigues de
Menezes, Presidente da ALMESC,
onde além da posse da nova Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal para o seu
3º Biênio, entre outros atos, foram empossados cinco novos acadêmicos.
A presença no evento de membros de seis diferentes Academias de Letras
teve, entre elas, a participação da Academia de Letras de Palhoça - ALP,
representada por Sônia Ripoll, Vice-Presidente e Ney Santos, Diretor de Relações
Institucionais.
As festividades foram coroadas com um coquetel servido no Salão 2 da ABVO.
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Feira do Livro de Balneário Camboriú
Promovida pela Câmara Catarinense do Livro
e pelo Instituto Ousar/Ilha Mágica Eventos, com
o aval da Fundação Cultural de Balneário
Camboriú –FCBC, a Feira do Livro de Balneário
Camboriú aconteceu entre os dias 3 e 15 de
novembro de 2016.
A feira foi montada na praça Higino Pio, no
Centro da Cidade, num ambiente amplo, com
um espaço destinado exclusivamente aos
escritores inscritos no evento.
Como teriam participação em sequencia, Ney
Santos e o também escritor Antonio Henrique
Botticelli, de São José-SC, dividiram o espaço
durante todo o período destinado a ambos,
estando Antonio, na ocasião, acompanhado de sua esposa, Ana Carolina.
A Academia de Letras de Palhoça agradece o carinho e a atenção dispensada
por parte da CCl, especialmente da sua Presidente, Irene Rios e da Secretária
Rosângela Cássia Leszkiewics.
ACALLE - Encerramento do ano literário
A Academia Alcantarense de
Letras - ACALLE - São Pedro de
Alcântara/SC, realizou encontro
de confraternização, referente ao
encerramento do Ano Literário.
A comemoração aconteceu na
tarde do dia 3 de dezembro de
2016, no “pub” Die Kleine Knipe
Weisskopf, em São Pedro de
Alcântara.
Participaram da confraternização agradável as seguintes personalidades:
Augusto Coura Neto, presidente da Acalle; Leno Caldas, vice-presidente e os
acadêmicos, Luiz Claúdio Stähelin, Elizete Lanzoni Alves, Suzana Zilli, Antônio
Rodrigues, Vera Lúcia Silva, Rosângela Laurentino e Osmarina Maria de Sousa.
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O diretor de relações institucionais da ALP, acadêmico Ney Santos também
esteve presente, acompanhado de sua esposa, senhora Maria Vilma dos Santos.
Registramos, ainda, as presenças do Poeta Valmir Vilmar de Sousa e da
Escritora Ana Esther Balbão Pithan, esta que é membro da Academia Brasileira
de Contadores de Histórias, recentemente empossada.
Na ocasião, Luis Cláudio Stähelin foi convidado a assumir a Vice-Presidência
daquela Casa Literária.
Prêmio MULEARTE de Cultura – 2017
A MULEARTE – Associação
Intermunicipal de Letras e Artes
organizou, no dia 19-02-2017, evento
artístico-cultural, na Chácara do
Zezinho, em São José-SC.
Os objetivos deste evento, além de
promover a confraternização entre
Artistas Plásticos, Poetas, Escritores e
Músicos, foram, entre outros, o de
comemorar o aniversário de Célio
Gilberto
Silva,
Presidente
da
MULEARTE que, na ocasião, recebeu do Instituto Montes Ribeiro, do Paraná, o
“Título de Mérito Cultural”, por seu trabalho em prol da cultura.
Estiveram presentes nesta festa os escritores, Augusto de Abreu, Presidente
da ACPCC; Ana Esther Balbão Pithan, da ACPCC; William Wollinger Brenuvida, da
Academia de Letras de Biguaçu; Sinval Silveira, do GPT; Antônio Rodrigues, da
ACALLE; Luiz Arthur Ribeiro, do Instituto Montes Ribeiro-PR; Celso de Souza, da
ACALLE; Ronaldo Augusto Pires, ALB-Imbituba; Jairo Duarte de Ávila, Presidente
da ALB-Tubarão; Ney Perracini de Azevedo, Presidente do Centro de Letras do
Paraná); Valmir Vilmar de Sousa, da ACPCC; Sílvia Vidotto, Presidente da ALBUrussanga; Di Magalhães, Artista Plástico-PR e tantos outros artistas, escritores,
familiares e amigos.
Durante os trabalhos, o Sr. Célio Gilberto Silva fez a entrega da “Medalha
Tulipa Negra do Mérito Cultural” para diversos convidados, figurando entre eles:
Sônia Ripoll, Presidente Interina da Academia de Letras de Palhoça e Ney Santos,
Diretor de Relações Institucionais da ALP.
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Ainda no transcorrer da festividade, enquanto os convidados saboreavam os
quitutes servidos, foi feito o lançamento do livro ”Retratos da Paixão” de Célio
Gilberto Silva.
O evento, que iniciara às 17:00 horas, encerrou-se por volta das 21:00 horas,
observando-se plena satisfação nos rostos dos muitos participantes e o desejo de
que novos encontros do gênero venham a acontecer em breve.
Evento Literário - ALB - Imbituba
A
Presidente
Interina
da
Academia de Letras de Palhoça,
acadêmica Sônia Ripoll e o
acadêmico Ney Santos, Diretor de
Relações Institucionais desta mesma
Academia, estiveram participando
em 06 de maio de 2017, de evento
promovido pela Academia de Letras
do Brasil – Seccional Imbituba, onde
ambos receberam títulos de
Membros Correspondentes daquela
entidade.
O evento, realizado nas dependências da escola Henrique Lage, teve como
finalidade, além da concessão destes títulos, a posse de oito novos acadêmicos
da ALB-Imbituba, a posse do Presidente e demais membros da diretoria da ALBCriciúma e a posse da Presidente da ALB - Seccional Garopaba.
Outro fato marcante foi a apresentação do Patrono da ALB–Imbituba,
jornalista Manoel Marcelino Pires (o Vevé), que teve sua foto descerrada por
familiares em ato que emocionou aos participantes do encontro.
Presentes à solenidade – compondo a mesa de honra – o sr. Ronaldo Augusto
Pires, Presidente da ALB–Imbituba; do Sr. Miguel João Simão, Presidente da ALB–
Santa Catarina; do Sr. Osmar Firmino Cardoso, Vice-Presidente da ALB–Santa
Catarina; Nádia Delfino, Presidente da Academia de Letras de Imbituba (ALI);
Fernando Carvalho, Presidente da Microrregional – AMUREL e autoridades locais.
O Sr. Miguel João Simão, em discurso, salientou a multiplicação das Seccionais
da ALB em Santa Catarina, agora já em número de 81 agremiações espalhadas
por nosso estado.
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Como atrações, Alba da Rosa Vieira (Contadora de Histórias) apresentou o
texto “A pílula falante” enquanto acadêmicos promoveram um Recital Poético.
A parte musical ficou a cargo de Alis de Carvalho, cantora e compositora que,
com sua bela voz, brindou o auditório.
Outro momento que muito agradou a plateia foi a apresentação do Hino
Nacional, interpretado pela pequena Stefanie, fazendo um lindo e comovente
número, dado tratar-se de uma criança.
Após o evento foi servido coquetel aos convidados concluindo assim o dia em
total confraternização.
Posse dos novos Acadêmicos e Prêmio Ivo Silveira 2017
Posse dos novos acadêmicos e
Prêmio Ivo Silveira 2017
A Academia de Letras de
Palhoça, em Sessão Solene
realizada na Câmara Municipal de
Palhoça, em 1º de junho de 2017,
às 20:00 horas, efetuou a posse
de quatro novos Acadêmicos da
ALP, a saber: Luiz Carlos de Sousa,
na Cadeira 01; Antônio Carlos
Rodrigues das Chagas, na Cadeira 13; Nicolau Manoel de Souza, Cadeira 05 e
Eloah Westphalen Naschenweng, na Cadeira 27.
O evento, de suma importância para a ALP, contou com a presença de
familiares e amigos dos empossandos, membros da ALP e de outras Casas
Literárias. A Mesa de Honra foi composta pela Presidente Interina da ALP, Sra.
Sonia Ripoll, pelos Srs. Augusto de Abreu (Presidente da ACPCC), Roberto
Rodrigues de Menezes (Academia de Letras dos Militares Estaduais), Dauri
Borges (Diretor Administrativo da Câmara Municipal de Palhoça), Moacir Cláudio
Conrad (Radialista) e das Sras. Nelci Mendes (Editora Papa-Livro) e Maura Soares
(Academia Desterrense de Letras). Coube ao Coral Bom Jesus de Nazaré, com
grande interpretação, cantar e tocar os Hinos, Nacional, de Palhoça e da ALP.
Concluída a posse dos novos Acadêmicos, procedeu-se a entrega do Prêmio
Ivo Silveira de Cultura-2017, cujo agraciado foi o Sr. Moacir Cláudio Conrad,
acima citado, por seu trabalho em prol da cultura palhocense. O Acadêmico Ney
Santos fez a “Saudação a Ivo Silveira”, enquanto a Acadêmica Neusa Benardo
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Coelho fez a apresentação do homenageado. A entrega da medalha e do diploma
alusivos ao dito prêmio foi feita, respectivamente, pelo Sr. Dauri Borges e pela
Sra. Neusa Bernado Coelho.
O encontro foi encerrado com coquetel servido aos presentes.
Sarau Casa das Artes
Realizou-se em 15 de julho de
2017, em Boa Parada, São Pedro de
Alcântara, mais uma edição do já
tradicional Sarau Casa das Artes, na
residência do Sr. Luiz Cláudio
Stahelin, que conta com um amplo
e bem estruturado espaço para
reuniões desta natureza. O evento,
organizado por Antônio Rodrigues
Chagas, contou com o apoio da
Academia Alcantarense de Letras
(Acalle).
Neste dia, o objetivo principal, além da confraternização propriamente dita,
foi prestar uma homenagem ao saudoso Maestro José Acácio Santana, natural de
São Pedro de Alcântara, falecido em 11 de julho de 2011.
O encontro contou com a presença da esposa do maestro, Sra. Selma, que
falou a respeito do marido, com quem conviveu por 34 anos, com propriedade e
muita emoção. Estiveram presentes, também, Célio Gilberto Silva (Mulearte),
Vera Portella, do Grupo de Poetas da Trindade (GPT), Augusto Coura, Leno
Caldas e Celso de Souza (Acalle), Vanilda Tenfen e Ney Santos, representando a
nossa Academia de Letras de Palhoça (ALP), além dos anfitriões: Antônio
Rodrigues (ALP/ Acalle) e Luiz Cláudio Stahelin (Acalle).
As apresentações artísticas ficaram por conta dos poetas presentes, do grupo
de dança “Domínio Cigano” e de um coral formado por coralistas admiradores da
obra de Acácio Santana.
No transcorrer do evento foi servido a todos um saboroso e farto café
colonial.
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Porto Literário 2017 – Barra Velha
Aconteceu no dia 31 de julho de
2017, na Câmara Municipal de Barra
Velha-SC, o lançamento do evento
cultural “Porto Literário 2017”, uma
parceria entre a Academia de Letras
do Brasil – Seccional Barra Velha,
presidida pela Sra. Leila Petry e da
Secretaria de Educação Municipal,
sendo Secretária a Sra. Rosimary da Silva dos Santos.
O evento cultural “Porto Literário” acontecerá naquela cidade litorânea nos
dias 23 a 27 de outubro próximo.
Por convite da Presidente da ALBSC Microrregional do Alto Vale do Itajaí, Sra.
Apolônia Gastaldi, o Acadêmico Ney Santos, acompanhado da esposa Maria
Vilma, participou dos trabalhos apresentando suas obras e, desta forma,
divulgando também o nome da Academia de Letras de Palhoça.
Compondo a Mesa de Honra estavam: Apolônia Gastaldi, ALB-Ibirama; Leila
Petry, ALB-Barra Velha; Osmar Firmino Cardoso, Vice-Presidente da ALBSC;
Rosimary da Silva dos Santos, Secretária de Educação Municipal; os Vereadores,
Jorge Borghetti, Marcelo Nogaroli e Juliano Bernardes.
O objetivo principal deste encontro foi aproximar autores e professores da
rede municipal de ensino de 1º Grau e escolher títulos para serem utilizados nos
próximos períodos letivos (obras infantis).
Com o auditório totalmente ocupado, os trabalhos foram desenvolvidos
durante todo o dia, com pausa para o almoço, que aconteceu na escola ERM
Prefeito Bernardo Aguiar, decorada com motivos do “Sítio do Pica-pau Amarelo”
(os escritores foram conduzidos ao local em ônibus cedido pela administração
municipal).
No encerramento do encontro, todos os escritores convidados receberam
agradecimentos por parte dos organizadores e uma lembrança alusiva à 21ª
Festa Nacional do Pirão, que acontecerá de 6 a 10 de setembro de 2017, em
Barra Velha.
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Lançamentos de livros – Ano 2015
No ano de 2015, quatro acadêmicos da ALP lançaram novos livros, conforme
abaixo relacionados.
Lançamento do livro Relações
Complexas, do escritor Ney Santos,
realizado no dia 1º de abril de 2015,
às 19h30min, no Museu Histórico de
São José/SC.
Nas poesias contidas neste livro,
o autor discorre, de forma mais ou
menos cronológica, sobre as alegrias
e dificuldades no relacionamento a
dois.
Sua vida de casado, que já
perdura por quase quarenta anos, é o ponto de partida e que dá embasamento a
esse seu trabalho. No entender de Ney Santos a vida é uma escola e, como tal,
nos ensina continuamente. Transpor uma parcela desse aprendizado para as
poesias acaba se tornando um hábito quase automático e, frequentemente,
involuntário.
O estilo de seus escritos é bastante variado, tendendo mais à “poesia livre”,
às vezes aproximando-se de um haicai, “És tão linda/ Mais linda/ Quando me diz/
Oi...”, em outras ocasiões utilizando-se de rimas para expressar seus
sentimentos. É o caso de “Toque puro”: “Quero tocar teu corpo inteiro/ Num
toque puro/ Mas verdadeiro”
Neusa Coelho lança dois livros
Neusa Maria Bernado Coelho, lançou
seus livros “Poemas Além da Imaginação –
Palhoça e Natureza”, onde faz verdadeira
declaração de amor à sua cidade natal: “Saia
plissada/ Obra da natureza/ Verde
esmeralda/ Esnobe assanhada” e “Poemas
Além da Imaginação – Sentimentos –
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Amigos – Família”, onde homenageia seus entes queridos.
José Pilati lança nono livro no TRT12ª Região
O Acadêmico da ALP, José Isaac
Pilati, publica novo livro. A obra, cujo
título é “Audiência Pública na Justiça
do Trabalho”, foi lançada no dia 24
de junho de 2015, às 18h30min, na
antessala do Trt - Tribunal Regional
do Trabalho da 12ª Região, sediado
em Florianópolis - Santa Catarina.

Na foto ao lado, Sonia
Terezinha Ripoll Lopes recebe,
das mãos do autor, José Isaac
Pilati, seu exemplar autografado.

Publicada a 13ª edição do livro de Cesar Pasold
Foi publicada a 13ª edição do livro "METODOLOGIA DA
PESQUISA JURÍDICA - Teoria e Prática", do acadêmico Cesar
Pasold, da Academia de Letras de Palhoça.
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Outros Lançamentos em 2015
– Lançamento do livro "Contos Bruxólicos", da escritora Inês Carmelita Lohn,
realizado na Feira do Livro de Florianópolis, no dia 8 de maio de 2015, às 16
horas.
Lançamentos de livros – Ano 2016
Ney Santos lança “Medos e Absurdos”
O Acadêmico Ney Santos efetuou o lançamento do seu
segundo livro, intitulado “Medos e Absurdos”, que leva o
selo da editora Tribo da ilha. A solenidade aconteceu no
dia 23 de julho de 2016, às 20:00 horas, na loja Covil da
Lua, no bairro Kobrasol, em São José, SC.
Trata-se de um livro contendo prosa e poesia, onde o
autor escreve sobre os medos que vivenciamos na
infância, na juventude e na vida adulta. Também aponta
os absurdos que diariamente são cometidos pelo ser
humano, sobretudo, no que tange à agressão ao meio
ambiente.
Prestigiaram o evento, familiares de Ney, amigos e
escritores de outras academias congêneres. A Academia
de Letras de Palhoça esteve representada pelo seu presidente, senhor Antônio
Manoel da Silva, acompanhado de sua esposa Isaura Souza da Silva.
No mesmo local, após a sessão de autógrafos, foi servido um delicioso
coquetel.
Livro Alquimia do Bem é lançado na ALP
O escritor Luiz Carlos de Souza lançou, no
dia 06 de dezembro de 2016, às 20 horas, na
Sede da Academia de Letras de Palhoça, o
livro “Alquimia do Bem”. Trata-se de uma
obra
que
reúne
variados
contos,
primorosamente escritos e ordenados pelo
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autor, que certamente irá agradar leitores e críticos deste tipo de literatura.
O evento contou com a presença de parentes e amigos do escritor, além dos
acadêmicos da ALP.
Na oportunidade, o acadêmico Ney Santos, da ALP, proferiu discurso em favor do
escritor e de sua obra, culminando num dos momentos mais emocionantes da
noite.
Álvaro Wandelli Filho faz lançamento de seu livro
O
Acadêmico
Álvaro Wandelli Filho
lançou o seu 2º livro:
“Mistérios Perenes”.
O evento aconteceu
no
dia
08
de
dezembro de 2016, às
19 horas, na Fundação
Cultural Badesc, em
Florianópolis.
Outros Lançamentos em 2016
Poeta Alessio Vianello
lança livro em Canelinha/SC.
O lançamento aconteceu
no dia 20 de agosto, às 16
horas, na Secretaria de
Educação do Município de
Canelinha/SC.
O livro, sob o título “Algo
Mais em Sua Vida”, contém
poemas em português e
italiano, todos de autoria do
escritor e poeta Alessio
Vianello.
A Academia de Letras de
Palhoça esteve representada pela acadêmica Sonia Terezinha Ripoll Lopes, Vice46
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Presidente da instituição, que recebeu das mãos da Presidente da Academia de
Letras de Nova Trento, Maria do Carmo Tridapalli, exemplares da revista “Olhar”,
contendo, entre outros importantes assuntos, reportagem de uma viagem à
Itália, na qual tomou parte Sonia Ripoll e seu esposo, Sr. Lino.
– Antonio Rodrigues Chagas lançou seu livro de poesias "Meus Versos Simples".
O evento foi realizado no dia 13 de dezembro de 2016, às 20 horas, no hall do
Centro Integrado de Cultura - CIC, em Florianópolis.
Lançamentos de livros – Ano 2017
Acadêmico Antônio Manoel relança livro infantil
O acadêmico Antônio Manoel
da Silva efetuou a segunda
edição do livro Rochão e a Fada
da Rocha, na noite de 10 de julho
de 2017, às 21 horas, em sua
residência, junto com familiares
e amigos, aproveitando a
comemoração do aniversário do
seu primogênito.
Na ocasião, esteve presente o
também escritor, Enéas Machado, que na mesma data havia publicado o seu
livro, Sonho Americano, na sede da DIOESC.
Revista e atualizada, a segunda edição de Rochão e a Fada da Rocha foi toda
ilustrada em cores, diferentemente da edição anterior, lançada em julho de
1999, cujas imagens foram impressas em preto e branco.
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Textos/ Poesias dos Acadêmicos

De real valor
Peguei com cuidado
Antes das dez
E guardei
Lá onde se guardam
Todas as coisas boas
E aquelas
De valor sagrado
Doze minutos depois
Precisei usar
Retirei com carinho
A metade
E por estranha magia
Lá dentro, ainda, o dobro havia!
Acadêmico: Ney Santos

Saudade
Interlúdio
Que o amor respira
No sofrer de tanta ausência
Repúdio
Tão audaz que a dor suspira
A suplicar por clemência.
Meu coração peregrino
Vive a te buscar
Entre nuvens de cetim
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Recusa qualquer destino
Capaz de ti me afastar
Não sei mais viver assim...
Numa esperança audaz
Venço as barreiras do tempo
Para rever teu sorriso
Somente o amor é capaz
De me conduzir num minuto
Às portas do paraíso.
Acadêmica: Sonia Ripoll

Flor-de-Lis
Em cada pétala vejo a vida renovar
As borboletas em ti pousam
Querendo te abraçar
As belezas de tuas cores encantam
Fazendo um novo revoar.
Flor-de-Lis está no manto
Abrilhantando nosso altar
Decorando o padroeiro santo
Encantando nosso olhar.
Flor-de-Lis, símbolo de poder e soberania,
Figura heráldica associada à monarquia francesa
Representa escotismo, maçonaria e alquimia,
Galicismo do mistério, renovação e pureza.
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Flor-de-Lis está na logo da Academia
Significa poder, honra e lealdade no brasão,
Inspira músicas e poesias
Lírio popular juntamente com a águia, cruz e leão.
Flor-de-Lis, estrela guia,
Para o contador de história
Tem as cores da magia
De louvor, meritória.
Flor-de-Lis do campo ou da cidade
No jardim é um presente
Um grito de liberdade
Fluindo nos olhos e na mente
Flor-de-Lis eu te guardo
Dentro do meu coração
Foi para teu salvaguardo
Que fiz este poema/canção!
Acadêmica: Neusa Maria Bernado Coelho

Voto obrigado, cidadão aprisionado
Há tempos vivo aprisionado
Como se fosse um ladrão
Sou um cidadão honrado
E nunca estive numa prisão
Mas sou prisioneiro do voto
Deste sim, é que eu me importo
Quando chega a eleição
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Queria não ser obrigado
A ter que votar em alguém
Acho isso um desacato
Pois nenhum sentido tem
O que quero de verdade,
É poder ter liberdade
De não votar em ninguém
A minha cidadania
Exerço a todo instante
Não apenas num só dia
Na condição de votante
Pois quem é bom cidadão
E ama a sua nação
Jamais será claudicante
A Lei da obrigação
Devia ser revogada
E a da desobrigação,
Ligeiro ser promulgada
Onde é que já se viu
Obrigar todo o Brasil
A votar em quem não lhe agrada!
Por isso eu peço e insisto
Para os doutores da lei
Façam logo um plebiscito
Que vire um projeto-lei
Desobrigando a nação
De votar na eleição
Seria o mais certo, eu sei
Acadêmico: Antônio Manoel da Silva
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Alice
No ventre repousa inocente
A minúscula criatura
De cândida alma, tão pura!
Gestou-se aí mais um ente
E este minúsculo ser
Tão desejado por nós
Por pais, tios e avós
Não tardava a nascer
De gestação tão tranquila
Ali se desenvolveu
E Alice então nasceu
Para os pais, Dijalma e Camila
Quão elevada meiguice
De natureza Divina
Trouxe ao mundo a menina
Encantadora Alice
Vovô Biéli
Platão e a Doutrina das Ideias
Platão, um dos mais importantes filósofos de todos os tempos, nasceu em
Atenas, em 428 ou 427 a.C e morreu em 348 ou 347 a.C. Seu nascimento ocorreu
alguns anos após a morte de Péricles, com quem a democracia ateniense havia
atingido o seu apogeu político e cultural. Mas as disputas políticas continuavam
acesas e desde a juventude Platão – que pertencia a tradicional família
aristocrática – sentiu-se atraído por elas. Tendo ouvido, porém, os ensinamentos
de Sócrates, reconheceu que qualquer tipo de atividade deveria primeiro
encontrar justificativa teórica: o mestre lhe mostrara, entre outras coisas, que a
base de qualquer ação deve ser a consciência de seu significado e, portanto, de
sua finalidade. Por outro lado, a condenação de Sócrates à morte, decidida pela
Assembleia Popular, fortaleceu em Platão o desencanto com a política grega do
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seu tempo. Passou então a buscar os fundamentos racionais de uma política que
fosse verdadeira e justa. Nesse sentido é que desenvolveu vastíssima pesquisa
filosófica, abrangendo os mais diversos problemas: o conhecimento, a
linguagem, os valores morais, a arte, a educação, a origem e a estrutura do
universo, a organização social e política ideal, etc. Na elaboração da sua filosofia
Platão foi fortemente influenciado por seu interesse pela matemática.
Depois da morte de Sócrates, Platão viajou por várias regiões da Grécia e
parece até que esteve no Egito. De volta a Atenas, fundou a Academia, a primeira
instituição permanente de pesquisa científica e filosófica do Ocidente. Ao mesmo
tempo, passou a redigir suas obras, escritas sob a forma de diálogos, dos quais
Sócrates era geralmente o principal interlocutor. Dentre esses diálogos
destacam-se: A República, Timeu, Fédon, Fedro, O Banquete, Parmênides, O
Sofista.
A Doutrina das Ideias é o centro da filosofia de Platão. Mas ele não considera
as ideias como representações mentais, subjetivas – e sim como modelos
eternos de todas as coisas. Por exemplo: enquanto os objetos físicos são sempre
mais ou menos belos, no “mundo das ideias” existiria a beleza plena, inalterável
e perene – da qual aqueles objetos seriam meras cópias imperfeitas e
passageiras. A verdadeira ciência seria o conhecimento dessas ideias eternas.
Isso seria possível através da “reminiscência”: diante de um objeto a alma
poderia se recordar da ideia que ele imita e que ela contemplara antes de se unir
ao corpo. Para Platão a filosofia é sobretudo questionamento permanente, busca
incessante, confronto de hipóteses.
(Fonte: Enciclopédia do Estudante-Vol. 4 – Editora Abril Cultural-pág. 1111 e 1112)

FRASES DE PENSADORES, ESCRITORES, POETAS...
“Quem come do fruto do conhecimento sempre acaba expulso de algum
paraíso”
Melanie Klein
(Psicanalista austríaca)
“Por não ter escrúpulos, o mal terá sempre mais chances de vencer do que o
bem”
Ney Santos
(Poeta catarinense)
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“Publicar um livro de poesias é como atirar uma pétala no Grand Canyon e
esperar o eco”
Don Marquis
(Escritor e poeta norte-americano)
“Se um universo pudesse criar-se a si mesmo, encarnaria os poderes de um
criador e seríamos forçados a concluir que o Universo é Deus”
George Davis Snell
(Cientista norte-americano)
“O melhor negócio na vida, em qualquer situação, é dizer a verdade – mesmo
que seja dura. A análise e a conclusão serão de quem vê ou ouve”
Marília Gabriela
(Apresentadora brasileira)
“Quando não se pode voltar, só devemos ficar preocupados com a melhor
maneira de seguir em frente”
Paulo Coelho
(Escritor brasileiro)
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HINO DA ACADEMIA DE LETRAS DE PALHOÇA
Letra e música de Antônio Manoel da Silva
Nas amarras do saber estás fundada
Sob a égide da plena erudição
Sodalício de eminência literária
Colegiado de letrados cidadãos
O teu corpo acadêmico é singular
Escrever é teu ofício de verdade
O escritor que a ti se vincular
Triunfante conquista a imortalidade
REFRÃO
Colenda Academia
És moradia da cultura e do saber
Recipiente de talento e esplendor
Cabedal do escritor
Na missão de escrever
Tua aura é erudita e fecundante
Quão profícua serás para a sociedade
Nicho nobre de sumidade reinante
Patrimônio palhocense de verdade
Com plenitude, quietude e competência
Conduzirás os rumos da literatura
Pois disciplina, atitude e sapiência
São ferramentas que ostentas com bravura
BANDEIRA DA ACADEMIA DE LETRAS DE PALHOÇA
Autoria de Sonia Terezinha Ripoll Lopes
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