
ANTOLOGIA “superAÇÃO” 

Homenageada: Neusa Stoll(*) 

(*) Em Pomerode/SC, Neusa Stoll serve na área da Saúde e vivencia o 
tratamento do câncer, lutando vigorosamente por sua recuperação, 
servindo de exemplo de superação para outras mulheres. 

A Câmara Literária de Pomerode/CLiP Mulher, representada pelas Escritoras Andréa Gustmann e 

Neida Rocha, em parceria com a Editora Alternativa e a Rede Feminina de Combate ao Câncer de 

Pomerode/SC, lança a ANTOLOGIA “superAÇÃO”. 

Toda pessoa que recebe o diagnóstico de câncer sente, no primeiro momento, um abalo físico e 

emocional que a desorienta e a desestabiliza, enfraquecendo até mesmo as suas crenças e colocando 

à prova sua fé. 

Impossível, nesse momento, não sentir medo, pois a incerteza do futuro é a única realidade que se 

faz presente. 

É nessa hora que as histórias de pessoas que passaram por situações semelhantes servirão de 

motivação para a sua própria superação. 

Este livro será importante aos pacientes, seus familiares e amigos e que têm, nesse momento, 

informações importantes para manter acesa a esperança de cura, para o conforto e o melhor 

entendimento dos obstáculos a serem superados. 

O objetivo da ANTOLOGIA “superAÇÃO” é retratar as histórias de pessoas que enfrentaram o câncer 

e conseguiram, através de sua FORÇA, FÉ, GARRA e APOIO RECEBIDOS, superar a doença. 

http://ubecanoas.blogspot.com.br/2011/09/concurso-literario-conto-cronica-e.html


A ideia aqui não é colocar o foco na doença e sim na superAÇÃO. 

O livro terá as seguintes características: 14 cm x 21 cm, sem aba, miolo 1 cor, papel offset 75g, 

capa papel cartão 250g, 4 cores, ISBN e catalogação. 

O valor do investimento é de R$ 100,00 (cem reais) com direito a 2 (duas) páginas e 2 

(dois) exemplares e inclui a revisão ortográfica. 

A inscrição para a ANTOLOGIA “superAÇÃO” se dará mediante encaminhamento dos textos, com no 

máximo 4.220 caracteres (com espaço) + ou - 69 linhas, fonte VIJAIA 14,  ao endereço: 

clipmulher@terra.com.br, junto com o comprovante de depósito. 

O depósito deverá ser efetuado até 31.07.2019: 

- Banco do Brasil - ag. 2474-0 – conta 19674-6

NEIDA ROCHA - CPF 198.127.010-87

ou 

- Caixa Econômica Federal - ag. 1880 - conta 2012-1

ANDRÉA GUSTMANN GOMES- CPF 910.389.449-53 

A ANTOLOGIA “superAÇÃO” é de abrangência nacional, com histórias verdadeiras, escritas pelas 

próprias mulheres que superaram o câncer ou por alguém que deseja homenagear outra pessoa. 

Qualquer dúvida, estamos à disposição. 

Neida Rocha 

(47) 99227-2202

mailto:clipmulher@terra.com.br

