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No Brasil, i doença ~ popularmente co
nhecida pelo nome de "XISTOSE" at i.n gindo T

milhões de pessoas, sendo, então, um dos
maiores focos andêmicos dessa doença, em
todo globo. O termo schistoma significa
corpo(soma) e fendido(schisto) - no caso
do macho.

Sergipe, segundo fonte da SUCAM, ~ o
estado que apresenta a mais alta taxa de
endemicidade, não só do nordeste, mas de
todo o país.

Estima-se, ainda, que a nossa querida
Simão Dias, seja uma das cidades do esta
do, que maior apresenta a sua taxa de
endemicidade. Talvez, seja isto, devido -
ao tradicional banho que as pessoas menos

.esclarecidas costumam tomar em lugares
contaminados, tais como: Açude, .Chora- m~
nino, Tanque novo,etc. Este último, oTan
que novo, onde muitas pessoas lavam roupa,
ou at~ mesmo bebem daquel a água, .de, onde-
surgiu aquele provérbio que diz -
"Quem bebe da água do tanque novo ., jamais
esquece Simão Dias, está sendo, últimame~
te, utilizado como depósito para descarga
de fazes de algumas casas daquele bairro.

Ciclo evolutivo do schistosoma manso-
ni: O homem, ao eliminar as fezes na água
elimina tamb érn , ovos de schistosoma; Este,
por sua vez elimina o miracídio que pene-
tra no Biomphalaria(caramujo); dentro do
caramujo o miracídio transforma-se em es
porocisto primário, ~ue origina vários es
porocistos secundários secundários que
migram para glandulas digestivas do cara-
mujo, formando cercárias; O caramujo lib~
ra cercárias na água; O homem antra I na
água, e então, as cercárias penetram na
sua pele, perdem a cauda e se transforma~
em esquistossômulos; esses, por via san -
guinea, e passando pelos pulmões chegam
ao sistema porta e transformam-se em ma
chos e fêmeas.

x , x . x . x . x . x. x , x . x. x . x . x
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QUEM TOMA AGUA VE fO~SA, TEM
QUE "VIVER NA PIOR"

No núme~o ante4io~ abo~damo4 um
a44u~to que acham04 4e~ o p~oblema ,
uma de6iciência admini4t~ativa, t~a-
ta-4e do tanque novo, que todo4 4a
bem aba4tece n044a cidade. POi4 40U
bemo4 naquela época que c~inça4 e4ta
\Iama toma~ banho naquele.local, e
comp~ovando i4tO, 4olicitam04 ao p~~
6eito que toma44e p~ovidência4 pa~a
que 04 banhi4ta4 nao contamina44em a
água. Hoje podenIamo4 6aze.~a me4ma
40licitaçaa 45 que com uma pequena -
inve~4ão de te~m04, ou 4eja pa~a que
a água não contamine 04 banhi4ta4.

A ve~dade é que e4tá.4endo int·-
c4ivelmente pe~igo40 até 4e toma~ ba
nho naquele tanque, do qual a maio -
4ia da população de Simão Via4 b~be
água, POi4 ê uma mino4ia, que devido
ao CU4tO de vida tem condiçõe4 de p~
ga~ po~ uma ca~ga d'agua de ci4te~n~
e e44a maio~ia mel104 p~evilegiada
ou melho~; de4p~evilegiada, e4tá a
e4ta altu~a altamente contaminada.
Vevido a ine6iciência d04 o~gão4 de
Saúde Publica e da admini4t~ação Mu-
nicipal.

O p~oblema, é que no conjunto -
~e4idencial Ped~o Valada~e4, cada c~

4a tem uma 6044a, e toda4 ela4 vao
pa~a uma 6044a cent~al que p044ui uma.

bomba eletJL1.caque 4e~ve pa~a e.s ve .~
ziá-la quando cheia, e como 4e já
não ba4ta44e o mau chei~o e 04 m04 -
quit04 que incomodam o pe440al, te
m04 de 4upo~ta~ o ab4u~do de quando
e4ta ê e4vaziada 4eU4 ~e41du04 vao
di~etamente pa~a o Tanque Novo, con
taminando ainda mai4 a 4ua água.

Viante M4tO l1.ãoe.st.amo s mai4 a
40licita~m04 4ima exigi~ que·o S~. -
p~e6eito e o Se~viço de Saúde Públi-
ca, tome uma p~ovidência imediata.



A LUZ ELETRICA VO BRINQUINHO============================

Num palanque a~mado no B~inquinho,
munieipio de Simão Via~, a ma~ de um
ano a~~á~ quando o~ poli~ieo~ da no~~a
~e~~a di~pu~avam uma vaga na Cãma~a Fe
de~al. Foi quando anuneiando a ~oda
uma mul~dão a in~~alação de luz ele
~~iea naquele povoado. 'A~ p~ome~~a~
pa~~iam de Cel~o Ca~valho e An~onio V~
lada~e~ hoje ambo~, Vepu~ado~ Fede~al.

Pa~~ a.do mai.t,de um ano, o B~inq ui-
nho eon~inua no e~eu~o, iluminado ~o
men~e po~ ~ão 6al~a~ p~ome~~a~. ('.Mai~
uma vez o povo é enganado. lud~ibiado,
vi~ima de~~e p~oee~~o poli~ieo 6olelo-
~ieo e ul~~apa~~ado. O povo 6iea eada
vez mai~ ean~ado de~~e~ no~~o~ admini~
t~ado~e~ e ~ep~e~en~ante~ que nao ~e
in~e~e~~am pelo~ p~oblema~ de no~~a eo
munidade. A uniea eoi~a que p~eo~upa -
o~ no~~o~ poli~ieo~,' é ~abe~ quem vota
em quem, e p~o~u~a~ ag~ada~ eada um
do~ ~eu~ lei~o~e~ eom um ~imple~ ea~
tão de natal, um aeeno de mão, ou um
emp~ego. A eidade, o munieipio, deixa-
do de lado vai 6ieando eada vez mai~ -
neee~~itado, e a vitIma de tudo i~to é
o p~õp~io povo.

Um abaixo a~~inado eom 70 a~~inatu
~a~ pedindo in~~alação de luz elet~iea
no B~inquinho, 60i levado ao então Se
e~a~á~o da Edueação e Cul~u~a, e daI
a~é o Gove~nado~ do E~~ado que o enga-
ve~ou de~de 6eve~ei~o do ano pa~~ado.

Um ou~~o abaixo a~~inado eom o me~
mo pedido eomeça a ~e~ 6ei~o ago~a e
deve~â ~e~ eneaminhado ao Vepu~ado Fe
de~al Cel~o de Ca~valho. O povo do
B~inquinho deve ~e uni~, deixando de
lado a~ paixõe~ poli~iea~, po~ ~e~ um
in~e~e~~e de ~odo~. Já não é o ea~o de
pedi~ , ma~ de exigi~ de~te~ a ~al luz

-tão p~ome~ida; de~de quando ele~ nao
e~~a~ão 6azendo mai~ do que a~ ~ua~
ob~igaçõe~.

-4- PRArAS OU JARDINS ZOOLOGICOS ?******************************

Simão Dias poderia ser uma cidade
mais bonita, mais arejada apresentan-
do assim um anbiente mais safidavel
senão fosse abondono por parte da Pr~
feitura ás nossas praças e modestamen
te nossa cidade tem muitas praças so
que, em consequência deste abondono -
tornaram-se pastos de criação de ove-
lhas, e de cavalos, garagem, que, (e
at~ oficina de onibus e carros velho~
Citamos aqui esses fatos tristes po

~r~m reais e se algu~m quiser confirm~
los ~ so se dirigir ás praças: Dr. Ni
canor Leal, Jos~ Barreto e Jackson
Fig. conhecidas respectivamente p-or
Bonfim, Praça de São João e Rua do
pastinho e mais a praça da Avenida co
ronel Loila que tem quase todos os
seus bancos quebrados e nescéssitados
de reparos. Fazemos um apelo, ào pre-
feito, ou camara municipal, que façam
alguma coisa com relação a este pro -
blema, que seja levado à camara um
projeto para reconstrução e conserva-
ção de nossas praças, melhorando assim
o aspecto visual de nossa cidade.

Carroças de burro, animais no meio da
praça tudo faz parte do panorama vi
sual de nossa cidade.



o CEMITbRIO TÁ MORRENDO

O cemitério de nossa cidade anda
un tanto abondonado, necessitando -
de maiores cuidados por ,_parte da -
igreja. O mato cresce e chega a co-
brir as covas, pedaços de paus, la-
tas velhas, cacos de jarros,grinal-
das espedaçadas, tudo.isso jogado -
pelo chão afora.

Procuramos uma justificativa ló-
gica para que o problema viesse a -
ser solucionado e nos deparamos com
uma explicação que chega a ser até
piedosa. O coveiro, responsável pe+
Ia limpeza do cemitério ganha da i-
greja CR$ 300,00 por mês. Ele so-

(slnho nao tem condições de fazer
todo o serviço mensalmente 'mais
não pode pagar trabalhador. Pede a

..."
Deus pra o povo morrer pra abrir
uma cova e ganhar o referente àque-
le trabalho.

A situação realmente é absurda,-
principalmente quando a igreja co
bra por metro quadrado de chão CR$

2.500,00 e mais ainda é impossivel
um homem sobreviver ganhando trezen
tos cruzeiros por mês com o cu~to
de vida atual.

"Eu, no lugar dele, com esse din
heiro comprava todo de vela, rezava
pra um santo qualquer pedindo pro 1"1

povo todo morrer, e quando digo p~
vo me refiro aos mais abastados Po!
que o pob re não tem condições de p~
gar o trabalho ""8 a luta pela sobre

. ~ .VlvenCla.

-5- TRÂNSITO: OS EMBALOS DOS DIAS DE
DE SABADO EM SIMAO DIAS.

Uma ee~ta vez em S~mão V~a~ houve
um aeo~do e~t~e o p~e6e~to e o delegado
pa~a que a ~ua V~. Jo v~~~a~o CaJr..v..allto-

')o

ao ~abado~ pude~~e ~eh tha~~~tad em ~e~
t.i.do ú~~eo, ~ub~~do ou de.sc.e.ndo , e até
60ham eolo eado ~ do ~~ pol~e~a~~ a d-<i.6,po~:!:

'ção da phe6e~tuha eom o objet~vo de ~e
6azeh eumph~h a~ detehm~~açõe~. POhém

\.
algu~~ motCLh~~ta~ ~~~~!.Jt~am em bagu~çah
o thân!.J~to phoeuha~do de~6azeh do ph~
6e~to e e~te pOh !.Juavez ma~teve-~e ~n

')<

cLi;bt".é.;.'l.tQ.. ao oc.on.n.i.do e -6e aeomodou.

Agoha a hua Vh. Jov~n~a~o Cahva
lho, a ma~~ mov~me~tada ~o d~a de ~aba
do, voltou a 6~ea~ eomo a~te~, o que e
ltm ab-6iuuio .

Ped~mo~ ao ~enhoh phe6e~to que
~~!.J~!.Jta~a hegula~~zação do thân~~to na
quela ~ua, paha que de~xem de aeonteeeh
aquele~ engahha6ame~to!.J que phejud~ea -
até O!.Jpede-6t~e-6.

Ao!.Jmotoh~!.Jta!.Jped~mo-6 que
a ~olue~o~ah o phoblema que vem

aj ud.e.m

bene~~

x.x.x.x.x.x.X.X.x.x.x.X.X.x

Nô~ e~tamo~ em pleno gozo de uma p~
l~t~ea. Ma!.Jeomo não pod~a de~xah de !.Jeh
S~mão V~a!.J~ão teve Qomo nov~dade a l~be
~ação de 6~lme!.J~nteh~aQ~onalmente~ eon
hee~do!.J e 6amo!.Jo!.Jeomo podemo-6 e~tah: O
ULTIMO TANGO EM PARIS, BLAC EMANULLE e
ta~to!.J outhO!.J, quando na vehdade 6~lme~
~aQ~o~a~!.J e i~teh~aQ~O~a~!.J, pho~b~do!.J p~
ha me~Ohe~ de 18 ano~, jã a mu~to tempo
e~tã !.Je~doex~bido ~o einema de!.Jta Q~da
de paha Qhiaça~ de até 10 ano~, ba!.Jtando
que e!.Jte!.Japhe~entem em vez de Qahtt~ha
de iden~dade uma nota de CR$10,00.

A6~~al de eo~ta-6 a!.Joutoh~dade-6 de
nO~!.Jae~dade andam 6azendo o que, que
não tomam uma at~tude em helação a e-6te
phO blema?
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Na praça Barão de Santa'Rosa foi c~

locada recentemente uma torre de prop~
gandas, e uma televisão: ~ma coisa re-
almente bonita, e de utl1ldade.Mas pa-
ra nós não era a praça Barão de Santa
Rosa o local ~a:a tal c?isa~P?r moti -
vos como: estetlca arqultetonlca da
praça, necessidade, etc.

Mas se o propósito do Lions era de
fazer propagandas ou de doar uma tele-
visão para o po~o, não ficou bem claro
e nós perguntariamos se o propósito -
era de doar uma televisão ao povo, p~r
que não a colocou nos bairr~s mais p~
bres. Logo achamos ser o proposito das
propagandas que prevaleceu fazendo com
que o interesse financeiro passase por
cima do interesse comunitário.

Temos mais um exemplo do transtorno
que nos causa ter certos ramos de negá
cios sem nenhuma concorr~ncia, dando:
assim forças para que estes negocian -
tes façam o que querem e bem entendem
por não ter outras opções para os usuá
rio, que vêm obrigados a submeter - se
aos abusos cometidos por estes irres -
ponsáveis do ramo.

Primeiro denunciamos a Empresa Nos-
sa Senhora de Fátima, que nos presta -
péssimos serviços em troca dos estupen
dos lucros que lhe damos. E agora esta
mos a denunciar o distribuidor de gá~
que sustenta toda a cidade, e não tem
a mínima consideração para com os usuá
rios, mas sim a máxima de ganancia,nos
vemos isto em detalhes como o da entre
ga ser feita por apenas um empregado ~
alem dos péssimos modos de nos tratar.

Como se já não bastasse o preço que
somos obrigados a pagar por um botijão
que é um absurdo. Ainda temos que nos
sujeitar aos péssimos serviços do seu
distribuidor.

X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.
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Parece até que estes esquecem prop~
sitalmente para que o atraso cultural-
perdure pelo menos,ainda por a~gum te~
po. Eliminando assl~~um~ das Vlas para
uma tomada de conSClenCla.

N.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X
Fomos informados que o sino da Cap~

Ia do povoado Lago~ Grande foi roubado
já a um certo e ate hoje nada foi fei-
to em prol de r_ec::y,peJa-lo..r , ' •

A igre ja :simplesmente:se acomod?u ~.!.
ante de fato mesmo sendo ela a prlncl-

JpaI responsavel por este.
O povo daquele povoado ficou e ain-

da continua indignado ainda com a im
passividade das autoridades com rela ~
ção ao fato. .~

Hoje na Lagoa Grande O,~?Vo Ja ~ao
tem mais corno__..aJLisaro í m ci o das m s-
sas, as prossições, as 5antas missões ,
as mortes. (BARBARISMO).

X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:
'--'

LANCHONETE E SORVETERIA DO
L U L U

AO AR LIVRE, COM SOM
Praça Barão de Santa Rosa
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X.X.~.X.X.X.x.X.x.x.X.X.X.X.X.X.X.x.

SÃO J O Ã O
PARA CONSTRUÇOES

C A S A
TUDO EM J.1ATERIAL

DE
ARIVALDO CHAGAS SILVA
Rua: Marechal Pereira Lobo, 105
Telefone - 344

Simão Dias - Se
X.x.X.x.x.X.X.x.x.X.x.X.x.X.X.x.x.X.

F R I G O - FRANGO UNIÃO
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Telefone: 230
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A nossa bibLioteca está praticamen-
te abondonada, tanto pelo povo que nãoencontra livros 'ue reste e ea e_n..te~__ ~ _

FARMACIA FONTES - DROGARIA RIBEIRO
Rua: Dr. Joviniano Carvalho, 291 e 308
Telefone - 328 - Simão Dias - Se
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
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Rosa o local ~ara tal coisa_por moti -
vos como: estetica arquitetonica da
praça, necessidade, etc.

Mas se o propósito do Lions era de
fazer propagandas ou de doar uma tele-
visão para o po~o, não ficou bem claro
e nós perguntariamos se o propósito
era de doar uma televisão ao povo, por
que não a colocou nos bairr~s m~is p~
bres. Logo achamos ser o proposlto das
propagandas que prevaleceu fazendo com
que o interesse financeir~ passase por
cima do interesse comunitario.

Temos mais um exemplo do transtorno
que nos causa ter certos ramos de negó
cios sem nenhuma concorr~ncia, dando:
assim forças para que estes negocian -
tes façam o que querem e bem entendem
por não ter outras opções para os usuá
rio, que v~m obrigados a submeter - se
aos abusos cometidos por estes irres -
ponsáveis do ramo.

Primeiro denunciamos a Empresa Nos-
sa Senhora de Fátima, que nos preita -
péssimos serviços em troca dos estupen
dos lucros que lhe damos. E agora esta
mos a denunciar o distribuidor de gá~
que sustenta toda a cidade, e não tem
a mínima consideração para com os usuá
rios, mas sim a máxima de ganancia,nos
vemos isto em detalhes como o da entre
ga ser feita por apenas um empregado ~
alem dos péssimos modos de nos tratar.

Como se já não bastasse o preço que
somos obrigados a pagar por um botijão
que é um absurdo. Ainda temos que nos
sujeitar aos péssimos serviços do seu
distribuidor.

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

BIBLIOTECA
A nossa bibLioteca está praticamen-

te abondonada, tanto pelo povo que não
encontra livros que preste e realmente
venha a trazer algo de lucrativo no
seu desenvolvimento que não se preocu-
pam)em equip~-la adequadamente e decen
temente.

UJUQ. ~VUlaua. u.,"-, \"...VJ1..;J\.,.....L'-',U.\""'...Lu. •

N.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X•X•X•X

Fomos informados que o sino da Cap~
Ia do povoado Lago~ Grande foi r?uba~o
já a um certo e ate hoje nada fOl fel-
to em prol de r_e<:~eJ~-lo. r , . •

A igre ja :simplesmente:se acomod?u ~.!-
ante de fato mesmo sendo ela a prlncl-

JpaI responsavel por este. .
O povo daquele povoado ficou e ain-

da continua indignado ainda com a im
passividade das autoridades com re1a = ~
ção ao fato. .~

Hoje na Lagoa Grande o.~~vo Ja ~ao
tem mais co~o_~~sar o inlC10 das mlS-
sas, as prossições, as santas missões •
as mortes. (BARBARISMO).

X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:
LANCHONETE E SORVETERIA DO

L U L U
AO AR LIVRE, COM SOM

Praça Barão de Santa Rosa
Simão Dias - Se

x.x.~.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
SÃO j O Ã O
PARA CONSTRUÇOES

C A S A
TUDO EM :MATERIAL

DE
ARIVALDO CHAGAS SILVA
Rua: Marechal Pereira Lobo, 105
Telefone - 344

Simão Dias - Se
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

F R I G O - FRANGO UNIÃO
AVES ABATIDAS NA HORA
Rua:Antonio Al ex andr í no , 563
Telefone: 230

Simão Dias - Se

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
MOVELARIA BRASIL - MOVEIS EM GERAL
DE JOSE RAIMUNDO CARVALHO
Av. Coronel Loida, 244 - Simão Dias
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.xx.x.x.x.x.x.x.x.
FARMACIA FONTES - DROGARIA RIBEIRO
Rua: Dr. Joviniano Carvalho, 291 e 308
Telefone - 328 - Simão Dias - Se
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
FATI~ffiBOUTIQUE - CONFECCOES EM GERAL
Praça José Barreto, 101 FONE - 306

Simão Dias - Se
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Depois de um estafante dia, sentado num banco da praça a ruminar bestei
ras, chegei em casa e senti que havia algo de estranho em tudo aquilo, pois até
ali a balança da minha cabeça nada pesava. Apartir daí comecei a cavalgar pelos
túneis escuros e obscuros da mente e passei a sentir novas sensações, senti que
existia dentro de mim alguma coisa que desejava raiar e que eu assim também de
sejava, essa coisa sor~ia para um novo eu, e eu sorria para essa nova coisa.

Então, em meio a sorrisos e troca de amabilidades, a coisa raiou por de
trás de meus montes emcefálicos em forma de um diamante cor de sangue.

Daí voltei a praça, mas não sentei no banco a ruminar besteiras e sim
•.corri no coreto e gri tei: "VIVA O DIAMANTE COR DE SANGUE:"

Que pena, não me entenderam e cortaram minha língua.

*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*

Resolvi brincar comas transas de uma linda menina para tirar-lhe os pi~
lhos, fiquei surpreso e ao mesmo tempo contente, porque por baixo de suas tran
sas não havia piolhos, mas sim uma cabeça linda e limpa que embarcou com meus
longos cabelos. E então, lembrei-me de outra menina que um dia estava a chorar;.
por ter em seu ventre alguém gritando. E que embora desejasse, ela não podia fa
zer calar. .'

*+*+*+**+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*
•

Acordei pensando ter pecado durante o sono, pois sonhei que na minha ca
ma havia uma mulher de formas exuberantes com a qual deitei e rolei durante to
da a noite. Engraçado, logo apos ter tomado banho e levado o pijama,notei que
tinha lavado também o pecado.

*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*

Num bar, ouvi uma música onde alguém dizia a um certo Joã que o tempo -
andou mexendo com a gente. E ao sair, fui procurar o tal João e o certo tempo
ou o tempo certo para mexer com ele.

*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*
•

A sociedade amordaça a todos aqueles de guem ela quer se livrar por te
rem se recusado a converter-se cumplíces de certas porcarias.

*+*+*+*+*+*+*++*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*

Fica permitido que o pao de çada dia
tenha no homem o sinal do seu suor,
mas que sobretudo tenha sempre
o quente sabor .de ternura.

(THIAGO DE MELO)



AS TREs MARIAS
(João Nunes Guerra)

AQUI MORAM: MARIA PUREZA
,A QUE NUNCA FOI PURA

MARIA DA GLORIA
EM VICIOSA DESGRAÇA
E MARIA VETURIA
TODAS TREs PROSTITUTAS.

AQUI MORAM: MARIA PUREZA
A QUE NUNCA FOI CASTA
MARIA DA GLORIA
EM DESDENHOSA DESGRAÇA
E MARIA VETURIA
TOD'AS TREs PROSTITUTAS.

AQUI MORAM: MARIA PUREZA
NUMA VIDA DE "MÁCULAS"
MARIA DA GLORIA
EM DEPRIMENTE DESGRAÇA
E MARIA VETURIA
TOD'AS TRES PROSTITUTAS.
Simão Dias 28/12/77' -•..•

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

OS JOVENS NAMORADOS
(Paulo)

Se nao existisse jardim,
o que seria de mim?
Assim diz o Beija-Flor.
Certamente não provaria
o seu delicioso sabor.

Mas corno a natureza
Me dá toda certeza
De que possue urna flor,

. ~Por 1SS0 voo seguro
Por que existe o amor.

Um dia ambos se encontraram
Olharam e se admiraram
E se desejaram com muito ardor

'.

VIOLA REBELDE -8-
(Marcelo Déda Chagas)

Viola rebelde
viola as leis
que aprisionam
meu canto.
Vai em busca
de outros cantos
noutros cantos.
Vai buscar
as cançoes
que nao se deve cantar.
Vai buscar
a revolta escondida
pelo mêdo.
Vai destapar
as bocas ansiosas
por falar.
Vai arrancar
a máscara dos hipócritas.
Vai buscar.

~os'~ersos dqs poetas malditos.
Vai buscar ..'

'" P .••• -

o sonho dos utópicos.
Vai e traga
os que estão no exílio.
Vai. Depois vem
para que tuas cordas
anunciem o nascer
duma nova era.

, ' ,
,

\\.. .'

Aju , 21/0 7/78
X....;,X;.X: X: X : X .x. X: X: LX: X: X : X : X : X : X•• X : X :

CURSOS DE INGLÊS E DLEMDO·
Sistema Aucio-Visual DIDIER.

Salascom Ar acondicionadoe equipadascom
aparelhagem técnicaprópriapara o uso

do sistema.15 professôres,TODOS com cur-
sos comprovados de especializaçãonos

Estados Unidos.MODERNISSIMO LABORA·
TÓRIO DE LlNGUA "SONY" UNICO

EM TODO O NORTE DO PAís.
Certificadosao fim de cada estágiodo curso.

Programa de Bolsas de Estudos para os
Estados Unidos.Convênio com; Universityof

Rhode Island.Brown University,Antioch
College, Universityof Mississipi.University



·A QUE NUNCA FOI PURA
MARIA DA GLORIA
EM VICIOSA DESGRAÇA
E MARIA VETURIA
TODAS TREs PROSTITUTAS.

~AQUI MORAM: MARIA PUREZA
A QUE NUNCA FOI CASTA
MARIA DA GLORIA
EM DESDENHOSA DESGRAÇA
E MARIA VETURIA
TOD'AS TRES PROSTITUTAS.

AQUI MORAM: MARIA PUREZA
NUMA VIDA DE "MÁCULAS"
MARIA DA GLORIA
EM DEPRIMENTE DESGRAÇA
E MARIA VETURIA
TOD'AS TREs PROSTITUTAS.
Simão Dias 28/12/77' -•..•.._.

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

OS JOVENS NAMORADOS
(Paulo)

Se nao existisse jardim,
o que seria de mim?
Assim diz o Beija-Flor.
Certamente não provaria
o seu delicioso sabor.

Mas como a natureza
Me dá toda certeza
De que possue uma flor,
Por isso vôo seguro
Por que existe o amor.

Um dia ambos se encontraram
Olharam e se admiraram
E se desejaram com muito ardor
E nos braços um do outro
Se atiraram com todo amor.

Simão Dias 10/02/79

t,

Viola rebelde
viola ~s 1~i5
que aprisionam
meu canto.
Vai em busca
de outros cantos
noutros cantos.
Vai buscar
as cançoes
que nao se deve cantar.
Vai buscar
a revolta escondida
pelo mê do ,
Vai destapar
as bocas ansiosas
por falar.
Vai arrancar
a máscara dos hipócritas.
Vai buscar. , .,.os' ersos dos poetas maldi tos.
Vai buscar ..'

." -..•...•.
o sonho dos utópicos.
Vai e traga
os que estão no exílio.
Vai. Depois vem
para que tuas cordas
anunciem o nascer
duma nova era.

•. .'

Aju, 21/0 7/78
X:LLL~: X: X: X:LX~: X: X: X: X: X: X: X:

CURSOS DE INGLÊS E IllEMão
Sistema Aucio- VisualDIDIER.

Salascom Ar acondicionadoe equipadascom
aparelhagem técnicaprópriapara o uso

do sistema.15 professôres,TODOS com cur-
sos comprovados de especializaçãonos

Estados Unidos.MODERNISSIMO LABORA·
TÓRIO DE L1NGUA "SONY" UNICO

EM TODO O NORTE DO PAís.
Certificadosao fim de cada estágiodo curso.

Programa de Bôlsas de Estudos para os
Estados Unidos. Convênio com; Universityof

Rhode Island.Brown University,Antioch
College, Universityof Mississipi.University

of Florida,Universityof Wisconsin.
INSTITUTO CANADÁ
Av. Gonçalo Rollemberg, 33

BAIRRO SÃO JOSÉ - ARACAJU - SERGIPE


