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AVL RECEBEU TRÊS NOVOS MEMBROS EM
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15 / 08 / 2015

    Em concorrida e inesquecível noite de posse, a AVL – Academia

Volta-redondense Letras, fundada em 2005, empossou seus mais novos

membros:  Jean  Carlos  Gomes,  Aline  Reis  e  José  Huguenin,

completando assim seu quadro de 35 acadêmicos. 

   A solenidade aconteceu nas dependências do GACEMSS II, dezenas

de pessoas foram prestigiar e dar boas vindas aos novos membros da

instituição. 

   Depois de compor a mesa e ouvirem os hinos: Nacional e de VR,

os novos acadêmicos foram chamados para a posse, que constituiu de

recebimento das mãos de seus padrinhos e madrinhas, do diploma e

da estola; juntos fizeram o Compromisso Acadêmico e a reverência à

bandeira da AVL.

    Já empossado, o acadêmico, José Huguenin discursou em nome dos

demais,  fazendo  uma  fala  te  puro  brilhantismo  e  de  grande

exaltação a inúmeros pontos pertinentes a esse momento histórico

para  as  letras  da  cidade  do  aço.  O  nobre  confrade  fez  a

apresentação do site da Academia, http://avl.org.br

   Ao final a apresentação do poema Chaminé, da acadêmica Nelita

Teixeira, pelos alunos da profª de teatro e acadêmica Stael de

Oliveira.  O  encerramento  foi  com  um  delicioso  coquetel  e

confraternização entre as cerca de cem pessoas que ali estiveram

dividindo e sentindo um pouco da alegria dos novos acadêmicos pela

importância  da  conquista,  resultante  da  dedicação  pelo  gosto,

produção e disseminação da literatura. 
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A PRIMEIRA CADEIRA A RECEBER A NOSSA ATENÇÃO É DE NÚMERO 29,

QUE TEVE COMO OCUPANTE O POETA JAIR GOMES DA SILVA

   O poeta Jair Gomes da Silva, falecido em dezembro de 2012 é um

guerreiro  nascido  no  interior  de  Minas  Gerais,  que  precisou

trabalhar desde muito cedo. Assim, veio para Volta Redonda e aqui

conseguiu  estudar,  casou-se,  teve  quatro  filhos  e,  incentivado

pela esposa iniciou na poesia e não parou mais. Logo conquistou o

reconhecimento, ingressou no Grêmio Literário de Autores Novos de

Volta Redonda, participou de diversas coletâneas organizadas pelo

GLAN e ele mesmo foi organizador de duas coletâneas na entidade,

mantendo-se em atividade desde a década de 80.

   Foi  premiado  no  1º  Concurso  de  Poesia  do  Projeto  “Volta

Redonda,  sua  história,  nossa  História”,  recebeu  distinção

municipal  pela  significativa  contribuição  ao  desenvolvimento

cultural do município e o certificado francês de autenticidade,

conferido a sua poesia “Águia Negra Guerreira”.

O Poeta Jair Gomes da Silva ocupou a cadeira 29 da Academia Volta-

redondense de Letras desde a sua fundação, em 2005.  

ATUAL OCUPANTE DA CADEIRA NÚMERO 29, JEAN CARLOS GOMES

   O poeta Jean Carlos Gomes nasceu em Volta Redonda, onde mora e

trabalha. Dedicado à produção e divulgação da poesia, aos 35 anos,

conta com uma notável atuação, desde o lançamento de seu primeiro

livro em 1998, Bolas de Sabão, de sonetos e poemas, em parceria

com Pedro Viana Filho, premiado escritor de saudosa memória. É

poeta, editor, filatelista, é membro das Academias Barra-mansense

de Letras, de História, Academia Evangélica de Letras do Brasil e

da Academia de Artes e Ciências e Letras do Brasil. Já recebeu

inúmeras distinções culturais. Em 2008 lançou o livro de poesias
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Cardápio Poético, que teve a segunda edição patrocinada pela Lei

de  Incentivo  à  Cultura  de  Volta  Redonda.  É  o  idealizador  das

Antologias Poéticas de Diversos Autores – Vozes de Aço, já no 16º

volume e das Coletâneas Século XXI, no 5º volume. 

   É o titular da PoeArt Editora, que recentemente editou seu

trigésimo livro, resultante do 1º Concurso Nacional Viagem pela

Escrita, com merecida homenagem ao professor, doutor e escritor

volta-redondense Pedro Albeirice. 

   Jean Carlos Gomes é Secretário Executivo do GREBAL, Grêmio

Barra-mansense  de  Letras,  colunista  deste  site  e  animador  do

movimento  literário  da  região.  Manifestamos  a  satisfação  da

Academia Volta-redondense de Letras em contar com a participação

desse insigne poeta e incansável divulgador da poesia, que passa a

ocupar a Cadeira número 29.

A SEGUNDA CADEIRA A SER PREENCHIDA É DE NÚMERO 18, ORIGINALMENTE

OCUPADA  PELA  ACADÊMICA  ENY  PINHEIRO.VEJA  SEUS  DADOS  JÁ  NESTE

SITE...

ATUAL OCUPANTE DA CADEIRA 18, ALINE REIS

   Aline Reis, nasceu em Brasília / DF, veio para Volta Redonda

com 1 ano, sendo criada pelo exímio leitor e ex-presidente do

Sindicato  dos  Metalúrgicos  de  Volta  Redonda  (1956),  Sr.  Nestor

Lima, seu pai-avô. Com ele, aprendeu a ser uma apreciadora da

leitura  e  formou-se  em  Letras  –  Português  e  Literaturas,  tem

especialização  em  Literaturas  de  Língua  Portuguesa  (Brasil,

Portugal e África), especialização em Literatura Infanto-juvenil e

é mestre em Literatura Brasileira, pela Universidade do Estado do

Rio de Janeiro (UERJ). Suas linhas de pesquisa na Literatura são

voltadas para o Infantil, o Feminino, o Erotismo, a Morte, o Medo
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como  recepção  estética  e,  muito  recentemente,  os  estudos  da

Psicanálise, com a presença do Duplo no fazer literário infantil,

de  Lygia  Bojunga  e  Lewis  Carrol;  tudo  em  consonância  com  a

Filosofia  e  a  Sociologia,  outras  vertentes  importantes  e

complementares às suas pesquisas. 

   É professora de Literatura, pesquisadora, tutora a distância,

membro do Núcleo Docente Estruturador (NDE) de uma das faculdades

em que leciona, em Volta Redonda. Lê poesias na poltrona, no banco

da praça, nos saraus e se apaixona por elas, mas a prosa é o

caminho que percorre. Escreveu Enzo, seu primeiro livro infantil.

Escreveu Contos  que  eu  conto e Ideias  avulsas,  este  último,  um

apanhado de míni contos. Esses míni contos estão sendo amarrados

em uma única leitura, um romance que ainda está tomando forma.  

Também se envereda a escrever um livro infanto-juvenil, que

ainda  está  em  fase  de  produção.  Participa  de  Congressos,

Simpósios,  Mesas-redondas,  Feiras  Literárias,  ministra  míni

cursos,  coordena  simpósios  em  Congressos,  debate  sobre  a

literatura infantil com um grupo de escritores e artistas do Rio

de Janeiro. É convidada do Instituto Oldemburg, no projeto “O Rio

de  Machado  de  Assis  e  seus  poemas”,  com  texto  e  discurso  de

abertura para a exposição sobre o referido escritor, em homenagem

aos 450 anos da cidade do Rio de Janeiro. Sua paixão é a leitura,

a  escrita  e  o  prazer  que  ela  proporciona,  além  da  pesquisa

literária. 

A TERCEIRA CADEIRA A SER EVIDENCIADA É DE NÚMERO 17,

CUJA PATRONESSE É A ACADÊMICA DORA DE ARAÚJO DA ROCHA E SILVA,

VEJA SEUS DADOS JÁ NESTE SITE...

ATUAL OCUPANTE DA CADEIRA 17, JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA HUGUENIN



A V L
Academia Volta-redondense de Letras

_______________________________________________________

    O Prof..José Augusto Oliveira Huguenin é natural de Santa Rita

da Floresta, Cantagalo, Estado do Rio. É casado com Juliane Yoneda

Huguenin e tem um filho, Davi Yoneda Huguenin.

   Bacharel em Física pela Universidade Federal Fluminense. É

Doutor em Física pela Universidade Federal Fluminense, com estágio

de doutorado no Laboratoire Kastler Brossel – Paris – França. É

professor  do  quadro  permanente,  um  dos  fundadores  e  primeiro

Diretor do Instituto de Ciências Exatas da Universidade da Federal

Fluminense em Volta Redonda – RJ, onde mora. Tem publicado dezenas

artigos científicos. 

   Escreve poesias desde a adolescência tendo recebido vários

prêmios literários com poesias e contos. É membro correspondente

da Academia de Letras do Brasil – Seccional Araraquara-SP e já

participou de nove antologias.

   Publicou o livro de poesias  Vintém; o livro de crônicas  De

manga  a  jiló  provei  na  terra  onde  me  batizei;  e  o  livro  de

divulgação científica “Estranhezas e mitos da Mecânica Quântica”.

Para  a  Academia  Volta-redondense  de  Letras  é  uma  honra  poder

contar com a participação luminar desse grande mestre.

 

 


