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Lançamentos
Sobre a Illuminare
Seletivas p/ publicações
Talentos Literários
Poeta do Mês: Roberto Mello
Conto: Cela 9 / Fernando Nunes
Crônica: Atrasildo / Rô Mierling
Reportagem de Capa: Giovanne Steudel
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LANÇAMENTOS – EDITORA ILLUMINARE

Livro: PEDAÇOS DE MIM VOL I Microcontos Cruéis
Autor: Rô Mierling
Editora: Illuminare
Sinopse: Seletiva de microcontos de
terror, horror, suspense e ironia da
autora com seus convidados.
Lançamento: abril/maio de 2017
Vendas: romierling@gmail.com

Livro: PEDAÇOS DE MIM VOL II Microcontos Ecléticos
Autor: Fernando Nunes
Editora: Illuminare
Sinopse: Uma reunião de microcontos
nos mais diversos temas mostrando a
criatividade e a imaginação de um novo
talento literário nacional.
Lançamento: abril/maio de 2017
Vendas: fdemenezes01@yahoo.es
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Livro: Mulheres Fatais
Autores Selecionados:
Amélia Greier - Beatriz Andrade
Bruno Sérvulo - Cecilia Torres
Gustavo Cruz - Jefferson Terra
Narjara Oliveira - Perla de Castro
Regiane Lopes - Rô Mierling
Thaynara Melo - Viviane Dutra

Editora: Illuminare
Lançamento: Maio/2017
Sinopse: uma coletânea de contos
policiais tendo a mulher como foco
principal. Policiais, detetives, assassinas e
sedutoras. Mulheres no cenário do crime e
mistério.

Livro: Gritos de Revolta
Autores Selecionados:

Amélia Greier - Eloisa Alcântara
Gabriel Joerke - Jefferson Terra
Lana Gomes – Marcio Muniz
Marina Finatto – Rô Mierling
Valéria Figueiredo - Wallace William

Editora: Illuminare
Lançamento: Maio/2017
Sinopse: uma seleção de crônicas com
protestos sociais nos mais diversos
assuntos, dando voz a opinião de novos
talentos literários.
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Editora Illuminare - Brasil / Argentina
www.editorailluminare.com.br
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www.contos-e-letras.com.br

:: :: SOBRE :: ::
EDITORA ILLUMINARE
:: :: PUBLIQUE :: ::
SELETIVAS PARA PUBLICAÇÕES
A Illuminare abre seletivas periódicas
para publicações de contos, poesias e
crônicas. Através do selo editorial
Antologias Brasileiras, periodicamente a
editora lança livros temáticos abordando
amor, terror, drama, poesias, sonetos,
saudade, patriotismo, e muitos outros
temas.

PUBLIQUE CONOSCO
Romances – Poesias – Contos
Dramas – Fantasias – Terror
Policial – Suspense

VENHA CONHECER E PARTICIPAR
DESSAS SELETIVAS!
Acesse www.editorailluminare.com.br e
fique por dentro.
NOVAS SELETIVAS:
 Entre o bem e o mal
Contos de terror – horror – suspense
 Amores de um outono
Contos de amor e/ou paixão
 Era uma vez...
Contos, minicontos e microcontos de tema
livre
 Vida e Poesia
Poesia e sonetos – tema livre.

Diferenciais de Publicação Illuminare
 Divulgação Intensa
 Participação em Revistas Literárias
 Entrevistas e Vídeos
 Lançamento em Eventos Exclusivos
 Participação em publicações sem
custo
 Marketing Intenso para Vendas
 Projetos de Aprimoramento da
Escrita
 Destaques Internacionais
 Tradução para Espanhol
 Capas Exclusivas
 Diagramação Especial
 Assessoria Editorial e Literária
ENVIE SEU ORIGINAL!
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:: :: LANÇAMENTO ESPECIAL :: ::
Espinhos e Rosas – Histórias de Vidas
Antologia de contos bilíngues – Português e Espanhol
Editora Illuminare
Lançamento: 5 de maio – Buenos Aires – Argentina.
Coordenação da obra: Rô Mierling
Autores Selecionados:
Adilson Junior
Adnelson Campos
Alexandre Braoios
Beatriz Andrade
Bruno Sérvulo da Silva Matos
Carlos Asa
Fernando Nunes
Larissa Prado
Maria Guerreiro
Micheline Ramos
Tito Prates
Valéria Figueiredo
Valéria Gravino
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:: :: ENTREVISTA ESPECIAL :: ::
Autor: Giovanne Steudel
Entrevistador: Fale um pouco de
você.

Giovanne: Meu nome é Giovanne
Steudel, brasileiro, nascido em 25
de novembro de 1993 em Ponta
Grossa – PR, e desde sempre uma
criança enérgica e sonhando
acordado. Sempre tive curiosidade
por descobrir cada vez mais sobre o
mundo físico, e também bastante
fascínio acerca da filosofia inerente
aos relacionamentos humanos
inter- e intrapessoais. Mergulhando
sobre mim e analisando os meus
arredores sob ponto de vista quasiintrospectivo, comecei a escrever com aproximadamente 15 anos,
quando na segunda série do ensino médio. Desde então exerço a
criatividade e estudo a vida e a morte, a alegria e a tristeza, e demais
facetas duais do sentimento e do abstrato com meus ensaios em forma
de contos, poesias e – por que não? – romances. Minha graduação em
Engenharia de Materiais pela UEPG (Universidade Estadual de Ponta
Grossa), e mestrado em curso nesse mesmo curso e nessa mesma
instituição, me fornecem o ferramental técnico para que eu possa cada
vez mais mesclar o físico com o abstrato em minhas obras e atiçar a
criatividade nas pessoas. Tenho costume de apelar aos extremos em
minhas estórias e criar cenários surreais (e.g.: imortalidade, viagem no
Revista Contos & Letras

7

tempo, caos generalizado, etc.) para então investigar as hipotéticas
consequências que adviriam de tais situações bizarras que eu
arquitetara. Gosto de experimentar com as sonoridades das palavras,
com musicalidades poéticas em prosas e de variar estruturas de escrita
e de apresentação de ideias no decorrer de meus textos.
Gabolices à parte, eu acho que as pessoas me acham engraçado e
inteligente, pois é assim que eu me vejo – e não há nada de mal em
encontrar qualidades em si mesmo. Quando eu coloco uma meta na
mente, consigo vingá-la após várias toneladas de determinação.
Analisador e calculista, todavia ainda assim emocionado e
emocionável pela vida. De contos e poesias juntos já escrevi mais de
100, e de outros livros não publicados cerca de meia dúzia. Além do
português, possuo conhecimento amplo na língua inglesa e estou em
processo de aprendizado do alemão. Além de escrever, minhas outras
paixões são os jogos digitais em consoles de video games – uma arte
linda –, a música – inclusive, toco um pouco de guitarra –, a
matemática – apego-me às complexidades da vida – e, obviamente, a
leitura e literatura.
Entrevistador: Como veio a ideia de escrever?
Giovanne: Para falar a verdade eu não recordo exatamente qual foi o
estopim que me incendiou no imo o ímpeto de escrever. Na infância,
quando em torno dos 10 anos de vida, durante um período eu saia da
escola ao final da aula do dia e ia ao escritório do meu já falecido avô.
Lá eu ficava e esperava o horário certo do fim do seu expediente para
irmos embora, e muitas vezes eu ficava entediado e não sabia o que
fazer para gastar a minha energia e inspiração acumuladas, pois
sempre fui uma criança bastante hiperativa. Eis que tinha uma máquina
de datilografar no escritório, e foi aí que comecei a esboçar minha
primeira estória. Era bastante fantasiosa e muitas vezes bastante
detalhista, nascida da imaginação de um menino com brilho nos olhos
e alma quente. Simplesmente comecei a escrever o que vinha na
cabeça e fui vendo aonde isto chegaria. Nos dias seguintes elaborei
espécies primitivas de roteiros contendo listas de itens, personagens,
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capítulos e demais detalhes do enredo. Infelizmente perdi muitas
folhas dessa minha primeira aventura...
Um longo hiato literário então se passou na minha vida, pois depois
desse primeiro livro incompleto eu voltei a escrever em torno dos 15
anos, no segundo ano do ensino médio. Numa aula de gramática a
professora havia pedido para escrevermos um conto sobre
determinado tema. O tempo era limitado, pois deveríamos entregar o
trabalho até o final da aula, portanto não tive como elaborar muito a
escrita. Em casa naquele mesmo dia eu resolvi então lapidar o tal do
conto com mais tempo hábil e, sobretudo, com mais concentração e
paciência. Decidi criar um blog para publicar este conto e escrever
outros e logo eu já estava me experimentando nas poesias – primeiro
sem seguir métricas à risca e depois as obedecendo. Talvez a vontade
de escrever não tenha sido espontânea, porém gradual, desenvolvida
como uma semente transforma-se numa árvore. Com base nessa
premissa eu poderia dizer que o desejo de escrever talvez sempre tenha
existido como algo inerente à minha vida e que a traduz aos meus
leitores. Atualmente busco ser mais crítico a respeito de o que produzo;
penso e reflito muito cotidianamente em cima do que eu já escrevi e
do que pretendo escrever, para assim entender melhor as ideias que
transmito e, concomitantemente, aprender mais sobre mim.
Como tive a ideia de começar a escrever “O Intocado”,
especificamente? Isto eu já posso responder com mais convicção:
simplesmente tive vontade de escrever. Uma fantasia complexa com
toques de ficção científica e reviravoltas filosóficas grandiosas?
Acordei e pensei: por que não?
Entrevistador: Você gosta de ler? Qual sua preferência em
gêneros literários?
Giovanne: Eu adoro ler! Gosto tanto de ler que vivo uma relação entre
tapas e beijos com os livros que tenho na estante. A partir do momento
em que leio começo a me encher de inspiração, e aí suscita uma
vontade imensurável quase incontrolável de escrever algo novo... Em
contrapartida, nem sempre estou disposto física e mentalmente a me
jogar na empreitada da escrita, portanto acabo por evitar a leitura para
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não ter que me forçar a escrever em consequência da absorção de
palavras. E assim os livros novos vão se acumulando na minha estante
– mas eu os amo. Outro fator que me impede às vezes de ler com calma
é a minha constante mania de analisar tecnicamente a estrutura dos
textos dos outros autores. Estudo-os palavra por palavra, vírgula por
vírgula, enquanto estou lendo; por causa disto a leitura pode se tornar
uma prática desgastante, mesmo que bastante produtiva e
esclarecedora. E assim os livros vão se acumulando – tem um que
comprei faz mais de 5 anos e ainda nem li, para se ter ideia.
Resumindo: eu amo ler.
Eu gosto de ler tramas intrincadas com personagens complexos, cheias
de mistério e de informações subentendidas ou omitidas, cujas podem
ser deduzidas ou ideadas pelo leitor através das pistas que o escritor
deixa no caminho. Um exemplo disto são as “Crônicas de Gelo e
Fogo” de George Martin. Gosto de artes reflexivas como José
Saramago, recheadas de humor negro como Chuck Palahniuk, e
recheadas de criatividade exacerbada como Douglas Adams. Não leio
um gênero fixo, pois minha curiosidade não me permite que eu me
limite, assim sempre estou procurando por novos horizontes, como
histórias em quadrinho do Superman e do Flash e livros de divulgação
científica do Stephen Hawking e do Ian Stewart. Ultimamente tenho
buscado conhecer os autores do Brasil, clássicos ou contemporâneos,
para descobrir mais sobre a nossa cultura e nossa capacidade. Gosto
desde ficção até não ficção, e se houver algo além desses dois eu
também gostaria de conhecer.
Entrevistador: Como vê o cenário literário brasileiro hoje?
Giovanne: A meu ver poucos autores brasileiros possuem visibilidade
no meio artístico, sendo apenas os autores de outros países aqueles que
aparentam ser os mais criativos e dedicados. Eduardo Spohr, por
exemplo, já nos mostrou que é possível ser brasileiro e competente na
literatura, com suas bem elaboradas e detalhadas obras “A Batalha do
Apocalipse” e trilogia “Filhos do Éden”. Giovanne Steudel também
não tem medo de se dedicar e seguir seus sonhos, mostrar a todos que
é possível, com muita determinação, alcançar o que se deseja. Com
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meu livro, desejo dar um passo certo em direção à mudança de
paradigmas. O povo do Brasil tem um potencial que insiste em se
negar a reconhecer. Por que as obras mundialmente boas são, na
acachapante maioria, provenientes de autores não brasileiros? O
cenário literário brasileiro – e a arte e cultura em geral – carece muito
de incentivo do governo, sim... Todavia, o povo brasileiro deve se
conscientizar de que podemos ser reconhecidos, pois possuímos o
potencial, pois somos humanos assim como qualquer outro ser
humano.
Entrevistador: O que os leitores podem esperar do seu novo livro?
Fale um pouco dele.
Giovanne: Meu livro trata sobre um adolescente chamado Davi que
possui, desde o nascimento, um anjo da guarda invisível chamado
Gabriel. Esse anjo, porém, não é necessariamente benevolente, mesmo
que seja protetor e eficiente na função. Imerso em uma vida de
mistérios e mentiras, Davi aos poucos vai aprendendo mais sobre si
mesmo e sobre o mundo ao seu redor. Para esse livro eu criei uma
mitologia baseada no cristianismo, portanto algumas coisas podem ser
semelhantes ao que já está estabelecido entre cristãos, porém outras
podem ser bastante diferentes ou até inéditas. Meu intuito ao fazer isto
e elaborar uma nova mitologia fundamentada em uma pré-existente é
mostrar que nem tudo sempre é o que parece ser, que as coisas não
necessariamente são o que são, que nem sempre uma verdade não é
uma mentira, dentre outras reflexões. A obra se assemelha em certos
aspectos às outras de fantasia juvenil. Entretanto, há elementos
cruciais como a inclusão de linguajar técnico em certas passagens
(referentes à física e química) e a criação de uma nova mitologia a
partir da cristã. De mesmo modo, tem-se um baseamento teórico na
ciência humana real para se estabelecer uma fundação para a ficção
científica criada. Enfoques filosóficos em várias partes são também
diferenciais desta obra em relação às demais do mesmo gênero,
frequentemente despertando questionamentos no leitor acerca de o que
é verdade e de o que é mentira na vida.
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Em suma, trata-se de uma fantasia épica com cenas coloridas e cheias
de ação, porém com toques adultos importantes, discutindo-se vários
temas maduros e com um terror psicológico intrínseco da narração em
primeira pessoa. Na obra há a liberdade e a licença poética para se
alterar ao bel prazer conceitos que são tidos como corretos na vida real,
despertando algumas vezes no decorrer da estória uma sensação de
estranheza familiar no leitor – familiaridade por ser um universo
baseado neste em que vivemos, e estranheza por ser um universo
regido por regras sutilmente diferentes daquelas das quais estamos
acostumados. Enfim, trata-se de um exercício da criatividade,
dissecando a realidade, esquematizando regras novas (do concreto e
do abstrato) e, com base nisto, seguindo rigorosamente estas novas leis
para a construção do roteiro. Talvez estas regras não estejam evidentes
na narração, porém estão lá e se mostram e se acomodam lenta e
timidamente. O que eu realmente gostaria que os leitores esperassem
do meu livro é que comecem a lê-lo com uma mentalidade aberta a
novas possibilidades. Pretendo criar uma trama complexa e
envolvente, com personagens humanizados e relacionáveis com os
leitores. Pretendo provar que a criatividade não tem limite e inspirar
vários jovens brasileiros a terem iniciativa, largarem o medo e
integrarem-se à cultura nacional, enriquecendo-a. A partir da minha
obra eu gostaria muito de estimular as pessoas a buscarem a veracidade
das informações que lhe são ditas e a desenvolverem maior autonomia
intelectual para alavancar o país. Tudo começa com pequenos e
singelos passos; o importante é dar o passo, caso contrário será
impossível sair do lugar.
Entrevistador: E quais seus próximos planos?
Giovanne: Antes mesmo de concluir “O Intocado” eu já havia pensado
na possibilidade de estendê-lo a uma trilogia. O roteiro deste primeiro
livro já estava delineado e só faltava eu botar as ideias em prática e
terminar de escrevê-lo. Simultaneamente eu comecei a pensar e a
elaborar roteiros para os próximos dois livros da saga, pois não quis
limitar esta vasta mitologia e adoráveis personagens que criei a tãosomente um livro.
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Atualmente tenho trabalhado nos retoques finais de “O Intocado”,
entretanto no futuro pretendo fazer dois novos livros para completar
uma trilogia – penso em chamá-la de “Trilogia da Trindade”.
Inclusive, possuo vários documentos de apoio comigo para me ajudar
a me lembrar das coisas que inventei e as coisas que desejo inventar.
O importante é manter o enredo coeso e os personagens coerentes.
Aliás, tenho trabalhado também em um livro paralelo aos da trilogia
principal, um misto de “enciclopédia” e “documento histórico” onde
expandirei ainda mais esse universo fantástico, através da descrição da
evolução e criação do próprio universo que criei desde os primórdios.
Isso será trabalho para um futuro mais além, visto que contém várias
informações importantes sobre a Trilogia da Trindade que poderá
estragar o suspense, mas posso garantir aos sedentos que haverá
criatividade de sobra em todos os meus trabalhos.
Deixe uma mensagem aos seus leitores.
Giovanne: Aos meus leitores: acreditem em si mesmos. Isso vale para
tudo na vida. Se você não acredita em você, por qual motivo alguém
mais acreditaria em você? A sua vida toma o rumo que você desejar
que tome, a despeito de alguns imprevistos esporádicos, portanto faça
o que desejar fazer e faça com vontade! Ninguém vai viver a sua vida
a não ser você. Quer escrever? Pois escreva! Comece hoje mesmo, sem
preguiça, sem querer enganar a si mesmo com desculpas esfarrapadas
em que nem você acredita de verdade. O que você precisa para
escrever é somente você mesmo e um papel e um lápis ou caneta, ou
um computador, ou qualquer outra coisa simples e improvisada que
possa registrar suas ideias em forma de letras.
A mais essencial das ferramentas é você, e se você não está em acordo
consigo as coisas já começarão errado. Tenha determinação, tenha
vontade, tenha inspiração e, sobretudo, tenha fé em si! A esperança e
a perseverança movem o mundo, mas não espere que será uma jornada
fácil – mas ninguém disse que seria fácil. Isso tudo o que eu falo é
clichê, mas os clichês são clichês porque são verdadeiros; caso fossem
mentirosos já não seriam mais conselhos repetidos e passados adiante,
pois a mentira tem perna curta. Você vai até onde você se permite.
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A Obra de Giovanne Steudel

O Intocado
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:: :: AUTOR DESTAQUE :: ::
Tito Prates
Biografia: Tito Prates, 50
anos, é fã de Agatha Christie
desde os 9. Leitor de
romances policiais, ajuda a
comandar a página Agatha
Christie Brasil & Língua
Portuguesa do Facebook,
além do grupo Agatha
Christie Brasil. Publicou o
livro Viagem à Terra da
Rainha do Crime, em 2013 e
cinco contos em antologias
da editora Illuminare, além de
dois romances policiais na
Amazon. É formado em
Odontologia
e
Administração.
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Livro Destaque

Agatha Christie – From my Heart
Tito Prates

Editora: Illuminare

Sinopse: primeira biografia
da Rainha do Crime escrita
originalmente
em
português.
Autorizada para publicação
pelo neto de Agatha
Christie, Mathew Prichard.
O livro busca revelar uma
Agatha Christie verdadeira
e desmistificar autores que
utilizam fofocas sobre ela e
sua vida para vender livros.
É resultado de um trabalho
de pesquisa de mais de 30
anos, sendo os últimos 5 em
documentos particulares na
Inglaterra. O livro traz uma
inédita linha do tempo do
trabalho da escritora no
mundo, incluindo livros,
contos, teatro, cinema,
séries de TV, games e
outros. Também traz a linha
do tempo brasileira.
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:: :: AUTOR DESTAQUE :: ::
Fernando Nunes
Biografia: Fernando de Menezes
Nunes é gaúcho. Seu primeiro
escrito foi o conto “Aroma de
Flores” selecionado através de um
Concurso Internacional da Editora
Illuminare. Apesar de sua breve
carreira, já foi imortalizado pela
ALB - MG e pela ALUBRA de
Araraquara - SP. Antologias:
Pequenos
Escritos
Sinistras
Histórias, Crimes & Suspeitos, 7
Pecados Capitais, Segunda Guerra
Mundial, Mosaicos e Contos de
Fadas todas publicados pela
Illuminare.
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:: :: CONTO :: ::
CELA 9
por
Fernando Nunes

Revista Contos & Letras

18

C

Revista Contos & Letras

19

Revista Contos & Letras

20

Revista Contos & Letras

21

:: :: POETA DO MÊS :: ::
Roberto Mello
Biografia: Roberto Mello,
nasceu na década de 60 na
cidade do Rio de Janeiro.
Engenheiro Civil, contista e
poeta com participações em
Antologias,
Coletâneas,
livros de sua própria autoria
e outros segmentos literários
a nível internacional.
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:: :: UM TRIBUTO ÀS MALVINAS :: ::
Poesia de Roberto Mello

Ah, Malvinas...!
Que encanto quando a conheci
Não acreditei
Ao momento que lhe vi.
Desfrutei de belezas
Intangíveis e coesas
De tal sorte
Que a própria alma
Augusta e sensível
Ignorou a famigerada morte.
Ilhas Malvinas
Dedilhada artesanalmente pelo Criador
Berço de sutis paisagens
Desconhecidas e sem miragens
Aguça ao poeta
Transformar em palavras
Belas vistas de imagens.
Malvinas..., lindas Malvinas,
A chegada é sorridente
A estada é alegre
O descanso é aprazível
A despedida é inconcebível.
Quando se parte
Já se pensa em voltar
Mesmo indo embora
O coração fica repleto
De lembranças dóceis deste mar.
Ah, Malvinas..., como te quero!
Ilhas Malvinas
Relato teus encantos entre pergaminhos
Revista Contos & Letras

23

Cada ilha são cadinhos
Algumas..., pedacinhos,
Sendo o conjunto
Como debutantes com afáveis carinhos.
Às estrelas, deliro e confesso...
Malvinas, Ilhas Malvinas — Abençoada seja!
Tuas paisagens que o mundo veja,
Que algum sonhador proveja
Com versos e estrofes
A melodia benfazeja.
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:: :: CRÔNICA: ATRASILDO :: ::
Rô Mierling

—

Chego ai as nove em ponto! — afirma meu convidado para o

jantar.
O meu relógio marca nove horas, nove e quinze, nove e meia e nada!
Eu ligo e digo:
— Onde você está?
E ele diz que já está saindo de casa. Ele mora a uns 10 minutos da
minha casa.
Dá nove e quarenta e nada, nove e cinquenta e nada.
Sei que ele vai vir, mas só Deus sabe que horas ele vai chegar. Ele
sempre vem, mas nunca na hora em que ele diz que vai chegar.
Quem nunca passou por essa cena? Acho que todos que já tiveram
que esperar por alguém em algum dia.
Eu te pergunto então:
— Porque não temos nós o costume gentil, educado e respeitoso de
chegar na hora em que dizemos que vamos chegar?
Simples: porque nem todos nós temos palavra. É uma simples
questão de ter ou não palavra, salvo pessoas como médicos, padres e
pastores e outros que estão submissos a eventualidades inadiáveis, 90% de
nós não sabem que chegar atrasado é desrespeitar a palavra dada. Uma
questão de ter ou não compromisso com quem está te esperando.
Imaginem a cena: seu horário de entrevista naquela empresa que você
tanto sonha em trabalhar é as 17:00. Você chega as 17:40? Não, nunca. Você
tem uma conta para pagar e o banco fecha as 16:00. Você chega as 16:30?
Nunca.
Por quê? Porque você sabe que não terá um minuto de tolerância, é
na hora certo e pronto. Porque então eu ou você somos menos importantes
e devemos tolerar atrasos sem explicações ou considerações por parte de
nossos amigos e convidados em noites como essa do meu jantar?
É costume a noiva se atrasar – diz o ditado.
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Eu digo: que costume mais sem consideração deixar convidados
esperando sem ter a certeza de quando ou até, nos dias de hoje, se a noiva
vai chegar.
Voltando ao meu jantar e meu amigo atrasildo. Eu esperando o tal
amigo para jantar as nove, faltando 10 minutos para o horário marcado,
verifico o forno, está pronto o prato que demorei horas para fazer. Desligo o
forno e espero. Ele só chega dez e quinze da noite. Uma hora e quinze
minutos de atraso e chega sorrindo sem desculpas.
E quando vou pegar o tal prato no forno percebo que está frio,
murcho e ressecado e sou obrigada a sugerir pizza. Nesse tão simples
ocorrido destaca-se a importância indireta de ser pontual mesmo em
compromissos informais.
Sabe aqueles compromissos com seus amigos que você sempre
marca? Que tal chegar na hora da próxima vez?
“Pontualidade é a arte de não desperdiçar o tempo alheio.”
– Autor Desconhecido
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:: :: TALENTO LITERÁRIO :: ::
Amélia Greier

Biografia:
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:: :: TALENTO LITERÁRIO :: ::
Carlos Asa
Biografia: nasceu no Rio de Janeiro
e mora em Manaus. É formado em
Jornalismo. Escritor com dois
Romances Publicados: “Látex” e
“Fé e Fogo”. Artista visual com
exposições destacadas. Artista
plástico com ênfase na técnica
expressionista. Trabalha como
produtor de TV: roteirista e diretor
de documentários para televisão.
Tem curso de Elaboração de
Projetos e curso de Capacitação em
Projetos Culturais, pelo MINC
(Ministério da Cultura. Atualmente
trabalha em um novo romance.
Blog: blogescritornarede
Web Site: marcoadolfsescritor
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:: :: EVENTOS INTERNACIONAIS :: ::
ILLUMINARE
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:: :: NOVAS SELETIVAS ILLUMINARE :: ::
Participe de nossas coletâneas de contos e poesias
 Vida e Poesia
Poesias Sonetos / Temática Livre
Data de envio dos textos: até 20 de maio/2017

 Era uma Vez...
Contos, minicontos e microcontos / Temática Livre
Data de envio dos textos: até 20 de maio/2017

 Entre o Bem e o Mal
Contos de Suspense, Terror, Horror e/ou Sobrenatural
Data de envio dos textos: até 20 de maio/2017

 Amores de um Outono
Contos de Amor e/ou Paixão
Data de envio dos textos: até 20 de maio/2017

 Contos da Família de Cada Um
Contos com Temática sobre a Família
Data de envio dos textos: até 30 de maio/2017
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Editais: https://www.livrariailluminare.com.br/antologias

Quer ser um “Autor Illuminare” exclusivo e publicar
livro solo totalmente patrocinado pela Illuminare?
PARTICIPE DE NOSSAS ANTOLOGIAS E FAÇA PARTE DESSE TIME!
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