
É com grande alegria que a Academia Gloriense de Letras tem a honra 

de apresentar a 3ª Edição do “Boletim AGL”, cujo objetivo é 

demonstrar as ações desenvolvidas de modo coletivo e individual ao 

longo dos três últimos meses (julho, agosto e setembro). Convidamos 

você a desbravar esta edição. 

  APRESENTAÇÃO 

JULHO 

08/07— Pelo Instagram @isisdapenha_, aconteceu 

o lançamento do livro "Quando a Palavra Fere 

Estruturas—Violência linguística" da cordelista e 

pesquisadora Isis da Penha, Membro do MVL, que 

contou com a mediação do Prof. Jorge Henrique, 

Membro Fundador da AGL. 

 
 

 

 

16/07— Aconteceu o Lançamento das 

obras contempladas pela Lei Aldir Blanc: 

Páginas, a vida em poesia, Vidas sem 

preconceito e O florescer das letras. O 

evento aconteceu no Espaço Cultural 

da FUNCAP no Shopping Riomar  

 

 

18/07 — O Leia Mulheres Glória abordou a obra 

"Quando a Palavra Fere Estruturas—Violência 

linguística" da cordelista e pesquisadora Isis da 

Penha, com a mediação da Profa. Iasmim Ferreira, 

Membro Efetivo da AGL. 

 

 

 

 

26/07— Pelo Canal da AGL no Youtube, 

aconteceu o lançamento do livro "Entre Olhares 

Poéticos" da escritora Fernanda Souza, Membro do 

MVL, que contou com a mediação do Prof. Lucas 

Lamonier, Membro Efetivo da AGL. 
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11/08 — Lançamento do primeiro livro autoral e científico da acadêmica 

Iasmim Ferreira: Aquarelas Machadianas: pincéis luciânicos, cores 

brasileiras, fruto do mestrado. 

 

11/08 — Os acadêmicos Leunira Batista e Lucas  

Lamonier participaram da novena festiva em honra  

à Padroeira N. Sra. da Glória. Todos os anos a  
AGL é convidada a integrar o grupo de  

patrocinadores da Noite dos Estudantes que reuni  

todas as instituições educacionais da cidade. 

 

 

 

 

 

12/08 — A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura 

(Seduc), na programação alusiva ao centenário do educador Paulo Freire 

no canal do YouTube Educação Sergipe realizou o encontro virtual com 

o tema "Paulo Freire em tempos de Esperança", sob a condução do 

professor convidado Alder Júlio Ferreira Calado, da Faculdade de 

Filosofia Ciências e Letras de Caruaru (Fafica), e mediação do professor 

Carlos Alexandre Nascimento Aragão, 

presidente da AGL. 

 

 

25/08 — O acadêmico Euvaldo Lima participou do Momento Artístico 

da Instituição Beneficente Emmanuel, apresentado por  Josenaide 

Magalhães. 

 

 

 

 

25/08 — Membros da Academia Gloriense de 

Letras e do Movimento Via Láctea 

participaram do programa Sala de Reboco da 

TV SERIGY apresentado pelo escritor e 

filósofo Luís Laércio.  

AGOSTO 
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31/07—Na Câmara Municipal de N. Sra. da 

Glória, com transmissão pelo Canal “Um 

Amontoado de versos” no Youtube, 

aconteceu o lançamento do livro "Duas 

faces de mim" da cordelista Emilly Barreto, 

membro do MVL. 
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28/08 — Aconteceu o VII SALS. Foi uma 

tarde enriquecedora para todos/todas 

nós,  refletindo sobre o papel da 

Literatura escrita por mulheres 

sergipanas e o papel dessa escrita na 

sociedade brasileira. Passear pelo 

universo da escrita de Gizelda Moraes, 

ouvindo o som dos agogôs que 

romperam barreiras, e a força da palavra 

proferida pelo acadêmico Wagner Lemos 

(ASC), visualizar o olhar social de Núbia 

Marques, a partir da fala do acadêmico Gustavo Aragão (ALA), ladeados pela acadêmica Jane 

Nascimento (ASL) que fez uma mediação precisa e significativa. Embarcar na trajetória da escrita de 

mulheres sergipanas junto com a acadêmica Jane Guimarães (ASE) e perceber o quanto à escrita de 

mulheres vem se intensificando em nosso estado. Saborear o modo como a jovem escritora 

sergipana Taylane Cruz apresenta ao/à seu/sua leitor/leitora a pele da palavra que se impregna na 

nossa pele, por meio da ótica analítica da acadêmica Iasmim Ferreira (AGL), mediadas pela 

acadêmica Egicyane Lisboa (ACLAS) que reforçou a necessidade de pensarmos o agora com 

grandes perspectivas para o amanhã. 

O SALS a cada edição nos traz 

novas reflexões e fortalece os laços 

das agremiações. Estendemos os 

agradecimentos aos/às palestrantes 

e mediadoras. Precisamos ler as 

obras das mulheres sergipanas/

brasileiras para tornarmos visíveis 

ainda mais sua escrita. Esperamos 
todos/todas no VIII SALS em 27 de 

agosto de 2022. Vida longa ao SALS! 

Vida longa às Academias Literárias 

de Sergipe!   
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SETEMBRO  

09/09 — O vice-presidente da Academia 

Gloriense de Letras (AGL), Lucas Lamonier,  foi 

recebido pela Prefeita do Município, Luana 

Oliveira, em conjunto com a Diretora do 

Departamento de Cultura, Miriam Amaral, no 

prédio da Biblioteca Municipal Professor Manuel 

Cardoso dos Reis, para confirmar o apoio do 

poder público municipal a FLIG 2021.   

 

 

 

17/09 - O vice-presidente da Academia Gloriense de Letras 

(AGL), Lucas Lamonier, participou de bate-papo com os 

organizadores da Feira do Livro de Itabaiana sobre a Lei Aldir 

Blanc e a publicação de livros em Sergipe, e na oportunidade, 
Emilly Barreto, do MVL, lançou seu livro na I Feira do Livro de 

Itabaiana (virtual). 
 

 

 

 

 

 

 

21/09 - Aconteceu no auditório da Praça da 

Juventude, a cerimônia de formalização e posse dos 

membros do Conselho Municipal de Cultura 

(COMCULT), promovido pela Secretaria Municipal 

de Educação e Cultura, através do Departamento de 

Cultura. O vice-presidente da Academia Gloriense de 

Letras (AGL), Lucas Lamonier, foi eleito, por 

unanimidade, como Vice-presidente do COMCULT. 

  
 

 

 

24/09 - O Prof. Jorge Henrique (AGL), a cordelista Emilly  

Barreto (MVL) e a Diretora de Cultural Mirial Amaral (MVL)  

participaram da Live “Glória: poesia e história”, apresentada  

pelo comunicador Paulo Pereira e organizada pelo  

Departamento de Cultura da Prefeitura Municipal. 
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26/09 - O Presidente Carlos Alexandre e o vice-presidente  

Lucas Lamonier participaram das comemorações alusivas aos 93  

anos de Emancipação Política da Capital do Sertão, promovidas  

pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Na  

oportunidade foi apresentado o mascote da FILG. 

 

 

 

 
26/09 - Na Biblioteca Municipal Prof. Manoel Cardoso dos Reis,  

Nossa Senhora da Glória/SE, a Academia Gloriense de Letras realizou  

o VII Encontro Gloriense de Escritores e Leitores - EGEL e o  

lançamento da antologia "Letras de ESPERANÇA na GLÓRIA do  

SERTÃO". 

 

 



 
Todas as quartas-

feiras, às 20h , no 

Canal da Academia 

Gloriense de Letras 

no Youtube.  

   AGENDA 

Quinzenalmente, as 

sextas-feiras, às 19h , 

no Canal da AGL no 

Youtube.  


