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JUSTIFICATIVA 
 

Zenilda Almeida de Lucena nasceu no primeiro mês do ano de 1970 no sertão 
da Paraíba, na cidade de Patos. Seus pais apreciadores de literatura, em especial o 
folheto de cordel, a inseriram no contexto poético desde os primeiros anos de vida. 
Foi alfabetizada muito cedo, aos dez anos já escrevia cartas por encomendas para 
parentes, vizinhos, e demais pessoas que não tinham acesso à leitura. 

 
Um poeta paraibano que residia na cidade de São José dos Campos tomou 

conhecimento de sua vocação para poemas e cartas, e resolveu escrever-lhe.  
Apaixonaram-se, perdidamente. Zenilda Lua, como lhe chamava Reginaldo, migrou 
para São José dos Campos com 22 anos de idade.   

 
Assistente Social e mãe de Brisa. Idealizou e realiza diversas atividades 

poéticas e culturais na cidade. O “Poesia no Prato”, sarau itinerante que agregava 
vários segmentos artísticos e difundia a literatura regional, por sete anos foi realizado 
em todas as praças e parques da cidade, bem como no Sesc, Casas de Cultura e 
Universidades. 

 
Participou efetivamente da implantação das salas de leitura nas escolas 

municipais da cidade, defendendo a inclusão de livros dos autores regionais em todas 
as salas; participou das edições do Festival da Mantiqueira – Diálogo com a Literatura 
- feira literária que aconteceu no distrito de São Francisco Xavier e, atualmente, 
participa da Flim – Festa Litero-musical, do Parque Vicentina Aranha. 

 
Recebeu convite para ser membro da Academia Joseense de Letras; escreveu 

livros, tem poemas musicados, escreve para revistas eletrônicas, e com o apoio da 
ADCCTA implantou o projeto “Geladeiroteca” nos institutos do DCTA, um projeto de 
incentivo à leitura que conta com uma geladeira usada e customizada, cheia de livros 
para empréstimo livre. 

 
É voluntária em escolas e intuições sociais; declama poemas e fala sobre a 

importância de exercitar a leitura e o afeto diário. Participa de coletivos, e movimentos 
sociais em prol da vida, do meio ambiente, de justiça social e do estado de direito. 

 
É plantadora de árvores, ainda escreve cartas por encomendas. A cada dois 

anos, volta pra sua cidade de origem, a fim de rever suas gentes, e reavivar seu 
oxente. Estuda poesia e psicanálise. Sente saudade de Reginaldo Poeta, que faleceu 
de câncer no ano de 2014. É seguidora de Jesus Cristo de Nazaré. Ama São José 
dos Campos, e diz que ter amigos é uma vitória!  
 

Em função do exposto, nada mais justo que um título de cidadã a uma 
paraibana de coração joseense. 
 

Plenário Mário Scholz, 1º de outubro de 2019. 
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