
II Concurso Literário da AGEA

AGEA premia os vencedores da 2ª
Edição do Concurso Literário

Os classificados nas
três categorias

Poesia
1° lugar - Obra “Foi”, de Luiz
Sérgio Quintian Costa
2° lugar- Obra “Meu Sentimento”,
de Ivo Leão da Rocha

3° lugar- Obras- “Apoteose”, de
Tânia Maria Sonza Diefenbach, e,
“Retalhos de manhãs no Sul”, de
Lise Maria Rodrigues Fank.

2° lugar- Obras “Um  destino”, de
Alceu Beck, e, “Amigo Virtual”,
de CyrceBochi do Amaral

Esposa recebeu
homenagem
póstuma a
Alceu Beck

Contos
1° lugar - Obra “Nós somos deu-
ses”, de Luiz Alfredo F. de Campos

2° lugar - Obra “O despertar do
amor”, de Rosa Amélia Fagundes Ubal

Crônicas
1° lugar - Obra “Um caso perdi-
do”, de Jesus de Moura Estery.

3° lugar- Obras “A saga”, de
Heraldo Salvi, e, “A noiva”, de Liane
Maria Rech.

A solenidade de premiação do II
Concurso Literário da AGEA, que acon-
teceu no dia 25 de outubro, transformou
a sede da AGEA num grande sarau lite-
rário. Declamações de poesias nos mais
variados gêneros, apresentações de ta-
lentos economiários, até então desconhe-

cidos, emocionaram os presentes e de-
ram o tom do evento.

Segundo o Diretor Cultural, Álcio
Cancello Faria, o evento surpreendeu
mais uma vez pela revelação de talentos
economiários e pela qualidade técnica
dos textos. “Atingimos o nosso objetivo,
que era envolver e integrar os associa-
dos e mostrar os talentos que estão tão
próximos de nós, mas muitas vezes anô-
nimos”, afirmou o diretor.

Descoberta de talentos
Até mesmo para os participantes,

o concurso é um momento de desco-
berta de talentos, que muitas vezes fi-
caram abafados pelo dia-a-dia de tra-
balho. O aposentado Luiz Campos, que

ficou em primeiro lugar na categoria con-
tos, diz que o concurso abre um portal
para os sentimentos, pois é um espaço
para que o espírito fale. “Esse concurso
expressa o espírito de todos nós, uma vez
que permite que colocamos para fora coi-
sas que estavam adormecidas pelo tra-
balho”.

Embora não tenha se classificado,
a aposentada Vera Maria Kerber
Zimmer disse que o concurso valeu pela
experiência e pelo momento de confra-
ternização.

A escolha dos trabalhos
A Comissão Julgadora, que avaliou

os 17 trabalhos, foi formada pela pro-
fessora de Português e Redação do
Curso Pré-Vestibular Universitário,
Maria Teresa Faria; pelo escritor, edi-
tor e professor de Português, o associ-
ado da AGEA Lotário Neuberger; e pela
Diretora da Faculdade de Comunicação
Social da PUC- FAMECOS, professo-
ra e doutora Mágda Rodrigues Cunha.

Apresentações  emocionaram

os presentes

Comissão Organizadora do concurso


