
apresenta 

Homenagem a Adélia Einsfeldt 

PARTICIPE desta 
OBRA HISTÓRICA 

A Editora Alternativa, após o sucesso e reconhecimento das quatro primeiras edições, 
vislumbra a edificação de uma obra literária histórica. A trajetória de um modelo 

cooperativo de expressão da literatura independente, como se caracteriza os volumes 
da LITERATURA: Sentimentos & Razões, conquista seu ápice ao homenagear uma 

escritora de texto poético marcante, amplamente reconhecida, e que coorganizou as 
primeiras quatro edições das coletâneas: Adélia Einsfeldt. 

Adélia, poeta de Porto Alegre / RS por nascimento e moradia, é admirada no 
universo literário brasileiro pela sua qualidade lírica, tendo publicado os livros 

Impacto, Animais se divertem, Pétalas e Asas da madrugada, além de ter 
coorganizado as quatro edições das coletâneas LITERATURA: Sentimentos & Razões, 

volumes 1, 2, 3 e 4. Já está no prelo, pela Editora Alternativa, a mais recente 
publicação da escritora: sua autobiografia. 

 

Adélia, no esteio de seu prestígio, participa de 16 academias literárias e associações 
culturais, sendo a vice-presidente da seccional gaúcha da Academia de Letras do Brasil 

– ALB | RS. Em 2017, foi a Patrona da 6ᵒ Feira do Livro de Faxinal do Soturno / RS. 
 

Adélia é festejada pelas suas deliciosas performances poéticas presenciais junto ao 
público. Esta poeta é uma força viva da literatura brasileira. 

Edição especial: 



As edições da coletânea LITERATURA: Sentimentos & Razões já ocupam um 
lugar entre as maiores coletâneas já lançadas no Brasil. Na quinta jornada, 
publicará poemas, contos, crônicas, ensaios científicos, artigos e trabalhos 

visuais, como pinturas ou imagens, revelando e ampliando a pujança 
e diversidade de nosso caleidoscópio literário. 

 

Como característica já consagrada na LITERATURA, 
cada texto terá uma ilustração personalizada. 

  

É com muito orgulho que os escritores de todo o Brasil que participarão da 
LITERATURA: Sentimentos & Razões | Volume 5, através de poesia, contos, crônicas e 

artigos, vão homenagear Adélia Einsfeldt e por conseguinte a literatura nacional. 

PARTICIPE ∞ ESCREVA ∞ PUBLIQUE 

Na construção de mais uma bela 
coletânea literária, 

Para participar, encaminhe seus textos (poesias, crônicas, contos, artigos, ensaios 
científicos ou demais manifestações artísticas) para o e-mail 

contato@editoralternativa.com 
juntamente com uma biografia resumida e uma fotografia em boa resolução.  

 

Para garantir a qualidade característica da coletânea LITERATURA, cada página 
publicada possibilitará o recebimento de dois exemplares da obra, por um 

investimento de R$ 90,00, sem limite de páginas por escritor. 
 

A temática da coletânea é livre, podendo conter textos originais ou já publicados 
anteriormente. Também será possível encomendar exemplares extras antes da 

impressão, por R$ 25,00 a unidade. 
 

O prazo para o envio dos textos é até 30/09/2021. 
 

As opções de pagamento são pela emissão de boleto (com o acréscimo de R$ 3,00 
por parcela) ou depósito bancário com comprovante enviado para a Editora. 

Pode ser pago à vista, ou em até 3 vezes. 

Milton José Pantaleão Junior 
ORGANIZADOR 


