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Notícias da Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte
No mês de abril, a Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte
comemorou o 71º aniversário de sua criação, juntamente com a
equipe do Museu Histórico Lauro da Escóssia.
Além destes festejos, também fizeram parte da solenidade
comemorativa, a Fundação Vingt-un Rosado, comemorando o
seu 24º aniversário.
Foi um momento para celebrar a cultura de Mossoró, tamanha a importância de todas estas festivas instituições. Valendo
lembrar que todas elas têm o DNA de Vingt-un Rosado e América Fernandes Rosado.
Inclusive, a Fundação Vingt-un Rosado, num ato de parceria e de agradecimento, presenteou a Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte com uma foto emoldurada da patrona do auditório, América Fernandes
Rosado. A entrega foi feita pelo presidente da Fundação Vingt-un Rosado,
Dix-sept Sobrinho, à diretora administrativa da biblioteca, Maria das Graças
Henrique.
Durante o período que antecipou a festa cultural, Maria das Graças
Henrique, juntamente com os representantes
dos aniversariantes, visitou os meios de comunicação para divulgação da comemoração.
Além dela como representante da biblioteca, estiveram presente o presidente
da Fundação Vingt-un Rosado, o médico pediatra e escritor, Dix-sept Rosado
Sobrinho, o diretor geral do Museu Histórico Lauro da Escóssia, Asclépius
Saraiva, e o editor e coordenador de reestruturação do acervo da Coleção
Mossoroense, Eriberto Monteiro.
A biblioteca apresentou na semana no seu aniversário, uma exposição
literária do Acervo Infantil, já em preparação para a Semana do Acervo Infantil, realizada em homenagem ao escritor Monteiro Lobato.
Durante a solenidade festiva, estiveram na formação da mesa, Dix-sept
Rosado Sobrinho, Ranieli Alves e Wilson Bezerra de Moura, representantes
da Fundação Vingt-un Rosado; vereador Alex Moacir, representante da Câmara Municipal de Mossoró, Asclépius Saraiva, representante do Museu Histórico Lauro da Escóssia; Eduardo Falcão, secretário da cultura e representante da Prefeitura Municipal de Mossoró; Maria das Graças
Henrique, representante da Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte, Elder Heronildes, representante da
Academia Mossoroense de Letras; e Clóvis Vieira, representante da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró.
Além destes representantes acima citados, fizeram parte da Assembleia, Fátima Feitosa, representante a Comissão
Mossoroense de Folclore; Ângela Gurgel e Misherlany
Gouthier, representantes do Instituto Cultural do Oeste Potiguar; Júlia Azevedo, Francisca Maria e Maurílio Carneiro,
representantes da Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte;
Vanda Jacinto, representante da confraria Café e Poesia; Sales Barbosa, representante dos bairros Pintos e Costa e Silva;
Franci Dantas, representante da Academia Mossoroense de
Artistas Plástico; Taniamá Barreto, representante da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró; Gualter
Alencar, representante da Academia Mossoroense de Literatura de Cordel; padre Sátiro Cavalcanti Dantas, representante
do Diocesano Santa Luzia; Joana Darc Coelho, representante
da Academia Feminina de Letras e Artes de Mossoró; Josafá Inácio, representante da Academia Mossoroense de Letras; Goretti Alves e Marcos Pitter, representantes da Associação dos Escritores de Mossoró;
Raimundo Lopes, representante da editora Sarau das Letras, dentre outras personalidades.
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A diretora da biblioteca municipal, Maria das Graças Henrique, lançou a “Direção Participativa”. Onde os usuários da biblioteca opinam e participam, avaliando sobre segurança, atendimento, acervos, equipamentos, horários, dando sugestões para
melhorias desta instituição cultural. Para participar, retire o seu
formulário na recepção da biblioteca, participe e deposite numa
pequena urna. Sua opinião será analisada para futura aplicabilidade.

Estatística do mês de abril/2019
A estatística para este mês de abril foi bastante reduzida. O que se
apresentou para, em termos numéricos, ficou bem abaixo em relação aos
últimos meses de visitas.
Na utilização dos espaços coletivos de reunião/eventos, também
houve uma redução considerada de participantes.
Acompanhe, abaixo, os números dos participantes do auditório
América Fernandes. Conforme a coordenadora de eventos da biblioteca, Júlia Azevedo, o salão Marieta
Lima não registrou nenhum acesso:
- Solenidade de aniversário da criação da Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte - 58 participantes
- Treinamento equipe secretaria Infraestrutura auditório - 20 participantes
- Reunião supervisores secretaria Municipal de Educação auditório - 26 participantes
- Palestra da Escola Solon Moura no auditório - 48 participantes
- Secretaria da infraestrutura no auditório - 48 participantes
Setores
Recepção (visitante em geral)
Acervo geral
Acervo de Referência
Hemeroteca
Coleção Mossoroense (acervo da biblioteca municipal)/Coleção
RN
Coleção Mossoroense (acervo da Fundação Vingt-un Rosado)
Acervo infantil
Estudo Coletivo
Empréstimo
Devolução
Carteira de Usuário
Auditório América Fernandes Rosado
Salão Marieta Lima – Eventos
Estudo individual

Número de Usuário de cada setor
304
73
00
13
01
08
80
00
39
42
10
200
00
00

O horário normal de funcionamento da Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte é de segunda à sexta, das 8h às 18h ao público em geral.
Já para o acesso à Fundação Vingt-un Rosado e acervo da Coleção Mossoroense, localizados no terceiro andar da biblioteca, o horário de visitas neste setor é de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h
às 17h30.
Funciona também em horários extraordinários para eventos agendados. Para agendar sua visita ou
para eventos, entrar em contatos pelos números: (84) 3315-5177 / 3315 5178 ou 3315 5179 e falar com Júlia Azevedo ou ainda pelo endereço virtual https://www.facebook.com/bibliotecaneypontesduarte.
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Notícias do Museu Histórico Lauro da Escóssia
No mês de Abril o Museu Histórico Lauro da Escóssia celebrou sua festa de 71 anos de sua criação ao
lado de grandes instituições como a biblioteca municipal
(também 71 anos de criação) e a Fundação Vingt-un Rosado (24 anos de existência).
O evento festivo contou com uma exposição temáticas do museu nas dependências da biblioteca municipal
e com participação popular.
O diretor executivo do Museu Histórico Lauro da
Escóssia, Asclépius Saraiva, ficou muito feliz com a interação dos aniversariantes e mais ainda pela participação
popular.
Nas dependências do próprio museu, foram registrados algo em torno de 1.259 visitantes, sendo
estes, divididos em 158 visitantes sem agendamento prévio (famílias e pessoas avulsas) e 1.101 visitantes com 17 agendamentos das escolas particulares, estaduais, municipais, faculdades/universidade
(UERN), Instituto Federal - IFRN (Apodi-RN) e turistas de várias cidades do Brasil.
A faixa etária de atendimento variou bastante em relação ao último mês. De 0 a 14 anos: (21%);
de 15 a 29 anos: 43%; e acima de 30 anos: 36%.
O museu recebeu alunos do Curso de Condutores de
Turismo. Eles estavam estagiando no Museu Histórico Lauro da Escóssia por inciativa da Prefeitura Municipal de
Mossoró/RN.
A Diocese de Santa Luzia esteve no
Museu no Domingo de Ramos com a bênção dos ramos e procissão a caminho da
CATEDRAL SANTA LUZIA. O bispo
diocesano dom Mariano Manzana e o vigário da Catedral de Santa Luzia, Flávio
Augusto Forte Melo fizeram a condução
deste ato religioso católico.
A Academia Mossoroense de Artistas Plásticos (AMARP) continua sua parceria com o museu e
realizando suas ações nas dependências do próprio museu.
O museu, além das visitas acima relatadas, recebeu as visitas ilustres do historiador e parceiro do
museu, Geraldo Maia do Nascimento e também do professor e escritor Benedito Vasconcelos Mendes,
além da sua esposa, a professora Suzana Goreti. Ambos representando, além de várias academias e
instituições de pesquisa, também o Museu do Sertão de
Mossoró.
No Museu Histórico Lauro da Escóssia você conhece
sua história, sua cultura e ainda aprende sobre ela. Agende
sua visita, através dos contatos: (84) 33154778/4776 ou (84) 9-8103- 3810 (WhatsApp). O horário de
funcionamento é de terça à sexta, das 7h30
às 13h e aos sábados, das 7h às 11h. Funciona também em
horários extraordinários, desde que seja devidamente agendada a visita.

Errata: Na página “Notícias do Museu Histórico Lauro da Escóssia” do Novo Boletim Bibliográfico de
março/2019, onde saiu “1° Prefeito constituído, o padre Antônio Freire de Andrade”, leia-se “o padre
Antônio Freire de Carvalho”.
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Eriberto Monteiro

eribertomonteiro@hotmail.com

Dicas de Leitura
Eu poeta
Autor: Socorro Fernandes (Montessori) - Volume: 2008 - Ano: 2019
- Série B - 32 páginas - Formato: 15 x 21,1
Obra com divagações da autora e de outras personalidades. Esta obra é uma homenagem a própria autora em uma campanha encampada pela Comissão Mossoroense de Folclore (COMFOLC),
através de Fátima Feitosa e Jean Custo.

Duó
Autor: Luís da Câmara Cascudo - Volume: 82 - Ano: 1966 - Série
B - 19 páginas - Formato: 15,5 x 22,4
Obra de Câmara Cascudo que relata avida de um dos irmãos
de Vingt-un Rosado, Laurentino Duodécimo Rosado Maia.

O Comércio de Mossoró
Autor: - Volume: 10 - Ano: 2003 - Série E - 372 páginas - Formato: 21 x 30,5
Obra que reproduz a versão fac-similar do jornal local “O
Comércio de Mossoró”, de propriedade de Bento Praxedes, onde
ele também era chefe de redação.

Raul Fernandes no Memorial dos Mossoroenses
Autor: Fundação Vingt-un Rosado - Volume: 36 - Ano: 1997 Série F - 105 páginas - Formato: 14,8 x 20,9
Obra que relata a vida do grande mossoroense Raul Fernandes,
filho do saudoso prefeito de Mossoró que comandou
a resistência contra o bando de Lampião, Rodolfo Fernandes.

Deposite, transfira, colabore. Qualquer valor é sempre bem-vindo para
manter da Coleção Mossoroense viva.
Fundação Vingt-un Rosado / CNPJ 70.302.583/0001-90 / Banco do
Brasil, agência 0036-1 / Conta Corrente 153714-8.
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Geraldo Maia do Nascimento
gemaia1@gmail.com

A Biblioteca Pública Municipal
Revendo velhos documentos da Administração Pública Municipal, deparo
com uma mensagem apresentada à Câmara Municipal de Mossoró pelo então Prefeito, Sr. Jerônimo Dix-sept Rosado Maia, datada de 31 de março de 1949, referente ao seu primeiro ano de administração. Nessa mensagem, depois da apresentação de praxe, o Sr. Prefeito inicia a sua apresentação pelo que ele chamou de
“Setor Cultural”, com destaque para a Biblioteca Pública Municipal.
Com relação a esse assunto diz o Prefeito:
“Um compromisso assumido com o povo, foi o de que não descuraríamos do alevantamento cultural dos mossoroenses. A Biblioteca Popular, a Biblioteca Dinâmica, não um mero depósito de livros, seria o meio mais eficiente de
atender aos desejos de aprimoramento de cultura, dos que não tinham poder aquisitivo, correspondente ao preço astronômico do livro. E também de despertar tantas outras vocações, para as letras e para as ciências, vocações estioladas à falta do
estímulo eficiente. De facilitar os profissionais pobre, ao que não podia comprar
livros técnicos o conhecimento que possibilitaria o aperfeiçoamento do seu ofício.
Jerônimo Dix-sept
Rosado Maia
A 5 de abril de 1948, apenas cinco dias depois de empossados, criávamos pelo Decreto número quatro (4), a Biblioteca Pública de Mossoró. E nomeávamos uma Comissão Organizadora. A todos os que tem contribuído, através de
um trabalho beneditino, para a Organização da Biblioteca, principalmente a José Ferreira da Silva, Francisco de Assis Silva, José Maria Gonçalves Guerra, Hugo Costa Cruz, Rafael Fernandes de Negreiros, João
Damasceno da Silva Oliveira, José Romualdo de Souza, Jerônimo Vingt-un Rosado Maia e a Professora
América Fernandes Rosado Maia, deixamos aqui o nosso
agradecimento muito sincero.
Cedido um salão pelo Clube Ipiranga que, em
um magnífico gesto, superou antigos compromissos assumidos de tornar pública a sua Biblioteca particular, gesto que
se traduziu pela doação de todo o seu patrimônio bibliotecário, um acervo superior a trezentos volumes, foram logo iniciados os seus serviços de adaptação. Ao mesmo tempo que
se iniciava a catalogação dos livros, que iam sendo recebidos por doação. A cada um deles eram dadas quatro catalogações: a do livro – inventário, decimal, ficha por autor e
ficha por nome do livro. Em linhas gerais, seguiram os organizadores as recomendações do Instituto Nacional do Livro, Entidade Oficial a que foi logo filiada a Biblioteca, sob
o número R.M. 3357. Tem a Biblioteca recebido doações
valiosas. A todos os brasileiros que nos tem dado o seu
apoio, ao êxito desse empreendimento, deixamos aqui o
nosso reconhecimento. E dizemos brasileiros e não só mossoroenses porque de todos os quadrantes da Pátria tem nos chegado cooperação decisiva.
Finalmente, a 30 de Setembro de 1948, associando a maior data da História de Mossoró, esse
grato acontecimento cultural, inauguramos a Biblioteca Pública de Mossoró, com 1.888 obras em 2131 volumes...”
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Essa história eu já tinha ouvido do professor Vingt-un Rosado, que depois
publicou na sua séria “Minhas Memórias da Batalha da Cultura – Livro I. O que
não tem no livro é que a ideia da biblioteca partiu dele, Vingt-un Rosado, um
eterno criador de bibliotecas. O mérito maior de Dix-sept Rosado foi cumpri a
promessa apenas cinco dias após assumir o mandato.
E quando Dix-sept diz na mensagem que agradece aos brasileiros e não só
aos mossoroenses pela doação dos livros, devemos lembrar também da participação de “Dix-huit Rosado, em Natal, que bateu todas as casas mossoroenses
ou de amigos da cidade pedindo livros para a nova biblioteca. Semanalmente
chegavam-nos caixotes e mais caixotes e a sua campanha deve ter dado a Mossoró dois mil volumes.”
Assim foi criada a Biblioteca Pública de Mossoró, hoje Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte.

Jerônimo Dix-huit
Rosado Maia

Os internautas têm mais uma ferramenta sobre Mossoró e região: o canal “Na História”, do
escritor e historiador Geraldo Maia do Nascimento.
São fragmentos da história de Mossoró, que, segundo o próprio idealizador, “…pequenas histórias para compor a concha de retalho que é a história da nossa cidade”.
A Ferramenta audiovisual ajudará aos internautas na compreensão da história de Mossoró ao
longo da sua construção nos mais diversos assuntos.
Geraldo Maia, além de renomado escritor com obras publicadas pela Coleção Mossoroense,
lançou cordéis com o mesma pedagogia informativa e selo editorial.
Para quem tem interesse em acessar e conhecer sobre os demais assuntos de Mossoró neste novo ferramenta informativa, acesse o canal, curta, compartilhe e inscreva e ative o sininho. Valorize
nossos historiadores. Valorize nossos escritores. Valorize a nossa Coleção Mossoroense.
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Mar de mistérios

Eu e o amor

Ricarte Balbino

Josselene Marques
Sou pequenina, ele é enorme.
Sou frágil, ele é forte. Sou “cativa”, ele é livre.
Sou convencional, ele faz suas próprias leis.
Sou efêmera, ele é eterno.
Sou definível, ele é sensorial.
Sou prudente, ele é ousado.
Sou demanda, ele é compensação.
Sou poetisa, ele é a poesia dos sentidos
Apesar dos antagonismo, temos algo comum:
Ambos precisamos destas diferenças para vivermos.

Lá vai o povo

Como num instrumento,
Eu quero tocar o teu corpo
E ouvir as notas do teu prazer
A música que eu tanto desejo
Quero escrevê-la no teu corpo,
No compasso dos teus beijos.
Eu quero ler a tua poesia
Em cada curva desse teu corpo,
Em cada uma dessas noites ardentes.
Por fim, eu quero navegar
Com esse desejo de quero mais,
Nesse mar dos teus mistérios.

Pedro Melo do Nascimento
Lá vai a gente
Vivendo de novo
O que já se viveu
Há muito tempo atrás
Há quem diga
Que é indecente
Que é incoerente,
Mas nada se faz
Há os que ditam
E os que obedecem
E o povo padece
Sem ter solução.
Há os que choram
E os que agradecem
E lá vi o povo
Sem ter direção.
Lá vai a gente
Cantando de novo
O que já se cantou
Há muito tempo atrás
E no refrão
Diz que somos gente
Que somos irmãos
Que somos iguais
La vai o povo
Simplesmente povo
E nada mais.

Raiz de Mãe
Yáscara Samara

Uma das raízes mais profundas
Que já conheci
É sentir um filho
Crescendo dentro de si;
Assemelha-se a uma plantinha
Primeiro o amor põe uma sementinha, depois espera
crescer sem saber as vezes se vai florescer;
A raiz se fortalece
Ao mesmo tempo que
No ventre cresce,
Ligada pelo cordão umbilical;
Raiz de veias e sangue
Raiz tridimensional;
Raiz de sensações, de emoção
A Raiz que brota no útero
E dimensiona ao coração;
Raiz eterna, forte , matriz
Que mesmo que saia de si
A raiz é fincada numa força motriz;
Raiz de mãe e filho
Raiz que nasce no útero
Corpo, alma e emoção
Uma Raiz que se eterniza
Lá dentro do nosso coração.
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Sob Luzes... Sensações
Futuro ameaçado
Guilherme Ribas Sena

No Brasil atual
Temos um povo alienado
Que não sabe usar lixeiro
E ainda quer andar armado
Disso o povo não tem culpa
Realmente dá cansaço
De políticos ridículos
Lhes fazendo de palhaço
Claramente dessa forma
Não teremos evolução
Pois nossa única saída
Chama-se: educação

Lua

César Guimarães

A lua iluminava a sedução
Que pairava entre os olhares.
Tornava ação um inspirado
Compositor de beijos.
Os olhos eram as mãos
Em um competente abraço.
A força do carinho
Conquistava a liberdade.
Surgia uma melodia dos sussurros.
Criava-se a trilha das sensações.
E o quarto se fez jardim
Com o perfume exalado dos lençóis...
A noite foi tão maravilhosa
Que a lua se redimiu à luz que
Vinha dos seus olhos;
E logo a manhã chegou
Com a singela esperança
De que o sol também iluminasse
O seu caminho
Fazendo brilhar ainda mais
O seu sorriso.

Symara Tâmara
E a lua
Se insinua
Toda nua
Nesta noite
Insone e escura
Se joga em luz
Sobre o meu corpo
Abandonado nesta rede
Refletindo a também branca
Reduzindo a também nua
Textura da minha pele
E ficamos eu e ela
Eu cá na Terra, ela no céu
E não sei o que acontece
Pois sua luz até parece
Mãos tocando o corpo meu
E até que o sol reapareça
Entre a lua e eu aconteça
O amor até o amanhecer

A saudade

Eriberto Monteiro
A saudade só tem jeito
Quando cessa a dor no peito
A saudade só tem sofrimento
Quando não sai do pensamento
A saudade só tem cura
Quando cessa a amargura
A saudade só é brincadeira
Quando ela não é verdadeira
A saudade só vira ferida
Quando ela não é bem-vinda
A saudade só dói no coração
Quando vem de uma paixão

Informativo da Fundação Vingt-un Rosado - Página 11

Uma questão de tempo
Maria das Graça Henrique

Batendo à porta do céu - A chegada de Belchior ao paraíso
Caio César Muniz

Em dois mil e dezessete
Em trinta de abril, o dia,
Entre o amor, o sonho, o som,
Ante a ﬂor da fantasia
Foi que um mestre da canção
Calou sua inspiração,
Calou a sua poesia.
Num avião desastrado
Furou o bucho do céu,
E um piloto bigodudo
De cachimbo e de chapéu
Disse assim: “não tenha medo
Cheguei em casa mais cedo
Não precisa de escarcéu!
Sou da América Latina,
Não fique, pois, assustado!”
São Pedro, com olhos mansos,
Abriu um portão doirado,
Trombeta tocou baião,
E anjos com violão
Surgiram de todo lado.
Gonzagão e Gonzaguinha,
João do Vale e Patativa,
Receberam o bigodudo
Naquela manhã festiva
Com rabeca e com piano
E o latino-americano
Foi saudado com um viva!
Foi Mestre Ariano
Quem deu o “viva!” maior
E disse assim: “sou seu fã!
Sei muita letra de cor!
Aguardava sua chegada,
Vai ter som de madrugada,
Viva, viva, Belchior!
(...)

Eu fico olhando
O tempo passando
Eu fico pensando
E o tempo passando
Eu fico esperando
Vê você chegando
E fico sonhando
E o tempo passando
Até quando!
Até quando vou está
A ver o tempo passando?
Não! Não responda!!!
Estou só divagando
Mas o tempo passando
Passando.... passando e passando.

Mãe

José Augusto
Mãe é o sal que dá gosto,
O açúcar que adoça,
O balanço da rede,
A mão que ‘desalvorosa’,
A água que mata a sede
O tempero que tempera,
O consolo da ausência,
É a alma que se entrega,
É a voz da consciência
E o abraço que sossega.
O olhar equilibrado,
O encanto de sereia,
Aquele amor sem medida,
A meia do pé sem meia,
O vai com Deus! Da partida.

A estrela que mais brilha;
É o mar sem tempestade,
A brisa da madrugada,
Uma lição de vontade,
Do ‘A’ ao ‘Z’ da tabuada
Mãe, lua que orienta,
O cabeça da lição,
A mão que dá cafuné,
A derradeira solução,
A fé da fé que tem fé.

Informativo da Fundação Vingt-un Rosado - Página 12

Benedito Vasconcelos Mendes
beneditovasconcelos@gmail.com

Museu do Sertão
O Museu do Sertão é um museu temático sobre o
homem e as coisas do sertão semiárido do Nordeste brasileiro. Seu acervo começou a ser formado na década de 1970,
quando o Professor Benedito Vasconcelos Mendes chegou
em Mossoró, vindo do Ceará, para ser professor da antiga
Escola Superior de Agricultura de Mossoró - ESAM, hoje
UFERSA - Universidade Federal Rural do Semiárido. Este
Museu foi idealizado, criado e ainda hoje é mantido com recursos próprios do Prof. Benedito. Ele foi aberto ao Público pela primeira vez no dia 31 de agosto de 2003,
por ocasião das comemorações de aniversário de 58 anos de vida do referido professor. O Museu do Sertão
tem como objetivos colaborar para a preservação e estudo da cultura sertaneja, conservar e exibir objetos,
utensílios domésticos, apetrechos de trabalho, implementos agrícolas, equipamentos e máquinas das
agroindústrias do passado (casa de farinha, engenho de rapadura, alambique de cachaça, oficina de carne
de charque, cozinha de queijo de coalho e de manteiga de garrafa, descaroçador de algodão, casa de beneficiamento de cera
de carnaúba, usina de preparação de óleo de oiticica, galpão
de beneficiamento de fibra de caroá, galpão de preparo de borracha de maniçoba e sala de fiar e tecer).
O Museu do Sertão está localizado na Fazenda
Rancho Verde, às margens da Estrada da Alagoinha, a quatro
quilômetros da cidade de Mossoró - RN. Ele é uma instituição
particular, que nunca cobrou ingresso nem recebeu dinheiro
público municipal, estadual, ou federal. Foi construído e é
mantido com dinheiro proveniente do salário de professor universitário do seu criador. Para a entrada no Museu do Sertão é
exigido um quilo de alimento não perecível, entregue pelo visitante diretamente no Lar da Criança Pobre de Mossoró, dirigido pela Irmã Ellen.
As visitas aos seus pavilhões são agendadas
pelo
e-mail:
beneditovasconcelos@gmail.com e pelo WhatsApp (84) 99972-2139.
O acervo do Museu do Sertão é formado por cerca
de 3.000 peças, distribuídas em 11 pavilhões temáticos (tendo, cada um, área aproximada de 300 metros quadrados ), uma casa de taipa com mobília
típica, um pátio de artes ao ar livre (Pátio das Artes
Vingt-Un Rosado), um parque de plantas úteis da
caatinga e um memorial sobre a vida do Professor
Benedito Vasconcelos Mendes.
Pela análise das peças do acervo do
Museu do Sertão, é possível resgatar experiências
exitosas, comprovadas pelo uso e pelo senso comum, transmitidas pela tradição oral. Pode-se também traçar um perfil, bem aproximado, do modus
vivendi dos nossos antepassados, especialmente das
estratégias de sobrevivência dos sertanejos, por ocasião das secas catastróficas.
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Eventos Culturais do Museu do Sertão

Além das visitas ao seu acervo, o Museu do
Sertão oferece dois outros eventos culturais, as
“Manhãs de Cultura e Lazer” e as “Jornadas Culturais do Museu do Sertão”. Até o presente ano
(2019), já foram realizadas 25 Manhãs de Cultura
e Lazer e 15 Jornadas Culturais, estando programada a XVI Jornada Cultural do Museu do Sertão
para ocorrer no dia 31 de agosto do corrente ano.
As Manhãs de Cultura e Lazer constam de
visita aos pavilhões do museu, guiadas pela Pedagoga Susana Goretti Lima Leite. Antes de cada
visita, é proferida uma palestra de 45 minutos sobre cultura regional, pelo Professor Benedito Vasconcelos Mendes. Para as Manhãs de Cultura e
Lazer, são convidados professores e alunos das
universidades e das instituições de ensino fundamental
e médio da região. Mais de 20 mil estudantes e professores já visitaram o Museu do Sertão. As “Jornadas
Culturais do Museu do Sertão” são eventos organizados com palestras, exposições de obras de artes, exposições de livros e visita guiada ao acervo do museu. Já
foram realizadas 15 Jornadas Culturais, que reuniram
cerca de 3 mil intelectuais (escritores, poetas, historiadores, cientistas, professores, estudantes e artistas plásticos). Geralmente são convidados os membros dos Institutos Históricos, das Academias de Letras, Academias de Ciências, Academias de Artes, Universidades, Colégios e outras instituições culturais e de ensino do Rio Grande do
Norte e de estados vizinhos.
A programação das Jornadas Culturais é sempre iniciada com o Hino Nacional Brasileiro, seguido do Hino do
Museu do Sertão. Após as execuções dos hinos, são proferidas
palestras de temas científicos, artísticos, históricos ou literários
e apreciadas as exposições de livros e/ou de artes plásticas.
Nestes eventos culturais, o Curador do Museu do Sertão, Professor Benedito Mendes, homenageia algumas personalidades,
com Diploma do Mérito Educacional, Diploma do Mérito Cultural, Diploma de Amigo do Museu do Sertão e com o tradicional Troféu Cultural. Após as entregas de Comendas, tem início
a visita ao acervo do museu, guiada pelo Professor Benedito,
que percorre os 11 Pavilhões Temáticos, a Casa de Taipa, o Pátio
das Artes, o Memorial e o Parque das Plantas Úteis da Caatinga. Estas jornadas culturais, geralmente, são realizadas de 8 às 13 horas,
de um dia de sábado e são encerradas com um almoço, oferecido
pelo Museu do Sertão. Para a participação nestes eventos, não é cobrada nenhuma taxa, sendo o mesmo totalmente gratuito.
As visitas ao Museu do Sertão duram, em média, três horas,
pois seu acervo é formado por cerca de três mil peças, distribuídas
nos 11 Pavilhões Temáticos. A média de participantes por visita é de 600
estudantes, que correspondem a mais ou menos 12 estabelecimentos escolares (cursos universitários e colégios).
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Minha Crônica, Minha Vida

Boa vida vivida a fio de esperança.
Infância, aguardando uma centelha de
expressa mudança.
Grandeza que se apresenta na falta de sorte latente.
Vida vivida em sua primeira década, na inocência nata sem percepção do real.
Muitos padeciam, em sua carne, o mal, a tortura da alma por ideais dissidentes,
por luta inglória para ter o direito de usufruir do que era de direito universal.
Amarras, algemas, tremores na carne, genitálias violadas por animais semelhantemente inocentes e famintos.
Barbárie para todo lado, o homem bestial algoz do seu semelhante, banhado no
sangue inocente daqueles que mal não fizeram, que mal haveriam de ter feito?
Pensar diferente e expor seus desejos mais comuns, embasados em suas necessidades mais básicas?
Nada percebido na insana infância, doutrinada sem saber, mero servil, violado
sem sentir, roubado sem se dar conta que num futuro próximo tudo isso lhe faria falta.
Autor: Yosef Keves
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O agente cultural desta edição é um velho conhecido da Fundação
Vingt-un Rosado: José Rogério Dias Xavier, ou simplesmente, Rogério
Dias, ou ainda, Halamid Rogério.
Rogério Dias é uma referência em vários ramos de negócio como
o publicidade, artes plástica, serigrafia, escola de datilografia e espaço
cultural.
Ele começou a trabalhar juntamente com seus irmãos, quando seu
pai alugou uma torrefação de café. Segundo Rogério, “além do café,
meu pai negociava com fubá de milho, mucunzá e colorau”.
Posteriormente, o homenageado entrou no ramo de serigrafia,
após uma visita à Recife e comprar material necessário para iniciação.
A escola de datilografia veio em seguida, praticamente ao mesmo
tempo da serigrafia. A ideia da criação foi da sua irmã Socorro Dias. O
nome escolhido por Rogério foi DatRápida. Quando Socorro foi morar
em Natal, Rogério ficou tomando de conta e consolidou a escola de datilografia como uma das melhores de Mossoró. Inclusive, relata Rogério que a escola de datilografia a receber elogios da maior autoridade do ensino de datilografia no Brasil: a
professora Izaura Braga. Assim expressou a professora em “votos de que aquela escola seria em breve um
modelo a ser seguido em cada estado brasileiro”.
A DatRápida chegou a ter 70 máquinas de escrever e 600 alunos matriculados, funcionando das 6h
às 22h com manual desenvolvido pelo próprio
Rogério Dias: Manual da Dat-Rápida, possibilitando o aluno fazer o curso em até um
mês.
Como publicitário, Rogério informa que
começou informalmente. As pessoas procuravam-no para opinar em determinada elaboração de cartaz, de ações promocionais, de faixas de rua, de nomear algum comércio local.
Ele observou que todos estavam seguindo suas ideias. Percebeu, então que tinha vocação
para este tipo de trabalho. Aprendeu tudo na
prática, sendo autodidata.
No ano de 1979, Rogério Dias fundou,
juntamente com seu irmão Ivanaldo Xavier e
o amigo Nelson Rebouças, uma das primeiras agências de publicidade de Mossoró: a Auge Publicidade.
Através da sua agência de publicidade, várias logomarcas foram criadas, dentre elas as logomarcas
da Fundação Vingt-un Rosado, da Coleção Mossoroense, da Livraria Independência, da Casa de Saúde
São Camilo de Lélis, da Casa do Plástico, da F. Souto, do Parque Elétrico, da PsicoMed, da Candea, da
Rádio Libertadora de Mossoró, da Rádio Princesa do Vale (Assu), da Policlínica, Auto da Liberdade, dentre outras.
Rogério informa que ainda trabalha com publicidade. Inclusive a logomarca dos 70
anos da Coleção Mossoroense é ideia e execução dele. E ele informa que “A Auge Publicidade ainda existe, embora esteja inativa, em estado de hibernação. Ela está regularizada
para voltar a ativa em qualquer tempo”.
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O homenageado desta sessão também é responsável por um dos
maiores empreendimentos culturais da cidade de Mossoró e região: o
restaurante Chap-Chap.
A tempo que Rogério tinha observado que Mossoró estava carente deste tipo de comércio. Um comércio que pudesse reunir toda
classe artística da cidade, desde poetas, cordelistas, violeiros, músicos,
artistas plásticos, intelectuais, amantes da arte e fosse reservado a estes movimentos artísticos culturais. Um ponto que servisse uma boa
comida regional e pudesse ter uma confraternização diária entre a classe artística.
Além da ambientação artística que o Chap-Chap oferecia com
trabalhos do próprio Rogério e de outros artistas, o cardápio diversificado chamava a atenção de todos. Rogério idealizou colocar o nome dos pratos, artistas com expressão nacional e internacional. Nomes como
Luís de Camões (poeta português), Cecília Meireles (poetisa, professora, jornalista e pintora brasileira),
Carlos Drummond de Andrade (poeta, contista e cronista brasileiro), Florbela Espanca (poetisa portuguesa), Alvares de Azevedo (escritor, contista, dramaturgo, poeta e ensaísta brasileiro), Fernando Pessoa
(poeta, filósofo, dramaturgo, ensaísta, tradutor, publicitário, astrólogo, inventor, empresário, correspondente comercial, crítico literário e comentarista político português), Gonçalves Dias (poeta, advogado, jornalista, etnógrafo e teatrólogo brasileiro), Cora Coralina (poetisa e contista brasileira), Augusto dos Anjos
(poeta brasileiro), Vinícius de Moraes ( poeta, dramaturgo, jornalista, diplomata, cantor e compositor brasileiro), Patativa do Assaré (poeta popular, compositor, cantor e improvisador brasileiro), além de outros
nomes da região como Onézimo Maia (poeta, repentista, artista popular), Elizeu Ventania (poeta, músico e
cantador, conhecido como “O Rei das Canções”), Valdemar dos Pássaros (artista popular) e nomes expressivos como Che Guevara (guerrilheiro, político, jornalista, escritor e médico argentino-cubano), Chico
Mendes (seringueiro, sindicalista, ativista político e ambientalista brasileiro), Gandhi (formado em direito,
político, ativista e líder no movimento de independência da Índia) dentre outros.
O legado e a influência que o Chap-Chap deixou, levou outros empreendedores a abrirem seus comércios no mesmo moldes do Chap-Chap. Rogério cita alguns como Tropélia, Cheiro Nordestino, Musical
145, Ofensiva Lilás, Cultura Brasileira, Acapulco’s.
Rogério também se notabilizou como colecionador. Na lista está algo em torno de 40 mil moedas,
No meio delas, algumas raras e/ou estrangeiras que chegam ao preço unitário de R$ 1.000,00. Além destas, ele também já colecionou facas antigas, sendo admirado por Oswaldo Lamartine, um dos maiores especialistas em faca de pontas que se tem conhecimento no estado.
Como designer de capas de livros (ou simplesmente capista como gosta de ser chamado), Rogério
desenvolveu inúmeras para a Coleção Mossoroense. São tantas que o próprio criador não se arrisca informar a quantidade.
Obras como “O Sindicado dos Garranchos” ( de Brasília Carlos), “Estados do Verso”, “Escóssia” e
“Daltonismo” (de Cid Augusto), “Memorial de Amigos” (de Francisco
Obery Rodrigues), “Aventuras no Ar” (de Rômulo Agostinho Fernandes
Negreiros), “Meu primeiro passo” (de Lindomarcos Faustino), “Abelha
Jandaíra” (de padre Huberto Bruening), “Impressão Digital” (de Airton
Cilon), “Auto da Liberdade” (de Crispiniano Neto), “Os Crustáceos na
Cultura Popular” (de Hitoshi Nomura), “Prova de Vida” (de Kleber Negreiros), “E na solidão escrevi” (de Caio César Muniz), Estudos de história do Oeste Potiguar (de Raimundo Soares de Brito), “Memorial Mossoroense de Aluízio Alves” e “Engenharia nacional passou por Mossoró
seguindo as pegadas do sonho grafiano” (de Vingt-un Rosado) são
exemplos de criações de capas de Rogério Dias.
José Rogério Dias Xavier. Uma trajetória de vida artística que começou como vocação e continua
como legado. Seja como poeta, artista plástico, empreendedor, professor de datilografia, colecionador, publicitário, capista. Ele mesmo informa que continua trabalhando, produzindo para que a cultura jamais se
acabe. E o que é melhor: “trabalha com o que gosta”.
Para quem tiver interesse em contratar este conceituado artista local e agente cultural, não pense duas vezes. Entrar em contato com o número (84) 98880 4919.
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Fundação Vingt-un Rosado — 24 anos
A FundaçãoVingt-un Rosado completou, neste início de
abril, 24 anos de existência de muita luta em prol da cultura brasileira, especificamente, potiguar. Ela é responsável por manter a
Coleção Mossoroense na ativa, inclusive, o seu objetivo principal
é este.
O aniversário da Fundação foi realizado no auditório América Fernandes Rosado, na Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte. Foram feitas doações de obras com o selo da Coleção Mossoroense para as respectivas instituições:
Cadeia Pública de Caraúbas para implementação do Projeto
de Redução de Pena através da Leitura, por meio da Juíza Daniela Rosado. Fizeram parte do recebimento do material, Vingt-un
Neto e Lucas Rosado.
Sales Barbosa, representante dos Bairros Pintos e Costa e
Silva para implementação da Geloteca, projeto social que atenderá aos jovens deste referidos bairros com obras da Coleção Mossoroense disponibilizadas em praça pública em geladeiras adaptadas.
Comissão Mossoroense de Folclore (COMFOLC) também recebeu donativos de obras com o selo da
Coleção Mossoroense para formatação do acervo literário desta referida comissão.
O presidente da Fundação Vingt-un Rosado, o médico pediatra e escritor, Dix-sept Rosado Sobrinho
fez uma doação de um quadro de América Fernandes à biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte que fará a
ilustração do auditório em homenagem a professora América.
Durante o evento, várias autoridades culturais presenciaram o que foi apresentado pelo editor e coordenador de reestruturação da Coleção Mossoroense: Eriberto Monteiro.
Várias ações que já foram implantadas e outras que serão em executadas em prol da Coleção Mossoroense, tais como:
- Expandir o acesso da Coleção Mossoroense através de doação em vários potenciais doadores.
Este trabalho já foi iniciado desde o ano passado quando cidades como Caraúbas, Almino Afonso e Mossoró, receberam doações de obras publicadas com o selo da Coleção Mossoroense;
- Criação de oficinas de leitura, de poesia, de literatura e de cordel no intuito de revelar talentos nas escolas e/ou locais que o projeto for implantado. O fruto destas oficinas serão transformadas em
obras literárias;
- Publicação do (Novo) Boletim Bibliográfico, informativo este que deu origem à Coleção
Mossoroense. Este informativo retornou nos mesmos molde anterior quando do nascedouro da Coleção
com informações básicas do museu e bibliotecas municipais, mas com um aparato informativo muito mais
amplo, inclusive apoiando escritores e publicando seus trabalhos. O informativo está acessível digitalmente através do site www.colecaomossoroense.org.br/boletim.
mas com através do site apoiando escritores poetas e afins
- Criação da Livraria Virtual América Fernandes. Livraria esta que
disponibilizará obras com o selo da Coleção Mossoroense e apoiará outros
autores no processo de comercialização dos seus trabalhos literários. Esta ferramenta visa disponibilizar obras da Coleção Mossoroense e outras demais
editoras que nos procurar e turbinar as vendas das obras literárias. .
- Ampliação da divulgação da coleção através redes sociais inclusive num canal próprio do Youtube, dissecando a coleção
- Concurso literário foi apresentando em primeira mão. Foi informado da montagem do tal concurso que contemplará as categorias, conto, poesia, crônicas, reportagens com o tema “Coleção Mossoroense, 70 anos” . O
resultado deste concurso culminará com a publicação do quinto milésimo título com o selo da Coleção Mossoroense.
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Galeria de fotos do aniversário da Fundação Vingt-un Rosado
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A Fundação Vingt-un Rosado informa que a campanha “Mantenha a Coleção
Mossoroense Viva” através de doações por meio do pagseguro continua. E reforça a
campanha, aos amigos e admiradores da Coleção Mossoroense, que a Fundação Vingtun Rosado está recebendo doações também através do Banco do Brasil.
Então, se você tem interesse em manter a Coleção Mossoroense viva, que os escritores sejam revelados e/ou valorizados, e ainda, que o sonho vingtaneano continue
sempre presente, não deixe de doar.

Deposite, transfira, colabore. Qualquer valor é sempre bemvindo para manter da Coleção Mossoroense viva.
Fundação Vingt-un Rosado / CNPJ 70.302.583/0001-90 / Banco
do Brasil, agência 0036-1 / Conta Corrente 153714-8.
Repetindo: Fundação Vingt-un Rosado / CNPJ 70.302.583/000190 / Banco do Brasil, agência 0036-1 / Conta Corrente 153714-8.
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Estação Ferroviária
Mossoró-Souza em destaque
Mossoró tenta resgatar sua história através dos livros e a
Coleção Mossoroense é uma fonte inesgotável de informação.
Uma nova ferramenta que chega para contribuir com a historiografia mossoroense é a página do Facebook “Mossoró a
Sousa estação Saudade”, do cientista social Francisco Costa.
Ele confessa que a página foi uma ideia do saudoso professor José Romero Cardoso. Recebeu o convide para participar e
hoje está tentando dar continuidade a esta brilhante ideia.
Além das informações históricas sobre o trecho ferroviário
Mossoró a Sousa, a página traz inúmeras fotografias de períodos
distintos, fazendo com que a saudade esteja presente em nosso
convívio.
A Coleção Mossoroense tem alguns títulos publicados sobre
o tema. Destes, a obra de Ulrich Graff, que foi idealizador da ferrovia; e a obra do escritor Manoel Tavares, “Estrada de Ferro Mossoró–Sousa: um Sonho, uma Realidade, uma Saudade“.
Para quem tiver interesse em conhecer mais sobre esta importante ferramenta de desenvolvimento comercial de Mossoró e
demais cidades que tiveram seu trecho passando em seu solo além
das obras publicadas com o selo da Coleção Mossoroense, acesse
o link https://www.facebook.com/costafran3367/ ou ainda a página “Mossoró a Sousa estação Saudade” e curta/siga a página.
Além de valorizar o esforço de quem nos informa de forma
gratuita, nos traz conhecimentos de forma satisfatória.
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Walter Wanderley, um mossoroense por adoção
Em se tratando de conhecimento do passado sobre pessoas, logo nos vem na memória as origens. Estas prendem
muito atenção de todos, em especial quando passam a fazer
parte da região como no caso dos Wanderley, que sempre
estiveram construindo nosso passado, político e cultural.
Quem não gostaria de saber de onde veio, quais suas origens
familiares, portanto, em dado momento este fato toma questão importante.
Folheando documentação sobre a cidade do Assu, a
cuja terra pertenço por ter nascido nela, encontramos do
conceituado escritor norte-rio-grandense Walter Wanderley
em seu livro as palavras, a Amizade e o tempo, que a pesquisadora, professora, poetiza Sinhazinha Wanderley era
filha do doutor Luiz Carlos Lins Wanderley. Esta família
Wanderley iniciou com João de Souza Pimentel e Josefa
Lins Wanderley de Mendonça. Dos quatro filhos, uns assinaram como Pimentel, outros Wanderley, outros Lins, Outros Caldas e assim, a genealogia se estendeu por todos vale
do Assu, mas que na realidade era uma só família.
Ao estudarmos a história dos Wanderley, contada pelo
escritor e pesquisador Walter Wanderley encontramos enaltecimento a academia norte-rio-grandense de Letras, fundada pelo folclorista, escritor e memorialista Luiz
da Câmara Cascudo, acatando sugestão do escritor Afonso Costa. Câmara Cascudo reuniu escritores conterrâneos em sua residência à avenida Junqueira Aires, em Natal, daí lançou a semente da Academia no dia 14 de novembro de 1936. Foi seu primeiro presidente o
escritor Henrique Castriciano. E aí nossa memória de nossa academia com mais de
76 anos de existência, prestando relevantes serviços a cultura. Deparamo-nos com
este registo pelo fato de alguns intelectuais, entre estes, o Walter Wanderley, terem
pertencidos a esta casa de cultura, abrilhantando as colunas da academia do Rio
Grande do Norte.
Na memória fica o que a vista alcança. Os dados com os quais nós firmamos
para rememorar são confirmação disso. O escritor Walter Wanderley, no livro As
palavras, a amizade e o tempo, em seu trajeto histórico na cultura, teve passagem
por Mossoró e outras cidades, entre estas, Macau, sua terra. Sobre esta fez referência a sua origem quando
foi fundada pela resolução número 100, de 27 de outubro de 1843, cujo distrito de Paz pertencia a Angicos,
deste estado. Portanto no ano de 1875, pela Lei número 761, de 9 de setembro, Macau foi elevada de Vila a
condição de Cidade. E tem progredido em todos os sentidos, em especial na cultura e política, com notáveis valores nacionais, como o próprio Walter e Rômulo Wanderley, seu irmão. O escritor Walter Wanderley teve sua passagem marcante na política, na cultura e outras atividades em Mossoró. Bom orador, um
intelectual de renome, muito cordial com as pessoas não só com as quais mantinham amizade, mais também com aqueles que deles se aproximavam. O povo elegeu deputado estadual e entre este povo estava
meu pai, João Cândido Bezerra, que me lembro bem de seu relacionamento com esta figura, não só pela
política, mas por pertencer meu pai a várzea do Assu, localidade, nova esperança, região que teve Macau
como peça fundamental de seu relacionamento político e geográfico.
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Mossoró em liberdade
Quando se fala na sigla A.A. todos pensam logo num marketing de um produto comercial ou mesmo numa
sigla política, como a lembrança do nosso saudoso ex-governador Aluízio Alves. Mas não nos referimos a esses casos porque vamos abordar uma irmandade das mais sérias que se pode imaginar: a Alcoólicos Anônimos. O A.A., do
qual estamos falando, desde a sua criação vem salvando vidas, de uma maneira simples e eficaz.
Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de homens e mulheres em busca da sobriedade, que compartilha suas
experiências entrelaçando esperanças ao bem-estar de viver, afim de resolverem seus problemas comuns e ajudar os
outros a se recuperarem do alcoolismo.
É bom salientarmos que o A.A. não é uma seita ou religião. É uma irmandade sem nenhum tipo de obrigação,
a não ser o desejo sincero de parar de beber. É um compromisso consigo mesmo, o de pelo menos evitar o primeiro
gole de vinte e quatro em vinte e quatro horas, com a certeza de que o A.A. não faz ninguém parar de beber, mas
mostra o caminho no qual estacionar a bebida.
É espantoso como essa irmandade vem sobrevivendo sem ajuda financeira de qualquer instituição filantrópica,
sem mensalidade para seus membros, sem taxas de inscrição, vivendo exclusivamente das contribuições espontâneas
dos membros que contribuem quando querem e com quanto puderem. Talvez, justamente por isso que a irmandade
seja também elaborada a partir da não existência de líderes, chefes ou presidentes, até por serem autossuficientes, e
sempre conservarem o anonimato. O mais impressionante ainda é saber que todos os seus membros são alcoólicos
em recuperação.
Numa época em que tudo colabora para os jovens penetrarem no mundo das ilusões alcoólicas, quando se ver
na televisão as propagandas mais tentadoras possíveis, ressaltando todos os tipos de bebidas, em cores vibrantes, em
que as mulheres deslumbrantes são as principais peças dessas engrenagem da mídia ilusionaria, os jovens vão sendo
levados a comprar sua própria sarjeta, a cada, em suaves prestações. No início tudo é maravilhoso, mas depois essa
maravilha irá cobrar muito caro, aí é quando entra a necessidade da participação do A.A.
Mais impressionante ainda é quando surge a pergunta: “como pode dar certo uma irmandade cuja formação é
composta por alcoólicos ? Se todos são taxados de irresponsáveis, discriminados pela sociedade, a mesma sociedade
que empurra para o mundo da embriaguez ?” Com certeza, nesse momento entra a verdadeira sabedoria dos homens
de boa vontade.
O A.A. teve início em 1935, em Akron, Ohio, nos Estados Unidos, quando um corretor da bolsa de valores de
Nova York, Bill W, derrotado pelas orgias do álcool, encontra-se com o médico-cirurgião dr. Bob. Ambos considerados casos perdidos como alcoólicos, eles permaneceram sóbrios até a morte, porque viram que seria necessário
pensar em outros seres humanos que passavam pela mesma situação que eles.
Alguns membros americanos teriam chegado ao Brasil em 1945, mas só com a chegada do senhor Herbert
(anônimo), no ano seguinte deu-se o início o serviço dos “Dozes Passos”, um dos serviços prestados pelo A.A.
(espécie de orientações), surgindo o primeiro grupo de A.A. denominado de Grupo A.A. Rio de Janeiro, exatamente
a 05 de setembro de 1947.
O Grupo Seridó de A.A., em Caicó, seria o primeiro grupo a chegar ao Rio Grande do Norte. Não foi possível
pesquisar a sua data de inauguração, até porque eles conservavam o anonimato. Já em Mossoró, o primeiro grupo foi
instalado em 01 de junho de 1984, denominado de Grupo Central de A.A., o qual vem contribuindo de maneira positiva, fazendo a integração dos pobres sofredores do álcool pela sociedade.
Hoje Mossoró se encontra com vários grupos funcionando nos bairros da cidade, com reuniões diariamente,
com dias diferentes para cada grupo, como também a existe um grupo de serviços e informações para orientar aqueles que, porventura, venham a sentir necessidade de uma recuperação. Ainda existem, além de grupos de A.A., os de
Al-Anon, que funcionam para familiares dos doentes, e o Alateen, destinados aos filhos, para que possam ajudar
seus pais e parentes na recuperação.
Aos que fazem o Alcoólicos Anônimos, Al-Anon e Alateen, o meu mais profundo respeito por saber que essa
irmandade vem salvando vidas de muitos seres humanos. Quando alguém chamar um alcoólatra de irresponsável,
sem-vergonha, é bom lembrar que antes de ser isso, ele é simplesmente um doente, segundo o Ministério Mundial da
Saúde. Assim, o dr. Jaduht diz: “o alcoólatra não é doente porque bebe, mas bebe porque é doente”. A. As de todos o
mundo, eu vos saúdo. Aos doentes pelo álcool, que não tenham vergonha, e se precisarem, procurem o A.A. porque
é a solução.
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TIRANIA
O texto embora escrito há quase quinhentos anos antes de
Cristo, é bem atual, serve de reflexão para todos àqueles que no
Brasil e no mundo, em momentos de crise, desejam e esperam um
salvador da pátria para resolver os problemas. A História tem mostrado o quanto isso é perigoso, quando pavimenta o caminho para
oportunistas e aventureiros para a tomada do poder, os exemplos
mais evidentes da história contemporânea, foram os tiranos Hitler
(na Alemanha) Mussolini (na Itália), Pinochet (no Chile) e Idi
Amim Dada (em Uganda), de consequências dolorosas e desastrosas para as suas populações. Democracia por pior que seja é sempre
melhor que qualquer ditadura.

COMO NASCE UM TIRANO
Diálogo entre o filósofo grego Sócrates 470 a.C e seu discípulo Adimanto.
O povo tem um chefe que depois de provar sangue, se
converte em tirano.
-Sim é que costuma acontecer.
-É dessa raiz e não de outra que brota o tirano, pois ele
começa sempre como um protetor do povo.
-Evidente.
-De que modo principia então a transformar-se em tirano? Não é claro que ao fazer o que se atribui
àquele homem da fábula sobre o templo de Zeus Liceu na Arcádia?
-Que fábula? Perguntou ele (Damantino).
-Aquela, segundo a qual quem provasse uma entranha misturada com os de outras vítimas se converteria fatalmente em lobo. Nunca ouviste contar essa história?
-Ah! Sim. Ouvi como não!
-Pois o protetor do povo é como esse homem. Dispondo de uma multidão inteiramente dócil, não se
abstém de derramar o sangue de seus compatriotas.
Em geral recorre a acusações injustas para arrastá-los
aos tribunais e distrair-lhes as vidas, saboreando com a boca e
a língua impuras o sangue fraterno, a uns mata a outros exila
ao mesmo tempo que alude a abolição de dívidas e distribuição de terras.
- Qual poderá ser o destino de tal homem Não tem ele
por forca de perecer às mãos de seus inimigos ao converter-se
de homem em lobo, isto é, em tirano?
-Inevitavelmente.
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ANTÔNIO CONSELHEIRO: FORMAÇÃO RELIGIOSA
Múcio Procópio Araújo
Instrução autodidata e a cultura religiosa do Conselheiro – Antônio
Vicente Mendes Maciel, filho de Vicente Mendes Maciel e Maria Joaquina de Jesus, nasceu em Quixeramobim - Ceará, em 13.03.1830. Formou a
sua mentalidade e se preparou para a sua missão a partir de sua experiência de vida, de suas leituras espontâneas, sua atuação como professor na
Fazenda Tigre, Quixeramobim (CE), e em Tamboril (CE), além da vivência como rábula nos fóruns de Campo Grande (CE) e Ipu (CE), onde
ocorreu seu desenlace matrimonial, e fundamentalmente dos seus contatos
realizados com o Pe. Ibiapina em 1865/68.
Os livros a seguir citados eram bastante populares e ofereciam aos
fiéis certa autonomia na direção de determinados rituais litúrgicos, o que
se chocava com o propósito da Igreja hierarquizada e centralizadora das
relações eclesiásticas. 1) Prof. Manoel Antônio Ferreira Nobre – Escola
de Latim; 2) As Missões do Padre Ibiapina entre 1865/9 pode ter sido o
fator determinante para sua opção religiosa; 3) A Missão Abreviada – Pe.
Manuel Gonçalves Couto, 1867; 4) São Francisco Xavier – 07.4.1506
Reino de Navarra/03.12.1552 Sanchoão (China) 46 anos - Missionário –
Visitas as prisões e cuidado com os doentes. Depois de São Paulo, foi
quem mais converteu pessoas para o Catolicismo; 5) Pelágia – Distribui
sua riqueza com os pobres e torna-se eremita no Monte das Oliveiras; 6)
Agostinho de Hipona – (Argélia * Tagaste 13.11.354 e + em Hipona
28.8.430) – 76 anos Doutor da Igreja, Filósofo, Escritor e Teólogo, deixou
escritas 113 obras. Foi uma das figuras mais importantes do Cristianismo
no Ocidente; 7)Teresa de Jesus – Teresa de Ávila -28.3.1515/04.10.1582
– 67 anos Oração e a Penitência; 8) André Corsino - Florença em
1302/06.01.1374 – 72 anos - Bispo – Dom da profecia – Fazia milagres
curando doentes e aleijados. Notável pacificador de famílias; 9 ) Felipe
Nery – Florença 22.7.1515/26.5.1595 –80 anos– Cuidava de doentes e
peregrinos que vinham a Roma;10) Rosa de Viterbo – Viterbo 1233 / 06.3.1252 – 19 anos – Virgem da
Terceira Ordem Franciscana - Santa padroeira da JUFRA (Juventude Franciscana). Vivia em oração e
pregava o Evangelho; 11) Pedro de Alcântara (63)-1499/18.10.1562– Missionário, notável pregador, místico, escritor, estudioso; 12 )Maria Madalena de Pazzio—Florença 02..4.1566/25.5.1607-41 anos Espírito
de Penitência; 13) Afonso Maria de Ligório - 27.9.1696 em Marianella, Reino de Nápoles e + 01.08.1787
em Pagani – Itália, 91 anos. Fundador da Congregação do Santíssimo Redentor – Padre, Bispo, Doutor da
Igreja, advogado, arquiteto, pintor e músico entre suas obras: Dueto da Paixão, “Tu scendi dalle Stelle”, o
cântico de Natal mais popular da Itália e numerosos hinos. Padroeiro dos moralistas, confessores e teólogos; 14) Catarina de Sena - 25.3.1347 / 29.4.1380 – 33 anos – Doutora da Igreja; 15) Francisco de Assis05.7.1182/04.10.1226 Assise – 44 anos - Místico, pregador e pacificador – As virtudes, a disciplina e o
relacionamento entre os irmãos. Depois de Jesus Cristo foi a figura mais importante do catolicismo no
Ocidente; 16) Maria do Egito - 500 DC. Ficou 48 anos no deserto; 17) Luzia Virgem - Siracusa /283 /
304 – Protetora dos olhos –. Vendeu tudo e deu aos pobres; 18) Antônio de Lisboa e Pádua -15.8.1195.
Lisboa /13.6.1231- Pádua –36 anos- Padroeiro de Pádua, Portugal, dos pobres, das mulheres grávidas,
dos casais, de pessoas que desejam encontrar objetos perdidos e dos oprimidos. Doutor da Igreja, professor de Teologia, grande pregador, taumaturgo, exímio teólogo, insigne mestre em matérias de Mística e
Ascética. Depois da Guerra de Canudos, o livro “A Missão Abreviada” foi considerado pelo clero baiano
um livro tão explosivo que sua circulação e uso foram proibidos pelo Arcebispo D. Jerônimo Tomé da
Silva, conforme relatos do Padre Heitor de Araújo e do Capuchinho Frei Inocêncio. (Do livro O Beato
endiabrado de Canudos, de Vicente Dobroruka pg. 19; 19) As Novas Horas Marianas ou Ofício Menor da
SS. Virgem Maria, Nossa Senhora - Padre Sarmento – 1849; 20) A Bíblia Sagrada (Bilíngue) Versão em
dois volumes; 21) O Lunário perpétuo e astrológico – Jerônimo Cortez – 1703; 22) Práticas Mandamentais – Padre Manuel de Madre de Deus - 1871 – Reflexões morais sobre os Mandamentos da Lei de Deus.
Outras fontes do conhecimento popular sertanejo - 1) Donzela Teodora; 2) Imperatriz Porcina; 3)
Roberto do Diabo; 4) Princesa Magalona (Filha doe El rei de Nápoles); 5) História de João de Calais; 6)
História do Imperador Carlos Magno e dos doze pares de França. Como registro de sua atuação, ANTÔNIO VICENTE MENDES MACIEL (o Conselheiro) deixou dois textos manuscritos: 1) O Santo Evangelho de Jesus e os Apontamentos dos Preceitos da Divina Lei de Nosso Senhor Jesus Cristo – Belo Monte
(BA), 21.05.1895 e o 2º Tempestades que se levantam no coração de Maria por ocasião do mistério da
Anunciação – Belo Monte -12.1.1897, que foi publicado no livro Antônio Conselheiro e Canudos, de
Ataliba Nogueira em 1978.
Fontes: Bartolomeu de Jesus Mendes/José Calanzans/Nertan Macedo.

Informativo da Fundação Vingt-un Rosado - Página 25

Apoio valoroso do Cimento Nassau
A Fundação Vingt-un Rosado precisa sempre
de apoios financeiros para prosseguir suas atividades
e manter o selo da Coleção Mossoroense em evidência Ela agradece o apoio que vem recebendo do Cimento Nassau.
Sua fábrica está localizada em Mossoró, no
bairro Itapetinga. Segundo o escritor Raimundo Soares de Brito, em seu livro “Legislativo e Executivo
de Mossoró – Uma viagem mais que centenária”,
publicado com o selo da Coleção Mossoroense, no
ano de 1985, “a inauguração da fábrica de cimento
verificou-se no dia 16 de fevereiro de 1974 e contou com a presença do ministro Costa Cavalcanti e inúmeras outras personalidades de destaque dos setores empresariais e político-administrativos do país. Na
oportunidade, o industrial João Santos, mostrando a importância do acontecimento, destacou a colaboração recebida dos órgãos federais, dos governadores e do município de Mossoró, através dos prefeitos Antônio Rodrigues e Dix-huit Rosado, presentes ao ato”.
O escritório central do Cimento Nassau está localizado na
cidade do Recife/PE. A marca foi fundada homenageando o holandês Maurício de Nassau, cujas ações estão, entre elas: estabelecer boas relações entre holandeses e brasileiros (latifundiários
e comerciantes), melhorar o sistema de produção de açúcar no
Nordeste Brasileiro, diminuir tributos dos senhores de engenho
de Pernambuco/PE, modernizar, urbanisticamente, a cidade de
Recife, através da construção de canais, diques, pontes, palácios
e etc.
Se você tem uma empresa e/ou tem interesse de seguir o
exemplo do Cimento Nassau, apoie o Projeto Coleção 70 e a causa de manter a Coleção Mossoroense viva.
E se você vai fazer uma reforma ou construção, não esqueça: Cimento tem que ser NASSAU. A segurança da sua obra.
CIMENTO NASSAU E COLEÇÃO MOSSOROENSE – FAZENDO E CONSTRUINDO A HISTÓRIA BRASILEIRA, EM ESPECIAL, DE MOSSORÓ.
Apoiem estas causas. Para mais detalhes, entrar em contato pelos números 84 98886 0520 / 84
98822 1721 (WhatsApp) ou ainda, fvrcm@uol.com.br
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Novo Boletim Bibliográfico — Um retorno necessário
No mês de março completou um ano do retorno do Boletim Bibliográfico (agora com uma nova
roupagem e nomenclatura: Novo Boletim Bibliográfico).
Ele nasceu em 1949 com os informes da biblioteca e do museu municipais, dando origem a Coleção Mossoroense, e continua com a mesma essência de outrora. Porém, abrangendo muito mais cultura e conhecimentos a serviço do cidadão. O retorno faz parte do projeto de recuperação da Coleção
Mossoroense.
Acompanhe, abaixo, as últimas capas lançadas desde março de 2018 até março passado. Caso os
leitores tenham interesse, poderá acessar o site www.colecaomossoroense.org.br ou solicitar o envio
através do e-mail fvrcm@uol.com

Quer ver sua poesia/poema/artigo publicado no informativo da Fundação
Vingt-un Rosado, Novo Boletim Bibliográfico ? Envie seu trabalho para
os seguintes contatos:
(84) 98886 0520 (WhatsApp) ou pelo e-mail: fvrcm@uol.com.br
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Concurso Literário Coleção Mossoroense 70 anos
A Fundação Vingt-un Rosado lançou, no último dia 19 de maio, o “Concurso Literário Coleção Mossoroense 70 anos” para celebrar os 70 anos de existência da Coleção Mossoroense, maior
movimento editorial do Brasil.
Os candidatos poderão concorrer nas 4 categorias, a saber: conto, crônica, poesia e trabalho
jornalístico, com o tema "Coleção Mossoroense, 70 anos.
Dentro do tema, os participantes poderão explorar inúmeros tópicos relacionados aos 70 anos
de existência da Coleção Mossoroense. Como exemplos, poderemos citar: “O relacionamento de
Vingt-un Rosado e América Fernandes e a realização da Coleção Mossoroense”; “O sonho de certo autor de publicar seu trabalho com o selo da Coleção Mossoroense”; “O vasto número de escritores revelados pela Coleção Mossoroense”; “A criação da Fundação Vingt-un Rosado pelas mãos
de 14 personalidades para manter a Coleção Mossoroense viva; “Meu assunto e/ou autor predileto
da Coleção Mossoroense”; A história da Coleção Mossoroense e suas dificuldades em manter-se
viva”; São tantas histórias dentro dos 70 anos que cada participante está livre fazer parte desta
História de 70 anos de existência em prol da Cultura Potiguar. Conte você também sua história e
seja a própria história dentro da Coleção Mossoroense.
Os trabalhos terão que ser enviados até o dia 5 de julho para a Fundação Vingt-un Rosado,
Praça da Redenção, no 17 - Centro - Mossoró/RN, 59600-065. O resultado dos vencedores acontecerão no final do mês de julho e a premiação posteriormente, durante a realização da Noite da Cultura que será realizada num grande momento festivo no mês de setembro.
O presidente da Fundação Vingt-un Rosado, Dix-sept Rosado Sobrinho está muito feliz com
a realização deste concurso e ressalta o enorme esforço que está sendo feito para que tudo aconteça. Para ele, "É muito importante a participação popular para valorizar e coroar um trabalho da
Coleção Mossoroense que iniciou em 1949 com o saudoso Vingt-un Rosado".
Os trabalhos vencedores farão parte de uma obra literária que será publicada pela Coleção
Mossoroense, sendo este o seu quinto milésimo título, em formato de coletânea.
Acompanhe, em seguida, o regulamento deste importante concurso literário e, qualquer dúvida, entrar em contato pelo número 84 98886 0520 (WhatsApp) e falar com Eriberto Monteiro.
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Fundação Vingt-un Rosado
Concurso Literário Coleção Mossoroense 70 anos
Contos, Crônicas, Poesias e Trabalho jornalístico.
Praça da Redenção, no 17 - Centro - Mossoró/RN, 59600-065
REGULAMENTO:
1 - Os candidatos podem concorrer com 01 (hum)
texto de conto e/ou 01 (hum) texto de crônicas e/ou
01 (hum) de poesia e/ou 01 trabalho jornalístico.
2 - Os textos deverão ser originais e inéditos, isto
é, nunca terem sido anteriormente publicados em
jornal, revista ou livro, ou mesmo veiculados pela
Internet ou quaisquer outros meios de comunicação.
3 - Os trabalhos deverão ser inscritos em português, com tema “Coleção Mossoroense, 70 anos”,
digitados em papel A4, em uma só face do papel,
enviados em 8 (oito) vias.
3.1 - Só poderão concorrer autores norte-riograndenses, que residam em território do Rio Grande do Norte.
4 - Os contos, crônicas e textos jornalísticos terão
limite máximo de 15 (quinze) páginas e as poesias
no máximo (quatro) páginas, em letra 12, fonte Arial, espaço 1.5c;
5 - Cada texto deverá ser identificado apenas pelo
título e pseudônimo, não podendo constar, de nenhuma forma, algo que identifique o seu autor;
6 - Os textos de conto, crônica e de poesia deverão
estar contidos em um só envelope e com um mesmo
pseudônimo, além de uma cópia em CD;
6.1 - Este envelope será acompanhado por um
outro menor, lacrado, que terá na parte externa a
indicação “ Concurso Literário Coleção 70”, título
do trabalho e o pseudônimo do autor e contato para
a comunicação com a organização;
6.2 - Os trabalhos serão avaliados por uma Comissão Julgadora, composta por pessoas com amplo
conhecimento, experiência e saber em literatura.
6.3 - A Comissão Julgadora será composta por
pessoas altamente capacitadas. Ela será escolhida
pelo presidente da Fundação Vingt-un Rosado, podendo ser membros da própria Fundação Vingt-un
Rosado;
6.4 - Esta Comissão Julgadora terá plena e total
autonomia na apreciação e julgamento dos textos
apresentados, que deverão ser regidos pelos princípios de originalidade, técnica e arte literária;
6.5 - A decisão da Comissão Julgadora terá caráter irrevogável;
7 - Serão premiados os 3 (três) (primeiro, segundo e
terceiro lugares) melhores trabalhos, em cada categoria, recebendo os vencedores, os seguintes prêmios:
1º lugar: Conto - 25 exemplares da coletânea;
1º lugar: Crônica - 25 exemplares da coletânea;
1º lugar: Poesia - 25 exemplares da coletânea;
1º lugar: Texto jornalístico - 25 exemplares da
coletânea;

2º lugar: Conto - 15 exemplares da coletânea;
2º Lugar: Crônica - 15 exemplares da coletânea;
2º Lugar: Poesia - 15 exemplares da coletânea;
2º Lugar: Texto jornalístico - 15 exemplares da
coletânea;
3º lugar: Conto - 10 exemplares da coletânea;
3º lugar: Crônica - 10 exemplares da coletânea;
3º lugar: Poesia - 10 exemplares da coletânea;
3º lugar: Texto jornalístico - 10 exemplares da
coletânea;
7.1 - Menções honrosas:
7.1.1 - Além dos 3 (três) primeiros lugares,
haverá 5 (cinco) menções honrosas, que receberão
os certificados;
7.1.2 - Os trabalhos ganhadores serão publicados pela Coleção Mossoroense, em formato de
coletânea no seu quinto milésimo título;
7.1.3 - Cada ganhador e os que foram agraciados com menções honrosas, receberão, respectivamente, conforme sua classificação, constando no
item 7;
7.1.4 - Os concorrentes, ao se inscreverem
no concurso, cedem todos os direitos autorais de
veiculação e divulgação dos respectivos textos à
Fundação Vingt-un Rosado;
7.2 - É vedada a participação dos membros da
Fundação Vingt-un Rosado, como concorrentes;
8 - Os trabalhos serão entregues, diretamente, ou
enviados pelos Correios, para a Fundação Vingt-un
Rosado, localizada na sede da Biblioteca Ney Pontes Duarte, Praça da Redenção, no 17 - Centro Mossoró/RN, 59600-065.
8.1 - Quando enviados, serão validados apenas
os trabalhos contendo carimbo dos correios, até
05/07/2019 (cinco de julho de dois mil e dezenove);
8.2 - A comunicação dos resultados do concurso
será feita no final de julho e a premiação posteriormente, durante a realização da Noite da Cultura que
será realizada num grande momento festivo no mês
de setembro.
Mossoró/RN, 18 de maio de 2019.
Jerônimo Dix-sept Rosado Maia Sobrinho
Presidente da Fundação Vingt-un Rosado

