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E-feito Coliteral tem a proposta de ser uma revista [por ser uma
publicação de charme visual para além do preto no branco] literária [sim,
mas lateralmente abraçada a outras artes] digital [pois ela é pensada para
ser lida em dispositivos eletrônicos] mensal [um pequeno suspiro de
literatura para quem não está com o hábito da leitura em dia].

Pretende ser um projeto pequeno: num primeiro momento, terá mais ou
menos sete páginas, sempre haverá um tema em comum entre os textos
da mesma edição e sempre haverá um ou dois convidados, que nos
presentearão com seus talentos.

O tema TERRA & CÉU surgiu a partir da arte de Lucielton Tavares. A
fotografia do artista mostra, em sua maioria, a paisagem do Nordeste
brasileiro, em seu diversificado relevo. Numa técnica que valoriza o que está
ao chão e como está o ar, Lucielton mostra a riqueza de uma região inteira.

Para nos acompanhar
nessa viagem pelo
Nordeste, convidamos
Danilo Maia. Destaque
desde os tempos de
Vem-vértebras, ele traz
para esta edição uma
literatura viva, com
personagens cheios de
intenções.

O Nordeste brasileiro é
múltiplo de significados.
Conheça ou identifique
tudo que se tem a dizer
de lá [daqui].

ÊXODO
Depois de tanto vir ao sertão, 
férias sim, férias não, 
agora, desempregado na capital, ele voltou para a casa dos pais.
- Vou ser empresário, dono do meu próprio negócio.
Agora tem mais uma pessoa indo toda madrugada à Seasa. CA RIBEIRO NETO

Hermes Veras
Muito bom, Carlim

Carlos Ribeiro
Obrigado!
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VERRUGA
       Entre aquelas crianças, há uma lenda que diz que não se pode contar as
estrelas do céu apontando para elas, com o risco de nascer verrugas no dedo.

       Então, naquela noite, após ser desafiado por algum de seus amigos,
encheu-se de coragem, apontou o fino dedo para elas e as contou. "Uma, duas,
três, quatro...". À medida que ia avançando na contagem, conferia o dedo à
procura das tais verrugas. Até ali, nada.

       Porém as estrelas, uma a uma, iam se apagando no céu.

      Nunca mais houve uma noite estrelada.
DANILO MAIA

Hermes Veras
Não esperava por esse final. Era o Thanos? Haha
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EFEITO JUNINO
Quando menino, via o mundo
discriminado: ou a água ou o
óleo, ou a manga ou o leite, ou
o céu ou a terra - diziam a
professora, a minha mãe, o
padre Raimundo.

Contudo, para minha sorte,
nas férias que começavam
em junho, havia a casa da vó
Benedita. Lá tudo era
diferente, inacreditável! Tudo
se misturava, se unia. Tudo
era concêntrico, convergente.

CARMEN LIMA
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CÉU BONITO É MALHADO.
CHÃO BONITO É MOLHADO.

CA Ribeiro Neto



ARGONAUTA
Ele sempre se considerou terreno demais, pé no chão demais. E, se alguma vez
esteve na presença de algo deslumbrante, não se lembrava. E, para ser sincero,
isso nunca foi uma preocupação sua até aquele momento.

Só quando saiu da costa, em alto mar, e viu o céu e o mar se tocarem ao longe,
foi que sentiu um vislumbre do sublime.

Desde então, vive uma busca quixotesca em tocar o divino. E há vinte anos não
pisa mais em terra firme. DANILO MAIA
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ELE SABIA
Fabiano sabia o que
tinha de fazer. Era
seu ofício, era rotina
de quase todo dia.
Tinha que puxar a
âncora para ir ao
alto mar, mas ele
sabia. Sim, sentiu.
Ele não voltaria
mais. Todo pescador
sabe, e prefere, ficar
abaixo do mar.

CA RIBEIRO NETO
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IMENSIDÃO
Todo dia, no finalzinho da tarde, ele vai para o terreno em frente de
casa e fica olhando o céu escurecer. Não sai dali até que todas as
estrelas estejam brilhando lá em cima.

Eu sempre achei engraçado cada vez qu'eu comparava aquele
gatinho – um serzinho tão pequeno – com a imensidão do céu
contemplado por ele. Uma gotinha de água na imensidão do oceano.

Um dia, meio que pelo tédio ou só mesmo por brincadeira, me
aproximei dele e falei “O que foi, gatinho? Por que você olha tanto lá
pro alto?”. Ele tirou os olhos das estrelas, me encarou
profundamente e, então, disse: “É qu'eu sinto uma saudade absurda
de casa".

Nunca mais perguntei nada àquele gato.

DANILO MAIA
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malassombro

HORA DO ANGELUS
que já era a hora do angelus. Com ela, já sabíamos também que era a
hora de esquentar a sopa e jantar e, em breve, se deitar para dormir.
       Dona Isolda, minha mãe, com a antecedência de costume, escutava
a oração enquanto esquentava a janta no fogão à lenha. Pela janela da
cozinha dava para ver o terreiro e o grande Juá. Nem sei porque ela
sempre  olhava pela janela, nada de diferente passava por ali.
       Teve uma vez, disse ela, que viu uma sombra esquisita ao lado do
Juá. Ela tentava reconhecer a silhueta, podia ser alguém conhecido,
algum pedido de ajuda. Como não reconheceu assim, de longe, foi se
aproximar e perguntar quem era. Quando se virou para a porta dos
fundos, aquele ser já estava entrando na casa.
       Bem, ela jura e é minha mãe, então acredito - era um ser bem
feinho: magrelo, mas com barriga d'água; pelado, tanto de pelos como
de vestes; pele da cor de colorau; zoiões amarelos; joelhos invertidos,
dobravam pra trás, não pra frente que nem nós; e o pior: ele tinha
umas enormes asas de morcego.
       Daí ele entrou lá em casa, abriu bem as asas e começou a brilhar.
Brilhou tanto, que mãe não conseguiu ver mais nada. Quando a vista
voltou, o bicho tinha sumido. Dona Isolda olhou para a cozinha toda,
pra ver se dava pela falta de algo. E não é que o ladrãozinho nos levou o
louro e um carneiro do curral?

       De onde venho, não falávamos 18h,
dizíamos 6 horas da noite e sabíamos que
essa hora chegou porque a rádio nos avisava

CA RIBEIRO NETO
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PROJETO RECOMEÇO
O mundo está prestes a entrar num colapso com a ameaça
iminente de um apocalipse ambiental, mas ninguém parece
saber disso, ou prefere não saber. PROJETO RECOMEÇO,
de autoria do historiador, museólogo e professor
universitário Michel Platini Fernandes, não nos poupa de
todos os elementos que uma boa aventura deve ter.
Vemos um sci-fi/thriller/policial rico em detalhes e envolvente. 

M. PLATINI FERNANDES

Tudo bem elaborado e apresentado
através de uma narrativa
amarrada, interessante, instigante,
divertida e inteligente. Uma ideia
assustadora, porém tão bem
contada, que a gente fica querendo
saber o que vem a seguir.
Recomendadíssimo! Disponível como
e-book na Amazon.

MORRI POR
EDUCAÇÃO
NATHALIE LOURENÇO

São dezessete contos que passeiam pelo trágico, ridículo, feio e belo; porém
cômico em todas as situações. Mesmo quando é aquele riso que se autocensura e
te faz pensar “É errado eu rir disso?”. MORRI POR EDUCAÇÃO, apesar de ser o
livro (solo) de estreia de Nathalie Lourenço, ao ser lido, deixa bem claro que, de
estreante, a autora não tem nada. E quem prova isso não são seus diversos
textos publicados em coletâneas, ou revistas, ou mesmo trabalhos para a
publicidade (ela é também redatora publicitária), mas sim o poder de
envolvimento em sua escrita, que nos faz saborear cada texto com uma sensação
especial. Coisa de quem tem a capacidade de falar sobre situações corriqueiras
de forma cômica, sem cair no bobo, e com uma segurança assustadoramente
encantadora.
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DANILO MAIA LUCIELTON TAVARES
@dantakakara @lucieltont

Potiguar, 34 anos, profes-
sor das redes públicas
estadual e municipal de
Parnamirim, mestre
em Educação (UERN), 
atua como fotógrafo de
paisagens naturais.

É natural de Fortaleza-
CE, mas já morou em
outros estados e acha
que qualquer lugar
pode ser o seu lugar.
Acredita piamente que
é impossível viver sem
Arte. Não é escritor
profissional, mas quando
recebe visita da Inspi-
ração, se debruça sobre o papel e escreve o que dá. Já escreveu peças teatrais (algumas
montadas, outras não), resenhas de filmes e crônica para uma revista de circulação
nacional, contos publicados num blog pessoal que mais parece um diário com chave 
– já que ninguém mais lê –, foi colunista fixo da revista eletrônica Vem-Vértebras 
e adora fazer resenhas de quadrinhos, livros e jogos em seu Instagram.

CARMEN LIMA
fb/AlemMarLinguaPortuguesa

e Portuguesa – pela Universidade Federal 
do Ceará (UFC) – e Especialista em Psico-
logia das Relações Humanas – pelo Instituto
de Estudos Superiores do Ceará (INESC).
Participou de várias coletâneas literárias;
entre elas, a Antologia Rosa dos Ventos,
Roda de Versos. Em 2017, foi premiada
pelo poema Quimera. Além de ser profes-
sora de Língua Portuguesa e Cultura
Brasileira, é ainda, Formadora Educa-
cional, colaborando com a formação
continuada de outros professores, 
nas áreas de Elaboração de Materiais
Didáticos, Escrita Criativa e Didática.

Fortalezense, Licenciada
em Língua Portuguesa 
e Literaturas Brasileira  

CA RIBEIRO NETO
@caribeironeto

passando por todos os passos possíveis
na cadeia do livro, destacando-se as
publicações, em 2012, do seu primeiro
livro, impresso, Meio Humano, Meio
Urbano  e, em 2020, do segundo, digital,
Como é Triste um Choro Contido
[linktr.ee/caribeironeto]; a organização
do Grupo Eufonia de Literatura ; a
curadoria da revista literária virtual 
Vem-vértebras; e o trabalho de produção
editorial em função da Editora Et Cetera .
Atualmente cursa o Mestrado em Huma-
nidades Digitais, pela Universidade do
Minho.

Messejanense antes de
fortalezense, já tem mais
de 15 anos de literatura, 

https://www.instagram.com/dantakakara/
https://www.instagram.com/lucieltont/
https://www.facebook.com/AlemMarLinguaPortuguesa
https://twitter.com/caribeironeto
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Esta é a nossa 12ª edição.
Leia a décima primeira em:

bit.ly/11Sangue
E, para acompanhar as próximas edições,

EDITORA

http://instagram.com/efeito.coliteral/
https://bit.ly/11Sangue
https://bit.ly/11Sangue

