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Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipisc-
ing elit. Curabitur facilisis 
nisi eget quam suscipit 
tincidunt. Praesent sit amet 
nunc ac mauris fringilla 
mollis sed eu neque. Morbi 
sodales malesuada nunc, 
et porta libero malesuada 
in. Ut scelerisque rhoncus 
purus feugiat egestas. Morbi 
accumsan facilisis ipsum, 
ut elementum nibh blandit 
vitae. Vivamus lectus nisl, 
ornare ac sodales nec, vesti-
bulum interdum augue. Cras 
vitae justo metus. Nulla sed 
mi ut lectus luctus tempus 
ut in lectus. Nam quis arcu 
id eros pharetra laoreet. 
Vestibulum vel ullamcorper 
ante. Proin semper odio vel 
justo placerat ornare. Class 
aptent taciti sociosqu ad 
litora torquent per conu-
bia nostra, per inceptos 
himenaeos. Sed pulvinar 
lobortis condimentum. 

Donec pretium ultrices felis, 
ut venenatis arcu convallis ut. 
Suspendisse eleifend rhoncus 
ornare. In pellentesque, sa-
pien non auctor pulvinar, orci 
magna dignissim mauris, vel 
fermentum odio neque a dui. 
Integer volutpat neque a nisl 
tempus sed ullamcorper nibh 
sagittis. Duis sodales risus vel 
ligula ultrices eu congue arcu 
ornare. Cras nec elementum 
risus. Curabitur sit amet 
pretium erat. 

Sed ultricies fringilla tempus. 
Morbi tortor libero, pretium 
vel placerat at, interdum sit 
amet lacus. Duis in mi est. 
Morbi eget nulla arcu, vel 
placerat sapien. Duis mattis 
diam arcu. In in nunc massa, 

lacus. Etiam nec mi eros. Sed 
laoreet lobortis erat, eget 
pulvinar tortor blandit quis. 
Donec eget nisi neque. Etiam 
leo dui, blandit id convallis 
sit amet, viverra id nisi. Nunc 
sit amet risus tellus. Mauris 
suscipit sapien vel nisi lacinia 
viverra. Nullam sodales, lectus 
sit amet convallis ullamcor-
per, urna sem facilisis urna, 
adipiscing blandit odio erat 
eget metus. Nulla vitae laoreet 
sapien. Fusce volutpat dolor 
et urna malesuada congue. 
Maecenas volutpat fermen-
tum vulputate. Donec urna 
eros, elementum in dignissim 
vitae, ornare ac metus. Nul-
lam vel lacus dui, suscipit 
vestibulum est. Praesent dui 
nunc, volutpat ac posuere sed, 
feugiat eget eros. Praesent 
ornare venenatis purus, eget 
cursus sem rutrum pretium. 
Nam luctus, purus elementum 
tempus volutpat, ligula enim 
commodo tortor, eu fermen-
tum tortor nibh a nulla. Sed 
congue urna vitae eros adipis-
cing molestie. Aenean pel-
lentesque nisl in lorem laoreet 
nec tincidunt lectus iaculis. 

Quisque sed massa id est 
tincidunt gravida. Cras 
tristique lectus pulvinar leo 
cursus consectetur eu ac 
augue. Suspendisse sagittis, 
urna non laoreet tristique, 
nisl enim suscipit arcu, 
eu interdum ante tortor 
hendrerit libero. Suspend-
isse rhoncus tellus non 
nisl interdum a rhoncus 
leo consequat. Integer at 
fringilla tellus. Quisque 
sapien orci, bibendum vitae 
rhoncus in, aliquam ac 
justo. Integer ac nisl ante. 
Vestibulum suscipit con-
dimentum aliquam. Cras 
porta pharetra euismod. 
Aliquam tristique, nulla nec 
congue varius, nibh libero 
viverra arcu, vel convallis mi 
urna eget libero. Praesent 
bibendum tempor ligula sed 
pharetra

O Projeto quis iaculis magna. Aliquam tris-
tique posuere eros, vitae aliquet 
libero pharetra et. Ut congue 
congue sodales. Curabitur in 
volutpat quam. Ut ultrices, nulla 
in vulputate mattis, ipsum turpis 
facilisis nunc, eget convallis ligula 
lacus eget nisi. Curabitur tempor 
lacus vel nisl interdum sit amet 
elementum nulla tincidunt. 

Nullam id eros in eros pulvinar 
eleifend. Nullam convallis dig-
nissim eros, nec fringilla ligula 
tincidunt sed. Maecenas et eros et 
nunc interdum euismod non vitae 
mi. Quisque lobortis sapien vitae 
sem aliquam eget fermentum 
quam ultrices. Cras malesuada 
justo non magna laoreet nec hen-
drerit magna aliquam. Aliquam 
erat volutpat. Vestibulum viverra 
lorem id sapien hendrerit sit amet 
rhoncus justo sagittis. Ut sem 
diam, pretium nec cursus sit amet, 
suscipit id magna. Etiam vehicula 
metus a est tempor aliquam. Cras 
et felis tincidunt odio ornare 
gravida ut ut mauris. 

Sed tellus risus, consectetur eu 
egestas sit amet, viverra non 
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Água

Elemento incolor,  
inodoro e insípido, 
quando preso num  
laboratório de química. 
Fora dele, é o território 
imemorial onde  
os jacarés reinam.



Jacaré. Rio Miranda,  
Pantanal Matogrossense, MS.



Arco-íris

Também conhecido como 
Arco da Chuva, Arco de 
Deus, ou Arco da Velha,  
é uma especie de Arco do 
Triunfo feito de materiais 
quase abstratos e que  
celebra a vitória dos que  
puderam viver mais um dia. 



Arco-íris no Sertão Baiano.



Atalaia

Aquele que vigia, que  
observa atentamente, 
quase sem piscar.



Coruja. Praia de Boissucanga,  
litoral norte de São Paulo.



Belo

Lugar onde a beleza  
chegou, se arranchou  
e não há mais jeito  
de mandá-la embora.



Serra do Curral.  
Belo Horizonte, MG.



Bem-te-vi

Ave da família dos  
tiranídeos, presente  
em todo o território  
brasileiro. Seja terra,  
no ar ou no mar, aonde 
quer você esteja,  
um bem-te-vi também  
já passou por lá.



Açude de Itans, RN.



Branco

O que tem a cor da cal, 
do leite, da lua, da  
nuvem, da neve  
recém-caída em um  
lugar muito longe daqui.



Igreja Matriz. Caiacó, RN.



Calor

Temperatura elevada  
do ar, da atmosfera  
ambiente, provocando  
a aceleração da circulação 
do sangue e gerando uma 
sensação de preguiça que 
chega a impedir a prática 
do nobre esporte bretão.



Açude Caxitoré.  
Pentecoste, CE.



Casa

Lar, teto, morada.  
Onde o homem pode 
ficar a salvo de outros 
homens e nesse lugar 
fazer seu fogo. 



Palafitas em Manaus, AM.



Compadre

Indivíduo que convive 
com outro e que  
mantém relações de  
amizade, companhia.  
Companheiro, amigo  
de fé, irmão, camarada.



Simbiose. Sertão de Alagoas.



Dupla

Dobradinha, duo,  
dueto, tabelinha,  
Alvarenga e Ranchinho, 
Pelé e Coutinho,  
Rio Negro e Solimões.



Pica-paus. Sertão  
do Piavú, praia de  
Camburi, litoral norte  
de São Paulo.



Encontro

Atitude premeditada  
ou imprevisível que  
faz chegar um ente  
diante do outro.  
Em alguns encontros, 
não há uma mistura,  
e sim um estar junto, 
mas sem perder uma 
gota de sua identidade.



Encontro dos Rios  
Negro e Solimões, AM.



Estrada

Linha reta, curva  
ou ziguezagueante  
que une, com ou sem 
poeira, dois pedacinhos 
de Brasil.



Estrada rural na região 
de Boa Vista, RR.



Flamengo

Misto de time de  
futebol e religião  
não-oficial que reúne 
35 milhões de fiéis,  
de norte a sul



Pai e filho selando  
um cavalo no município  
de Resende Costa.  
Estrada Real, MG.



Fugir  

Escapar, abandonar,  
escoar, escapulir.  
A forma das nuvens 
foge. A água dos  
rios também.



Leito do Rio Canindé. 
Paramonti, CE.



Galho

Divisão ou subdivisão 
do caule das árvores  
ou arbustos. Braço, 
galha, ramo, renovo.  
Na ponta de um galho 
os presentes que só  
o verão sabe dar.



Cajueiro. Região de 
Campina Grande, PB.



Horizonte

Linha lá longe que mostra  
o limite de onde nossa vista 
alcança. E é só lá, nesse  
lugar, que o céu se encontra 
com a terra ou com o mar.



Plantação de trigo. 
Região de Bagé, RS.



Márcia Zoet  
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José Santos 
é mineiro, mas vive em São Paulo 
desde 1991, ano em que publicou, 
com o poeta Knorr, Inspirinas - 
poemas em pílulas. Publicou vários  
livros de poemas, entre eles:  
O Casamento do Boitatá com a 
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Jonas, de 13 anos, A Casa do Fran-
quis Tem, pela editora FTD.
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