
1º Lugar 

Visita Domiciliar 

Dona Maria, seu José, dona Tereza 

À beleza de suas esperanças, sorrisos e contos 

Meus passos vão de encontro 

À tristeza de seus infortúnios, dores e lamentos 

Meus passos vão de encontro  

Meus passos seguem ao vento 

Do seu João a dúvida, de dona Beta o olhar 

O que não se desvela entre as paredes frias 

Se desvela no aquecido lar 

Do seu Bené, as preocupações  

De seu Raimundo, as enfermidades 

O que não se desvela entre as paredes frias 

Se desvela em humanidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2º Lugar 

Saúde: Socorro 

 

SOCORRO! 

ALGUÉM 

URGENTE 

DIGA 

EM QUE HOSPITAL 

 

SUA 

CABEÇA 

LEVOU A ISSO!: 

DE UM ANESTÉSICO VIRAR 

LEITE.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3ºLugar 

A sala vazia 

 

José, 

Maltratado, 

Sofrido, 

Abandonado... 

 

Já teve derrame, 

Da cadeira não saía, 

Cadeira que era 

Sua mais doce companhia... 

 

José lá estava 

No canto da sala, 

Idoso, esquecido... 

A filha entrava, 

O filho saía, 

E a sala de novo 

E sempre vazia, 

Vazia de gente, 

Vazia de amor... 



 

José, tão velhinho, 

Lá estava, ainda... 

A filha não via, 

O filho esquecia; 

Quando vinha o doutor, 

A família não ouvia 

E José, na cadeira, 

Da cadeira não saía... 

 

A dor de José 

Não doía na filha, 

O filho não via... 

A dor de José 

Não doía. 

 

E a vida, 

Tão longa, 

Infinita... 

A vida sozinha 

Na cadeira, esquecida, 

José não queria. 

Não, José não queria mais 



Essa vida. 

 

José acordou 

Viu a sala, vazia, 

Viu a filha e o filho, 

Reclamou prá si mesmo 

Da dor que sentia 

E morreu de infarto 

Na manhã tão bonita... 

Morreu e deixou 

A sala vazia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4º Lugar 

Poesia: Carnaval da Prevenção. 

Autora: Elenita Feitoza de Souza. 

Neste carnaval  brinque até levantar poeira, 

Coloque a camisinha para não fazer besteira, 

Cuidado! cuidado! 

Brincar sem camisinha corre risco é complicado!!! 

Vamos brincar até o sol raiar. 

Brincar sem camisinha meu amor não dá! 

 

É melhor Prevenir do que remediar, 

Cuidado! cuidado! 

Brincar sem camisinha corre risco é complicado!!! 

 

 

 


