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Para refletir:

Datas comemorativas:

O insucesso é apenas uma oportunidade para
recomeçar de novo com mais inteligência.
Henry Ford
Mude... mas, comece devagar, porque a direção
é mais importante que a velocidade.
Clarice Lispector

1) Dia de Todos os Santos:
2) Dia de Finados:
3) Dia Nacional da Cultura:
4) Dia da Proclamação da República:
5) Dia Internacional para a Tolerância
6) Dia da Bandeira:
7) Dia da Consciência Negra (Zumbi):
8) Dia da Música e do Músico:
9) Dia Nacional de Ação de Graças:

01/11
02/11
05/11
15/11
16/11
19/11
20/11
22/11
27/11

Mensagem do mês:
CECÍLIA, POETISA

Chico Alencar

Há meio século o Brasil perdia uma de suas maiores poetisas, Cecília Meirelles. Ela, em toda sua obra, sempre
demonstrou preocupação com a educação e com a difusão mais ampla da cultura. Por isso fundou, em 1934, a
primeira biblioteca infantil do país. Cecília foi também pioneira na poesia para crianças – como “O Colar de
Carolina”, “O menino azul” e “Ou isto ou aquilo”, entre outras – e publicou muitos artigos em jornais. O
conhecimento da História era uma de suas preocupações, e seu “Romanceiro da Inconfidência”, sobre a saga de
Tiradentes, como o premiado “Viagem”, é até hoje muito lido. Religiosa, interessada no exemplo de santos, criou
lindos escritos em homenagem a eles, como “Pequeno Oratório de Santa Clara” e “O romance de Santa Cecília”.

MOTIVO
Cecília Meirelles
Eu canto porque o instante existe
e a minha vida está completa.
Não sou alegre nem sou triste:
sou poeta.
Irmão das coisas fugidias,
não sinto gozo nem tormento.
Atravesso noites e dias
no vento.
Se desmorono ou se edifico,
se permaneço ou me desfaço,
- não sei, não sei. Não sei se fico
ou passo.
Sei que canto. E a canção é tudo.
Tem sangue eterno a asa ritmada.
E um dia sei que estarei mudo:
- mais nada.
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