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                                                                             C O N T O  E S P E C I A L  

                                      A  V E L H A  T I A  I S A  

                                         p o r  E l o i s a  A l c a n t a r a  
 

 

 “MÃE, NÃO AGUENTO MAIS ESSA GUERRA!”. Grita a menina de 10 anos, 

no celular, na escola em Manguinhos. * 

Guerra?! Que guerra? Canudos, Contestado, Cangaço, Chibata, Coluna Prestes, 

Carandiru, Carajás, Confederação do Equador? Que engraçado...todas iniciam com “C”. 

A letra C de caça, caçada, caçadores, capitães do mato; os bandeirantes, os jagunços dos 

latifundiários, a polícia pacificadora. Chacina também é com C. Hum...Palmares é com 

P. A menina que corre nua, fugindo das bombas de napalm...Vietnam é com V, 

Manguinhos com M, Jacarezinho com J, Rocinha com R, Síria com S. Preciso receber 

meus salários atrasados para pagar as contas também atrasadas. O que aconteceu com os 

sonhos coletivos? Alguém disse que o sonho acabou. Acho que foi o rapaz latino 

americano. Qual deles: o argentino Guevara, o cearense Belchior, o carioca Lima Barreto? 

Livros...tantos livros pra quê? Que lugar é este? Comida sem sal, remédios, 

chazinhos sem açúcar. Não é a minha casa. Onde está Malinche, a minha cachorra. Minha 

cabeça está tão confusa...  

O catador de latinhas, carregando sacos e falando alto: “A Terceira Guerra 

Mundial vem aí. Todos vão morrer. Os mísseis...tenho medo da guerra...meu pai morreu 

em Monte Castelo, na Itália, lutando contra os “alemão”. Tenho medo da guerra...” Eu, 

também, tenho medo... Os refugiados dessa guerra estão deitados debaixo da marquise. 

Vi uma refugiada plantando raminhos de flor num canteiro na calçada. Depois de regar 

“A Rosa do Povo”, voltou para junto do companheiro, das bolsas e sacolas com roupas e 

utensílios. Pesadelo, alucinação, profecia? Noite escura de tempestade. Na encruzilhada, 

o Mal esperava seus convidados e mensageiros. Trovões, raios, o som de cascos e 

relinchos de cavalos anunciaram a chegada. A Peste, a Guerra, a Fome, a Morte. Pararam, 

ouviram, partiram. Destino: Rio de Janeiro. 

“TIROTEIOS DEIXAM 21 MIL SEM ESCOLA!”* 

Como era mesmo aquele poema do Castro Alves...era sobre um navio...ah, 

lembrei... 

“Existe um povo que a bandeira empresta 

Pra cobrir tanta infâmia e cobardia... 

E deixa-a transformar-se nessa festa 

Em manto inseguro de bacante fria! 

Meu Deus! Meu Deus! Mas, que bandeira é esta, 

Que impudente nos “quartéis” tripudia? 

Silêncio. “Mãe...” chora, e chora tanto 

Que o pavilhão se lave no seu pranto!” 

MÃEE! Acho que fui professora! 

(*Manchetes do Jornal Extra de 19 e 21.08.2017) 
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 Entrevista Especial com  

Marcos DeBrito 
por Simone Soares 

www.feravellar.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Cineasta premiado, Marcos DeBrito vem sendo considerado a grande renovação na 

produção de filmes de suspense e terror no Brasil. Começou a escrever histórias que lhe 

vinham à cabeça apenas para lidar com seus próprios medos, na esperança de esconjurar 

seus demônios e calar as vozes que não o deixavam em paz. O destaque de sua produção 

está na crueza como retrata as diferentes faces do mal, mas não é apenas isso. Todas as 

suas histórias contêm elementos de mistério, surpresas que desafiam o público a 

desvendar a mente dos personagens. 

 

1- Fale-nos um pouco sobre você. 

R: Como sempre fui aficcionado por cinema desde pequeno, acabei me formando na 

área e atuo profissionalmente como diretor e roteirista desde 2001. Tenho dois 

longas-metragens de terror lançados comercialmente e, se tudo der certo, devo filmar 

o terceiro no início do ano que vem. Nunca pensei em me tornar escritor, mas devido 

às dificuldades para levantar recursos para uma obra audiovisual, resolvi adaptar 

alguns roteiros como livro e encontrei uma nova vocação. Meu primeiro romance, À 

Sombra da Lua, saiu pela Rocco em 2012, mas tenho mais publicações pela Faro 

Editorial. Meus últimos livros são A Casa dos Pesadelos (2018) e O Escravo de 

Capela (2017). 

Na Bienal do Rio lançarei dois novos trabalhos: Um livro em conjunto com mais três 

autores da Faro, e um livro didático sobre escrita criativa, roteiro para cinema e 

direção audiovisual, chamado Criando Mundos. 

http://www.feravellar.blogspot.com/
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2- Você é cineasta, roteirista, produtor e escritor. Qual das áreas hoje é mais 

difícil produzir um conteúdo acessível ao grande público? 

R: Sempre foi e sempre será o cinema por diversos motivos: custo, trabalho, tempo, 

número de pessoas envolvidas...  

Chamamos o Cinema de sétima arte porque ele contém as outras seis como base do 

seu produto final. Utiliza-se da Música para trilha sonora, das Artes Cênicas para as 

atuações, da Pintura como referência de cor e enquadramentos, da Escultura e da 

Arquitetura para o design de produção e direção de arte, e da Literatura para os 

roteiros.  

Encapsular tudo isso em uma única expressão cultural é oneroso e complicado. A 

produção de um filme é na casa dos milhões, portanto sua realização tem que ser mais 

planejada e com uma expectativa de retorno. Mas como há um preconceito com 

cinema nacional por parte do brasileiro, acaba sendo uma arte difícil para conseguir 

incentivo de empresas. 

3- Quais os livros que lhe fizeram tomar gosto pela leitura, e os autores que lhe 

influenciam até hoje? 

R: Lembro até hoje de quando li Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo, na escola. 

Foi o primeiro livro que senti que a literatura conversava comigo. Eu já tinha passado 

pelos clássicos obrigatórios e pela coleção Vagalume, mas nenhum desses me 

incentivava a ler mais. Foi no Mal do Século que me encontrei. Fui atrás de Macário 

(meu livro preferido de todos os tempos) e da Lira dos Vinte Anos, depois parti para 

Poe, Shelley, Byron e é o que me influencia até hoje. 

4- Quais são os seus projetos literários para 2019 e as suas perspectivas para a 

Bienal do Rio de Janeiro? 

R: Em 2019 lanço dois livros. Um é o Vozes do Joelma, pela Faro Editorial, que 

escrevi junto com o Marcus Barcelos, Rodrigo de Oliveira e Victor Bonini sobre uma 

das tragédias mais conhecidas do Brasil. O livro tem apresentação do Tiago Toy e 

narra histórias tenebrosas que remontam desde antes da construção do edifício que 

pegou fogo em 74 e deixou quase 200 mortos. 

O segundo livro é o Criando Mundos, sobre escrita criativa, direção cinematográfica 

e roteiro audiovisual. Destinado para quem está em dúvida se deveria ingressar no 

mercado do cinema ou quiser aprender todas as noções da narrativa. Escrevi como se 

fosse uma conversa descontraída para torná-lo menos chato. Já li alguns livros sobre 

o tema e sinto que pecam pelo excesso de termos técnicos ou pelo tamanho. Construí 

um texto rápido e direto baseado na minha experiência de mercado, com tudo que 

alguém precisa saber para se tornar escritor, roteirista ou diretor de cinema. 

Ambos serão lançados na Bienal do Rio. O primeiro apenas em versão física e o 

segundo em versão digital pela KDP, mas estamos estudando como funcionaria a 
impressão por demanda. 

Estou ansioso para o evento. Ficarei lá durante todo o período e devo participar de 

algumas mesas. 

5- Por que é tão difícil ser escritor no Brasil? Cite os pontos negativos e positivos. 
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R: Porque não somos uma nação de leitores. E dos poucos que temos, grande parte 

consome mais o que vem de fora. Para ser escritor por aqui não basta publicar livros. 

Precisamos escrever publicidade, filmes, reportagens, bula de remédio... tudo que 

envolver texto e pagar as contas entra no pacote da sobrevivência.  

Essa falta de apoio de grande parte dos leitores dificulta a profissionalização e 

consequente melhoria dos autores porque precisamos buscar outras formas de 

sustento. Além de tudo, tem a divulgação indevida através de sites que pirateiam os 

livros, tirando o pouco que um autor ganharia. 

Os pontos negativos seriam esses, mas os positivos nos fazem esquecer esses 

problemas. Ter um livro nas estantes das livrarias traz uma sensação de existência, 

de projeção de voz. Ver que um texto meu chega em vários locais e pessoas, me sinto 

conversando com cada um. Isso é impagável. 

6- Qual o papel dos blogueiros literários para o trabalho de um escritor? 

R: É imprescindível para o escritor manter relacionamento com os blogueiros pois 

eles movimentam uma rede gigantesca que nos parece invisível. Se um livro não é 

mencionado pelos canais literários, ele não existe e, consequentemente, o autor não 

é falado e se mantém no ostracismo. Os blogs fazem resenhas e sugerem livros uns 

para os outros, agitando o mercado em uma outra esfera, que não é ditada pelo 

marketing editorial, mas pelo gosto compartilhado entre milhares de leitores. Grandes 

veículos de divulgação são muitas vezes parciais, enquanto boa parte dos blogs são 

mais sinceros. 

7- Deixe um recado para os leitores da Revista Contos & Letras. 

R: Gostaria de pedir a todos que deem chance à literatura de terror nacional. Temos 

muitos autores talentosos por aqui que acabam esbarrando no preconceito de alguns 

leitores. E quando o público não consome um produto, as editoras não sentem 

confiança de aumentar suas apostas em novos nomes. Isso gera um ciclo de exclusão 

do gênero que atrasa o desenvolvimento desse mercado. Sinto que houve uma 

melhora expressiva nos últimos anos, tanto no cinema quanto na literatura, mas 

podemos ir muito além. Tenho sorte de ter encontrado editoras interessadas nas 

minhas ideias e acredito que há bastante espaço para o gênero crescer. E isso só irá 

acontecer da maneira que precisa quando nós valorizarmos o conteúdo que é feito por 

aqui. 

 

 

Blog: www.arcaliteraria.com.br 

Instagram: @arcaliteraria 

 

Blog: 

apenasumaamanteliteraria.blogspot.com

Blog: www.albumdeleitura.blogspot.com.br 

Instagram: @albumdeleitura 

Blog: www.feravellar.blogspot.com 

Instagram: @fernanda_avellar_eventos 
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C O N T O  E S P E C I A L  -  O  S E G R E D O  D E  C A R M E M  
p o r  L u i s  M o u r a  

 

— Que merda é essa, cara? 

— Um resolvedor de problemas! 

Raul balançou a cabeça e olhou em 

volta, rezando para que ninguém no bar 

tivesse notado o canhão prateado na mão do 

amigo. 

— Zé, eu sei que você tá triste, 

chateado, mas suicí… 

— Não é pra mim, é pra Carmem 

— fungou, os olhos vermelhos. 

— Pior ainda, tu não é assassino. 

— Não vou matar ela! — jogou 

mais uma dose de vodka na boca e guardou 

a arma na cintura. 

— Então pra que essa… Coisa? 

— Quero que ela me veja morrer, 

por amor! 

Raul sentiu vontade de rir, mas se 

controlou. 

— Toda quinta ela vai aí! — jogou 

um cartão de visitas sobre a mesa. 

— Lovely Motel? 

Zé confirmou com a cabeça. 

— Caralho, que chato isso, quem é 

o… Você sabe… O… 

— Ainda não sei, mas sabe que dia 

é hoje? 

Não teve tempo de responder, Zé 

saiu chispando do bar, resmungando, um 

choro apaixonado escorrendo na face. 

Enquanto pagava a conta, Raul ouviu a velha 

Fiat “caixotinho”; sair cantando pneus, uma 

desgraça estava armada. 

DOIS DIAS DEPOIS 

— Sabe do Zé? — Raul perguntou 

ao garçom, que polia copos antes do bar 

abrir. 

— Se matando de trabalhar. 

Raul fez cara de estranheza. 

— Onde? 

— Não fui eu quem te contou, 

beleza? 

Raul fez um zíper sobre os lábios. 

— Ele invadiu uma suíte do motel, 

não sei o nome, aquele de frente à igreja. 

— O Lovely. 

— Isso! 

— Puta merda, e quem tava lá com 

a Carmem? 

— Ninguém — secou as mãos no 

avental. 

— Como assim ninguém? 

O garçom deu de ombros. 

— Mas… 

— Parece que ela ia pra lá beber 

cocktail e falar no telefone com as amigas, a 

recepção confirmou, ela nunca entrou com 

ninguém. 

— Ué! 

— Parece que nosso amigo Zé é um 

chato, ela tirava uma folga dele por semana. 

— Bom, menos mal, nada de arma, 

nem tiro. 

— Você que pensa, ele descarregou 

o 38 na suíte. Atirou no espelho do teto, 

destruiu a TV, rasgou o lençol, jogou uma 

bandeja com um monte de coisa pela 

janela… Foi um Deus nos acuda, saiu de lá 

preso. 

Raul gargalhava. 

— Não suportou, foi preparado pra 

descobrir que era corno e descobriu que era 

um chato de galocha! 

Os dois riram. 

— Agora tá lá, consertando tudo, 

ainda por cima morreu em um dinheiro de 

material, foi o acordo para retirarem a 

queixa. 

— E a Carmem? 

— Pediu pra ele pintar de 

vermelho-paixão a sua suíte preferida. 

— Chato e burro! — brindaram. 
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BLOG PARCEIRO ESPECIAL 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conheça o site, e as redes sociais do blog Garotas 
Devorando Livros – um blog verdadeiro influenciador 

literário que cresce cada vez mais. 
 

IMPERDÍVEL! 
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NOVOS AUTORES BRASILEIROS 

 

 

 

 

Marissol Lourenço é autora de contos em várias 

antologias e do livro “Sábado no Templo de 

Afrodite”, publicado pela Editora Illuminare. 

Médica Psiquiatra e psicoterapeuta, traz do 

ambiente de trabalho o olhar intimista para a alma 

humana. Seus personagens carregam a marca das 

alegrias e sofrimentos do cotidiano, em histórias 

com as quais o leitor identifica nuances da própria 

trajetória. 
 

 

 

 

 

O Templo de Afrodite se abre para mais 

do que simples cuidados estéticos. O 

pequeno salão de beleza na Zona Leste 

da cidade de São Paulo, como tantos 

outros, é o ambiente de confissões e 

histórias sobre o universo de mulheres 

comuns, que trazem em si o terrível e o 

sublime. 

Em cada conto, uma mulher é 

apresentada. Entre escovas e esmaltes, 

dramas e levezas se revelam, expondo 

nuances da complexa alma feminina. 

Um livro forte e suave, intenso e 

cativante. 
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DOÇURAS 

por Marissol Lourenço 
 

A primeira mordida no chocolate.  

Não a segunda, nunca as demais. Basta lembrar. 

Os olhos fechados do gato, quase beijo.  

Quando quer, não adianta pedir. 

Sabedoria de felino. 

Ternura altiva, quentura de panela materna em noite fria.  

Nunca incêndio. 

Amor paciente, bom de provar. Caldo de tempero leve. 

Doce tem que saber. Se for demais, dá gastura no céu da boca.  

De menos, amarga. 

Amargura dói na língua igual ao açúcar puro. 

Excessos no tacho e na vida pioram as enxaquecas. 

Minha bisa ensinou a cozinhar e a amar. Sem pressa e constante.  

Fica mais fácil acertar o ponto.  

Não trava e nem deixa casca de queimado, tão difícil de lavar. 

Bom mesmo é arroz-doce com canela, cura febre de criança.  

O que enternece ajuda a respirar. 

Receita assim antiga, que não se ensina em escola de doutor. 

 

 

 

 

 

Resenhas, Antologias, Pautas Literárias 
Uma Revista Literária com mais de 18 anos de divulgação da 

literatura 
 

Conheça a Trilogia de Suspense da Arca Literária & Editora Illuminare 
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I L L U M I N A R E  

U m a  e d i t o r a  q u e  v a l o r i z a  t a l e n t o s !  

 
Conheça a editora que valoriza os talentos nacionais. Cinco anos de experiência, mais 

de 150 livros publicados. Mais de 30 blogs para divulgar seu trabalho, revista literária 

onde você pode expor seu talento, e toda uma campanha de marketing para fazer seu 

livro um Sucesso. Temos selo para não ficção (Cognoscere), selo infanto-juvenil 

(Illumina Kids), selo para coletâneas e antologias (Antologias Brasileiras.) e 

publicamos também suspense, terror, romance, e demais gêneros.  Patrocinamos 

eventos nacionais e internacionais, lançamentos, entrevistas, e muito mais para 

nossos autores. Temos filial na Argentina e em breve em Portugal. Livros com 100% 

de lucro ao autor. Capa profissionais, impressão de primeira qualidade, brindes como 

chaveiros e marcadores exclusivos. Temos também uma revista literária própria para 

nossos autores e livros coletivos onde publicamos GRATUITAMENTE os textos de 

nossos autores. As vantagens são muitas! 

ESCOLHA A ILLUMINARE! 

Mais do que livro na estante, livro na mão do leitor. 

www.editorailluminare.com.br / www.revistacontoseletras.com.br  

 

 
 

NOVOS AUTORES BRASILEIROS 

 

 

Autor do livro ASAS – Livro de Poesias e CD 

ADQUIRA: R$25 reais o livro e R$10 
reais o CD. 
Ou ambos por R$ 30 reais 
Contato: Waldyr Argento Jr 
Via fone ou zap (21) 99973-8396 
Ou Email - 
waldyrargentojr2014@gmail.com 
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C O N T O  E S P E C I A L  -  E S G O T O  

                                         p o r  H u m b e r t o  L i m a  
 

 

A maior parte das pessoas evita entrar aqui. Eu vivo aqui. No meio do 

esgoto, da sujeira e da podridão. Isso me mudou gradualmente. Não, não. Esqueça 

essas histórias bobas de mutantes e criaturas do submundo. Sou um ser humano 

sim. Apenas moro aqui embaixo. Escuto a gritaria nos bueiros acima. Eu tenho 

pouco tempo para me esconder e levar a carne que peguei. Corro pelas galerias 

com a água pela cintura. O lixo me acompanha e eu continuo indo cada vez mais 

para o escuro, cada vez mais silencioso. O cheiro? Ah, você se acostuma. 

Barulho de mastigação. Ratos, baratas, insetos como eu e você também. 

Medo? Não tenha. Aqui embaixo nada te fará mal. Sim, eu sei que está escuro e 

você não enxerga nada, mas sabe, com o tempo vai enxergar também. Verá a 

verdade. Mais barulho de mastigação. Sim, eles comem para se tornarem fortes. 

Eu sei que você está com ânsia de vômito. É o cheiro. Vai se acostumar, garanto. 

- Pai? Está na hora?  

Eles não podem ver, mas escutam eu chacoalhar a cabeça. 

- Ainda não, meus filhos! Em todas as cidades, os desaparecidos vivem 

no esgoto e quando chegar a hora, emergiremos e derrubaremos tudo. Enquanto 

isso, comam. Comam para ficar fortes. 

Um deles pega no escuro a carne que o “pai “oferece. Sente as falanges 

dos dedos humanos, mas não se importa. Logo chegará a hora em que não faltará 

carne entre seus dentes. 
 

 

 

          BIOGRAFIA 

 

O Criador de Pesadelos. 

Professor de Geografia, escritor e desenhista. 

Mora em São Paulo, Capital. 

Apaixonado pelo terror, ele participa de mais 

de 25 antologias em livros físicos, virtuais e 

revistas em diversas editoras tais quais 

Illuminare, Empireo, Rico, Arkanus e outras. 

Colunista com artigos semanais na Publiquei 

e Literanima. 

 

 

 



 

Revista Contos & Letras    13 
 

NOVOS AUTORES BRASILEIROS 

 

 

 
Nascida em São Paulo, formou-se em Letras e foi 

trabalhar como professora na Universidade Federal do 

Acre. Aposentou depois de 32 anos em sala de aula, 

tendo feito mestrado em Teoria da Literatura, na 

UNICAMP; doutorado em Letras na UFBA, e pós-

doutorado em Linguística Aplicada na UFRJ, em 

2019. Participou de 7 Antologias na editora 

Illuminare: Isolados, Ana - um conto de fadas; 

Abusos; Síndromes; Em nome de Deus; Carpe Noctem 

(todas de contos) e Carpen Die (poemas); duas 

antologias da Editora Oito e Meio; também 10 

antologias de contos pela Editora RICO, uma 

antologia pela Editora Autografia, e uma Antologia que ela mesma organizou de 

forma independente As Várias Faces da Morte. Também está lançando seu 

primeiro livro solo de poesias nesta XIX Bienal do livro no Rio de Janeiro, pela 

Editora Litteris. 

 

ENTREVISTA 

por Arca Literária 
1. Quem é a escritora Margarete Edul Prado? 

R: Sempre fui uma professora muito dedicada aos meus alunos na Universidade, dei 

aula por 32 anos na Universidade Federal do Acre, nos cursos de Letras, aulas de 

literatura. Sempre amei ler e o universo literário. Assim, depois de me aposentar 

tornei-me escritora de ficção. Sou nascida em São Paulo, mas passei a maior parte da 

vida no Acre, aprendi a amar a floresta e a cidade de Rio Branco, como se tivesse 

nascida acreana. Nunca pude ter filhos, sou divorciada e moro com meu poodle Boby 

e também amo gatos. Comecei a vida de escritora de ficção fazendo curso de Escrita 

Criativa com a escritora Rô Mierling, e comecei minha carreira na Editora Illuminare, 

onde participei de mais de 8 antologias em 2018. 

2. É a sua primeira vez participando da Bienal do Livro? 

R: Não. A primeira vez foi no ano passado, 2018, em São Paulo. Participei de duas 

antologias lançadas pela Editora RICO, a Vivendo na Terra do Nunca e Apocalipse, 

as tiragens se esgotaram rápido, foi muito emocionante e aprendi muito. 
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3. Que novidades você tem para divulgar na Bienal 2019, aqui no Rio de Janeiro? 

R: Vou lançar meu primeiro livro de poemas, solo, pela Editora Litteris; faço parte 

da antologia Palavreiras, que será lançada na Bienal, pela Editora Autografia; 

também estou em várias antologias da Editora RICO tais como dia 30/08, 11 horas 

da manhã, lançamento da antologia Resilientes, depois dia 31/08, também 11 horas 

da manhã, lançamento da antologia O Mal Nunca Morre; em seguida, dia 01/09, 

lançamento da antologia Cicatrizes da Alma e no dia 07/09, tenho lançamento da 

antologia O Baile. Por fim, dia 08/09, lançamento da antologia de poema Se tens um 

dom, seja, com Bruno Black e a editora Futurama. 

4. Quais seus projetos para o futuro? 

Estou escrevendo meu primeiro romance, O Planeta Amarelo, de ficção científica, 

estou organizando 3 antologias; sou blogueira, revisora e tradutora e tenho muitos 

livros em revisão e vou participar do lançamento de 3 antologias de Terror no EXPO 

HORROR, em outubro, como contista. Estou me filiando na ABERST – Associação 

Brasileira de Escritores de Terror. 

5. Que conselhos daria para quem está iniciando? 

Seja determinado e persistente, acredite em você e leia muito. Também é bom criar 

o hábito de escrever pelo menos mil palavras por dia. 
 

                   POESIA 
                   Nós mulheres negras                         

      por Margarete Prado 
 

                          Para Conceição Evaristo 

Essa chaga que no peito carregamos 

Mulheres negras conhecemos muito bem, 

Almas marcadas por estupro e correntes, 

Nossas mães resistiram e foram além 

 

Por causa delas, nós seguimos sempre avante, 

Aprendemos a ter olhos de lágrimas repletos, 

Pelo homem branco sendo feita de cavalos, 

Nos unimos, virando o jogo por completo. 

 

Hoje temos doutorado, emprego e renda 

Nosso nome em livros, placas e oferendas 

Porque lutamos bem mais fortes que soldados, 

Já não deixamos que explorem nossas prendas. 

 

A vida segue e a luta continua, 

Sempre tão árdua, dolorosa e desigual, 

Ainda temos que aguentar tanta amargura, 

 

 

Mas nosso sangue é mais forte na estrutura 

E vence o branco quando vêm nos causar mal. 

 

Nossas filhas herdam nossa estirpe e raça, 

Pra lutar contra essa eterna escravidão, 

Que nos impingem com tamanha violação 

Das leis divinas que o homem injusto estilhaça, 

Desrespeitando tudo desde os tempos de Adão. 

 

Por que quis Deus que a raça negra sofresse 

tanto? 

A raça nem mesmo existe em Biologia, 

Tantas mazelas, tanta dor e tanto pranto 

Mulheres negras, levantai seu doce canto 

Lutando firme pela nossa autonomia.
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Entrevistas  

G. Schiefer por Milena Nones 
https://albumdeleitura.blogspot.com.br 

 
AL: Como surgiu o gosto pela escrita? Você 

pretendia se tornar escritora ou tudo aconteceu 

por acaso? 

GS: Sinceramente eu nunca tive um sonho de 

infância, daqueles em que dissemos “quero ser tal 

coisa quando crescer”, mas também não posso 

afirmar que foi por acaso, pois amo ler, então tudo 

começou com essa paixão e certo dia pensei: “será 

que eu consigo?”, então eu tentei. 

AL: Em “Identidade Revelada”, seu livro de 

estreia, você conseguiu deixar muitos leitores de 

queixo caído, devido a excelência de sua 

narrativa, tanto é que a obra é uma das mais 

vendidas da categoria Crime e Mistério no site 

da Amazon. Como você se sente com essa 

conquista? Algum dia chegou a pensar que chegaria tão longe? 

GS: Pensar eu nunca pensei, mas sonhar, sim... Quem não sonha em voar alto, não é 

mesmo? A melhor coisa em escrever é receber um recadinho nas redes sociais ou um 

e-mail de uma leitora contando o quanto gostou da minha escrita ou do enredo do 

livro. É realmente muito gratificante saber que as pessoas estão gostando do trabalho 

ao qual eu dediquei tanto amor e carinho. 

AL: De onde surgiu tanta inspiração para escrever e publicar três livros, e já 

estar trabalhando no quarto, em menos de um ano? Você estabelece alguma meta 

de quantas páginas ou parágrafos deve escrever por dia, ou segue apenas seu 

impulso criativo? 

GS: A ideia do “Identidade Revelada” veio do nada. Eu sentia vontade de escrever o 

meu primeiro livro e sabia que queria um romance, então eu pensava em 

possibilidades e um dia eu imaginei uma editora-chefe reconhecendo o seu príncipe, 

no caso o autor, através da sua história, então comecei a criar página por página, sem 

roteiro, apenas dando asas à minha imaginação. Já o livro “Na Luz Da Lua”, eu estava 

procurando imagens para a capa do livro “Identidade Revelada” e a foto da morena 

com a espada me chamou muito a atenção e a história da Selene surgiu na minha 

cabeça assim que eu a vi, mas deixei suspenso até terminar o IR. Não tenho metas ou 

regras e acredito que esse seja o meu maior erro, mas como sou mãe em tempo integral 

e os meus pequenos são a minha prioridade, não é sempre que eu consigo escrever, 

porém sempre que eu posso, eu escrevo. 
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AL: Na obra “Na Luz da Lua” você aborda temas extremamente importantes, 

como o tráfico de pessoas e órgãos, e também bastante conflitantes, como o 

sentimento de amor que surge entre uma assassina e sua vítima. O resultado, 

porém, não poderia ser melhor, afinal, o livro é um sucesso! Mas em algum 

momento você se sentiu insegura com a temática da história que criou? Ou você 

conseguiu perceber logo de cara seu amadurecimento e se sentiu confiante do 

início ao fim? 

GS: Verdade, são temas delicados e importantes que me deixaram, sim, insegura em 

certos momentos, mas o meu marido me incentivou e me fez acreditar que seria 

possível escrever um romance que seria ao mesmo tempo impactante e bonito. 

AL: O livro “Identidade Revelada – Especial de Natal” é um spin-off que 

conforta o coração do leitor e mostra como Lia e Eric seguiram a vida depois de 

todo o drama que enfrentaram no primeiro livro. Algum motivo especial para 

ter escolhido a época de Natal para isso? 

GS: Sim, o Natal é a época que, para mim, melhor representa a instituição da família 

e não podemos falar da Lia e do Eric sem admirar todo o amor que a família Hunter 

representa. 

AL: Com qual das suas protagonistas você se identifica mais? 

GS: Com a Lia, com certeza. A importância que ela dá ao amor, à família e à amizade 

é algo que eu prezo na mesma intensidade. 

AL: Tem muitos projetos pela frente? Recentemente você estreou no Wattpad, 

com a obra “Você quer brincar na neve?”. Como você define essa obra em uma 

única frase? 

GS: Tenho alguns projetos em mente e outros pedidos especiais que prometi pensar 

com carinho. Esse livro que comecei no Wattpad foge totalmente da minha zona de 

conforto, pois posto conforme vou escrevendo. Conto com os comentários e 

estrelinhas de vocês. Ele é uma comédia romântica leve, para lavar a alma e 

desestressar. 

 

 Clovis Nicácio por Mhorgana Alessandra 

www.literanima.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.literanima.com.br/
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1. Clovis, para nós é um prazer entrevistá-lo. Conte-nos um pouco sobre você e sua 

carreira literária. 

Sou um eterno principiante, tentando me tornar conhecido. Nunca estou satisfeito. 

Cada vez que leio um dos meus textos, encontro pontos de melhoria. Tenho me 

dedicado a aprender cada vez mais, fazendo cursos e observando outros escritores, 

principiantes ou não. Penso que está dando certo. Já vejo avanços nos meus escritos e 

pontos para revisão, inclusive em livros de autores consagrados. 

2. Qual o seu estilo literário e o que gosta de escrever? 

Gosto de escrever sobre o que não existe, mas de uma forma a parecer possível. 

Classifico como Ficção Fantástica. Inclui terror, ficção científica, fantasia e outras 

coisinhas para estimular a imaginação dos leitores. Por exemplo, uma vampira 

motoqueira e escritora, que sabe lavar, passar e cozinhar. Além de matar, é claro. 

Talvez faça alguma coisa policial, embutindo ficção científica. 

3. Como começou a escrever e o que te motivou a criar suas histórias?  

Em 2011 precisei escrever um manual técnico no trabalho, junto com outras pessoas. 

Gostei da experiência e pensei em escrever um livro só meu. Passei 2012 inteiro 

amadurecendo a ideia e pesquisando. Na Internet encontrei uma menina com o mesmo 

objetivo, perguntando se vampiros seria um bom começo. Um sujeito respondeu 

estupidamente, dizendo ser um assunto batido e ultrapassado. Destruiu o sonho dela. 

Comprei a briga e criei Alana Ghosten, a vampira sedutora que se cura e transforma 

o mundo. Virou uma trilogia, provando que o tema sempre se renova. Depois a Terra 

ficou pequena e veio o recruta espacial. Não parei mais.  

4. Atualmente tem quantos livros publicados? Fale um pouco mais sobre eles.  

Só da Alana são quatro: três romances na trilogia e mais um livro único englobando 

os três anteriores. Depois alguns personagens fugiram do mundo vampiresco e 

ganharam contos dedicados: mais três na série "Crônicas de vampiros". A série do 

recruta espacial tem cinco títulos: quatro contos e um romance. Fora os avulsos, sobre 

IA e viagem no tempo. Uma pesquisa rápida na Amazon mostra vinte e três títulos 

para o autor Clóvis Nicacio. Três deles estão em inglês.  

5. Você vê alguma dificuldade em publicar um livro no mercado literário brasileiro 

atualmente? 

Publicar é muito fácil, depois da Amazon, eBook e papel, apesar do custo do frete 

nesse segundo caso. Meu maior problema é divulgar e vender, como qualquer 

iniciante no mercado. Preciso me desenvolver em Marketing. 

6. Além de escrever, gosta de ler? Quais são seus autores e gêneros favoritos?  

Leio de tudo, mas prefiro Ação e Ficção, mesmo juvenil. Agora estou pesquisando 

Policiais. Gosto de Rick Riordan, George RR Martin, Dan Brow, Rowling/Galbraith, 

entre outros. Nacionais, tenho quase uma centena para ler, faltando tempo. Destaco o 

Vianco, Eduardo Spohr, Claudia Lemes e a maioria dos autores filiados a ABERST.  

7. Para encerrar. Deixe um conselho para os escritores que estão vindo agora. 

Já virou um clichê, mas continua verdadeiro: nunca desista! Viver de literatura é muito 

difícil, eu ainda não consigo, mas é possível. Depende de persistência, aprendizado e 

dedicação. Estou falhando nesse último quesito, mas sabendo disso, conseguirei 

corrigir. Costumo dizer que não é o autor quem escreve as histórias, são elas que 

exigem ser escritas. Tem vida própria.  https://www.clovisnicacio.com 
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NOVOS AUTORES BRASILEIROS 

 

Nize Morais é carioca, casada, mãe de dois filhos. Formada pela UFF 

(Universidade Federal Fluminense) licenciatura em português- francês, adora 

a cultura francesa. Sempre gostou de ler romances. Publicou seu primeiro livro 

em 2012, "Escolha o amor tem dois lados". Adora pescar, fazer artesanatos, 

ler e escrever. Ama viajar e conhecer pessoas. 

 

LANÇAMENTO NA BIENAL 

 

LIVRO: VERDADES – Nem tudo é o que parece 

Editora ELLA 

DATA:  31 de agosto, sábado às 16 h 

Pavilhão Verde S 70 na The Books (ao lado da FEB) 

 

"Disparo, enlouquecida correndo pela mata. Não sei 

para onde estou indo, mas a adrenalina me impulsiona 

a continuar. Corro sem ver o que está na minha frente, 

não enxergo nada, não sinto dor ou cansaço, nada. 

Apenas corro. Acho que estou correndo dos problemas 

do mundo, da minha vida, de tudo. Depois de um tempo 

correndo alucinada, meu corpo amolece, mas não 

consigo parar e caio no rio numa parte funda e com 

correntezas. O baque me faz voltar à realidade. " 

 

"Fico agradecida, pois a multidão se incendeia e os gritos de gostosa, linda, poderosa, 

e todos os tipos de gracinhas não param. “Eu não acredito que estou fazendo isso.”. 

Continuo dançando, rodopio agarrada no pole dance, os gritos acendem algo dentro 

de mim, mas não me arrisco ir até em cima. Quando estou quase terminando minha 

performance, que tenho que admitir, acabo soltando a tigresa que existia dentro de 

mim..." 

 

"Não sei se essas palavras definem o meu verdadeiro estado de surpresa, 

desapontamento, ódio, amor, revolta, sei lá. Será que podemos sentir todos os 

sentimentos embaralhados ao mesmo tempo? É assim que eu estou me sentindo." 

 

“Pedro não parava de chorar, parecia desesperado e muito arrependido, porém o meu 

corpo e minha alma ainda doíam. Doeram por anos. Dói até hoje. Pedi que ele me 

levasse para casa assim que se acalmou. Até hoje não consigo dizer a palavra correta 

para o que ele fez comigo. Nunca contei a ninguém sobre isso, tive vergonha." 
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E N T R E V I S T A  E S P E C I A L  

 

REVISTA CONTOS & LETRAS: Quem é JackMichel? 

É o primeiro grupo literário da literatura mundial, composto por duas 

escritoras: Jaqueline e Micheline Ramos. São irmãs e nasceram em Belém – 

PA (Brasil). Seu slogan é “A Escritora 2 Em 1. 

 

REVISTA CONTOS & LETRAS: Por que o interesse pela literatura? 

Sou da opinião que as aptidões que cada ser humano traz em si são dons inatos 

adquiridos antes do berço e levados além do túmulo. 

 

REVISTA CONTOS & LETRAS: Existem publicações internacionais 

de JackMichel? Se positivo, quais?  

Meu livro de estreia Arco-Jesus-Íris foi publicado pela editora portuguesa 

Chiado, em 2015. Desde o início de carreira atuo em atividades internacionais: 

XIX Salão Internacional do Livro de Turim, I Salão do Livro de Lisboa, I 

Salão do Livro de Berlim, XVIII Bienal Internacional do Livro do Rio 2017, 

6ª Feira do Livro Livre de Buenos Aires, 31º Salão do Livro e da Imprensa de 

Genebra, XXX Salão Internacional do Livro de Turim, Salão Internacional do 

Livro de Milão, BUK Festival Literário de Modena, Feiras Literárias de 

Mântua, Bolonha e Roma, 18° Salão Salon du Livre et des Cultures du 
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Luxemburg, 32° Salão do Livro e da Imprensa de Genebra e 25ª Bienal 

Internacional do Livro de São Paulo. Além destes, houve novos projetos e 

eventos em 2019... tomei parte no 8º Encontro de Poetas em Cuba “La Isla en 

Versos” de 30 de abril a 9 de maio, doei mais uma obra para a biblioteca do 

Palácio Baldaya, em Lisboa – Portugal; fui capa da revista suíça de cultura e 

de arte “Magazine Cultive”, participei de uma exposição de poesia que 

ocorreu em maio no consulado geral do Brasil em 

Genebra, bem como do 5º Salão do Livro de Nova York nos dias 19 e 20 de 

junho. 

 

REVISTA CONTOS & LETRAS: Na sua opinião, o mercado literário 

brasileiro das chances aos novos escritores? 

O mercado livreiro no Brasil tem hoje enorme multiplicidade de estilos na 

literatura porque novas editoras abrem suas portas a escritores que estão à 

sombra e precisam apenas de uma chance para tirar seus trabalhos da gaveta. 

Pois quantos talentos às vezes se perdem por não poder mostrar-se? Apesar 

disso, não é fácil achar editores que recebam originais que não venham de 

agentes literários. 

 

REVISTA CONTOS & LETRAS:  Como se dá a relação de JackMichel 

com os leitores? 

O resultado efetivo é a premiação de minhas obras em eventos literários da 

Europa: livro “Papatiparapapá” (Prêmio Talentos Helvéticos-Brasileiros IV), 

conto “Maria Mariposa” (3º lugar I Concurso Cultive de Literatura “Prix 

ALALS de Littérature”), conto “No Mundo dos Cogumelos Falantes” 

(3º lugar I concurso literário da Casa Brasil Liechtenstein), poema “Alma 

Simbolista” (1° lugar II Festival de Poesia de Lisboa). 

 

REVISTA CONTOS & LETRAS: Qual o grande sonho literário de 

JackMichel? 

Ter meus livros reproduzidos nas telonas do mundo inteiro. As adaptações de 

livros para o cinema são um insight se o livro escolhido for fantástico. Na 

verdade, todas as expressões de arte estão muito próximas umas das outras e 

não é à toa que as musas da dança, da música, da tragédia e da comédia viviam 

juntas no monte Olimpo, segundo a mitologia grega. Com a escrita e o cinema 

não é diferente. Alguns dos mais afamados cineastas conheceram seus triunfos 

servindo-se do conteúdo de obras literárias. Para ilustrar a questão cito o 

icônico Rosemary’s Baby, um romance de Ira Levin publicado em 1967, que 

teve roteiro escrito pelo seu diretor Roman Polanskyi e é considerado um 

clássico dos filmes de terror da década de 1960. 
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REVISTA CONTOS & LETRAS: Existe reconhecimento do trabalho de 

JackMichel na localidade onde mora? 

Sim, bem como em todos os lugares em que minha obra é levada; posto que é 

uma inovação no mundo das letras duas autoras formarem um grupo literário 

e se divulgarem com um mesmo codinome. Até então só existiam bandas com 

diversos integrantes, na música. Como artista de avant-garde acho que o 

pioneirismo em qualquer área do cenário humano merece encômio e há que 

se tirar o chapéu para quem dita aforismos ou inventa a moda, com seu 

consumo tendencioso e igualitário. 

 

REVISTA CONTOS & LETRAS: Se JackMichel não trilhasse o caminho 

da literatura, qual a segunda opção? 

Não sei dizer, pois para mim, escrever é viver. O que escrevo é inspiração, 

trabalho e dom inato. Orgulho-me em ser JackMichel sic et simpliciter. Com 

razão, Fernando Pessoa disse “Eu não escrevo em português. Escrevo eu 

mesmo.” 

 

REVISTA CONTOS & LETRAS: Qual o processo de criação literária 

JackMichel? Como é escrever em dupla? 

Jack e Michel não escrevem junto. A concepção de uma obra é planeada pelo 

know-how técnico e criativo de ambas; já o critério utilizado para a elaboração 

da escrita se dá unindo as cotas de texto a posteriori. Trocando em miúdos: às 

vezes, Jack escreve a maior parte de um livro e separa trechos para Michel 

preencher... outras, esta cria o título e aquela a compõem... de modo que, ao 

fim do trabalho, não se detecta os enxertos realizados tão coesos são o primor 

formal e a estilística da expressão. Uma mescla perfeita tal qual o queijo com 

a goiabada. 

 

REVISTA CONTOS & LETRAS: Existe a possibilidade de livros 

separados de cada uma das escritoras da dupla JackMichel? 

Absolutamente. Essa é uma hipótese descartada. 

 

REVISTA CONTOS & LETRAS: Deixem um recado para seus leitores. 

Não é de minha autoria, mas vou deixar aqui: “Os livros não matam a fome, 

não suprimem a miséria, não acabam com as desigualdades e com as injustiças 

do mundo, mas consolam as almas, e fazem nos sonhar.” (Olavo Bilac, o 

Príncipe dos Poetas Brasileiros). 
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BIOGRAFIA 

 

JackMichel é o primeiro grupo literário da literatura mundial, composto por 

duas escritoras: Jaqueline e Micheline Ramos. São irmãs e nasceram em 

Belém – PA (Brasil). O tema de sua obra é variado visto que têm livros escritos 

nos gêneros ficção, poesia, romance, fábula e conto de fadas. Publicações: 

Arco-Jesus-Íris (Chiado Editora, 2015), LSD Lua (Drago Editorial, 2016), 1 

Anjo MacDermot (Drago Editorial, 2016), Sorvete de Pizza Mentolado x 

Torpedo Tomate (Drago Editorial, 2016), Ovo (Drago Editorial, 2016), 

Papatiparapapá (Editora Illuminare, 2017), Sixties (Helvetia Edições, 2017), 

Tim, O Menino do Mundo de Lata (Helvetia Edições, 2017), Anotações Da 

Lagarta Papinha (Editora Leia Livros, 2018), O Príncipe Milho (Editora Leia 

Livros, 2018) e Lobistratusdilapirulobis (Editora Illuminare, 2019). É 

associada em ACIMA (Associazione Culturale Internazionale Mandala), 

LITERARTE (Associação Internacional de Escritores e Artistas), AMCL 

(Academia Mundial de Cultura e Literatura), UBE (União Brasileira de 

Escritores) e Movimiento Poetas del Mundo. Seus contos e poemas constam 
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em antologias internacionais bilíngues. Também foi destaque em diversos 

jornais e revistas on-line de literatura, artes e cultura. Participou de salões 

literários na Europa e no Brasil. Recebeu Menção Honrosa no Concurso da 

Coletânea Literária Internacional em Prosa & Verso “Conexão México” – 

Sem Fronteiras pelo Mundo... Conectando Mentes & Cultura ACIMA de 

Tudo!”, no Prêmio de Excelência Literária “Troféu Corujão das Letras” e no 

II Concurso Cultive de Literatura “Prix Cultive de Littérature”. Conquistou o 

Prêmio Talentos Helvéticos-Brasileiros IV, o 3º lugar no Concurso Cultive de 

Literatura “Prix ALALS de Littérature” e no I concurso literário da Casa 

Brasil Liechtenstein e o 1° lugar no II Festival de Poesia de Lisboa. Seu slogan 

é “A Escritora 2 Em 1.  

Website Oficial da JackMichel A Escritora 2 Em 1   

https://www.websiteoficialjackmichelaescritora2em1.com/ 
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OBRAS PUBLICADAS DE JACKMICHEL 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 NOVOS AUTORES BRASILEIROS 

 
 

Maranhense, escritora, professora de Arte, artista plástica com 

participação em coletivas e individuais. Arte-educadora formada 

pela UFMA. Professora do IFMA. Trabalha com projetos 

abrangendo diversas linguagens artísticas e projetos 

interdisciplinares.  
                    Ao horizonte 

                    A garça espera 

espera o peixe passar 

espera sentindo o vento 

espera sentindo o mar 

espera andando tranquila 

atenta. 

Pra lá e pra cá 
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CURIOSIDADES DE UM DESTAQUE LITERÁRIO 

NACIONAL E INTERNACIONAL 

Dez Coisas Sobre Rô Mierling (e bônus) 

por Vanessa Nunes – Revista Eu Leio Brasil 

 

Vanessa Nunes arranjou para vocês 

um compilado de 10 fatos (e um 

bônus) sobre a autora mais intensa, 

obcecada pela verdade e perseverante 

que conhecemos.  

Ela, a única, a incomparável, Rô 

Mierling – autora da editora DarkSide 

Books, entre outras. 

 

1. Não me lembro de nada antes 

dos meus 9 anos, porque sofri abuso 

familiar e bloqueei memorias 

indesejáveis. 

2. Escrevo sobre violência, 

crime, estupro, morte porque de vida, 

felicidade e paz sei muito pouco. 

3. Fugi de casa quando eu tinha 18 anos, para deixar de viver em um ambiente 

abusivo. 

4. Tenho um filho que é a razão da minha sanidade mental junto com os livros que 

desde os 12 anos me levaram a um universo paralelo onde eu não apanhava e nem 

sofria. 

5. Adoro cachorros, tenho três que amo mais que a maioria das pessoas que me 

rodeiam. 

6. Tenho uma biblioteca com exatos 3.102 livros que guardado/coleciono desde 

meus 12 anos, quando eu saí de casa, levei os livros e umas dez peças de roupa. 

É para esse destino –livros – que vai quase todo o dinheiro que resolvo para mim. 

7. Sou sincera, transparente e odeio mentira. 

8. Falo o que precisa ser dito, não importa onde, quando ou para quem. 

9. Sofri um acidente de moto, pilotada por mim, em estado de embriaguez, nos anos 

90, numa noite chuvosa, fui ao coma, perdi o emprego, o local onde morava e tive 

que morar na rua por um tempo para reconstruir minha vida e perceber os limites 

que temos para a nossa liberdade. 
10. Teve uma época em que eu roubei livros de biblioteca pública para ter o que ler 

em todas as horas, para não ficar só e por não poder comprar.  

11. Conheço quase toda a América do Sul e parte da Europa, viajando de mochila e 

mais nada. 

www.romierling.com.br 

http://www.romierling.com.br/
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NOVOS AUTORES BRASILEIROS 

 

 

Amores e Enganos, foi o primeiro romance de 

Tamar Facchinetti publicado em 2016, essa 

carioca residente em Niterói criou personagens 

nas estórias vividas do seu dia a dia, com um 

toque de humor. Participou das Antologias: 

Serial Killer com o conto “Sempre as sextas”, 

3:33 a Hora do Demônio com o conto 

“Destino” e Sex Drive. 

 

 

DESTAQUE NA BIENAL 

 

DATA: 01/09/2019  

LOCAL: Espaço Ponto de Encontro da Editora Rico  

HORÁRIO: 18 às 20h 

 

Livros 

 

 

 

 

 

 

 



Revista Contos & Letras    27 

DESTAQUE NA BIENAL 

 

Vanessa Nunes é formada na academia da vida: Associada a Aberst, autora, mãe, 

pessoa estranha, Organizadora, Editora e nerd, não necessariamente nesta ordem. Por 

curiosidade e incentivo de amigas, descobriu-se escritora e percebeu que era boa nisso. 

Já participou de diversas antologias e se encontrou em temáticas diversificadas, tais 

como: terror, erótico, LGBT, thriller psicológico, dark romance, musical, BDSM, etc. 

Tem muitos projetos ainda em andamento e agora, sim, sabe onde é o seu lugar: 

levando grandes histórias ao mundo.  

Contato profissional: editoraantologias@gmai.com 

Instagram: @autoravannunes - Facebook: https://www.facebook.com/vanautora1 

 

LANÇAMENTOS NA BIENAL 
ANTOLOGIAS 

RESILIENTES 

Dia 30/08 11:00 - Stand da Editora Rico 

 

O MAL NUNCA MORRE 

Dia 31/08 11:00 - Stand da Editora Rico 

 

CICATRIZES NA ALMA 

Dia 01/09 às 11:00 - Stand da Editora 

Rico 

 

CINDERELAS 

Dia 02/09 às 15:00 - Stand da Coesão 

 

QUANDO ELES DESPERTAM 

Dia 02/09 às 16:30 - Stand da Coesão 

 

O BAILE 

Dia 07/09 11:00 - Stand da Editora Rico 

 

EMCONTOS 

Dia 08/09 11:00 - Stand da Editora Rico 
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NOVOS AUTORES BRASILEIROS 

 

 
 

Fátima Cordeiro - Rio Branco AC, BRASIL- Gosta de 

apresentar-se através de performances cênicas como forma de 

incentivo à leitura. Prêmio Melhor atriz e Melhor roteiro no 8º 

festival Acreano de Cinema(2007). Recebeu Honra ao mérito 

Amiga da Cultura pela Academia Juvenil Acreana de 

Letras(2015) Autora do livro Sementes de Mostarda (2016) Ed. 

Sanches. Tem participação nas Antologias: Poetas no 

Divã(2016); As Faces da Morte (2017); Além das 

Palavras(2018); Síndromes Contos Psicológicos ed. Illuminare 

(2018); Revista Inversos (2019); 2ª Miscelânea Poética 

Brasileira vol.2 Porto de Lenha Editora/2019.É membro da 

Sociedade Literária Acreana-SLA. 

CONTATO: facormendes@hotmail.com 

 

 

 

AO NADA 

  

Somos breves nesta vida 

Lampejos de almas sofridas 

Faíscas de luz 

Que ao pó se reduz 

Ao nada estamos indo 

Uns chorando 

Outros sorrindo 

Alguns inteiros 

Outros partidos 

Convém deixar sapatos 

Roupas 

Comida 

Casas 

Lá, teremos asas... 

 

OUTRO DIA 

mailto:facormendes@hotmail.com
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por Fátima Cordeiro 

 

Outro dia,  

Vi a tua alegria, Maria. 

Pura fantasia  

Quem diria... 

Desejou os beijos 

Do amor que era meu... 

Somente meu 

O meu Romeu... 

Tão triste ele está agora 

Porque nem você 

Nem eu 

Gosta mais do Romeu! 

E, ele se f... 

 

 

LAUREL A CORALINA 

por Fátima Cordeiro 

 

C oragem da mulher brasileira 

O ra, sofrida, ora faceira  

R eza um terço, alimenta a alma 

A além de doces 

C constrói histórias com poesia  

O ra sofrida, ora faceira 

R emove pedras com maestria 

A na ou Aninha, não está sozinha 

L uta, escreve, mexe, conta, reconta 

I nventa, cria, defende todo inocente 

N otável sabedoria de imortal 

A mada poetisa de valor colossal. 
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Livro: Singularidade 

Autor: Thony Anthony Costta 

Editora: Illuminare 

Contato para compra: thonyanthonycostta@hotmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filho de João Vieira da Costta e Izabel Batista Rodrigues da Costa, o escritor amazônico 

Thony Anthony Costta, nascera na cidade de Zé Doca – MA e aos dezoito anos fora para 

Roraima, onde vive até hoje. Rorainópolis é a cidade amazônica em que o autor mantém 

domicílio, fora nesta terra que Costta escrevera o livro Singularidade, composto por 93 

obras poéticas, o qual teve lançamento dia 10 de maio de 2019 no Auditório da Universidade 

Estadual de Roraima – Campus Rorainópolis. 

Costta é autor de mais seis livros não publicados, dois são de poesias: "Um Pensamento 

Poético" e "Livres Pensamentos"; Um Romance: "Emanuelly na Amazônia"; Um Conto: 

"Província Tucumã"; Uma Lenda: "Lenda do Novilho Encantado" e um didático: 

"Alfabetizando Fácil". É licenciado em Pedagogia, licenciando em Letras Espanhol; 

especializado em Educação Infantil e mestre em Ciências da Educação. É professor do 

quadro estadual na escola “Padre Eugênio Possamai” e municipal, na escola “Joselma Lima 

de Souza” onde inspirara-se para a escrita do livro “Alfabetizando Fácil” que pretende 

lançar no primeiro semestre de 2020. Em 2005, Costta fora empossado membro da 

Academia de Letras do Brasil – ALB pelo Presidente Nacional Dr. Mario Carabajal – PhD, 

após posse, fundara a Academia de Letras Municipal de Rorainópolis composta por 

escritores local. Em 2011 fundara a Academia de Letras Juvenil de Rorainópolis, composta 

por escritores estudantis do Município; criara os projetos: Jornada Literária em 

Rorainópolis; Caravana Literária no eixo da BR 174 e Saraus Literários, todos caminhando 

para a terceira edição. Em 2013 Costta fora empossado presidente da Academia de Letras 

do Brasil / Seccional Roraima pelo presidente Nacional da Academia de Letras do Brasil 

Dr. Mario Carabajal. Hoje objetiva instituir Academias de Letras em todos os municípios 

de Roraima, fortalecer os projetos da ALB/RR e continuar publicando livros.
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Evento de lançamento do livro Singularidade (Ed. Illuminare) 

 

Deola Mesquita da Cruz, professora, 

natural de Manaus – AM, servidora 

pública estadual e municipal com docência 

no ensino fundamental e médio em 

Rorainópolis/RR, onde estabelece 

domicílio desde o ano de 2016. Graduada 

em matemática e informática, especialista 

em TI e EAD, atualmente atuando como 

Secretária Municipal de Educação. 

 

Entrevista 
1. Qual a importância da cultura no 

município? 

R- Imprescindível para o desenvolvimento 

municipal e a população necessita que a 

trabalhemos como um bem precioso, pois a cultura dá um novo e belo sentido à vida. 

2. A literatura local é ampla? Tem sido valorizada? 

R- De certa maneira Rorainópolis tem avançado em sua literatura, o município tem dado 

total apoio para que as literaturas sejam de acesso a todos, quer por meios dos espaços 

escolares abertos à sociedade, quer por meio da biblioteca municipal, quer ainda por meio 

de projetos de cunho literário existente no município. 

3. Livros e talentos como o de Thony Costta, possuem espaço para serem utilizados 

em leituras escolares e populares? 

R- Sem dúvidas, neste sentido, mesmo de maneira simples, apoiamos e nos colocamos a 

disposição, e sempre procurando avançar a cada dia para fortalecermos os talentos e todo o 

potencial cultural de nosso município.  

4. Quantas bibliotecas públicas existem na cidade? Tem acervo atualizado? 

R- Na cidade contamos com uma biblioteca, no momento o acervo necessita de atualização, 

estamos trabalhando para esta implementação.  

5. A Secretaria de Educação e Cultura entende a influência da leitura no crescimento 

social de cada leitor? 

R- Enquanto gestora e servidora pública e em plena condução desta secretaria, entendo que 

a literatura tem papel incomensurável, imprescindível e indissociável da evolução de uma 

sociedade. 

6. Existem projetos futuros voltados a literatura no município? 

R- Enquanto secretaria, apoiamos e incentivamos projetos culturais que geralmente 

acontece por iniciativa das comunidades escolares, como exemplo, os saraus literários. 

Futuramente oficializaremos o “projeto literatura e comunidade”, que já acontece por 

ocasião de ações municipais. 
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Livro: Afinal de Contos 

Autor: JAX 

Editora: Illuminare 

Contato para compra: fjacques777@gmail.com 

 
 

Conto:  

 

Consoante o parecer das nossas vogais... 

Quer dizer que esse sujeito é o objeto do seu desejo? 

Ao ouvir do médico que seu estado era grave, o 

paciente soltou um suspiro agudo e, por 

força da saúde dissonante, saiu da pauta da vida 

poucos dias depois. 

De que adianta fazer tantos mapas do caminho para 

a paz, se a paz fica sempre pelo 

caminho? 

Como pode uma pessoa de princípios pensar que os 

fins justificam os meios? 

O chefe do escritório não consegue dar continuidade 

ao serviço por mais contínuos que 

empregue. 

Não passam de materialistas os que afirmam ser a 

propaganda a alma do negócio. 

 

Gostou? Tem mais em “Afinal de Contos...”, Editora Illuminare, RS, 2019. 

*** 

Conto:  

 

O mais alto, sentado próximo à janela, perguntava-se o motivo particular que levara pessoas 

tão diversas, física e espiritualmente, a estarem reunidas naquela sala. 

À sua frente, o mais circunspecto de todos olhava fixamente para determinado ponto, que 

parecia ser o rodapé da parede. O que poderia haver de tão interessante em um rodapé? O 

primeiro personagem logo conjeturou que se tratava de um “rato” à procura da toca. O rosto 

do cidadão de olhar imóvel ainda estava razoavelmente liso, mas sua idade mais avançada 

podia ser deduzida de outros traços de velhice, como os cabelos brancos, um tanto ralos, e 

o nariz avolumado. (...) 

Dona Menezes, esta, ele já conhecia bem. Não era a primeira vez que a via, sempre na 

mesma cadeira, a revirar os dedos e a descascar o esmalte vermelho da unha do polegar 

direito. Canhota, pensou, e traiçoeira como todos os canhotos. Todos, não. A bem da 

verdade, (...) 

 

Gostaria de saber o desfecho? 

Está em “Afinal de Contos...”, Editora Illuminare, RS, 2019. 
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PARTICIPE DAS ANTOLOGIAS ILLUMINARE 

www.editorailluminare.com.br/antologias 
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Diário de uma Escrava 

PRÓLOGO 

Ela olhava para a janela e admirava a beleza daquela linda borboleta. Ela 

sempre foi apaixonada por borboletas. A multiplicidade de cores, a graça e 

a suavidade das asas. O efeito larva, casulo e borboleta era por demais 

encantador para ela. A liberdade do voo tinha um toque de mistério e 

perfeição.  

A linda borboleta pousou em sua janela. Era azul, preta e roxa. Ela nunca 

tinha visto um espécime assim. Era perfeita. A menina vagarosamente se 

aproximou do seu armário e pegou seu pote previamente reservado. Abriu a 

gaveta com agilidade e silêncio, pegou o frasco de acetona, embebeu um 

chumaço de algodão e colocou dentro do vidro para ser usado como agente 

asfixiante. Ao lado da cama tinha uma rede pequena, ela a pegou e dirigiu-

se até a janela, sempre com passos rápidos, mas serenos. Em um movimento 

ágil, ela capturou a borboleta e a colocou no pote fechando em seguida. Ela 

levantou o frasco e ficou observando a borboleta se debater até que, cansada 

e asfixiada, ela cedeu e caiu no fundo do pote.  

A menina esperou por mais dez minutos, abriu o pote, pegou um alfinete e 

espetou entre as asas da borboleta matando-a de forma definitiva. A menina 

escreveu os dados identificadores da borboleta em um papel: cor, tamanho, 

dia e hora da captura. Tudo pronto. A menina foi até a parede, abriu um 

quadrado de vidro e delicadamente espetou o alfinete, já com a borboleta, 

em um quadro de isopor. Ela se afasta e admira sua obra de arte. Ela volta, 

fecha o vidro e sorri. A borboleta agora é sua, eternamente sua.  

 

CAPÍTULO I 
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DIA 1.728  

Hoje acordei tarde. Sei que é tarde porque acordei com o corpo todo 

dolorido, e isso só acontece quando durmo demais. Vou tentando me 

levantar devagar. Doem minhas costas, meu pescoço, minha cabeça. Fico 

sentada esperando o quarto parar de rodar. Uns cinco minutos depois já 

posso me colocar de pé.  

Faço meu alongamento esticando braços, pernas, cabeça para um lado e para 

o outro. Enfim, a dor no corpo passou. Vou até o balde lavo meu rosto, passo 

os dedos pelos meus dentes, tomo um gole de água da garrafinha de cima da 

mesa e cuspo no balde grande. O balde grande já está ficando cheio e uma 

hora ou outra o ogro virá para esvaziá-lo. E isso era urgente em certos dias, 

porque o fedor enche todo o buraco e eu fico tonta com esse cheiro horrível. 

Tomo meu café da manhã.  

Ogro deixou uma maça, um copo de leite e três torradas no pratinho. Ele 

deve ter vindo mais cedo, porque mesmo eu dormindo mais do que o normal, 

eu sempre acordo quando ele traz o café da manhã e hoje eu não escutei 

nada. Logo, imagino que ele tenha estado no quarto bem cedo quando meu 

sono estava muito pesado.  

Depois de tomar o café, eu sempre leio. Leio durante umas duas horas até 

meus olhos arderem um pouco, eu já li esse livro umas vinte vezes, mas não 

tenho muitas opções de lazer nem muitas atividades diárias.  

A luz vem de uma pequena lâmpada colocada no teto do buraco onde estou 

e ela sendo fraca não me permite ler por muito tempo. Meus olhos ardem. 

Ouço um barulho e sei que é o ogro vindo.  

Ele tem passos pesados, abre a portinhola e desce. - como você está? - 

pergunta ele. Eu fico calada pensando: "é um escroto mesmo". Ele vem para 

perto de mim, já sei o que ele quer e me dirijo à cama, me deito, levanto 

minha saia, abro minhas pernas e só espero.  
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Ele diz umas palavras tolas, conta um pouco dos seus planos e da sua vida 

como se eu quisesse saber. Ele tira seu membro nojento para fora e sobe em 

mim. Não demora nem cinco minutos. Ele se levanta e se aproxima para me 

dar um beijo, eu viro o rosto e ele me bate. Uma, duas, três vezes. Normal.  

Ele se aproxima de novo, agora bem devagar para me beijar. Sinto o gosto 

de sangue na minha boca e dessa vez não afasto meu rosto. Quando ele 

aproxima os lábios dos meus eu projeto bem devagar o sangue para fora da 

minha boca como um cuspe que se derrama pelos cantos. Ele me olha com 

nojo, cospe em mim e se vai. Idiota.  

..... Continua. 

 Dia 1.729  

......a portinhola se abre e ele empurra para dentro um pedaço de pão, um 

naco de queijo com aparência de velho e um copo de café. Nada bom para o 

começo de um dia. Mas ao contrário do normal, ogro entra e antes que eu 

consiga me levantar, ele me pega pelos cabelos e me levanta da cama. Sinto 

uma dor sem limites e tento me erguer rápido para que ele não arranque os 

cabelos de minha cabeça. Ele me atira no chão.  

Eu me encolho. Ainda não tinha conseguido acordar de verdade e assim 

como em outras vezes de fúria do ogro, não sei se isso é um sonho ou um 

pesadelo. Mas quando sinto algo quente jorrando em mim, sei que estou 

acordada e não é um pesadelo, mas sim o ogro urinando em mim. Ele jaz fez 

isso antes e eu sinto um bolo subindo pela minha barriga e minha garganta 

na ânsia de vomitar. O cheiro é podre e gotas entram em minha boca. Ele ri 

e me pega pelo braço me levantando do chão. Ele me aproxima do rosto dele 

e lambe minha bochecha. Eu tento parar de respirar, mas não consigo. Ele 

tenta enfiar a língua na minha boca, mas eu viro o rosto, ele me empurra de 

volta ao chão e pisa na minha mão. Eu grito, ele força mais ainda seu peso 

sobre meus dedos e eu grito ainda mais alto. Ele devagar tira o peso de cima 

da minha mão que arde e queima.  
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Quando levanto os olhos, vejo pelas calças dele, que ele está excitado e eu 

vomito ali mesmo. Ele balança a cabeça com nojo de mim, me pega 

novamente pelos cabelos e me arrasta para longe da área de urina e vômito.  

- A venda, coloque-a – ele grita. Eu já sei o que ele quer e procuro a venda 

que ele me deu para guardar assim que me trouxe para o buraco. Eu mesma 

coloco a venda. Ele me arrasta para a porta.  

..... 

Agora não acho que estou num banheiro, mas com certeza estou na casa do 

ogro. Ele me amarra em um canto, como sempre, e tira minhas roupas. Eu 

fico só de calcinha. Meu coração bate acelerado, sei o que vai acontecer e já 

começo a tremer.  

..... 

Sinto suas mãos descerem e ele introduz o dedo em mim. Eu tento me fechar, 

mas ele me empurra contra a parede e ali mesmo ele entra em mim, 

apertando meu corpo magro contra a parede, mas eu não sinto nada, fico só 

olhando pelas frestas da venda a pequena claridade solar. Sinto o corpo do 

ogro estremecer e ele para. Meu corpo se desfaz e eu me encolho sentada. É 

só mais um dia no inferno onde vivo. Fui sequestrada quando tinha 14 anos, 

e hoje vivo em um buraco embaixo de uma velha casa. Sou uma escrava 

sexual. Será que um dia vou conseguir fugir? 

LEIA O LIVRO NA ÍNTEGRA – NAS MELHORES LIVRARIAS 
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BRINDES EXCLUSIVOS 

Quer ganhar um kit de marcadores diversos e um livro 

surpresa? 

 

As revistas Contos & Letras em edição física serão distribuídas na 

Bienal. Principalmente nas praças de alimentação. Encontre os 

distribuidores, pegue uma, tire uma foto sua segurando essa revista 

em algum ponto da Bienal do Livro do Rio e envie para 

editorailluminare@gmail.com com seu nome completo e endereço. 

Em 15 dias receberá seus brindes. 

 

 

 

mailto:editorailluminare@gmail.com

