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Homenageados
na Câmara
Legislativa

Em movimentada sessão, a Câmara Legislativ
comemorou, na manhã de 19 de abril, o 20
aniversário do Sindicato dos Escritores do DF
o Dia Mundial do Livro. A homenagem foi prc
posta pela deputada Lúcia Carvalho (PT), qu
disse ser surpreendente o fato de que, num c
nário tão adverso, tenham surgido tantas pessc
as que se dedicam à cultura.

Escritores, poetas, músicos e políticos partici
param da solenidade, entremeada de intervenções ai
tísticas. A primeira delas foi feita por Lflian Diniz, qui
apresentou monólogos e canções de Cazuza para re
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b..versos
poetas como
Maila Penas (foto)
declamaram seus
veios na sessão



Guímã-rosa
Língua! Por(tu)guesa errante

Lusídica rosa personalizada

Experimentalizo la langue

as ancas filo-lógicas do verso

Contrapasso-lhe no umbigo:

Baianauta barroco Gregório

Riobaldorim Casmurro Borba

Policarpideiro Caminha Drummond

vIatias Aires, Bemardim Vieira

4achado! Motor-serra textual

lvaro Ricardo Mberto metalingual.

Santa Cecflia cancioneira

1urilo, Jorges, Sousândrade

.ndrades, Campos, Bandeiras,

Serafim Ponte Grande Mira o Mar

Guímã-Rosa do Povo: Bossa Nova: Tropicália.

Cobra Cabral Macunaíina... Lima Barreto Jobim...

Rosa de Hiroshima.

Rosa das Minas.

Embaixador do Ser Tao.
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salvar a importância do conhecimento e do aprendiza-

do.

Palmatória - O deputado Jorge Cauhy, representan
do seu partido, o PMDB, disse que estudou pouco, mas
quando o fez foi “sob o trauma da palmatória”. Sua prin
cipal escola, segundo ele, foi a vida.

Também o deputado Pastor Aguinaldo de Jesus (PFL)
contou que os livros onde estudou não foram de papel,
e sim as cabeças brancas de seus pais, onde recolheu a
experiência e os ensinamentos pelos quais sempre se
pautou.

Recitando os versos de “Irene”, de Manuel Bandeira,
o deputado Rodrigo Rollemberg (PSB) falou da paixão
contagiante de seu pai por Bandeira e outros poetas, e
das reuniões familiares que ele fazia para passar aos fi
lhos o amor aos livros.

Coletivo de Poetas — Diversos poetas presentes à ses
são declamaram seus versos ou os de autores brasilei
ros. Entre eles, o ex-senador Áureo Meio, Giselda Moura,
José Prates, Luís Turiba, Newton Rossi, Maria Luiza Ma
tos Marques e Bic Prado.

Durante a sessão seria feito o lançamento do CD com
o Hino Oficial de Brasilia, de autoria da compositora
Neusa França, mas o evento foi adiado em razão do
atraso na remessa de mil discos encomendados para
distribuição às escolas e órgãos públicos.

Presentes à sessão, entre outros convidados, o presi
dente do Sindicato dos Escritores de Brasilia, Gustavo
Amargedon, que dividiu com Lúcia Carvalho a idéia de
realização da sessão.
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