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Prefácio

Neste ano, realizamos a 18ª Feira do livro, apresentan-

do um novo formato, voltado a crianças, jovens e adultos, 

em área aberta, facilitando o acesso e proporcionando a 

participação de famílias em um evento cultural de tanta 

relevância.

O livro é o caminho do conhecimento, e criar nas pes-

soas o hábito da leitura se faz necessário. Através dele, 

viajamos pelo mundo, em lugares inimagináveis, viramos 

personagens, investigadores, poetas e tantas outras coisas.

Nossa feira tão tradicional, trouxe este ano um novo 

projeto. Entre as novidades apresentadas, uma se faz es-

pecial: o desenvolvimento de um livro. O momento foi 

marcante e contou com a participação de crianças, jovens 

e adultos em sua produção.

Com o tema, “Bauru 2028: a mudança que esperamos 

do mundo, o mundo também espera de nós”, de extre-

ma relevância, proposto pela Canal 6 Editora e pronta-

mente aceita por nós, vimos a importância de tratar um 

tema grandioso e escrito por 39 autores de diversas ida-

des, mostrando visões que estejam no mesmo caminho 

ou mesmo que venham a ser conflituosas entre gerações. 



Mas, o mais importante de tudo isso é dar a oportunida-

de de expressar anseios, angústias e até apresentar solu-

ções, fruto este de sonhos por cada um idealizado.

O que esperamos de Bauru, de nossa região, de nos-

so estado, de nosso país e do mundo daqui a dez anos? 

Muitas surpresas foram apresentadas e as expectativas 

estão aqui!

Espero que gostem dos resultados alcançados, que 

possam gerar reflexões e, quem sabe, mudanças impor-

tantes na sociedade.

Parabéns aos idealizadores pela proposta e aos autores 

pela coragem de colocar suas ideias.

Boa leitura!!!

Clodoaldo Armando Gazzetta 

Prefeito Municipal, de Bauru 

Outubro / 2018



Apresentação

Em 2015, realizamos o 1º Concurso Literário 

Machado de Assis, no qual recebemos milhares de textos 

de todo o Brasil. Avaliá-los e selecionar apenas noventa foi 

uma tarefa muito difícil, mas com o apoio da Academia 

Bauruense de Letras conseguimos. Foi um sucesso. O ano 

de 2016 chegou com a crise, que complicou o mercado 

literário. Em 2017, não foi muito diferente, mas com pla-

nejamento e muito trabalho, iniciamos uma mudança de 

rumo. Hoje, em 2018, comemorando 13 anos de existên-

cia, voltamos a nos fazer a mesma pergunta de 2015: o 

que uma pequena editora pode fazer para comemorar seu 

aniversário? Pensamos em dar continuidade e promover a 

2ª edição do concurso.

Foi então que recebemos um convite da Secretária 

Municipal da Cultura para participar da 18ª Feira do 

Livro de Bauru e, logo na primeira reunião, surgiu a ideia: 

por que não fazermos um livro, ao vivo, durante a Feira? 

Por que não? Apresentamos essa ideia ao Secretário que 

prontamente a abraçou.

O tema “Bauru 2028: a mudança que esperamos 

do mundo, o mundo também espera de nós”, surgiu de 



algumas conversas dentro da editora, sobre como as coi-

sas podem mudar em pouco tempo (de novo, a crise) e dos 

rumos que a humanidade está tomando. O que mudará 

em nossa cidade em dez anos? E do que dependem essas 

mudanças? É possível que nossas ações como indivíduo, 

em nosso cotidiano, possam refletir em grandes mudan-

ças na cidade? Acreditamos que essa reflexão seria positi-

va nesse momento e batemos o martelo.

Reunimos textos de 39 autores dos mais variados es-

tilos e gêneros nesta obra, que fizeram sua inscrição nos 

primeiros dois dias da Feira. Nossa equipe revisou, dia-

gramou e criou a capa no terceiro dia e então enviamos 

os arquivos à Gráfica Viena, responsável pela rápida im-

pressão e acabamento dos livros. Aliás, sem o apoio da 

Gráfica Viena, não conseguiríamos concretizar esse ousa-

do projeto de fazer um livro em cinco dias.

Esperamos que os textos tragam ao leitor a reflexão 

de que a mudança que esperamos do mundo, o mundo 

também espera de nós.

Carlos Fendel e Erika Woelke

Editores

 

 



A Viena Gráfica tem na Canal 6 Editora um gran-

de parceiro. Nos últimos dez anos, produzimos mais de 

trezentos mil exemplares com os selos Canal 6, Praxis, 

Semeando Autores e Plante. Tivemos ainda, a oportuni-

dade de colaborar com a primeira edição do concurso lite-

rário Machado de Assis como gráfica e ficamos muito fe-

lizes em poder participar deste projeto único de produzir 

uma obra com qualidade, ao vivo, durante uma feira literá-

ria. Não temos conhecimento de outra ação como essa em 

nenhuma outra feira no Brasil. Aceitamos o desafio, pois 

acreditamos nos ideais, na competência e no comprometi-

mento dos diretores da Canal 6 para o fomento e desenvol-

vimento do mercado literário. Todos os livros publicados 

pela editora foram planejados com extremo cuidado e 

esmero, desde o projeto gráfico até a seleção, identifica-

ção dos materiais e processos de finalização dos livros. 

Esperamos manter essa parceria e poder contar sempre 

com a confiança que estabelecemos nesses anos todos. 

Parabéns ao Sr. Carlos Fendel e Erika Woelke por todos 

esses anos de dedicação incessante ao livro! Estaremos 

sempre junto com vocês.... E que venham novos desafios.

Wellington Rehder 

Viena Gráfica
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2028 - A mudança que 
esperamos do mundo, O mundo 
também espera de nós
Silvanira Fainer 

20 de setembro de 2018

O céu está tão límpido, nenhum vestígio de fumaça

O chão está tão limpo... E tudo está tão verde...

Não há quase barulho, posso até ouvir os pássaros

O jovem cede o banco ao senhor que está cansado 

Vejam, os carros pararam para a mocinha atravessar

No bar lotado, um casal lá da mesa do canto

Chama as duas senhoras para com eles se sentarem

Tudo é alegria, festa e confraternização.

Na periferia da cidade, o verde se espalha...

Nada para atrapalhar nossa visão

Nenhum entulho, nenhum lixo acumulado,

Nenhum esgoto a escorrer, só há perfumes pelo ar

Nenhum buraco... Está tudo tão conservado

Lindas casas, água farta, excelente iluminação.

Nos Centros de Saúde, profissionais circulam sorridentes

Não há ninguém para atender!
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Tudo já foi resolvido na excelente alimentação

Na esmerada prevenção e na aprimorada educação.

Nas ruas pouquíssimos carros e motos, em circulação

Trens elétricos, ônibus elétricos, coletivos de todo tipo,

Lindos, confortáveis, luxuosos, rápidos, eficazes

Circulam por toda parte, levando só felicidade.

As escolas são grandes e variados Centros de Educação

Belíssimos, limpíssimos, modernamente equipados,

Espalham-se para todo lado atendendo igualmente

Competentemente, carinhosamente, toda a população

Grandes Centros Universitários espalham-se pela cidade

A Prefeitura é um Grande Centro de Deliberação

Ninguém ganha para opinar, projetar, trabalhar...

Grandes Mestres, grandes Técnicos, grandes talentos

Para ajudar a cidade, revezam-se nestas funções

Nenhum assalto, nenhum crime, nenhuma contravenção

Com tanta Educação, Fartura e Felicidade,

Que cidadão, neste mundo, iria pensar em maldade?
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Sintonia com Bauru 2028
Marlene do Carmo Yoshino

Como bauruense adotada, aqui cheguei ainda criança. 

Fui bem acolhida e é nessa terra querida que deposito toda 

minha confiança e esperança em um futuro promissor, com 

grandes perspectivas e realizações se preparando para desen-

volver suas potencialidades com a colaboração de todos que 

aqui residem.

Observando o cenário atual do mundo, onde existem mi-

lhares de seres humanos, noto que falta “humanidade”, daí 

as misérias, guerras inúmeras, pessoas vulneráveis a mercê 

de grandes necessidades básicas. O caos está instaurado, 

longe e perto de nosso próprio espaço.

Como agir diante desse fato? Necessitamos reagir a essa 

situação, nada se transforma se não houver a mudança ur-

gente no comportamento humano, sem a nossa reação tudo 

continuará na mesma.

Vamos nos conectar para a nossa Bauru 2028. A nossa 

participação ativa será necessária. Devemos estimular nossos 

hábitos do bem, através deles aflorar nossas virtudes, com 

atos transparentes, construindo um novo modo de “SER”, 

consciente, proporcionando infinitas ações coerentes para o 

bem viver em nosso convívio com a sociedade. Espero que 
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essa conscientização de comprometimento consiga mudar o 

pensar de sua gente e projetos com firmes propósitos de bem 

viver e bem fazer sejam uma realidade, ser um cidadão do 

bem.

Desenvolvendo, demonstrando essa vontade de atuar e 

colaborar para o bem comum, com o comportamento har-

monioso em todos os setores de nossa Bauru 2028, assim 

conseguiremos cumprir a missão de verdadeiros cidadãos 

do bem, conciliando a ética e a moral, no contexto do bom 

senso, proporcionando o sucesso em todos os campos: inte-

lectual, físico, religioso, econômico, político e ecológico. O 

mundo clama por mudança comportamental, o bem deve 

superar o mal. Aprimorando novas condutas, o sucesso de 

grandes investimentos será a solução para os grandes pro-

blemas atuais de nossa cidade e para a futura Bauru 2028.

Investimentos em infraestrutura social, principalmente 

nas áreas da saúde, educação, segurança, meio ambiente. 

Novas tecnologias, novos conhecimentos, novos experimen-

tos darão ênfase e serão imprescindíveis para a projeção de 

nossa nova Bauru 2028.

Minha esperança é que, com o exemplo participativo, 

cada munícipe inserido nessa mudança da ética e moral, 

perseverante, consiga elaborar um futuro harmonioso, com 

tolerância, com compromisso sério de transformar o futuro 

para o bem comum. Deposito fé e coragem, em cada um com 

boas maneiras dentro da ordem e do progresso.

O futuro de Bauru 2028 está em nossas mãos, em nosso 

potencial como seres humanos capazes de mudar a nossa 
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realidade, projetando Bauru a um futuro na convivência em 

sintonia com o bem viver.

“Resgatando e renovando nossas atitudes no bem fa-

zer, marcando a nossa presença como um verdadeiro ser 

humano, pensando no próximo, conseguiremos relevantes 

transformações”.
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COCHICHOU EM MEUS OUVIDOS
Fátima Ap. Tentor Salles

Participante da O�cina da Palavra Bauru 
Membro da Academia Bauruense de Letras – cadeira 03

Nossa! Será? Não pode ser. O quê? O quê? Quem está fa-
lando? Não cochicha. Fala mais alto. Quem é você? Aqui ainda 
é 2018. Quem é você? De onde está falando? Quer falar com 
quem? Comigo mesma? Alô! Alô! Por que não usa o telefone 
ao invés de falar baixinho em meus ouvidos? Já que tem que 
ser assim, fala só aqui do lado direito, que o ouvido esquerdo é 
surdo. Agora melhorou. Ah! Entendi, você não está mais aqui, 
mora do outro lado do sol e das estrelas. Sei, pode falar então. 
Não, não tenho medo de vozes. Você é o mesmo que tentou 
falar comigo outro dia? Me desculpe não ter atendido, fiquei 
meio confusa. Sim, já faz algum tempinho daquele dia. É, isso 
é verdade. Os nossos tempos contam diferentes? Já me falaram 
isso, outra voz também me falou a esse respeito. Aqui os nossos 
dias parecem voar, não é? Ah! Imagino mesmo que os dias aí 
devam ser bem mais tranquilos, não correm, andam. Deve ser 
uma delícia. Parece que foi outro dia a sua partida. Meu Deus! 
Tudo isso? Cinquenta anos? Claro que me lembro de você. Do 
seu amor pelas plantas e pelas coisas da natureza, de brincar 
descalça no seu quintal de terra...mas também lembro que era 
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muito sério, um pouco ranzinza e cheio de rabugices. Bom, 
mas vamos lá 2018 ou 2028? É que às vezes a conversa fica 
meio truncada entre nós. Sei, aquele dia eu estava imaginan-
do como seria 2028, você deu uma corrida no seu tempo para 
me dar uma ajuda, mas como não te atendi, não te escutei, 
meu pensamento não foi adiante, é isso? Claro! Claro que me 
lembro que você era ferroviário. Você está estacionado lá ago-
ra? 2018? Não, estação? Sua voz está embargada. Está falando 
baixinho novamente. Está triste vendo como tudo está, não é? 
É, as coisas aqui andam mesmo meio complicadas. O que você 
está vendo aí é o reflexo de como está o mundo. Eu sei que 
você sabe, afinal consegue transitar pelo tempo, que privilé-
gio... Concordo: corrompidas, corroídas, sujas, nojentas como 
os velhos vagões abandonados à própria sorte. Aumente um 
pouquinho a voz. Agora melhorou. Andou mais um pouco no 
tempo? Enxerga 2028? Oba! Não vai tudo para o chão? Não 
vão conseguir destruir de vez com tudo que aí está? Tem cer-
teza? Que bom! Tem muita gente conversando animadamente? 
Bibliotecas, livros, muitos livros? Reuniões, músicas tocadas, 
cantadas, danças, exposições, muitas flores? Cheiro de cultura? 
Que maravilha. E o que mais? Só? Até 2028 só? E o resto? Que 
resto? Tantos outros sonhos meus e da maioria das pessoas. 
Para esses sonhos, dez anos é muito pouco? Entendi. Sim, deixo 
você continuar, vou me concentrar e prestar atenção. Muito, 
mas muito trabalho árduo pela frente? Limpar a sujeira, ti-
rar a ferrugem, lixar, polir, dar brilho. Vai ter dor também? 
Sofrimentos? E aí? Depois da restauração os vagões devem ser 
colocados em novos trilhos assentados? Não estou gostando 
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do rumo dessa prosa. Por quê? Ainda pergunta? Preciso parar 
de te interromper porque precisa voltar para seu tempo? Está 
bem, continue. Dormentes no lugar, trilhos assentados, escutar 
o apito, tomarem seus lugares, sentir a cadencia deliciosa do 
movimento do trem? Nossa! Sinto que o rumo desta conversa 
está piorando. Fico, fico quieta, me desculpe. Não vai embora, 
estou gostando tanto de conversar com você, é que isto está me 
parecendo a descrição de um monte de pessoas sentadinhas, 
olhando para o mesmo lado, sem poderem sair do lugar, do 
trilho. Não! Fica mais um pouco, por favor. Sua voz está fican-
do meio fraca, gosto de te escutar, força, continue. Ah! Sei. Se 
todos queremos paz, liberdade, amor, fraternidade, igualdade 
temos todos que vibrar na mesma frequência? É isso que quis... 
Sei, vai muito além de 2028? Você está se afastando? Não estou 
te escutando direito. Você volta? Fala um pouco mais alto. Não 
está conseguindo? Tenta, por favor. 

CADA UM É O MAQUINISTA DE SUA PRÓPRIA 
LOCOMOTIVA, CARREGA SUA PRÓPRIA BAGAGEM 
E ANDA NO TRILHO QUE CADENCIA SUA PRÓPRIA 
VIBRAÇÃO E.... 

Nossa, também não precisa berrar tanto, tchau! Quando 
você volta?

Adeus! 
  Adeus!
    Adeus!
      Adeus!
        Adeus!
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Cuidem de seus metros quadrados!
Diego Marques Viana

O sentimento atual é de incerteza, porém refletindo sobre 

os acontecimentos e imaginando como será o futuro, vislum-

bro um mundo melhor.

Percebo que sempre estamos buscando evoluir como se-

res humanos no intuito de sermos mais compreensivos e feli-

zes. Se pararmos para refletir, refletir de verdade sobre nós, 

perceberemos que não são as coisas ruins que prevalecem no 

mundo. 

Embora todos os dias acompanhamos as tristes notícias 

veiculadas nos jornais, revistas e redes sociais, a matemática 

da maldade não fecha. Será que o mundo é assim tão ruim? 

Entendo que não!

Já imaginou se todos os 208,5 milhões de habitantes do 

Brasil fossem maus? Ou os 7,53 bilhões de habitantes da 

terra? Será que ainda existiríamos? 

Essa reflexão se faz necessária para percebermos que nós 

agimos, em regra, como seres humanos e não como animais ir-

racionais. Não queremos extinguir a humanidade, mas sim que 

ela prospere. 
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A grande maioria de nós fica tão horrorizada com os no-

ticiários ruins do dia a dia, pois não entendemos o porquê 

de alguns (minoria) cometerem atos tão ruins aos seus pares.

Se todos continuam se indignando com os atos ruins pra-

ticados contra a humanidade, não é possível que o mundo 

esteja tão mal assim.

Talvez seja muito otimismo de minha parte, mas entendo 

que o tempo perdido sendo pessimista é o mesmo tempo que 

você poderia ganhar sendo otimista.

Ah! Mas então devemos nos cegar da realidade? Criar 

uma bolha achando que tudo é perfeito, embora todo dia 

enxerguemos coisas ruins?

É claro que não! Mas penso que se nós aceitarmos que 

a maldade não está imperando e que a minoria dos seres 

humanos só cometem atos ruins porque são falhos e imper-

feitos pela nossa própria natureza humana e que sempre es-

taremos buscando melhorar, talvez o mundo caminhe para 

um futuro bem melhor.

Tenho visto que os bons (maioria) realizam feitos que aos 

seus próprios olhos são nada mais do que suas obrigações 

ou, em uma visão pessimista, insignificantes.

Se a maioria das pessoas entende que seus bons atos, 

por mínimos que sejam, não representam feitos grandiosos 

é porque agem de forma natural sem precisar de holofotes 

para que pratiquem o bem.

Devemos pensar sobre isso um pouco: sabe quando você 

para e respeita a faixa de pedestre? Respeita o caixa preferen-

cial ou filas em um supermercado? Enfim, quando sabe seus 
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direitos, mas também conhece seus deveres? Então... São refle-

xos de que o mundo vai muito bem, embora não consigamos 

enxergar dessa maneira.

Já imaginou se o noticiário fosse recheado de notícias 

daquelas pessoas que resgatam animais abandonados? Ou 

sobre aquelas que se organizam para angariar fundos para 

alguma instituição social? Até sobre aquelas que descobrem 

a cura de uma doença rara?

Qual seria seu sentimento de mundo? Bom ou ruim?

O problema é que esses atos não dão audiência, pois para 

a maioria isso é normal, não nos chamam atenção. Em razão 

disso somos bombardeados com as notícias ruins dia após dia. 

O mundo sofre suas mazelas, mas não podemos ficar cegos para 

as coisas boas!

Todo dia tem alguém pagando um almoço para quem tem 

fome... 

Todo dia tem alguém doando as roupas que não usa mais 

para quem tem frio...

Todo dia tem alguém doando seu tempo para quem pre-

cisa de atenção...

Todo dia tem alguém doando... Doando qualquer coisa 

pra ajudar o próximo... Doando Amor!

Por isso, embora todos os dias somos levados a desacredi-

tar que o mundo vai bem, devemos acreditar sim num mundo 

melhor!

Sei que é cansativo. Sei que é trabalhoso tentar mostrar 

isso para aqueles que só enxergam o pior lado da moeda, 

mas se conseguirmos mudar a vida de uma pessoa e essa 
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pessoa mudar a vida de outra, o mundo de amanhã já fica 

melhor do que hoje e o de hoje melhor do que ontem.

É só imaginar como isso seria. Um após o outro fazendo 

o bem ao próximo até atingir os 208,5 milhões de habitantes 

do Brasil ou, quem sabe, os 7,53 bilhões de habitantes da 

terra.

Ah! Mas é impossível! Não adianta eu fazer o bem e meu 

vizinho não!

Então... O que é melhor: dar o exemplo bom ou seguir o 

exemplo ruim?

Vamos refletir sobre isso...

Gosto de uma ideia sugerida pelo Professor William 

Douglas1 que é basicamente: cuidem de seus metros 

quadrados!

Imagine só se cada um de nós dedicasse um tempo maior 

para melhorar nosso “metro quadrado”, onde qualquer pes-

soa encontre nele gentileza, educação, honestidade, empatia, 

amor, atenção... Imaginou? Sua visão de mundo ainda fica 

ruim?

Espero que não...

Portanto, quando penso sobre o que esperar do mundo 

num futuro próximo, imagino como seria se cada um de nós 

cuidasse melhor de seu “metro quadrado”, quem sabe não 

consigamos cobrir nossa cidade, nosso país ou até o nosso 

planeta de “metros quadrados” cada vez melhores!

1 http://www.conteudojuridico.com.br/?colunas&colunista=955_William_
Douglas&ver=1467
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As mudanças do mundo dependem 
de nossas mudanças
José Marques  

Academia Bauruense de Letras – Cadeira nº 11

No mundo nada é estático, tudo muda: as paisagens, os 
rios, a vegetação, o clima, os ventos e as chuvas. Entre to-
das essas mudanças, existe o ser humano para interferir em 
tudo, quer seja melhorando ou piorando.

Desde que o homem surgiu no mundo está sempre inte-
ragindo, procurando melhorar a sua vida, sua maneira de 
viver, mas nem sempre se preocupando com as respostas que 
o mundo dá para suas interferências nos aspectos físicos do 
planeta. Vejamos:

Para produzir sua alimentação, destrói florestas, revolve a 
terra, usa veneno, pesticidas e agrotóxicos. As chuvas provo-
cam erosões e levam para os rios a terra envenenada, areia e 
detritos contaminados que podem chegar ao mar, modifican-
do todo o ecossistema. 

Na procura de minerais, faz escavações enormes, alterando 
a flora e a fauna da região, contaminando as águas e o solo com 
mercúrio.
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Ao fazer com que os motores dos carros, aeronaves e 
motores industriais funcionem, joga na atmosfera toneladas 
de gases tóxicos, afetando também a saúde das pessoas e 
animais.

A produção de energia elétrica com motores que conso-
mem muito combustível fóssil, altamente poluente ou pelas 
usinas hidrelétricas, que na sua construção afetam o ambien-
te com o alagamento de uma região muito grande no represa-
mento dos rios, provocando alterações climáticas da região.

A produção de embalagens, especialmente o plástico, 
favorece o manejo de produtos, dentre eles nossos alimen-
tos, mas o seu uso causa poluição da terra, dos rios e até do 
ar, caso sejam incinerados ou na espera de séculos para sua 
decomposição.

Após a invenção das máquinas, dos veículos, o homem 
tem sua vida “aliviada”, e passa a fazer menos esforço fí-
sico, percorre distâncias maiores com seus veículos, não se 
desgasta. Sedentário, sem exigir de seus músculos, sua saú-
de também é comprometida e os problemas surgem, como 
obesidade, alterações metabólicas, cansaço, stress, problemas 
emocionais, etc...

O homem procura sempre maneiras de viver melhor, pou-
par o seu físico, mas não prevê as consequências que podem 
advir. É claro que todos nós queremos viver bem e cada vez 
melhor, mas como fazer sem receber o troco?

“Toda ação tem uma reação igual e contrária.” Lei de 
Newton, século XVII. Parece que o ser humano ainda não 
percebeu isso! A intenção de uma grande maioria é só levar 
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vantagem, como se fosse simples assim, sem nenhuma 
previsão para o futuro, planejamento, esperando acontecer 
da sua maneira, não prevendo a reação contrária.

Depois de muito lidar com o bicho homem, tento com-
preender suas atitudes, mas muitas vezes fica difícil, muito 
difícil. O fato de possuir inteligência abala todas as regras 
até agora elucidadas e a cada dia surgem fatos novos que 
alteram todo o contexto das sociedades, que ao invés de me-
lhorarem parece que vão se direcionando para um precipício.

Estamos sempre esperando que aconteçam coisas boas 
conosco, que sejamos felizes e realizados, que nossos pro-
blemas sejam todos solucionados. Um mundo colorido! 
Acontece que as outras pessoas pensam da mesma maneira, 
também querem receber bons resultados, ter sua vida melho-
rada, gozar as benesses da vida. É obvio que só uma parcela 
vai ter uma vida como quer, mas também é certo que apenas 
uma pequena parcela trabalha, luta, corre atrás para fazer 
acontecer. Não adianta ficar sentando na janela admirando 
o vizinho que está de carro novo, roupa nova, se não traba-
lhar, lutar, fazer algo para conseguir também. 

Como vivemos em sociedade, cada um precisa executar 
sua parte, fazer seu trabalho sem invadir a posição dos de-
mais, pois se esperamos um benefício, uma gratidão, todos 
os demais também esperam e para que todos recebam, todos 
precisam participar de alguma maneira.

Olhamos para os benefícios do mundo, as invenções, as 
comodidades, as inovações, remédios, aparelhos, produtos, 
enfim tudo que facilita nossa vida, mas será que pensamos um 
pouquinho: como se chegou a isso, quanta pesquisa foi feita, 
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quantas pessoas dedicaram seu tempo para conseguir? O meio 
ambiente foi atingido? Qual o impacto disso tudo no mundo 
atual e no futuro?

Vivemos no mundo hoje uma situação extremamente preo-
cupante para o nosso futuro. Fala-se muito na destruição da 
camada de ozônio da Terra, na devastação de nossas matas e a 
consequente diminuição da produção de oxigênio, a poluição 
e escassez da água, podendo dizimar a vida em todo o globo 
terrestre. 

Diante de todos esses fatos ainda acredito na inteligência 
e no poder criativo do homem que a cada dia demonstra 
maior capacidade, maior adaptação ao meio e mais desco-
bertas e inventos. 

O avanço da tecnologia está numa escala geométrica as-
cendente e já presenciamos hoje resultados excelentes:

O aumento da média de vida, a erradicação de muitas 
doenças com vacinas e prevenções, descobertas e curas de 
outras, novos medicamentos, melhor elaboração e seleção de 
alimentos, aparelhos de diagnósticos cada vez mais precisos, 
ferramentas e utensílios agrícolas cada vez mais eficientes, 
veículos menos poluidores. 

Acredito que o conhecimento humano aliado à ciência e 
tecnologia trará ao homem esclarecimento e compreensão 
para uma vida muito mais elaborada com muito mais segu-
rança, tranquilidade e longevidade no nosso planeta para nós 
e nossos descendentes. Acredito plenamente que teremos num 
futuro não muito distante dias melhores e uma vida bem pró-
xima da perfeição como retribuição do mundo ao tratamento 

ao mesmo pelo homem!
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JARDIM BOTÂNICO
Maria Helena M. Benini

Comecei a frequentar o Jardim Botânico (Bauru) em 

1998.

No início tudo era bem precário. Havia uma construção 

de madeira onde ficavam expostas orquídeas, bromélias... A 

trilha era bem estreita e como o movimento de pessoas era 

escasso podia se ver alguns animais silvestres, o que hoje em 

dia se tornou mais raro.

Hoje o Jardim Botânico está lindíssimo! Muitas renova-

ções foram executadas, se tornando assim o Cartão Postal 

de Bauru que por muitos é visitado.

Três barracões foram feitos: em um ficam as orquídeas, 

no outro as samambaias e no último as bromélias.

Um grande lago artificial com muitas plantas aquáticas 

embeleza ainda mais o local.

Há uma praça com plantas medicinais, o Jardim Sensorial, 

muito rica em espécies.

Uma área para educação ambiental onde, nos períodos 

de férias, muitas escolas agendam e levam seus alunos para 

que possam aumentar assim seus conhecimentos.

Construiu-se um barracão bem amplo onde hoje funcio-

na o Centro de Visitação, com muitas vitrines mostrando 
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os tipos de árvores do cerrado, com exposições de fotos de 

eventos que ali no Botânico acontecem.

A partir do mês de setembro, um domingo sim noutro 

não, há “Um Canto no Botânico”.

Músicas de MPB são executadas na Praça dos Bambus, 

em pleno céu aberto!

Próximo a essa praça há um lago artificial com muitos 

peixes!

Um gramado amplo, com bancos de madeiras, convida 

os que ali vão à meditação, leitura de um livro, exercícios de 

yoga, danças circulares...

Acredito que cada ano que passe, o Jardim Botânico con-

tinuará ampliando, modificando e acrescentando melhorias 

e benfeitorias nesse espaço.

Fico imaginando que daqui a dez anos, muitos bancos 

surgirão diante do lago onde hoje estão as lindas e exube-

rantes plantas aquáticas, para que as pessoas possam sentar 

e curtir sem pressa toda essa paisagem e também um platô 

para que muitos shows sejam realizados diante desse lago 

tão maravilhoso!
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Escrever... que há muita gente 
nos esperando no futuro 
Cecilia de Lara

Coordenadora da O�cina da Palavra – Bauru

I 

Diante da proposta da editora CANAL 6, os participan-

tes da Oficina da Palavra resolveram escrever textos sobre 

aspectos variados do tema proposto, para o volume a ser 

lançado no último dia da feira. José lembrou que uma men-

sagem sua tinha sido inserida numa cápsula do tempo, a ser 

aberta justamente no ano 2028. “Vamos colocar nossos tex-

tos num lugar seguro, a ser descoberto por nossos descen-

dentes” – disse Maria Helena antevendo a surpresa de netos 

e até bisnetos! O entusiasmo foi imediato e o grupo começou 

a tomar providências. “Vamos colocar também nosso livro 

conjunto: Viajando nas Palavras. Tem tudo a ver!!”, disse 

alguém.

Esta cena se passava na antiga estação ferroviária de 

Bauru, desativada há alguns anos e transformada em cen-

tro cultural, onde se desenvolvem atividades artísticas e 
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educacionais. Aí estava, também, a sede da Academia de 

Letras de Bauru e a sala da Oficina da Palavra. Animados 

com a ideia, logo procuraram um lugar que fosse protegi-

do, e uma caixa, que pudesse resistir ao tempo. Colocaram 

na tampa a inscrição com o tema proposto e começaram a 

pensar nos textos que iam escrever. No auge do entusiasmo, 

Olynda bateu a cabeça numa das vigas que tinha sido deslo-

cada para encobrir o tesouro! Todos vieram em seu socorro, 

mas ela apenas parecia adormecida, tranquila, com um leve 

sorriso nos lábios. 

I I 

Olynda abriu os olhos e custou a reconhecer onde estava. 

Ao seu redor viu um grupo de crianças de aspectos varia-

dos, com sequelas de algum desastre ou acidente natural, 

usando roupas plastificadas, que protegiam a pele afetada 

pelos efeitos do meio agressivo, algumas com máscaras de 

oxigênio ou com óculos protetores da luz solar. Instruídas 

por Olynda, todos se apressaram em busca da caixa, sob a 

orientação de Isabel - que participara da Oficina Mirim, na 

época anterior e agora, coordenava um braço da organiza-

ção transnacional: Crianças Unidas para a Paz. Escondida 

num local pouco acessível, a caixa foi logo retirada e aberta. 

Apesar de um pouco danificada, com as palavras da tampa 

quase apagadas: A mudança que esperamos..., seu interior 

estava preservado. Sentadas em círculo as crianças ouviam 

os textos, acompanhadas de alguns participantes da antiga 
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oficina, agora voluntários de causas humanitárias, muitos 

deles autores de textos ali depositados. Isabel, que também 

dirigia a oficina de artes plásticas, tinha tido a ideia de con-

vocar os autores dos textos ou seus descendentes e reunir 

alguns deles para celebrar com as crianças aquele momento, 

envolto numa aura quase sagrada, depois de tudo o que ti-

nha ocorrido no mundo na década anterior.

Não havia passado muito tempo, mas grandes tinham 

sido as mudanças. Até o traçado geográfico dos países do 

mundo fora modificado, com tantas catástrofes e acidentes 

naturais ou não, produtos da inconsequência de seus diri-

gentes com comportamento mirabolantes e delirantes e mes-

mo criminosos. Muitas marcas ficaram nas crianças que 

iam nascendo, respirando poluição, sofrendo epidemias de 

doenças tidas com extintas, vítimas da contaminação da ra-

dioatividade. Inflados pela vaidade e desmesurada ânsia de 

poder, chefes de estados tinham ignorado as recomendações 

dos órgãos de proteção ao meio ambiente, de preservação 

das matas e fontes de água potável, do controle das armas 

nucleares e de ataques com substâncias químicas, da neces-

sidade de amparo das mães e seus filhos, das campanhas 

de vacinação, da criação de creches e escolas. Boa parte do 

mundo não precisou de mais do que alguns segundos para 

mergulhar nas trevas de dias empoeirados e sem cor, onde 

vagavam, sem rumo, animais, pessoas e crianças. Muitas 

crianças... 

Mas, nem tudo estava perdido. Restaram ilhas de vege-

tação e rios numa porção habitável reduzida, bem menor do 
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que já tinha sido um dia. Os que desencadearam a catástro-

fe tinham mentes tão atrofiadas que nem mesmo consegui-

ram prever que seriam os primeiros a sucumbir. E foi o que 

aconteceu, merecidamente, a eles e seus países, fulminados 

por uma destruição quase generalizada. Os poucos sobrevi-

ventes, sem teto, sem pátria, sem família, andavam ao léu 

buscando vagamente algum lugar para recomeçar nova vida. 

E equipes de salvamento recolhiam quem encontrassem, en-

caminhando-os para locais seguros que os acolhia. Os olhos 

de Olynda perplexos contemplavam um desses lugares. 

Tinha alguma coisa familiar na paisagem, mas, tudo estava 

sendo muito bem cuidado, ressurgindo reluzente de cor e 

de beleza. Ainda havia alguns vagões, agora recuperados e 

transformados em salas de aula, estúdios de dança e apren-

dizado musical e de artes plásticas, bibliotecas, lanchonetes, 

ambulatórios médicos. E o desbotado cartaz ainda permitia 

ver o logo e a legenda: OFICINA DA PALAVRA, que per-

manecia adaptada aos novos tempos, mas ainda detentora 

do espírito de solidariedade que a acompanhava desde sua 

criação. Agora, coordenada por Isabel, reunia voluntários, 

descendentes dos antigos participantes, que davam assistên-

cia a refugiados de várias partes do mundo, acolhidos num 

abraço fraternal. Todos ali, em silêncio, com olhos curiosos, 

à espera da abertura do volume encerrado na caixa, teste-

munho de um mundo quase extinto. Alguns dos presentes 

serviam de intérpretes às crianças provindas de várias na-

ções extintas, identificadas pelo único patrimônio que lhes 

restavam: a língua. As crianças prestavam muita atenção, 
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reconfortadas pelas palavras animadoras que aquelas pes-

soas, naquele mesmo lugar, num dia remoto, tinham criado 

e deixado como legado de esperança e fraternidade aos que 

viriam depois. 

Emocionados, se embebiam das palavras que brotavam 

daqueles textos singelos, impregnados de esperança por um 

mundo melhor, que estava sendo reconstruído a duras pe-

nas, após o sacrifício de muitos. E cada pessoa ali presente 

recebeu aquele eflúvio de palavras, legado do passado, como 

uma benção, que alimentava suas almas estilhaçadas. 

I I I 

Olynda, minutos depois, retornando daquela travessia 

que tinha tido o privilégio de vivenciar, resvalando numa 

das dobras do tempo, abriu os olhos um pouco assusta-

da, mas logo recuperou o bom humor, rodeada por seus 

companheiros solícitos: Yola, Ju Machado, Maria Helena, 

Cláudia Leonor, Isabel, Cecilia, Fátima, Jose Marques, Nelson 

Coimbra, Tania, Vani, Luiz Carlos, Zezé. – Bora escrever, mi-

nha gente, disse levantando-se rapidamente: bora escrever, que 

há muita gente nos esperando no futuro! 
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Homo Sapiens Technologicus 2, 
na cidade dos espantos3, num 
futuro vindouro, 2028...
Cláudia Leonor G. de Azevedo Oliveira 

Eles eram muitos4. Talvez quatro, talvez cinco mil. 

Ninguém sabia ao certo ainda. Chegavam em pequenos gru-

pos e logo ocupavam as estruturas à sua frente. Subiam li-

geiro as escadas. Falavam alto e tocavam em tudo. Nada 

lhes escapava. Do limen – a suspensão da vida cotidiana – 

fazia-se lux – luz. Não eram mais a-lunos, seres sem luz. 

A partir do contato com diferentes ecrãs5, mudavam a sua 

própria condição humana: seres de luz, seres híbridos, homo 

sapiens technologicus. Em outras atopias6, já somavam 50 

mil. Eles eram muitos. Mas, na cidade dos espantos passaram 

2 Título do livro do francês Michel Puech.

3 Termo cunhado pelo poeta romântico, Rodrigues de Abreu, para se refe-
renciar a Bauru.

4 Frase inspirada em trecho do Romanceiro da Incon�dência, de Cecília Mei-
reles: “Eles eram muitos cavalos, Mas ninguém mais sabe seus nomes”. 

5 O mesmo que tela, termo muito utilizado em Portugal.

6 Lugar atípico, estranho, paradoxal. Termo utilizado pela italiano Massimo 
Di Felice para explicar as novas con�gurações trazidas a partir da revolu-
ção comunicativa digital. 
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a murmurar palavras e frases que soavam estranhas aos ou-

vidos dos desavisados7: Na Fronteira do Crepúsculo era um 

tal de enamorar, (D) esborrachar e Desapaixonar. Luzia 

e Capitu. Poeta Ferido em Vida, um Atropelamento. Eu, 

Velho, na Solidão das Trovas com um Segredo de Mesa. 

Flores e Beijos. Vida, ainda era o Punctum Saliens8.

7 As palavras iniciadas com letra maiúscula são os títulos de textos, poesias 
ou contos – de escritores bauruenses - que estiveram expostos na exposição 
itinerante Estação da Língua Portuguesa, em outubro de 2018, em Bauru.

8 Ponto principal.
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Uma história de amor
Ju Machado

Estes fatos aconteceram na década de 1960 numa simpá-

tica cidade do estado do Rio. 

Um jovem casal e duas filhas pequenas viviam uma paca-

ta vida urbana, mas como a genética grita e a família era li-

gada à terra, já que cresceram em extensas fazendas de café, 

resolveram mudar-se para o campo, onde queriam adquirir 

novas terras.

A mãe, espírito aventureiro, através de um rádio amador, 

fez contato com seu irmão mais velho que, com a perda pre-

matura do pai, capitaneava seus irmãos. A informação seria 

onde comprar essa nova fazenda? A resposta foi a seguinte:

— Existe uma cidade no interior de São Paulo cujo nome 

é Bauru. Tudo indica que terá um pujante crescimento, pois, 

além de ser um entroncamento rodoviário para os estados 

de Mato Grosso e Paraná, é também um eixo ferroviário 

de grande importância para o desenvolvimento do estado e 

região. Será certamente uma grande metrópole.

Os anjos devem ter ouvido estas palavras.

O casal e suas filhas, imbuídos de coragem, amor e es-

perança, vieram conhecer Bauru, e depois de visitar toda a 

região fizeram a opção de adquirir uma pitoresca fazenda, já 

com muitas paineiras plantadas. Bela árvore.
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Ali se instalaram, construíram uma bela casa, fizeram 

pastos e plantaram jardins. As meninas cresceram neste 

saudável ambiente desfrutando o bem-estar da natureza. 

Frequentaram Bauru vindo diariamente à escola pela estra-

da de terra. Elas vivenciaram o desenvolvimento da cidade, 

imbuídas de amor e trabalho e, nesse rico exemplo, elas cres-

ceram na sua infância e juventude.

A fazenda sempre progredindo naquela época. “Tudo 

que se planta dá”, o que, infelizmente, não acontece nos dias 

atuais com o excesso do uso de agrotóxicos.

Bauru, suas ruas calorentas, cidade ribeirinha com seu 

Córrego das Flores, hoje Ribeirão Bauru. No seu entor-

no, suas prósperas vilas e seu comércio se desenvolvendo 

com amplo progresso. Recebe como batismo dois slogans: 

Capital da Terra Branca e Cidade Sem Limites, ambos mui-

to apropriados.

Interessante notar que nos fatos aqui citados, seus per-

sonagens continuaram vivendo na fazenda, desfrutando das 

benfeitorias do progresso, das suas estradas asfaltadas e da 

proximidade de um importante aeroporto na região.

O tempo é o que se faz com ele e esta família querida 

hoje cresceu, é composta por vários jovens e crianças, um 

fantástico e alegre clã que eu tenho o privilégio de ser amiga 

e frequentá-lo.

Enfim, qual seria o elo desta escrita com o título do livro 

da Feira do Livro de Bauru 2018? Como poderá ser 2028?

Se envolvermos esta futura década com laços de amor e tra-

balho certamente teremos uma vida mais saudável e até feliz! 
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Cabe citar aqui um texto do livro Folha de Rosto, página 

54, de autoria de Adelaide Reis de Magalhães:

R e g r a s  p a r a  u m  b e m  v i v e r

• Fazer tudo que gosto, desde que não prejudique os outros.
• Viver o dia de hoje, plenamente.
•  Não me preocupar tanto com os problemas; por vezes 

eles se desfazem sozinhos.
• Aceitar os outros, sem esperar modificá-los.
• Reconhecer a beleza em tudo que me cerca.
• Cultivar o jardim.
• Ler bons livros e ouvir muita música.
•  Fazer todos os dias um gesto que em alguma coisa melho-

re a vida de alguém.
• Procurar conviver com pessoas inteligentes.
• Sorrir, quando tiver vontade de morder.
• Ter paciência no trânsito, com quem guia mal ou devagar.
•  Lembrar que a chatice dos outros é um ótimo exercício 

para fortalecer a nossa benevolência.
•  Não profetizar os fatos, as coisas acontecem no seu rumo 

próprio.
•  Não aninhar pensamentos negativos. Distribuir um cli-

ma de paz e equilíbrio à minha volta.
•  Lembrar que só há um sentimento que tudo explica, que 

tudo perdoa, tudo desculpa: o amor!

P.S. Adelaide Reis de Magalhães é a protagonista desta 

história.
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MUNDO DOS SONHOS
Maria José Meirelles Carvalho

Que mundo você sonharia em viver?

Certamente em um mundo onde não houvesse

Poluição dos nossos rios, nem do meio ambiente.

Um mundo com preservação das nossas matas e nascentes,

Onde a fauna e a flora pudessem viver no seu habitar natural.

Um mundo sem pobre e sem ricos, todos seríamos iguais,

Não teria discriminação de religião, raça ou cor.

No mundo dos sonhos, não existiria

Violência, ódio, doenças e nem dor.

Um mundo com sustentabilidade social e econômica.

Ecologicamente correto,

Onde as pessoas soubessem corretamente 

reciclar cada qual o seu lixo

Para vivermos em um ambiente saudável,

Para nós e nossos animaizinhos de estimação. 

Só vamos construir um mundo melhor

Se construirmos pessoas melhores,

Estruturas sociais mais justas

E comprometimento com os valores humanos

Acima dos valores econômicos.
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No mundo dos sonhos as crianças teriam 

uma educação de qualidade

Para se tornarem bons cidadãos do mundo de amanhã.

Os jovens conquistando seus espaços, lutando pelos seus ideais,

Desbravando novas fronteiras e abrindo as portas do saber.

Os nossos idosos sendo tratados com dignidade e respeito. 

No mundo dos sonhos não haveria 

guerras, furacões e terremotos. 

Mesmo lá no fim do mundo não iria 

faltar água nem energia elétrica.

A natureza exuberante com seus verdes, flores e cores.

Mas sabemos que esse mundo dos sonhos não existe.

O que diria o mundo para nossos sonhos,

Se aproximar da realidade?

Que precisaríamos ser menos egoístas e individualistas.

Aqueles que conseguirem romper o seu casulo,

Descobrem um novo modo de vida

Mais gratificante e relevante.

Investiriam mais no amor ao próximo, na fé e esperança.

Esperança para viver melhor, acreditar de fato

Na honestidade, no caráter do ser humano.

Acabar de vez com a corrupção, a violência e a fome.

A terra chora com as montanhas de lixo e tóxicos

Despejadas diariamente no solo,

Pois é da terra que vem o alimento e 

o sustento da humanidade.

Nossas florestas imploram por cuidados.

A saúde grita de dor.
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Há muitas coisas a serem feitas,

Pode ter certeza!

Que sempre há algo que podemos fazer,

Algo que nos dá força e ânimo

Para continuarmos a seguir em frente.

Tenham coragem! Lutem, façam sua diferença no mundo.

E do presente que depende nosso futuro.

O futuro depende do nosso tempo.

O tempo depende da nossa vida.

A vida depende do nosso mundo.
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MARKETING DE BAURU PARA 2028
Maria Cristina Ehmke Carvalho

A suave brisa do sertão passado poliniza a calmaria dos galhos  

         retorcidos no cerrado.

Onde o café já foi chão e a suçuarana já uivou, 

                                              cantam os ipês, ao céu celeste.

Inalterável sol, entre os trópicos, segue a marcha para o oeste.

Buscar um rosto em tantos coloridos,

em tantas almas, vozes e carinhos,

cidade de mil logos exibidos;

apreender  sonhos, avaliar caminhos,

pensar Bauru com os cinco sentidos,

aproveitar chances, prever espinhos.

Planear Bauru: um produto em potencial.

Atrair negócios, grandes eventos,

integrar Bauru no espaço global,

trazer indústrias, atrair talentos,

focar Bauru no nível regional,

evoluir, investir, captar momentos.
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Que trem que ainda passa e tanto te seduz, oh, Bauru, e que te

concebe o charme de um parto inusitado de fascínio?

As artérias de ferro deitam as saudades 

sob a luz dos arranha-céus 

da Estação das Artes, onde prósperas asas faíscam,

onde o apito é o mais belo acorde  no coração de tua identidade.

Entre o arcaico e o moderno, o olhar

do povo carregado de venturas,

de contrastes, de mentes a viajar.

Esquecer o não feito, as pedras duras;

olhar o agora, revitalizar

o patrimônio, os museus, as culturas.

Realizar uma convenção, ser proativo,

anunciar a cidade hospitaleira,

participar, criar, ser positivo,

amar, ser solidário a vida inteira.

Harmonizar, pensar no coletivo.

Plantar uma amizade verdadeira.

O Horto vai virar parque, dá no coração

o medo que algum dia o verde vire a nudez da terra branca.

No portal do parque, o grávido eucalipto convida a entrar.

E o coreto da Praça Rui Barbosa, em imortal poesia, irá saudar o

retorno dos festejos no Palácio Encantado.



52    BAURU 2028

Na dualidade do tempo, lento e 

veloz, as luzes de alto brilho

refletidas na fachada neoclássica comporão a lenda entre os

ecos do passado e as janelas do porvir, das catiras e violas, 

do hip-hop, das orquestras, das eternas marchas dos carnavais,

dos réveillons ... Feliz 2028.
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TÚNEL DO TEMPO
SOTNAS

Pelo túnel do tempo, degustando um apetitoso sanduiche 

Bauru e orientados por um velho e querido amigo profes-

sor, poeta e sonhador, saltitantes, vai um grupo de meninos 

com suas mochilas nas costas, encantados com as imagens e 

comentários produzidos pelo desdobramento dos fatos que 

ilustram a caminhada e as obras do referido senhor. 

Cochichando entre eles, observam também que sob as 

sombras das alamedas, ruas, avenidas e pilares beneficentes 

do universo de sua terra natal, o mestre, através do con-

texto e das características que identificam e molduram as 

nuanças do desenvolvimento da capital da terra branca, foi 

edificando como um emérito e honrado cidadão bauruense 

os seus passos e atos, tanto no âmbito familiar, como no 

social.  Observam ainda, o valor da preciosidade, do esmero 

e do carinho que molduram o elenco de suas ações, acima 

de tudo, consubstanciadas e alicerçadas pela máxima de que 

“A mudança que esperamos do mundo, o mundo também 

espera de nós”. 

Abraçado pela nostalgia, o emitente professor debruçado 

sobre o baú das recordações, contemplativamente vai manu-

seando o imaginário diário de sua  existência, cujas páginas 
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vão refletindo o fulgor da sua infância, da sua mocidade e 

das  transformações físicas que a cidade de Bauru passou, 

entre elas, o fim da avenida das mangueiras, cujas árvores 

frutíferas em suas laterais e no canteiro central foram elimi-

nadas drasticamente para dar lugar e origem à atual Avenida 

Comendador José da Silva Martha. Em desdobramento ao 

aludido fato, observa também ao seleto grupo, o fim da ma-

lha ferroviária que tanto contribuiu para a polarização e o 

crescimento da cidade sem limites localizada no coração do 

Estado de São Paulo, com destaque, para a Rede Ferroviária 

Federal (NOB), Sorocabana e Companhia Paulista de Estrada 

de Ferro. Como lembrança deste triste acontecimento, ficou 

uma bucólica estação simbolizando um memorável passado 

e os áureos tempos de inesquecíveis viagens e emoções. Vale 

ressalvar que o movimento de usuários e de passageiros era 

muito intenso, o que também contribuía extraordinariamen-

te para o êxito do comércio da Rua Batista de Carvalho, hoje 

calçadão, e das lojas adjacentes.

Dando continuidade a sua explanação, discorre também 

sobre o encerramento das atividades e demolições de muitos 

clubes de lazer social, entre eles, o Club Tiritam (Vila São 

Francisco), Recreio, Country Club, Paulista, BAC, etc. 

Assim, literalmente deslumbrados com as referidas histó-

rias, os pequenos e atentos discípulos vão indagando o ilus-

tre mestre quanto aos seus sonhos e projetos que poderiam 

contribuir para uma seara de fomentos beneficentes e sociais 

voltada para o bem-estar da comunidade da Bauru do ano 

de 2028. 
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Sorrindo, observa que gostaria de estar amparado pelo 

cajado do amor e da benevolência à luz do universo de um 

espaço senil multifuncional, onde qualquer ser humano 

pudesse gozar de um projeto social alicerçado pelo respei-

to e pela dignidade.   Observa ainda, que nesse sentido a 

USC – Universidade Sagrado Coração através da UATI – 

Universidade Aberta à Terceira Idade e a USP – Universidade 

de São Paulo, através do Programa Revivendo, já nos premia 

com excelentes exemplos de integração e resultados ao moni-

torar paralelamente às suas atividades curriculares o portal 

da maturidade, que norteia e estimula o desenvolvimento 

físico, intelectual, psicológico e espiritual que moldura e dá 

sentido à vida e ao espelho de ser e do SER. 

Vale lembrar que tal iniciativa acontece independente-

mente da cor, classe social, opção religiosa, sexual ou situa-

ção financeira, ainda nos proporciona toda base legal para 

a devida correção de nossos objetivos e escolhas, principal-

mente, se levarmos em consideração que conforme as estatís-

ticas atuais o brasileiro está vivendo muito mais.

Outro projeto que fez questão de mencionar, trata-se da 

criação de uma vila olímpica também com multifuncionali-

dade e orientação de profissionais qualificados, onde, não só 

os jovens, mas também seus pais possam ser contemplados 

com todas as estruturas físicas de acessibilidade e de loco-

moção para poderem manifestar seus dons através da esteira 

do lazer e do esporte. Sem dúvida alguma, também tem a 

certeza que o resultado poderá contribuir consideravelmen-

te para a formação de uma geração muito mais saudável e 
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positivamente competitiva sob todos os aspectos, principal-

mente quando conduzir o homem para o pódio da benevo-

lência, alicerçado pelo lastro da  realização de seus sonhos 

e de seus ideais em prol de uma sociedade muito mais justa 

e fraterna.
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Anfiteatro Vitória Régia
Yola Guimarães

O�cina da Palavra

O Anfiteatro construído há cerca de quarenta anos, uma 

concha acústica a lembrar uma Vitória Régia no centro de 

um pequeno lago, padeceu desde o início da falta de cama-

rim para os artistas, muitos que ali se apresentaram.

Muito bonito, logo tornou-se o cartão postal de Bauru, 

conhecida também como “Cidade sem Limites” e por ser 

sem limites a cidade caminhou com novas e modernas aveni-

das para o lado norte da cidade.

Um novo teatro ao ar livre foi construído com bons ca-

marins, muitos banheiros e os espetáculos de dança, as ban-

das populares e a feirinha de artesanato foram acompanhan-

do o novo “point” da cidade.

Os moradores que puderam, mudaram de lugar, muito 

pouco dos restaurantes resistiu e o lugar antes alegre tor-

nou-se uma sombra do que fora. As árvores ao contrário, 

alegraram-se, livres das podas, cresceram rápido soltando 

suas sementes no chão, que brotaram em novas árvores.

E neste cenário, em 2028, chegou em Bauru, Godofredo e 

sua família de artistas. Marilda, sua mulher, adoeceu e ficou 

internada por longo tempo no hospital. 
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Caminhando no meio da mata que se formara, Godofredo 

de repente viu-se diante do antigo Anfiteatro, que apesar de 

meio abandonado, conservara a beleza e majestade.

Foi à prefeitura para pedir apoio para nele montar uma 

apresentação. A resposta foi negativa, os recursos para isso 

estavam todos concentrados no novo e vistoso teatro, além 

de serem, atualmente, muito pouco para a arte.

Conversando com Marilda no hospital, ela insistiu que 

não desanimasse, os novos amigos de final de tarde tomando 

uma cervejinha também o animaram, eles o ajudariam no que 

fosse preciso.

Logo começaram a trabalhar, primeiro o trabalho braçal 

de limpeza do local e ao mesmo tempo os ensaios. E quem 

faria o papel de Marilda?  Alguém se lembrou de que uma 

antiga artista de teatro Celina, que tinha esse nome em ho-

menagem a D. Celina Alves Neves, grande incentivadora do 

teatro na cidade, morava lá perto, e ela quando convidada 

aceitou alegremente.

A filha de Godofredo, Rita, tinha uma linda voz e cantava 

uma canção de amor na peça. Ao ouvi-la, Luiz, um entusiasta 

da ideia de ver novamente o Vitória Régia com artistas, per-

guntou humildemente se suas duas filhas não poderiam cantar 

um número também. Godofredo muito preocupado quis ou-

vi-las cantar antes de permitir e para sua surpresa cantavam 

muito bem, pois haviam feito parte de um bom coral, atual-

mente silencioso. E logo, o duo transformou-se num coral de 

dez pessoas.
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E o entusiasmo foi crescendo, todo dia aparecia um novo 

morador pedindo para colaborar. O espetáculo seria à tar-

de por falta de iluminação, mas logo apareceu alguém que 

tinha holofotes, pois fora dono de uma firma de iluminação 

artística e pôs tudo a disposição do Godofredo.

Já perto da estreia apareceu um fiscal da prefeitura!!!!!

Conseguiria ele acabar com aquele movimento de amor à 

arte?

Mas ele quase chorou ao ver a limpeza do local e o entu-

siasmo das pessoas trabalhando por um projeto que havia se 

tornado de todos.

Ele não só não impediu a estreia como aconselhou ao 

Prefeito a comparecer.

E a grande noite chegou: grande público, o Prefeito presen-

te, que como de hábito no discurso tornou tudo aquilo como 

obra sua, até Marilda teve licença de sair do hospital para estar 

presente.

Aplauso pela recuperação de um espaço considerado an-

tigo, aplauso ao entusiasmo de um trabalho com a participa-

ção de todos, aplauso à arte capaz de tudo isso.
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Começa o dia na alvorada dos 
nossos céus de flamingo
Macabeu

Começa o dia, desde o tempo das trilhas, 
esse dia começa ao espaço do já.
Brevidade e raio simpático de lumes 
e de brilhos, de avenidas
Com seus pavimentos sólidos e pernas 
e pernas e pernas que
Trabalham e pernas que fazem trabalhar, caminhador.
Começa o dia desde o tempo dos trilhos, 
matéria-prima e base da nossa natureza
Buscadora e fazedora plena de firmadas e afirmativas  
ações maiores
Que o desejo elétrico pede, que as vontades 
do desbravar certeiro merecem
Ao grão menor de piscos surgidos em meio a esse céu-alvorecer.
Começa o dia desde o tempo das malhas, engrenagens apertam,
Comportam e são apertadas, as graxas as pastas 
as curvas das casas as ferramentarias,
A máquina dos maquinistas diários nunca 
cessa e não cessa a corrida jamais, jamais. 
Muito há que ser feito pelo caminho e muito 
caminho há que ser feito pelos muitos.
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Ainda em poucas horas dadas nos ponteiros da matriz 
em catedral, vê-se no decurso Ruidoso das jornadas dos 
dias todo o esforço de um esforçado todo um povo que a 
Cidade cotidianamente conta com afinco 
quando tudo ainda orvalha os ventos
Que tocam e que beijam todas as bocas do 
firmamento em cor de flamingo.
Amar é preciso, e amar é precioso. Construir 
também o é. Começa o dia desde
O tempo das trupes das tropas e das montarias 
passando pelo curso dos córregos,
Das Batalhas, Ribeirão de flores e de frutos, 
Tietês, sentinela alerta do Noroeste
Cafeeiro paulista. Cidade-terra de gentes 
que promovem e que fazem.
No que se faz, entende-se como parte 
e inteiro dessa mesma criação,
No que se fez, estende-se até o inteiro da 
presente parte criada na gente,
Em tudo quilo que fizemos, somos, em 
tudo aquilo que fazemos, estamos
Sendo ainda mais, ainda mais parte integrante 
de toda íntegra que nos compõe,
Bauruenses e verbos em cidadania compassada 
de cedo até o findar do dia.
Começa e começa no que começa e recomeça 
e começa o dia desde o tempo
Das cestas dos frutos, uma cidade levanta 
da terra, põe-se de pé diante de todos,
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De todos, ergue-se monumental, 
garbosa, preenchida de futuros,
Fazemos com que ela seja e faça, façamos com 
que sejamos aquilo que somos nela.
Uma copaíba eclode sustenta olha de cima fortalece
E aparece firme como símbolo de preenchida 
união entre o eterno da natureza
E a natureza dos eternos. Entre locomotivas 
emotivas e matérias de memórias afetivas.
No discreto charme dessa nobre polifonia 
regida, urbana, aqui neste presente de um 
Histórico presente histórico nos encontramos 
agraciados em meio ao 2028 em piscas
De inesquecível lastro e obras sem limites nem 
limitações. Avançamos, avançaremos!
Começa o tempo do dia desde que o 
começo dos tempos é começo.
Dos altos das cidades em neons de 
luminosos frames convertidos,
Nos envolvemos e nos compenetramos 
a todos nessa tarefa certa
Do valor de todas essas aspirações. Que 
esse tempo dos novos dias,
Se amplie por tempos e dias 2028 vezes 
ainda maiores. Pelo povo!

[...]



A MUDANÇA QUE ESPERAMOS DO MUNDO, O MUNDO TAMBÉM ESPERA DE NÓS    63

BAURU EM 2028
Tania Maria Germani Peres

Bauru, 14 de outubro de 2028

Querido primo José,

Que tal está? Como estão todos aí? Espero que com 

saúde.

Aqui tudo bem com todos, e mandam-lhe beijos e abraços.

Estive esta semana revendo alguns papéis e encontrei uma 

carta sua de 2018, em que me questionava sobre a possibili-

dade de quando se aposentasse vir para cá. Na época, recor-

do de ter lhe sugerido que não fizesse esses planos, já que aí 

na Espanha, as condições eram bem melhores que aqui. 

O Brasil, como um todo, passava por muitas turbulências 

que atingiam a todos. O desemprego era alto, assim como 

os índices de violência e o custo de vida. Havia falta de in-

fraestrutura básica e desrespeito aos habitantes. A situação 

era ruim de um modo geral, com uma tremenda incerteza 

pesando sobre nossas cabeças. Cheguei a lhe enviar fotos 

das ruas de nossa cidade com seus buracos. Falei inclusive 

da violência a que todos estavam expostos no dia a dia, do 

desrespeito com o meio ambiente e muito mais.
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Acredito tê-lo assustado, tanto que nunca mais comentou 

sobre sua vinda para cá. Perdoe-me, mas era a situação da 

época.

É primo, o tempo passa e muito rápido, e pelo que me 

consta, já está chegando seu dia de parar de trabalhar e 

curtir a vida. E agora, já passados 10 anos, daquele susto 

que lhe dei, o convido para rever os planos abandonados no 

passado.

Nesse tempo, muitas mudanças boas ocorreram no 

Brasil, o que levou a um aquecimento da economia. Com 

isso, o país passou a atrair investidores e novos empreendi-

mentos passaram a ser constituídos. E Bauru, devido a sua 

localização privilegiada no centro do estado e por estar cor-

tada por várias rodovias e ferrovias, passou a ser escolhida 

por muitas grandes empresas que se estabeleciam no país. A 

cidade acabou tendo uma explosão de desenvolvimento e a 

economia alavancada. 

As nossas rodovias já eram boas, mas precisaram de no-

vas melhorias para comportar o aumento de tráfego que vi-

ria em decorrência, e assim foi feito. Hoje estando perfeitas. 

De um modo geral, o trânsito em Bauru está muito bom. 

Houve um grande incentivo ao transporte público que foi 

totalmente renovado com ônibus novos e movidos a energia 

elétrica, como os de vocês aí, silenciosos e não poluentes. 

Com isso, as pessoas passaram a deixar seus carros em casa.

Por onde passamos vemos ruas limpas e bem cuidadas, 

com a pavimentação perfeita. Bem diferente de antigamente. 

O transporte que não deu muito certo foi o das bicicletas, pois 
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apesar de haver ciclovias espalhadas por todos os lugares, o 

relevo daqui desanima. 

O aeroporto, que inclusive já serviu de chacota, por viver 

às moscas, está se tornando um grande terminal aéreo, e tem 

movimento constante.

E não é só. Para minha surpresa, muito embora ninguém 

acreditasse ser possível, a ferrovia foi totalmente revitaliza-

da, não só aqui, é logico, mas toda a malha do país, poden-

do mesmo competir com qualquer ferrovia aí da Europa. O 

transporte de passageiros foi reativado, e a população está 

voltando a sentir o prazer de viajar de trem.

Como aí na sua cidade, o nosso pátio ferroviário se locali-

za no centro, e isso é ótimo. Facilitou a implantação do VLT 

– Veículo Leve sobre Trilhos, que é outra opção de transporte pú-

blico, ligando os bairros distantes e mesmo as pequenas cidades 

vizinhas ao comércio central. Afinal, Bauru cresceu e se formou 

ao redor e em função da ferrovia, e os trilhos se estendem até e 

além de suas fronteiras.

Primo, você se recorda de lhe contar que nossa Estação 

Ferroviária, havia sido desativada e transformada em um Centro 

Cultural?

Pois então, mesmo com o retorno dos trens de passagei-

ros, a administração da ferrovia não voltou ao seu local ori-

ginal, apenas a gare e o saguão das bilheterias voltaram a 

atender o serviço ferroviário. O restante do prédio permane-

ce voltado para a Cultura, mas que agora se vê muito forta-

lecida, já que ganhou uma grande visibilidade pelo fluxo de 
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pessoas que circulam no local diariamente para embarque e 

desembarque dos trens. 

É maravilhoso passar ou passear pela estação, aprecian-

do as mais diversas manifestações culturais e artísticas que 

ali se desenvolvem, seja de música, dança, pintura, literatu-

ra, etc.

E não é só isso. A área urbana cresceu, e já está praticamen-

te ligando-se às cidades vizinhas, mas sem perder, seu charme 

interiorano.

A melhora da economia acabou por refletir na saúde. Os 

pronto-atendimentos de emergência e postos de saúde tive-

ram seus problemas sanados e suas condições melhoradas. 

Ninguém mais fica em filas ou mesmo sem atendimento ade-

quado e conveniente.

Como você já sabia, em matéria de educação sempre tive-

mos excelentes universidades, o que continua, mas o ensino 

básico era deficitário, e até isso melhorou. Agora as crianças 

e jovens estão tendo um ensino público muito bom.

Mas, o que acho o melhor de tudo, e que me deixa mais 

orgulhosa desta minha terra, é a questão ambiental, em que 

muitas conquistas foram e estão sendo feitas.

Para começar pelo esgoto, hoje totalmente tratado, inclusive 

e principalmente o industrial. Não poluímos nada com nossos 

dejetos.

José, você sabe como é importante a preservação das ma-

tas e da biodiversidade. Pois então, através da luta incansável 

de algumas pessoas em defesa do meio ambiente e principal-

mente em defesa do cerrado, que é o bioma aqui de nossa 
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região, esse tipo de vegetação teve seu valor reconhecido. E 

Bauru, que tem talvez a maior reserva nativa desse tipo de 

mata totalmente preservada, ganhou projeção internacional. 

E, com isso, a cidade tem recebido muitos incentivos fiscais 

e financeiros, tanto de órgãos e instituições nacionais como 

internacionais.

Com esses recursos estão sendo feitas a conservação, ma-

nutenção, restauração e preservação das matas. E o saldo 

está sendo usado para incentivar a população a produzir 

sua própria eletricidade através de coleta energia solar e / ou 

eólica. 

Com tudo isso, a consciência ambiental da população foi 

aumentando, e passou a dar valor ao verde e apoiar as ini-

ciativas, ajudando a preservar nossas matas. Hoje, o amor à 

natureza é tanto, que as pessoas fazem questão de ter áreas 

verdes para seu lazer próximo a suas casas. Aqui é hoje uma 

cidade verde, mas no passado perdemos nossas APAS - áreas 

de preservação ambiental que ficavam incrustadas na zona 

urbana e que foram ocupadas ilegalmente e, em consequên-

cia, destruídas.

Como você vê José, Bauru mudou muito em um lapso de 

tempo relativamente curto. Hoje temos empregos, as condi-

ções de vida melhoraram muito, e a violência praticamente 

se extinguiu e, portanto, se quiser vir curtir sua aposenta-

doria aqui, com certeza será muito bem recebido, e numa 

cidade que ainda tem sim muitos problemas, mas que está 

lutando e muito para ficar cada vez melhor.
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Bauru ainda não é como a Europa, mas você será muito 

bem acolhido não só por nós sua família, mas por todo nos-

so povo.

Pense bem, e me escreva logo contando as novidades de 

todos.

Saudades de você, Fê e Iban. 

Com carinho, desta sua família brasileira e bauruense 

com muito orgulho.

Beijos em todos.
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ESTROFES DO ANTIGO SERTÃO
Giuliano Tamura

Quisera eu em 2028 ver Bauru bem diferente do que é hoje

Mais próspera, com mais empregos, com 

menos gente vivendo nas ruas

O passado da ferrovia, ficou mesmo só 

na memória, até mesmo esquecida

Mas é para frente que se olha e por isso, o sonho é nosso

Quem sabe, daqui uma década, o rio Bauru esteja limpo

Quem sabe, os córregos estejam livres de lixo

Quem sabe, a Copaíba ainda paire bonita na Getúlio 

Quem sabe, o rio Batalha ainda tenha fôlego 

para se doar aos moradores da cidade

Dez anos é muito tempo... não sei

O relógio tem andado rápido, assim como o ritmo da vida

Manhã, tarde e noite passam na velocidade de uma piscada

E lá se foi mais um dia, sem dar tempo de 

poder fazer tudo o que se pretendia

Mudança! Eita palavra danada...

Falada em cada lábio 
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Sentida de muitas maneiras

Mudança de casa, de vida, de rotina 

Se me fosse possível prever o amanhã

Deixaria aqui uma lista de pedidos

Agradecimentos também estariam escritos

Para todos que se doam pelos outros

A esperança de uma cidade melhor, 

cabe dentro de cada um de nós

E só com o esforço de todos, ela vai 

se reconstruindo de novo

A Terra Branca ainda está aqui, falta 

apenas a gente se redescobrir

Bauru me diga, quais são as suas vocações...

Cidade das universidades, do sanduíche 

Bauru, da infância de Pelé

Cidade dos buracos no asfalto, da falta de remédios na 

rede pública, da lagoa onde se nada no escaldante verão

Somos assim, mistura de acertos e desajustes

Um conflito em eterna busca da harmonia.
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BUTINADO!
O super-herói que tinha Black Power
Tatiana Sa

Ei você!

Você que está lendo agora! 

Disfarçadamente olhe para o lado, olhe para o outro e 

veja se ninguém está te vendo. Vamos lá, é importante.

Agora que estamos seguros, posso dividir um segredo com 

você. 

Não sei nem por onde começar. É que esse é o tipo de 

segredo que ninguém acredita que existe.

Depois eu te conto por que eu escolhi você para contar tudo 

isso. 

É que existe um super-herói disfarçado de gente como a 

gente. Ele anda disfarçado, pois ultimamente ninguém acre-

dita em super-heróis. Logo, ninguém acreditaria no que ele 

diz. 

Não sei se é seu nome ou não, mas ele é conhecido como 

Butinado. Tem um jeito todo particular de ser, um estilo in-

confundível. Camisa de manga longa, gola alta, calça social 

boca de sino, sapatos sempre bem engraxados e brilhantes. 

Claro que você deve estar se perguntando:

– Mas ninguém anda mais vestido assim. 
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É que o Butinado acredita que vai passar despercebido 

em meio a tantas pessoas diferentes. 

O que me chamou a atenção mesmo, é o capricho com 

que ele cuida do cabelo. Uma cabeleira toda ajeitada, com 

astral pra cima, parece ter vida própria. A todo o momento 

ele dá uma acertada com o seu garfo, é um tipo de pente pra 

cabelo crespo. Ninguém sabe que ele é um super-herói, mas, 

por mais que ele queira disfarçar, todos sabem quando ele 

está chegando. É muito estilo pra uma pessoa só.

E por que estou te contando isso? É que Butinado estava 

sentado em um lugar conhecido como calçadão, é onde você 

pode encontrar muita gente enquanto passeia ou faz com-

pras. A cidade é Bauru. Fica no interior de São Paulo. Hoje 

em dia é muito fácil de chegar lá, mas já teve uma época em 

que as pessoas viviam uma aventura viajando de trem. 

Pois bem, Butinado estava tranquilo esperando sua próxi-

ma missão chegar, bem discretamente para ninguém perceber 

que ele era um super-herói disfarçado. Observando as pessoas 

caminhando, via gente esbarrando em gente, pessoas caindo ou 

tropeçando em alguma coisa ou em alguém. Assim elas nem 

se olhavam. A tecnologia tomou conta de tudo, as pessoas não 

conseguem andar sem olhar pra celulares. Aquilo de certa for-

ma deixou Butinado intrigado. Fez o que todo super-herói faria. 

Mais uma vez usou seus super poderes. 

Butinado tirou o pente do cabelo que ativou o seu su-

perpoder: o pensamento Black Power! Era o bastante para 

resolver qualquer questão. Deixava ele muito inteligente e 

dava poder para ser o que ele quisesse ser.
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Você pode não acreditar, mas Butinado viajou com o seu 

pensamento para o futuro. Ele foi parar em Bauru de 2028. 

Não acreditou no caos que tinha se transformado. Ele estava 

parado no mesmo lugar e as pessoas estavam piores. Pareciam 

cegas, irritadas, mal humoradas, grosseiras. Butinado fez um 

teste e deu bom dia pra uma senhora que estava passando, foi 

uma das piores coisas que poderia ter feito, nunca ouviu tanto 

xingamento. A senhora disse que Butinado a fez perder o jo-

guinho que ela estava jogando no celular. Seria essa vida que o 

futuro estava nos reservando?! 

Butinado ficou tão triste que não queria ver mais nada do 

futuro e trouxe sua mente de volta. Tirou o pente do cabelo 

novamente e ativou o pensamento Black Power! 

Então veio a solução. Era tão simples, mas não seria uma 

tarefa fácil. Ainda mais para um super-herói que ninguém 

sabia que existia.

Butinado percebeu que as pessoas estavam tão ligadas em 

ficar sozinhas com seus celulares, que tinham esquecido como 

era bom ficar acompanhadas. Haviam muitos lugares maravi-

lhosos na cidade sem limites. Essa era uma das formas pelas 

quais Bauru era conhecida. E a sua nova missão, era mostrar o 

que elas estavam perdendo. 

Com todo seu estilo, Butinado deu uma ajeitada em sua 

roupa, no seu cabelo Black Power e partiu para o trabalho. 

Nunca tinha conversado com tanta gente. Aquela missão era 

diferente, pois não dependia só dele como super-herói para 

dar certo. 
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A cada pessoa que ele encontrava mostrava como a cida-

de de Bauru era bonita. Contou sobre o zoológico com tan-

tos animais querendo visita e companhia. Contou da Maria 

Fumaça, que é um trem que faz passeios nos trilhos da cidade. 

Convidou pessoas para o Jardim Botânico repleto de várias 

flores e às vezes tem até música para alegrar o lugar. Falou do 

Vitória Régia, um lugar espaçoso com pés de Ipê amarelos, 

roxos, várias cores para se colocar um lençol na sombra e 

fazer um piquenique. Contou que tem museus incríveis para 

visitar e saber mais histórias da cidade.

Na cidade de Bauru, por onde você for tem praças com 

bancos para sentar e se reunir com amigos. O próprio calça-

dão no centro da cidade em que Butinado estava, é um lugar 

muito bom para encontrar amigos. Tem épocas do ano que é 

uma delícia ir passear lá, encontramos amigos que há muito 

tempo não abraçamos.

Depois de falar com tanta gente especial, Butinado per-

cebeu que as pessoas ficaram bem pensativas. Elas gostaram 

muito de saber que existiam tantas coisas legais na cidade 

delas para fazer. 

Butinado tirou o pente do cabelo, ativou o pensamento 

Black Power e novamente viajou com o seu pensamento para 

o futuro. Bauru de 2028. Nem parecia o mesmo lugar que 

ele tinha visto antes. Ele estava parado e veio a mesma se-

nhora que o tratou mal da última vez e disse: 

– Me desculpe, tem alguém sentado aqui? Hoje eu já pas-

seei bastante, encontrei tanta gente que estou exausta. Vou 
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descansar, porque daqui a pouco vou me encontrar com al-

guns amigos em um clube de leitura. 

Aquela senhora não parava de conversar com Butinado, 

mas não era só ela. Por onde ele olhava, tinha gente batendo 

papo e sorrindo. Pode parecer loucura, mas todas as pessoas 

estavam falando com as outras ao vivo e a cores.  

Butinado estava feliz com o resultado daquela missão, 

mas, ao voltar, o seu pensamento para os dias de hoje, não 

parou de falar para as pessoas de como a sua cidade era cheia 

de maravilhas e eu fui uma dessas pessoas. Ele me pediu para 

avisar meus amigos. 

Por isso, estou pedindo a sua ajuda, para você me ajudar 

a continuar essa missão. Mas tenho que te pedir segredo, 

não pode contar para ninguém que Butinado é um super-he-

rói. Ele não gosta muito de se aparecer, afinal de contas ele 

acredita que todo mundo tem um pouco de superpoderes. 

E então... entra nessa comigo?!
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O efeito da “bosta de vaca”!
Luiza Carvalho

Venho de uma família em que não havia o hábito do es-

tudo, até porque o acesso à educação era algo raro, con-

siderando que morava em uma fazenda muito distante das 

cidades. O máximo que tínhamos à disposição seria a acolhe-

dora “Escolinha Rural” e a inesquecível cartilha “Caminho 

Suave”.

Havia ainda outro e maior empecilho – o chefe da família 

não permitia a “perda de tempo” com escola, acarretando 

àquela prole o mínimo possível de estudos. A ocupação da 

mão de obra de todos na roça era premente, por uma ques-

tão de subsistência.

E assim foi, anos e anos – o tempo passou rápido e, ao lon-

go dele, fui aproveitando toda e qualquer chance de estudar.

Mesmo sendo apaixonada por estudos, nunca pude, tive 

a oportunidade e acesso ao ensino superior.

Após os cinquenta anos, já estava desanimada e conven-

cida de que jamais sentaria num banco de uma faculdade.

Porém, com o surgimento de melhores condições para as 

minorias terem acesso às escolas superiores e principalmente 

da possibilidade de ensino gratuito e à distância, finalmente 

resolvi encarar o desafio de tentar um vestibular. 
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Com o advento das ETECs e FATECs, as oportunidades 

foram surgindo e trazendo um novo horizonte e novas pers-

pectivas para o meu mundo do ensino.

Desafio aceito, foquei com entusiasmo e disciplina. 

Chegou o grande dia e lá estava eu, como muitos, saindo da 

zona de conforto e tentando provar a mim mesma que era 

capaz e inteligente o suficiente.

Esperei o resultado com muita ansiedade – a realização 

de um grande sonho!

Claro que não seria tão simples assim. Após o resultado, 

veio a grande decepção! Havia vaga apenas para os quarenta 

primeiros classificados e qual foi a minha classificação!?

Isso mesmo: fui classificada em quadragésimo primeiro 

lugar! Por apenas um eu fiquei de fora.

Desolada e muito frustrada voltei para casa. Triste! Porém 

certa de que aceitei o desafio e querendo ou não, provei a 

mim mesma que tinha inteligência suficiente para qualquer 

perrengue.

Os dias foram passando, o coração assossegando, o aper-

to no peito apaziguado, eis que de repente, recebo a notícia 

de que alguém havia desistido e que a vaga era minha – ale-

gria total!

E assim dei início a essa tão sonhada fase de vida. 

Certa vez, foi dado um trabalho que falava sobre a “tec-

nologia” na atualidade, que nos cerca por todos os cantos e 

os tempos antigos a tal “tecnologia das coisas”!
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Fiquei pensando na maneira como a tecnologia afetou e 

entrou em minha vida, desde o tempo em que nasci e morei 

por vários anos na roça.

A tarefa pediu uma analogia entre os tempos, porém 

nada me vinha à lembrança que mesmo remotamente trou-

xesse algo moderno para a época.

Lembrei-me com alegria da caminhada que vários colo-

nos faziam todas as noites e se reuniam do lado de fora da 

casa do administrador e, pela janela, assistíamos à novela 

“Irmão Coragem” grande sucesso da época, ficávamos to-

dos extasiados por aquela tela mágica. 

Por diversas vezes, tentava imaginar como as pessoas ca-

biam dentro daquela caixa tão pequena. 

Havia o radinho de válvula, na antena feita de arame, 

amarrado de um lado ao outro do telhado de duas águas. 

Também pensei no primeiro fogão a gás, que quase botei 

fogo na casa. Ouvia os adultos alardeando que a comida 

seria feita em tempo muito menor que no fogão à lenha. 

Tal aquisição foi um alvoroço na colônia, afinal era um 

luxo para poucos, considerando que ali, a grande maioria só 

tinha o velho fogão à lenha.

Não perdi tempo é claro, imaginei logo o tempo extra 

que ganharia para brincar com os amiguinhos. E assim co-

loquei em prática.

Mesmo muito criança à época, tinha por volta de seis ou 

sete anos, já era a responsável por cuidar da casa, enquanto 

os mais velhos iam para a roça. 
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Louca para ir brincar, fiz a escolha pelo feijão, sem nem 

mesmo colocá-lo de molho, procedimento que ainda hoje 

usamos. Acendi a boca do gás, coloquei para cozinhar numa 

panela de alumínio e fui, saltitante e feliz brincar com os 

amiguinhos.

Claro que, tempos depois ao lembrar-me do feijão, voltei 

correndo para casa e chegando lá, levei o maior susto – a 

pequena panela jazia esturricada, o feijão todo queimado em 

cima do novíssimo fogão. 

Não tinha maturidade para entender do risco iminente, 

que poderia ter se transformado numa tragédia, só pensava 

na surra que levaria da mãe e dos irmãos. Não perdi tempo, 

escolhi outro feijão e recoloquei para cozinhar. 

Se fui descoberta? A memória não traz essas lembranças, 

apaguei por completo!

Mas, voltando ao motivo dessa história: a tecnologia – 

pensei em algo realmente da terra, da roça, do mato, que 

fosse totalmente contrário à ideia de moderno, tecnológico.

Após procurar lá no fundo da memória, escrevi sobre a 

“bosta de vaca”. 

Era tradição as casas das colônias terem o chão de terra 

batida. Para a limpeza, um balde d’água para aspergir e bai-

xar a poeira e uma simples varrida com vassoura caipira ou 

simplesmente uma outra qualquer, feita de galhos de alecrim 

do campo ou guanxuma-branca, era o suficiente.

Porém, as donas de casa queriam inovar, fazer algo dife-

rente, dar um ar de “glamour” ao lar.
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Um dos grandes truques para deixar o chão lisinho, com 

aspecto de cimentado, já que não havia como encerar, era 

usar as cinzas do fogão à lenha, o barro e a bosta de vaca, 

tudo em abundância nos pastos e minas da fazenda.

Preparada a mistura numa bacia de estanho, com as 

mãos íamos espalhando aquela pasta no chão, devidamente 

umedecido.

 Ao final do trabalho e estando seco, o aspecto era dos 

mais bonitos, pois a mistura ficava cinza-esbranquiçada, 

dando à velha casa um ar de modernidade, limpeza e asseio, 

estando pronta para receber as visitas mais ilustres do lugar.

Quando entreguei para a professora o meu trabalho, ela 

leu, pensou um pouco, me deixando um pouco tensa – olhou 

para mim e perguntou: Quem escreveu isso para você?

Na hora eu fiquei decepcionada e frustrada pela pergunta 

feita por ela. Não lembro qual nota foi dada ao trabalho, 

mas depois de tanto tempo, penso no quanto ela perdeu.

Poderia ter tido a oportunidade de saber quão eram boas 

as estórias da “bosta de vaca”, do “besouro rola-bosta”, da 

“tanajura” ou das “rolinhas” pegas nas arapucas e tantas 

outras alegrias de uma infância na roça! 

A vida é feita de escolhas e mudanças.

Eu espero isso de mim, espero do mundo...e o que nós 

esperamos do mundo, o mundo também espera da gente!
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Cidade espetacular
Valdemir Junior

Minha cidade é uma cidade sem limites que está em ple-
no movimento e amanhã, para ser mais exato, nos próximos 
10 anos, como encontrarei a minha cidade?

Imaginar como estará a minha Bauru nos próximos 10 
anos é uma tarefa desafiadora, mas pelo andar das carrua-
gens, os ventos fluem para dias melhores, a começar pelo seu 
povo que com seu jeitinho de interior encanta quem chega de 
outras bandas, ou melhor, de outras cidades.

Minha Bauru, cidade do ar puro do interior e da tranqui-
lidade e, para mim, um pedacinho do paraíso fica aqui, isso 
mesmo, aqui em minha Bauru. Para se ter ideia, o mundo 
se encontra em Bauru, posso ver nossa Torre Eiffel na Vila 
Falcão, a roda gigante de Londres em um shopping famoso e 
até a uma estátua do Cristo Redentor, bem menor, confesso, 
mas está em uma avenida em Bauru.

O bauruense é um povo hospitaleiro, gentil, generoso e 
solidário e eu tenho muito orgulho de ser um genuíno bau-
ruense, eu vou reclamar do quê? Aqui o clima da cidade é 
agradável, de vasta área de conservação ambiental, o Jardim 
Botânico é maravilhoso, o zoológico mais completo e lindo 
do interior, o Parque Vitória Régia é um espetáculo a parte, 
porém todas essas maravilhas necessitam de cuidados por 
parte de todos nos bauruenses e visitantes.
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O povo bauruense está sempre sorrindo e conversando, 
parece que todo mundo é da mesma família. Alguns não 
gostam de certas brincadeiras, mas isso acaba sendo motivo 
de risos e piadas, porque todos acabam se divertindo.       

Em Bauru alguns trabalham muito, outros nem tanto, 
mas todos possuem um tempinho para conversar, passear e 
sorrir, porque o marcante do bauruense é a alegria de viver.

Bauru é assim, quando faz calor, faz calor mesmo, quan-
do chove, chove mesmo e em época de friagem as pessoas 
ficam mais em casa aumentando os laços familiares.

Bauru parece um paraíso, mas um paraíso que está amea-
çado. Ameaçado pelo lixo, pelo crescimento da cidade de 
maneira desordenada, e o triste a constatar é que a maioria 
dos governantes não age para impedir, por exemplo, a po-
luição do rio Bauru, do nosso lençol freático, as queimadas 
na seca que destroem nosso cerrado e a falta de educação 
de alguns bauruenses com relação ao lixo. Daqui a 10 anos 
talvez seja tarde demais e o sonho de imaginar uma Bauru 
melhor vai se tornar um pesadelo sem fim.

Imaginar uma Bauru bem melhor nos próximos 10 anos 
em uma cidade que tem a mistura de interior com a capital, 
impressiona os visitantes com suas lindas paisagens, mas a 
minha Bauru deve sempre ser respeitada, preservada e cuida-
da. Os bauruenses devem obedecer à legislação, colocar os 
lixos nos locais adequados, cuidar do nosso meio ambiente 
e, só assim, com preservação e planejamento teremos um 
crescimento sustentável e um lugar maravilhoso e invejado 

de se viver em 2028.
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EMPATIZANDO BAURU
Nathalia Faria

O ano é 2028. Na parada de ônibus, parece que agora 

as pessoas conseguem apenas te ouvir, sem julgamentos ou 

ações violentas. Uma senhora com dificuldades para atraves-

sar a avenida recebe ajuda enquanto o semáforo está verde 

para os carros e, mesmo assim, ninguém buzina ou esbraveja. 

As filas estão seguindo a ordem de chegada, exceto por 

aquele casal que era o próximo a ser atendido, mas deixou a 

mãe com seu filho de colo que chorava passar na frente. 

O engraçado é que ninguém precisou ensinar isso para 

a gente. O prefeito não precisou sancionar uma lei que im-

punha pena de reclusão e multa para quem não tivesse essa 

qualidade. As pessoas simplesmente decidiram se colocar 

no lugar do outro, entender o outro lado, ter a tão falada 

empatia. 

E ela muda o mundo, sabia? Em Bauru, ficou mais leve 

viver, porque em qualquer cruzamento há alguém pensando 

no próximo. “E se fosse comigo? E se eu estivesse precisando 

de ajuda? E se eu o conhecesse?”, sempre há um cidadão dis-

posto a refletir antes de tomar qualquer atitude, mesmo que 

discorde do que o outro tem feito ou falado por aí.
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As escolas estão ensinando as crianças a cuidarem tam-

bém do outro, por que não? Mas não é complicado fazê-

-las entender, parece quase que um dom amparar o outro 

quando se tem pouca idade, algo natural, mas que às vezes 

escorre pelos dedos e acaba desaparecendo enquanto os anos 

passam e a maturidade chega. Menos em Bauru, que evoluiu 

sem perceber e agora é exemplo do que a gente deseja ver no 

mundo. 

Ter empatia nunca foi caro e nunca será difícil. 
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UM SONHO DE TRANSFORMAÇÃO
Rodrigo de Abreu Santos

Deitei-me atormentado por um frenético pensamento, “a 

mudança que esperamos do mundo, o mundo também es-

pera de nós”, de tanto pensar nessa questão, rolando de um 

lado e para o outro em minha cama, acabei adormecendo e 

tive um sonho. Vi dois homens sentados em um lindo jar-

dim, um deles vestia uma bela capa branca que trazia borda-

do nas costas o nome “EGO” em formosas letras douradas, 

seu nome era HIPOCRISIA. O outro de má aparência, com 

vestes sujas e surradas, de semblante abatido. HIPOCRISIA 

o chamava de MUNDO MACULOSO.

Os dois homens estavam face a face prestes a iniciar uma 

discussão, então prestei bastante atenção afim de não deixar 

fugir nenhum detalhe, o homem chamado HIPOCRISIA foi 

quem deu início a conversa.

HIPOCRISIA – Então é você que vem em nome deste mun-

do desonroso!

Como o tem mal representado MUNDO 

MACULOSO.

Há tempos espero te encontrar para um 

diálogo proveitoso,
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Preciso de explicações sobre este mundo 

cruel e vergonhoso.

MUNDO MACULOSO – Aqui na sua presença de fato es-

tou enfim,

Diga-me HIPOCRISIA, o que 

espera de mim?

Peço-lhe perdão por minha má 

aparência,

Espero poder explanar sua 

proveniência.

HIPOCRISIA –  O que espera de mim? Negligentemente 

você me indaga?

Gostaria que se extinguisse todo esse mal 

que se propaga.

Anseio por paz, união, justiça e que se fin-

de essa corrupção,

Que a bondade, o amor e a tolerância seja 

o lema da nação.

Então, vi que o homem intitulado de MUNDO 

MACULOSO por um instante abaixou a cabeça e per-

maneceu em silêncio por um momento, percebi um sorri-

so singelo em seu rosto. Findado o silêncio constrangedor 

que pairava sobre o diálogo entre os dois curiosos homens, 

MUNDO MACULOSO olhou firmemente nos olhos do 
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homem de nome HIPOCRISIA e discursou fazendo revela-

ções avassaladoras.

MUNDO MACULOSO – HIPOCRISIA! Preste muita 

atenção em minha refutação,

Hoje lhe direi duras verdades e 

farei uma terrível revelação.

Você me fala de paz, mas não 

vejo pacificação na sua pessoa,

Pelo contrário, incita desavenças 

e ódio por seus lábios escoa.

Cobra-me união, mas não conse-

gue sequer liberar o perdão,

Certamente não faz o seu perfil 

estender a mão a um irmão.

Reclama dos governantes quanto 

à corrupção e ladroagem,

Mas nunca desperdiça uma 

oportunidade de levar vantagem.

Dissestes bem que o mundo está 

sendo mal representado,

Na verdade, eu sou o seu reflexo 

neste mundo maculado.

Percebi um misto de vergonha e frustração nos olhos de 

HIPOCRISIA, tanto que o mesmo já não era mais capaz 

de olhar MUNDO MACULOSO nos olhos, afinal, agora 

suas falhas foram descobertas e expostas e o apoio que os 
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reclamadores e acusadores possuem, que por tanto tempo o 

sustentara havia lhe sido tirado.

HIPOCRISIA, constrangido e com fala trêmula, questio-

nou seu “eu” libertador.

HIPOCRISIA – Como é possível que você seja eu? E como 

diante de ti, não vislumbrei?

De fato bem me conhece, o que cobre meus 

olhos que não enxerguei?

Mas tem algo que ainda me causa descon-

fiança e tal dúvida me inunda,

Esclareça-me o porquê tenho vestes limpas 

e você usa roupa imunda?

Nesse momento, MUNDO MACULOSO ficou em pé e 

segurando HIPOCRISIA pelas mãos o levantou e olhando 

para sua alva capa lhe respondeu.

MUNDO MACULOSO –  A capa que usa responde suas 

perguntas. É ela quem oculta!

Oculta seus farrapos e todas as 

más atitudes as quais me insulta.

Esta capa chama-se “EGO” e é 

mortal ao nosso mundo,

Traz consigo a desunião e toda 

sorte de males difundo.
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Sem hesitar, HIPOCRISIA deixou cair sua capa, reve-

lando assim toda sua imundície e sobre os joelhos ele caiu. 

Constrangido, envergonhado, humilhado e em prantos per-

guntou ao MUNDO MACULOSO.

HIPOCRISIA –  Como posso me redimir? Sempre preguei 

sobre um mundo melhor,

Mas a capa do “EGO” me cegou e não 

pude mais ver ao meu redor.

MUNDO MACULOSO me ajude! Mostre-

me o caminho correto!

Desejo um mundo feliz e estou disposto a 

me doar por completo.

Neste ano de 2018 faço-lhe uma promessa 

em minha terra natal,

Serei a diferença em Bauru e em 2028 espe-

ro uma cidade fraternal. 

Vi então MUNDO MACULOSO com um livro nas 

mãos e com um sorriso estonteante no rosto o entregou a 

HIPOCRISIA e disse mais algumas palavras.

 

MUNDO MACULOSO – Nunca se esqueça! A mudança 

que deseja ver onde vive, 

Começa em você, nos pequenos 

gestos e atitudes inclusive.

O primeiro passo foi dado ao se 

despir desta capa enganosa,
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Agora também é preciso livrar-

-se dessa aparência horrorosa.

Procure um homem chamado 

AMOR, ele sabe o caminho,

Ele te guiará com muito zelo e 

jamais te deixará sozinho.

HIPOCRISIA o interrompeu e perguntou acerca do livro 

e com muito entusiasmo MUNDO MACULOSO respondeu.

MUNDO MACULOSO –  O livro é um mapa trilhado e 

deixado pelo caro AMOR, 

Não será difícil achá-lo, pois 

muitos conhecem esse autor.

No dia em que conhecê-lo será 

um dia de muita gratidão,

Pois as virtudes que mudam o 

mundo em você florescerão.

Amizade, Respeito, Dignidade, 

Justiça e Paz você exalará,

Amor, Igualdade, Integridade e 

Verdade com você estará.

São essas qualidades que o mun-

do tanto espera da gente,

Pratique-as e verás que a socie-

dade pode ser diferente!!!



A MUDANÇA QUE ESPERAMOS DO MUNDO, O MUNDO TAMBÉM ESPERA DE NÓS    91

Foi com estas palavras que vi MUNDO MACULOSO 

desvanecer no belo jardim, logo despertei deste sono pro-

fundo, com medo que as lembranças deste curioso sonho 

desaparecessem de minha mente assim como MUNDO 

MACULOSO. Peguei então um caderno e o transcrevi rapi-

damente. Agora estou a meditar nessa história, talvez seja só 

mais um daqueles sonhos bizarros que temos, mas talvez por 

trás de toda essa trama haja respostas. Se acaso tiver, que 

sejam reveladas aos que desejam um mundo melhor.
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Um olhar visionário
Olynda Aparecida Bassan Franco

Descem meus versos pelo “rapel” na torre do tempo, ga-

rimpando o poema em uma cidade do amanhã. Agarra -se 

à corda a esperança de um poeta em sua autossuperação, no 

aprimoramento do lirismo de corações. Em que terra pousa-

rá? Ainda se tecerá a poesia no cerrado que restou, no con-

creto, na água límpida do rio Bauru, enfeitado com o balé 

ondulado dos novos moradores? Peixes em lugar de lama? 

Sonhar é preciso ao falarmos de futuro. Sentaríamos, eu e 

a minha neta, às margens, sob a vegetação ciliar e cantaría-

mos a música adaptada por Fagner: “Queria ser um peixe. 

Para em teu límpido aquário mergulhar. Fazer borbulhas de 

amor, para te encantar”9. Ouvindo o murmúrio das águas, 

o “ploc” dos peixes, como uma história em quadrinhos ilus-

trada com as cores de borboletas sobrevoando ares de cheiro 

bom. No final do piquenique recolheríamos possíveis papei-

zinhos caídos sobre a relva. Nem descartáveis levaríamos. 

Rimas da vida de um rio, onde os tempos sombrios descan-

sam na suavidade de suas águas. Agora é vida.

9 “Borbulhas de Amor” do músico e compositor Juan Luis Guerra, domini-
cano. Adaptada pelo músico brasileiro Fagner.
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A revitalização do rio Bauru será o arquétipo da reenge-

nharia da cidade em todos os segmentos de gestão espirala-

da, crescente, sem se afastar do eixo. Nas ruas e alamedas, 

as letras vão percorrendo os lares, contando a vida dos bau-

ruenses, amantes da cidade, onde as promessas dos gover-

nantes se fizeram verdades e a vida se tornou mais sorriden-

te. Serão letras disformes, incertas, na angústia de que nada 

muda? Ah, Bauru 2028, que estrofes me versejará? Tenho 

mais perguntas do que respostas. Sou escritor desejando um 

IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) na concretude 

da ação coletiva. De que vale paredes caiadas, suntuosas se 

almas não sorriem?

Nos picos dos montes dessa cidade, crescendo sem limi-

tes e planejamento, o caos espinhoso poderá se instalar no 

trânsito, no abastecimento, na cultura... Mas o esperançar da 

física quântica revela-me que do caos pode surgir uma ação 

positiva gerando o bem, o desenvolvimento. Pode-se mudar 

a melodia e se construir um canto diferente. Risca-se o verso 

inteiro e o faz mais belo, se a vontade política assim desejar.

Bauru não é um poema estático, acobertado por uma re-

doma. Faz parte de uma teia com fios interligando os barcos 

que navegam na região, no estado, na nação e no mundo. Os 

versos navegando em nosso riacho poetizam o mundo. “O 

bater das asas de uma borboleta aqui, modifica o sistema 

acolá”, no livro do planeta.

Se em 2028 eu entender que EU sou o meio ambiente, 

que EU sou o cidadão a ser modificado, que o mundo não 

tem quintal, o lixo dos eventos das Nações Unidas não mais 
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entupirão os bueiros, não mais as famosas enchentes de-

gradantes. A limpeza me fará rezar a prece da gratidão em 

um lindo poema de amor à minha cidade Bauru. Não serão 

meus, mas da natureza. Não mais veremos versos sujos en-

tristecendo o inebriante poente de Bauru. O sol, prestes a 

recolher sua luz grená e alaranjada, iluminará a relva, as 

árvores, flores entre as frestas das varandas.

Bailando como plumas leves que o vento não destrói, 

meus versos planam na História bauruense, reconhecendo 

prédios antigos, resistentes à ação da marreta, do descaso 

humano. O tempo em dobras aproxima o passado, o presen-

te e o futuro. Nesse vai e vem, a razão se banha de afetivida-

de e faz de Bauru 2028 um ninho onde a poesia faz morada 

nos versos brancos da paz, da justiça, da transparência, da 

palavra.

O escritor com um olhar visionário, ao som de um me-

lodioso prelúdio, planta uma jabuticabeira não enxertada, 

nem híbrida... Assim levará 10 anos para produzir versos 

doces, com calma, pacientemente evoluindo, tecendo seu 

poema no belo, nas intempéries, na criticidade de seus cui-

dados, apagando, riscando palavras que não condizem com 

o Bauru 2028, onde todos os bauruenses tecem estrofes com 

mãos de todas as cores, raças e culturas.

Podem puxar a corda...
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Mulher de Bauru
Marizabel Ghirardello

Advogada

Mulher de Bauru,

Bauru de Mulher,

Mulher Assassinada,

Mulher violentada,

Mulher estuprada,

Mulher eliminada,

Mulher arranhada,

Mulher adulterada,

Mulher machucada,

Mulher sangrada,

Mulher insignificante,

Mulher indesejada,

Mulher sofrida,

Mulher aviltada,

Mulher assediada,

Mulher rebaixada,

Mulher inferiorizada,

Mulher massacrada,

Mulher amordaçada,
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Mulher discriminada,

Mulher derrotada,

MAS É MULHER,

Mulher de fé,

Mulher virtuosa,

Mulher preciosa,

Mulher amada,

Mulher reconstruída,

Mulher revisitada,

Mulher reinventada,

Mulher solidária,

Mulher unida,

Mulher empoderada,

Mulher empreendedora,

Mulher engajada,

Mulher perfeccionista,

Mulher positiva,

Mulher combativa,

Mulher aguerrida,

Mulher destemida,

Mulher evidenciada,

Mulher política,

Mulher respeitada,

Mulher 2028,

ENFIM, MULHER REALIZADA!
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Diário, 23/10/2018
Dulcilene Aparecida Rodrigues Pereira

Dulcilene tem 47 anos e é aluna CEJA

Querido diário, eu gostaria que daqui a dez anos Bauru 

tivesse mais escolas e mais professores capacitados para não 

termos tantas crianças nas ruas e, também, para quem nun-

ca teve a oportunidade de estudar na infância, poder estu-

dar, poder ler e escrever.

Também gostaria que os nossos governantes olhassem 

para os velhinhos e deficientes físicos.

Que nós plantássemos mais árvores e não jogássemos 

mais esgotos nos rios, para que até lá, 2028, nossas crianças 

possam respirar melhor.

E, para o mundo, espero que todos os povos e nações 

possam viver em paz, sem guerra.

Começando assim, como eu fiz com meus filhos e estou 

ensinando aos meus netos, respeitando as outras pessoas, 

cuidando da Vila onde nós moramos, não jogando lixo nas 

ruas e sempre dando lugar para os mais velhos.
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Bauru, um pouco de mim, 
um pouco de você
Valter Narciso Pereira

Valter tem 54 anos e é aluno CEJA

Esta praça se localiza em Bauru, na Vila Falcão e é da 

faculdade conhecida por ITE.

Antigamente ela era assim, como no desenho, uma praça 

verde e florida, onde nas noites de calor eu levava minha 

família para passear. 
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Eles ficavam contentes por estarem brincando. Passávamos 

horas nos distraindo, rindo, nos divertíamos muito.

Agora eles cresceram e parece que nunca brincaram na 

praça da ITE. Eles odeiam passar perto da praça, que hoje é 

o estacionamento da faculdade. 

A atitude deles me dá muita tristeza. Ela foi parte de nos-

sa história.

Espero, que assim como eu, as pessoas possam aprender 

com a história e valorizar os lugares por onde passaram e 

onde permanecem. As cidades que nos acolhem. Sendo gra-

tos pelas lições aprendidas, até mesmo pelas amargas.

Por isso sou grato. Quero um mundo melhor. 

Trabalho muito para sobreviver e manter minha família.

Sei que, como a praça, tudo se transforma.

Assim, com otimismo e fé, anseio por transformações 

mais justas e solidárias, com igualdade e equidade.
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Esperança e fé
Maria Lúcia Rodrigues José

Maria Lúcia tem 67 anos e é aluna CEJA

Eu espero que tenhamos políticos honestos e trabalha-

dores, que abaixem os impostos, façam menos promessas e 

cumpram o que prometerem para o povo, e nós vamos cola-

borar com eles. Eu gostaria que melhorassem nos trabalhos.
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Você Bauru
Wilson Benedito da Silva

Wilson tem 41 anos e é aluno CEJA

Qualidade é importante para mim.

Os objetivos de Bauru são muitos, bom ... o amor que 

procede.

Eu te amo Bauru, porque Bauru cuidou de mim.

É bom aprender com Bauru.

Bauru é uma cidade bonita.

Bauru é uma cidade limpa.

Deu emprego para mim, foi muito bom.

Eu preciso de Bauru.
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Ser mulher
Maria Santos Machado

Maria tem 69 anos e é aluna CEJA

No passado a mulher solteira era escravizada pelos pais e 

depois de casada passava a ser propriedade do marido.

A mulher servia para reproduzir, cuidar do lar, do mari-

do e dos filhos.

Hoje, graças à sabedoria e à luta de muitas mulheres, 

conquistaram o mercado de trabalho e executam tão bem 

quanto os homens.

Elas continuam fazendo o trabalho de casa, cuidando 

dos filhos e do marido e contribuem muito para o orçamen-

to da família.

Ser mulher é um privilégio, pena que hoje ainda exis-

te muito preconceito contra as mulheres. Espero que até 

2028 esse preconceito possa estar bem pequenininho ou até 

desaparecido. 
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Desenho: Lúcia Machado de Moraes – 67 anos 

Aluna CEJA
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Esperamos
Eliana da Silva Macedo

Eliana tem 40 anos e é aluna CEJA

Esperamos,

Esperamos um amanhã melhor.

Esperamos que as pessoas possam mudar no amanhã,

Que possam ver o mundo com mais amor e alegria,

Com mais respeito às outras pessoas, ser mais humano

Com menos maldade.

Esperamos um governo mais honesto, que possa servir de 

exemplo para as pessoas,

Que possam fazer mais pelo mundo.

Que juntos possamos, pelo menos, acabar com a miséria, 

acabar com a fome, melhorar a saúde pública e a educação.

Que juntos possamos fazer mais e melhor.
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Cidade nova 
Eder da Silva Moreira Santos 

Eder tem 18 anos e é aluno CEJA

Quero começar este texto com as minhas opiniões, para 

o que eu realmente quero para nossa linda cidade daqui a 10 

anos.

Começo pela natureza, eu amo as plantas e as árvores. 

Gostaria que acabassem as queimadas, porque através disso 

estamos poluindo nosso ar e acabando com as belas florestas 

e matas. Sei que não são todos que gostam de matas e flores-

tas, mas eu apoio a ideia de uma cidade mais verde, cheia de 

árvores e plantas.

Gostaria também de uma Bauru com mais oportunida-

des para pessoas de todas as classes. Uma cidade sem desi-

gualdade, onde as pessoas possam ir atrás de seus sonhos e 

objetivos, independente de suas condições financeiras.

É bom também ter pessoas de bem governando a nossa 

cidade, e não apenas “bonzinhos”, com promessas só nas 

eleições. É preciso cumprir as promessas.

O nosso compromisso como habitantes dessa linda cida-

de é cuidar do nosso ambiente, preservar os animais, dimi-

nuindo as caçadas, parando de desperdiçar água e alimentos, 
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porque depois se fala da crise, mas não pensamos em como 

podemos melhorar a situação. Parar de jogar lixo nas ruas 

para evitar enchentes e inundações, educar e ensinar as 

crianças, porque elas são o futuro e a esperança da nossa 

nação e, para termos uma cidade do jeito que queremos, to-

dos nós precisamos ajudar a melhorar o lugar onde vivemos, 

todos juntos, governantes e cidadãos todos unidos por uma 

só razão.
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A teia da aranha
Selma Galhardo 

A mudança que a gente espera do mundo, 

o mundo também espera da gente.

Não adianta ficar mudo,

esperando agirem pela gente

É preciso saber e fazer.

É preciso conhecer e saber.

Saber de sabedoria

E conhecer para entender.

Da História somos feitos,

A ela não podemos negar.

Brincadeiras, lutas, jogos

A sorrir e a chorar.

O que colher se eu espero flores,

Mas no plantio só tenho desamores?

É preciso a terra arar,

A semente escolher

E muito trabalhar.
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Não basta plantar e esperar,

É preciso olhar, cuidar e alimentar.

Assim é a alma,

Os amigos,

Nosso alimento,

A fauna e a flora.

Assim é o governo,

Assim é nossa História.

Assim é o dia e a noite,

Assim é a família,

A água e a terra,

O fogo e o ar.

Tudo sempre ao bem cuidar,

Escolher, plantar e colher,

Assim sou eu,

Assim é você.

Somos todos, somos um,

Interligados na teia da aranha

Que teceu esta façanha.

(O que esperar do que vamos plantar?)
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Sim, eu espero.
Rita Ferreira de Paula

Rita tem 81 anos e é aluna CEJA

O que eu espero do mundo, ou melhor, o que espero dos 

governantes.

Eu espero que eles tenham um pouco mais de amor, ou 

melhor, de sabedoria, para cuidar do que é nosso. 

É verdade que deve existir rico, médio e pobre, mas existe 

o pobre, o miserável e o mendigo. 

Em um país de grandes riquezas como o nosso, é só saber 

dividir, ou administrar, que tudo vai dar certo, isso é o que 

eu espero para o ano 2028. 

Com boa vontade, tudo pode ser mudado.

Eu faço a minha parte, respeito as pessoas, procuro não 

prejudicar a natureza não jogando lixo nas vias públicas e 

nem nos rios, pago meus deveres de cidadão e, espero que 

nossos governantes não fiquem esquentando a cadeira do ga-

binete, saiam nas ruas para melhor conhecerem o que eles 

são responsáveis, afinal é “O olho do dono é que engorda o 

porco”.
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A nossa Bauru, do nosso povo. 
Camila Fernandes

Jornalista

Ah, Bauru querida, 

De cantos e encantos, 

De prosa e entrosa,

De amores e pavores.

São 122 anos recebendo povos de todos os lugares,

Estudantes, empreendedores, artistas, trabalhadores,

Gente que faz acontecer e enaltece a cidade. 

E seguimos caminhando, 

Com muitos sonhos, lutas, a fim de construirmos um 

mundo melhor

Asfalto, saneamento, tudo 100%

Saúde impecável, 

Moradia digna para quem necessita

Cultura e lazer 

Empregos, segurança 

O que será de Bauru em 2028? 

Nossas lutas serão reconhecidas? 

Assim como nossos desejos, concretizados?

A geração que virá será tão mais tecnológica e militante 
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Quanto seus ascendentes?

Veremos um mundo diferente, acenando positivo

Ou mais sistemático, apático e doentio? 

Bendito seja o momento,

Que encontremos a felicidade

No mais simples, 

No carinho, na ternura, 

Na gratidão

No SER conosco e com o próximo!
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Esperança
Irma Rangel Martins

Com tantas trapaças, corrupções, mentiras, drogas, 

guerras, irresponsabilidades, ansiedades, angústias, 

desilusões, vinganças e a falta de perdão, tudo isto implica 

em mudança deste nosso mundo.

Para superar estas grandes falhas, está faltando respeito ao 

irmão, a primeira qualidade do amor. 

O amor não tem hora e nem porquê, ele cabe inteirinho 

dentro de você.

Comece agora mesmo. Encha de esperança o seu coração, 

com muito amor, só assim ele se derramará a todos que de 

você se aproximarem.

A esperança é fundamentada na fé, por isso ela não morre.

A fé é dom divino, só a Oração pode atuar nos corações 

humanos.

Coloque a Oração em sua vida e verás a transformação 

acontecer em tudo.
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A mudança do mundo que nós esperamos, é que o amor 

vigore, prevaleça, encha os corações e que as mentes 

tenham muita luz divina para direcionar atitudes certas no 

caminho certo.

CERTEZA 

Para chegar até Jesus

caminhe na trilha certa,

eis aí a questão:

resolvida com a oração.

Na oração, você encontra 

ânimo, coragem, satisfação

e que cada dia que passa, 

a fortaleza do coração.

Da intimidade com o Senhor

nossa paz interior;

toda alegria permanente

e o entusiasmo transparente.
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Mutação
José Ricardo Quaioti

Cheguei por aqui, magro, jovem, lá pelos meados de 

1996. Era um dia de inverno, ventava muito e fazia frio, mas 

era assim os dias de antigamente na terra do sanduíche. Vim 

com uma malinha, comprei uma cama, um colchão e um 

radinho de pilha.

Aqui fiz amigos que não tinha, de diferentes lugares. 

Aprendi muitas coisas e fui mudando conforme o tempo 

passava.

Quando vim para cá, a internet era um carro de boi que an-

dava devagar. Conectou o mundo, mas desconectou as pessoas. 

Mudança estranha, nunca estivemos tão perto e tão distante.

Outro dia me perguntaram “por que você mora aqui?”, 

respondi “porque aqui vejo um futuro melhor”. O estranho é 

que o que comprei quando cheguei já não tenho mais, a mala 

ficou pequena e virou guarda roupa, o colchão troquei por 

um de casal e o radinho de pilha, esse só tenho em lembran-

ças. Com o avanço da tecnologia, peça de museu virou, as 

pessoas ouvem músicas e notícias pelo celular, que mutação.

Daqui a 10 anos será um mistério nossa evolução, mas de 

uma coisa eu sei, se você não tratar as coisas com amor, elas 

não evoluem, elas somem.
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Sumir não é evoluir, então o mundo espera que ele sobre-

viva a nossa ganância de querer, de ter, de saber, sem respei-

tar a vida e a própria natureza.

A evolução é clara, nada muda tudo se transforma, é uma 

grande mutação

“A lagarta aprende a voar”.

Talvez seja isso que a gente espere do mundo não só a da-

qui 10 anos, mas todos os dias quando acordamos, aprender 

a voar.

As pessoas hoje possuem asas através dos aviões, dos li-

vros, dos pensamentos, mas preferem ficar com os pés no 

chão, porque voar é para quem acredita que pode mudar 

o outro quando muda a si mesmo, e a visão fica bem mais 

clara.

Nós só enxergamos o belo se enxergarmos o todo, é como 

ver o planeta Terra da Lua.

Assim, sejamos o astronauta de nossas vidas, conquiste-

mos nosso espaço, apreciemos a beleza, viajemos para longe, 

enxerguemos o todo, respeitemos a vida.

Pois a mutação do mundo cabe a nós fazer. Na vida não 

há flores sem espinhos, nem amor sem desencontros. Só que 

cada um dá o que tem, se você for vazio, a vida só lhe trará 

vento, caso contrário, ela será plena, mas isso depende do 

hoje, faça hoje o que você quer do amanhã e viverá o futuro 

todo o dia.

Bem-vindo a grande mutação da vida, o amanhã é o hoje 

se a gente aprender a viver o agora.
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28 fragmentos 
Débora C. Zaninolti I. Gimenez

Andando pelas ruas me deparo com os meus pedaços.

Cegos astutos pensam que a indiferença lhes torna mais ricos.

Olhares perdidos e caminhos desconhecidos.

Medo hoje se preza, mas mal sabem-lhe os corações que 

unindo nossos pedaços,

Configuramos a constelação.

Somos estrelas refletindo num mar turbulento.

Nossa calmaria é o silêncio.

Nossa sabedoria, o humanismo.

Agitação nos causa pavor. O brilho passa despercebido.

Acredito nas estrelas, sou a favor de telescópios.

Nossas mentes a favor da paz, cultura e educação.

Mistura de ideias e culturas,

Unos em mente, conectados em corações.

Paz, Harmonia,

Sabedoria, Cultura,

Educação, União,

Mente, Coração,

Sociais, Únicos,

Valorosos, Estimados,

Competentes, Alegres,
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Desarmados, Leitores,

Artistas, Talentosos, Persistentes,

Esperançosos, Transformadores,

Multiplicadores, Inovadores, Conservadores,

Confusos, Focados, Sonhadores,

Somos HUMANOS:

28 fragmentos de tudo que transborda em nós.

Bauru somos nós. Nós, Bauru.
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Bauru 2028: A mudança que 
esperamos do mundo, o mundo 
também espera de nós
Silvia Coutinho

Na vida são necessárias mudanças
Para caminharmos juntos, construindo elos
Em um solo sob os pés, fértil e humanizado
Como a criança que brinca e vê alegria poética!

Mesmo que testados pelas circunstâncias
E haja luta desigual e a vitória atrase,
Sejamos portadores de alento e de ombro amigo
Para quem no relento em algum momento esteja!

Ah! Mundo, mundo, de fauna e flora exuberantes 
Povoado de tribos e raças belas e inigualáveis
Que dizem saber tanto, mas deixam a desejar
Quando os teus encantos querem exterminar!

Ah! Bauru, cidade promissora, sem limites
Que não haja parâmetros para teu sonhar,
Pois, a vida exige que sejamos livres, sábios
E espalhemos paz, civilidade, bondade e amor, 
Pois é necessário que isto nunca acabe! 
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Transformação
Daira Martins Botelho

Dos mares de morros para a cidade sanduíche

Tudo novo, maior em tudo

Tudo do tamanho desse novo mundo!

Foi espanto, foi medo...

Teve grito, desespero e choro

Teve vontade de voltar pra dentro do ovo

Na busca por um lar, pelo meu lugar

Encontrei amigos, trabalho, profissão.

Aqui tem muito calor e gente que é só coração!

Em 2005 foi a chegada,

Durante seis anos a história se construiu

Com buracos, Nações Unidas, povo que chegou, povo que 

partiu.

E uma hora é a gente que também levanta voo,

Faz as malas e inicia uma nova jornada.

Difícil é despedir-se da cidade e da vida que foi criada.
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Mas, nas voltas que a vida dá,

A gente pode entrar num barco que está furado...

Às vezes, acontece tudo errado.

De repente, uma cidade que tinha sido só de passagem, 

Volta a fazer parte da nossa vida.

Mais uma vez, não faltou acolhida!

Carinho de uma cidade que chama,

Quando se está fazendo a curva para ir embora.

Parece que ela nos diz: “Vai me deixar agora? Não, não, 

ainda não é sua hora! ”

Bauru foi a mudança que eu quis

E que fez a maior transformação em mim.

Deu muito mais do que recebeu do meu pequeno jardim!

E nós? O que trazemos pra Bauru?

As dúvidas, as incertezas, os desafios, as dificuldades...

Também os sonhos, a garra, as lutas... cada qual com suas 

verdades!

Bauru me deu tanta coisa... 

Muito mais do que muita gente!

E em 2028 não será diferente!
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A cidade é para passar, para viver

É generosa como seus habitantes

Mostra dia a dia como a empatia é importante!

Trilhar caminhos, passar pelas pedras,

Vamos escrevendo nossa história, cada linha bem devagar

Sejamos o que Bauru e o mundo precisam de nós, demos o 

que insistem em nos tirar!!!
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AQUARELA
Luiz Vitor Martinello

“Num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu.

Vai voando, contornando a imensa curva Norte e Sul, 

Vou com ela, viajando, Havai, Pequim ou Istambul.” 

Toquinho 

Ah! Que eu quero é domar esse ditadorzinho que há dentro 

de mim, impondo a outros meus valores, minhas crenças, 

minhas bandeiras

Esse ditadorzinho que mora em mim aqui na cidade de Bauru

E que mora também no homenzinho da Cochinchina, que 

eu achava que ficava na China, mas que o Google diz que 

fica no Vietname, que é tudo praqueleslados, assim vizinhos 

de brigarem muito, que vizinho é dono de outros costumes, 

outros mundos e mandos

Esse ditadorzinho que mora também no homem de Florença

E que habitou os homens que moraram em Florença no tempo 

de Michelângelo, Leonardo da Vinci,  Giotto,  Botticelli, 

Rafael, Donatello
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Em Florença, que pariu os papas Leão X, Clemente VII, 

Clemente VIII e Clemente XII

E que mora também nas almas dos parisienses, dos turcos, 

dos portugueses

Que mora na alma dos gringos do Alabama e nos gatilhos 

do Texas, nas gravatas da Paulista, e nos cactos do Sertão, 

onde pisaram Lampião e Graciliano Ramos

Esse ditadorzinho que bebe chimarrão nos pampas e toma 

sol nas areias de Copacabana

Esse ditadorzinho que navega pelos rios amazônicos em sua 

crença de que o boto namora suas mulheres 

Esse ditadorzinho que crucificou Cristo, que envenenou 

Sócrates

Esse ditadorzinho que rugia nos corpos dos gorilas, nossos 

ancestrais 

(E que ainda ruge dentro de nós)

Ah! Que esse ditadorzinho que mora em mim precisa ser 

domado, sob pena de se expandir, dominar o Mundo, o 

Universo

Que se a soma desse ditadorzinho que há em mim mais o 

ditadorzinho que mora em você acreditarem que são a única 

Verdade, a única Crença e impuserem sua vontade mais a 

vontade de outros que se lhes assemelham...
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... o mundo será tristemente igual, como só a cor amarela 

de que alguns gostam, ou só a verde, ou só a vermelha, ou 

branca, preta ou cinza, tristemente igual, doloridamente 

igual

Eu quero domar esse ditadorzinho que há dentro de mim

E espero que você também dome o seu, se quisermos ter um 

mundo multicolorido, assim uma aquarela “Tudo em volta 

colorindo”, como nos ensinou o grande mestre Toquinho.
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