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Nascido em Pelotas, no dia 21 de julho de 1940, foi para o Alegrete com 4 anos, onde começou sua trajetória na
literatura e aprendeu e gostou das lides campeiras. Embora sua formação seja voltada ao setor agropastoril, tanto
que cursou a Faculdade de Engenharia Veterinária da UFRGS, realizando na sequência cursos de aperfeiçoamento
na França e Alemanha, sua atenção e pendores sempre tiveram um foco voltado à escrita literária, aos anseios
humanistas, à pesquisa e ao ensino. Durante seu curso de Veterinária, Alcy José de Vargas Cheuiche começou a
acompanhar a agenda cultural da Porto Alegre do final da década de 50, começo de 60.

 Prova do seu interesse pela cultura e letras, foi o fato de criar uma coluna semanal no Correio do Povo, as famosas
Cartas de Paris, que enviava ao jornal, relatando vivências ou fatos relevantes ocorridos nas cidades as quais vivia.
Seus conhecimentos no setor agropecuário o levaram, mais tarde, a ser convidado para lecionar na Escola de
Veterinária de Alfort na França, pais que ele morou mais de uma vez, de onde retornou em 1980, fixando sua vida
na capital gaúcha, onde sempre voltava das suas idas e vindas e  atuava e atua na área literária e cultural.

Mas foi no período em que estudava na Alemanha que escreveu o seu primeiro romance, O Gato e a Revolução,
publicado pela editora Sulina e lançado na 13ª Feira do Livro de Porto Alegre, em 1967. A obra acabou tendo essa
primeira edição recolhida pela ditadura militar, que processou o autor.

A obra de Alcy Cheuiche, como um dos mais importantes escritores e literatos brasileiro, atravessou fronteiras e
oceanos, por conta de seus livros que nos legaram contos, romances, poesias, peças teatrais e declamação em
diversos idiomas. A história sempre esteve no imaginário do escritor, o que resultou em muitas obras voltadas às
questões históricas, em especial do Rio Grande do Sul e seus movimentos e revoluções. Romance dos Sete Povos
das Missões - Sepé Tiaraju, é obra inestimável que tem ilustração do fotógrafo Leonid Streliaev e está publicada nos
idiomas: Português e Alemão. Em João Cândido, gaúcho de Encruzilhada do Sul, que ficou conhecido  como líder
da Revolta da Chibata, em 1910, Alcy Cheúiche restabelece o tema, numa obra literária de grande valor. O líder da
Revolta da Chibata foi, finalmente, consagrado na letra Mestre Sala dos Mares, de João Bosco, e ganhou o mundo
na voz de Elis Regina, como o Almirante Negro, trocado par Navegante Negro, devido a imposição da ditadura. A
vida e profícua obra do ambientalista José Lutzenberger –  este também um grande de nosso tempo, em sua busca
de respeito à Mãe Terra -  é outra obra prima, da mesma forma que o do romance histórico e premiado Nos Céus
de Paris - Romance da vida de Santos Dumont. Tem ainda, Otávio Correa, o herói civil dos Dezoito do Forte de
Copacabana, entre tantos outros que desenham as lutas e personagens de tantas revoluções gaúchas e brasileiras.

        Nem só na história se inspira o autor. Os livros Ana Sem Terra e o Mestiço de São Borja, um livro ecológico
de Alcy, foram e são mais referências no imenso trabalho desse autor que tem no regionalismo um elemento de
inspiração, ampliando a temática para questões sociais e ambientais.

Sempre com o foco na Literatura – sem medo de possível concorrência -Alcy Cheuiche promove Oficinas Literárias
nas quais estimula e dá oportunidade para muitos que querem escrever e precisam de um "empurrão de qualidade".
Como resultado desse trabalho, o escritor viu seus discípulos brilharem com a saga missioneira Esta Tierra Tiene



Dueño/Esta Terra tem Dono/Co yvy oguereco yara, contos em Espanhol, Português e Guarani, resultado dos
escritos de 33 alunos de uma oficina literária promovida pelo SindBancário.  Ainda fruto das oficinas, Cheuiche um
livro sobre a Legalidade, com textos incríveis, pois cada personagem (no caso o escritor) parte de sua própria
experiência ou vivência. Uma obra rara!

Foi patrono da 52ª Feira do Livro de Porto Alegre, tem vários prêmios literários.

Foi presidente do Instituto Estadual do Livro, resultando na produção de muitas obras de diversos autores que ali
encontraram espaço para suas publicações.

É membro vitalício da Academia Rio-Grandense de Letras e sócio fundador da Associação Gaúcha de Escritores.
Em 1997, foi empossado na Academia Brasileira de Medicina Veterinária, com sede no Rio de Janeiro.

 Diante da longa e inestimável contribuição deste brasileiro, gaúcho pelotense/alegretense à cultura gaúcha e
brasileira, submeto a essa Casa Legislativa a proposta de honrá-lo com o título de Cidadão  de Porto Alegre, a
cidade que ele escolheu para morar.

 

Com base no exposto, peço o apoio dos Nobres Colegas para que possamos homenagear esta cidadã ímpar da
nossa capital.

 

Vereador Pedro Ruas 

Líder da Bancada do Psol

 

 

PROJETO DE LEI

 

                                                                             Concede o Título de Cidadão de Porto Alegre ao Alcy José de
Vargas Cheuiche

                                                       

 

                                                    Art. 1 º Fica concedido o Título de Cidadão de Porto Alegre ao Alcy Cheuiche. 
                                               

 Art.2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.                                   

Documento assinado eletronicamente por Pedro Luiz Fagundes Ruas, Vereador(a), em
30/03/2022, às 16:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0360938 e o código CRC 23FEAAFA.
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