
É com grande alegria que a Academia Gloriense de Letras tem a honra de 
apresentar a 2ª Edição do “Boletim AGL”, cujo objetivo é demonstrar as 
ações desenvolvidas de modo coletivo e individual ao longo dos três 
últimos meses (abril, maio e junho). Convidamos você a desbravar esta 
edição. 

  APRESENTAÇÃO 

   ABRIL 

15/04— Pelo Canal da AGL no Youtube, aconteceu o 
lançamento do livro "Contos que a leitura escreveu" 
do acadêmico Leosmar Simplício da Silva, 
contemplado no Edital de Premiação da Lei Aldir 
Blanc da Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
de N. Sra. da Glória. 

 
 
21/04 — No Dia Nacional do Livro 
Infantil, Rogério Fernandes Lemes, 
Membro Correspondente da AGL, 
lançou mais dois livros de sua 
coleção. 
 
 
 

22/04—Pelo Canal da AGL no Youtube, aconteceu o 
lançamento do livro "Faces - diversas imagens 
poéticas" do acadêmico André Luis Santos, 
contemplado no Edital de Publicações da Lei Aldir 
Blanc, promovido pela FUNCAP. 

 
23/04—Projeto "Levando palavras de 
alegria em tempo de pandemia". A 
Trupe da Alegria, coordenada pela 
Profa. Teresa, membro do Movimento 
Via Láctea, encantou a manhã de 
muitos glorienses no Dia Mundial do 
Livro. Compartilhar palavras de 
esperança e amor em tempos difíceis 
nos encoraja a não desanimar.  
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08/05—Aconteceu a live “Arte de 
ser mãe”, organizada por Miriam 
Amaral, Diretora de Cultura e 
Membro do MVL. Com Mediação 
de Emilly Barreto (MVL) e 
participação de Euvaldo Lima 
(AGL), Leosmar Simplício (AGL) e 
Mestre de Capoeira Gerôncio 
Alves. 

 
 
 
17/05—Aconteceu a live “FAÇA BONITO! Proteja nossas 
crianças e adolescentes!” - Os reflexos do abuso sexual  na vida 
das crianças  e adolescentes. Promovida pela Escola Estadual 
Pe. Leon Gregório, tendo como mediadora a gestora Glaucia 
Pamela (AGL) e participação da Psicóloga do CREAS - Débora 
Catarine. 
 
 

19/05—A acadêmica Gileide Barbosa participou do 
Clube de Leitura Papos e Livros. 

MAIO 

Página 2 Boletim AGL 

28/04—Os irmãos Camila Lamonier e Lucas Lamonier, lançaram na 

noite desta quarta-feira, 28 de abril, o livro de “Gianna Beretta Molla, 

Mulher, mãe e Santa”. A obra relata os principais aspectos da vida de 

uma santa dos dias de hoje, abordando toda a sua dedicação e serviço 

em favor da vida e sua confiança na providência divina. Atos que 

foram essenciais para os primeiros passos para alcançar a santidade.   

 

30/04—Isis da Penha, do Movimento Cultural Via Láctea,  foi 

agraciada com o Prêmio Acadêmica Ilma Mendes Fontes de 

Reconhecimento Cultural - edição 2021, da Academia de Letras de 

Aracaju. 
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20/05— A Academia Gloriense de Letras promoveu o lançamento do livro 
"Páginas - a vida em poesia" da escritora e jornalista Egicyane Lisboa. A 
obra foi contemplada pela Lei Aldir Blanc, no Edital de Literatura 
promovido pela FUNCAP. 
 
 
 
 

22/05—A Academia Gloriense de Letras (AGL), às 14h, 
virtualmente, com transmissão pelo canal da Academia 
no YouTube, realizou o V Encontro de Jovens Escritores 
do Alto Sertão Sergipano (V EJEASS), cujo tema foi 
“Literatura em Ambientes Virtuais”. O evento teve como 
objetivo promover um espaço de interação entre os 
jovens escritores e os mais experientes com o intuito de 
trocarem saberes, aproximando o universo cultural e 
literário da sociedade e também das instituições que promovem tais ações. Sua primeira 
edição foi em 2017. Nesse sentido, a AGL convida a todos (as) jovens e demais escritores a 
participarem deste evento que só vem engrandecer o cenário literário do sertão e demais 
regiões do nosso estado.  

 
24/05—Aconteceu o Sarau do Sertão - "As glórias de Glória". 
Poesia, prosa, cordel, contação de história e bate-papo 
cultural no Dia Nacional do Café. O evento foi organizado 
pelo acadêmico Lucas Lamonier, contemplado pela Lei 
Aldir Blanc, no Edital de Premiação da Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura de Nossa Senhora da Glória. 
 

26/05 — O Cordel em Movimento chegou ao recanto poético 
sergipano, reunindo três expoentes da arte cordeliana, Izabel 
Nascimento, Isis da Penha e Jorge Henrique, abordando a temática, 
bastante atual em nosso universo: Violência simbólica e resistência 
real no cordel. Organização do Ponto de Memória Estação do 
Cordel, com a curadoria do escritor Aderaldo Luciano. 
 

 
28/05— Aconteceu a 1ª edição virtual do Quiosque Educativo “A 
capital do sertão e eu”, transmitido pelo canal da Academia 
Gloriense de Letras, no Youtube. Escritores, profissionais e artistas 
compartilharam seus sentimento e vivências em N. Sra. da Glória. 
O evento contou com o apoio do Governo Federal, por meio do 
Ministério do Turismo e Secretaria Especial de Cultura, sendo 
contemplado pela Lei Aldir Blanc, no Edital de Premiação da 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Nossa Senhora da 
Glória e teve como promotora cultural a Assistente Social Gicélia 
Andrade.  
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01/06—Lançamento do Edital para a VII Antologia do EGEL. 

   Junho 

 
28/05 — Aconteceu a Live Show + show de talentos 
Romeu e Julieta, da Entreolhares Studium de danças, 
transmitido pelo canal do Youtube Lizzy Melo e pelo 
Instagram @lizzymelo, promovido por Lizzy Melo, 
Presidente do Movimento Cultural Via Láctea.  
 

 

 

 

 

28 e 29/05—Membros da AGL 
participaram do 2º D Pascoal 
Cultura e Artes de Japoatã. 

 

 

 

 

 

 

 

 

28/05—Membros da AGL tomaram posse na Academia 
municipalista de Sergipe, a primeira academia virtual do 
Estado. 

https://www.instagram.com/lizzymelo/
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18/06 — Isis da Penha (MVL) protagonizou um batendo um 
papo com a Emilly Barreto (MVL) sobre o cordel como 
instrumento de transformação. Na ocasião as jovens cordelistas 
deram um foco  maior para o cordel na sala de aula e falaram 
sobre as suas obras. 
 
 

 
 
20/06 — O Leia Mulheres Glória organizou mais um encontro 
virtual marcado com um grande talento sergipano, a cordelista 
Emilly Barreto que apresentou seu cordel “Lampião Herói ou 
Vilão?”.  
 
 
 

 
 
22/06 — Aconteceu a live “Papo Arretado Literatura e música 
num fuxico só”. A live integrou a programação de Lives 
Juninas, organizada pela Diretora de Cultura Miriam Amaral 
(MVL), com o intuído de promover os artistas contemplados 
pela Lei Aldir Blanc. Contou como mediação do acadêmico 
Lucas Lamonier (AGL) e participação de Ancelmo Santana 
(AGL), André Luis (AGL), Fernanda Sousa (MVL) e Ana 
Cristina. 
 
 
 
22/06 — Lançamento da obra em comemoração aos 10 anos da Editora Artner “O melhor 
de cada um de nós” que contém textos de membros da AGL. 



 
Todas as quartas-
feiras, as 20h , no 

Canal da Academia 
Gloriense de Letras 

no Youtube.  

   AGENDA 

Quinzenalmente, as 
sextas-feiras, as 19h , 
no Canal da AGL no 

Youtube.  


