
crianças com todo 
carinho e atenção. 

Desta forma, 
mais uma vez, a 
Escola Espaço 
Livre, reafi rma o seu 
compromisso com a 
leitura, trazendo aos 
alunos momentos 
s i g n i f i c a t i v o s 
capazes de 
estimular e valorizar 
esta prática. 

Comemorar o Mês da Leitura e, especialmente, o 
Dia Nacional do Livro Infantil faz parte das atividades 
programadas para o ano letivo. E esta foi, sem dúvida, uma 
comemoração inesquecível, uma tarde alegre, divertida e 
literária onde o livro e a leitura ocuparam o ponto culminante.  

 André Luís Oliveira tem 17 livros publicados.  O livro mais 
recente, “CALMA, MARTIM! FOI SÓ UM DIA RUIM...”, foi 
lançado no dia 11 de abril na Livraria da Travessa, em Ribeirão 
Preto. Visitem o site do escritor www.andreoliveiralivros.
com.br e saibam mais sobre o trabalho que ele realiza.

Nas fotos publicadas aqui, um breve registro desta tarde 
tão especial. 

Boa leitura a todos e até próxima sugestão!

SOBRE LEITURA E LITERATURA Rose Lee

Olá, queridos leitores!  
rose.leesant@yahoo.com.br

Como já citei 
na matéria 
anterior, ABRIL 
é considerado o 
MÊS DA LEITURA.  
Então, aproveito o 
fi nalzinho do mês 
para ainda falar 
sobre isso. Entre 
as datas sobre 
o tema tivemos, 
no dia 18, o DIA 
NACIONAL DO 

LIVRO INFANTIL, em virtude do nascimento do escritor 
Monteiro Lobato.

Para abrilhantar a data em grande estilo, a Escola Espaço 
Livre de Monte Azul Paulista recebeu, no dia 19 de abril, o 
escritor André Luís Oliveira, da cidade de Ribeirão Preto.  
André já participou 
desse espaço 
em agosto de 
2016.  O escritor 
infantil também 
d e s e n v o l v e 
projetos de Leitura, 
Teatro e Jogos 
Corporais no 
Colégio Pequeno 
Príncipe, em 
Ribeirão Preto, 
além de orientar 
pais e coordenar professores da Educação  Infantil e séries 
iniciais (primeiros e segundos anos). Ministra palestras 
e ofi cinas de capacitação para professores de Educação 
infantil e Fundamental I e atua como Psicopedagogo 

Clínico.
Antes de 

r e c e b ê - l o , 
a p r e s e n t a m o s 
alguns de 
seus livros aos 
alunos do Nível 
II ao 5º Ano e a 
receptividade foi 
enorme, pois os 
livros, além dos 
textos, em verso 

e prosa voltados 
ao universo infantil, 
trazem ilustrações 
que despertam 
o interesse das 
crianças, pois 
e s t a b e l e c e m 
total harmonia 
com as histórias 
e personagens.  
Assim, nossos 
pequenos leitores 
já estavam encantados com a possibilidade de conhecerem 
o autor que lhes despertou tanto interesse. 

André foi recebido por todos com muito carinho e superou 
as expectativas, proporcionando às crianças momentos 
de interação com a leitura, de forma lúdica e prazerosa, 

m o s t r a n d o 
que “ler é tão 
gostoso quanto 
brincar”, como ele 
mesmo afi rmou 
aos alunos e 
comprovou a partir 
de brincadeiras, 
cantigas e jogos 
corporais.

As atividades 
foram realizadas 
em dois 
m o m e n t o s , 

primeiramente com os alunos do Infantil e 1º Ano e, em 
seguida, com os demais alunos do Fundamental I.

Após o bate-papo e as brincadeiras, tivemos o momento 
de venda de livros e distribuição de autógrafos, quando a 
grande maioria 
das crianças 
presentes fez 
questão de 
escolher o livro 
de seu agrado. 
Mais uma 
o p o r t u n i d a d e 
de contato bem 
próximo com 
o escritor que 
atendeu às 
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Espaço da APROAM

Os animais 
precisam de nós

NOTA DE FALECIMENTO

A APROAM presta 
serviços com excelência 
à população, lutando 
incansavelmente para 
diminuir o número de 
animais abandonados, crias 
indesejadas, promover a conscientização, 
mostrar que os animais precisam do 
respeito e do carinho das pessoas, pois eles 
dependem dos seres humanos, de todos 
nós para terem uma vida digna.

Sabemos da luta da instituição, de 
sua Diretoria para chegar às conquistas 
alcançadas com a ajuda imprescindível 
de todos que lutam ao lado da APROAM 
e sabem das difi culdades para manter 
os trabalhos e a qualidade dos serviços 
prestados.

Sentimos a necessidade de repartir com 
todos o sucesso obtido ao longo dos anos 
de existência, mas também queremos 
que repartam conosco momentos de suas 
vidas visitando a instituição, apoiando, 
conhecendo os animais do abrigo, ajudando-
nos a promover nossos objetivos que são 
propiciar uma vida saudável, feliz, digna 
aos nossos animais e aos de todos aqueles 
que nos procuram em busca dos trabalhos 
médico veterinário para seus cães e gatos.

Nesse momento de crise por que passa 
o mundo, o país, a sua colaboração é 
necessária para darmos continuidade 
aos trabalhos sérios, transparentes, 
desenvolvidos com presteza, sempre 
pensando no bem dos animais, afi nal, 
somos uma instituição cuja diretoria 
desenvolve um trabalho fi lantrópico, ou seja, 
sem remuneração, mas o faz com muito 
amor, dedicação, carinho porque todos os 
membros sabem do valor dos animais como 
parte da vida humana e o quanto de bem 
eles trazem para a nossa existência.

Vamos dar as mãos em prol dessa causa 
mais que justa!

NOTÍCIAS

Livros do escritor André Luís Oliveira.

André e o painel com trabalhos dos alunos
do Nível II, 1º e 2º Anos.

Alunos do Infantil.

Brincando com a leitura.

Alunos do Fundamental I.

Leitura, literatura e muita alegria!

Sessão de Autógrafos.

Mais autógrafos.

Não é fácil noticiar o falecimento de pessoas talentosas, que viveram em Monte Azul Paulista 
e criaram vínculos inesquecíveis. É o caso de Moacir Silva Papacosta. Poeta, escritor, articulista, 
advogado, faleceu na semana passada, quando estava se recuperando de uma cirurgia no 
coração. Teve 3 livros de sua autoria publicados, todos de poesias: “Vida de Poeta”, “Segredos 
da Alma” e “Castelo de Sonhos”, e um quarto livro seria lançado em julho, “Acreditar é Preciso”.

Sempre gostava de lembrar de sua vida em Monte Azul, onde passou a infância e juventude, 
fazendo amizades inesquecíveis, como com o monte-azulense José Marquori Pacanhela. Esteve 
em nossa cidade em 2013, visitando a Câmara Municipal, que o recebeu para o lançamento de 
seu livro “Vida de Poeta”, com a noite de autógrafos sendo no Clube Recreativo Monteazulense. 
Na ocasião, o autor fez também uma palestra sobre Drogas e Suas Consequências Sociais, 
pois tinha uma vasta experiência com o tema, já que era advogado, militante, presidente da 
Comissão de Direitos Humanos da OAB/GO. Papacosta então agradeceu imensamente aos 
que prestigiaram o evento, enfatizando a oportunidade de voltar a Monte Azul Paulista, onde 
seus avós paternos se casaram e seu pai nasceu, e rever amigos na cidade em que também 
iniciou seus estudos, na escola Aureliano Junqueira Franco, e concluiu a terceira série no antigo 
Ginásio Estadual, onde hoje funciona a EMEI Zenaide Calil Rosinha. Foi homenageado depois 
pela Câmara com uma Moção de Congratulações e Aplausos.

Vivia em Jataí, no Estado de Goiás, onde fez fama e era ocupante da cadeira 11 da Academia 
Jataiense de Letras. Escreveu belas e sensíveis poesias, que com certeza estão na memória 
de muitos leitores pelo país afora. Separamos duas, em especial, para lembra-lo. Que descanse 
em paz! 

Nossos sentimentos aos familiares e amigos!

“Sou sensível às questões sociais e sentimentais”
Moacir Silva Papacosta

Monte Azul Paulista Quero ser como sou
Monte Azul Paulista, que saudade sinto de ti!
Das belas garotas pela Praça Rio Branco a desfi lar,
Da primeira namorada que nem sei onde está,
Dos amigos de infância que por essas bandas conheci...

Que saudade da imponente Igreja do Senhor Bom Jesus com 
seu sino a badalar,
Do Grupo Escolar Cel. Aureliano J. Franco onde aprendi a ler e 
escrever,
Da festa do mês de agosto, das andorinhas e pardais gorjeando 
ao amanhecer,
Do apito da Maria Fumaça, avisando-me que vovó Angelina 
acabava de chegar!

Que saudade de ver os laranjais onde apanhava frutos para 
saborear
Que saudade do velho casarão onde Dona Helenira nos criou,
Das varas do pé de amora que na minha educação colaborou,
Dos riachos de águas cristalinas onde matava aulas para neles 
nadar...

Oh! Monte Azul Paulista, se tivesse o poder de fazer o tempo 
voltar
Queria rever e abraçar todas as pessoas que aí deixei ao vir 
para Goiás,
Pura utopia! Mas, mesmo assim carrego em meu âmago o que 
sou capaz,
Saudades mil dessa terra que me lapidou para contabilista, 
advogado e poeta me tornar!

Não pretendo ser o melhor
Receio tornar-me convencido
Não quero ser o pior,
Receio tornar-me esquecido...

Quero ser exatamente como sou
Simples, alegre, amigo de todas as horas,
Quero semear a Paz por onde quer que eu vá,
Deixar saudades quando eu for embora...

E, no dia em que partir desta vida,
No momento de acertar contas dos atos meus,
Quero ter a consciência tranquila
De que realmente lutei para ser um fi lho de Deus! Papacosta na infância

Os amigos Edvaldo Assis Mello, José Marquori 
Pacanhela, Moacir Silva Papacosta e Zezè de Carvalho

Moacir Papacosta na Academia


