AVIAÇÃO E NARRATIVA
EDVALDO PEREIRA LIMA – PUBLICADO EM 20/11/2018
Para quem curte uma coisa ou outra, e preferencialmente as
duas:
Uma

entrevista

ao

canal

ASA,

do

jornalista

e

piloto

(comandante de Airbus da família A320) Robert Zwerdling, sobre
esse outro lado profissional meu, o de escritor e jornalista
de aviação.
Por Trás do Tapete Mágico, um dos meus livros citados, foi
publicado pelo sistema editorial Clube de Autores. Pode ser
adquirido pelo site do Clube e pelas livrarias virtuais
conveniadas, como Amazon, Lojas Americanas, Submarino e
outras.
O segundo livro citado, Maestro de Voo, foi publicado pela
Editora Manole e pode ser adquirido pelo site da casa.
A entrevista, para você:
https://youtu.be/Zy7IiB829zg
___
Leia também:
‘O Mentor’ no metrô de São Paulo (16/11/2018)
‘O Mentor’ estreia em três listas como livro mais
vendido (17/10/2018)

‘O Mentor’ no metrô de São
Paulo
EDVALDO PEREIRA LIMA – PUBLICADO EM 16/11/2018
Estes painéis estiveram expostos até a última sexta-feira
(16). Um mês em exposição!
Aqui, um registro comemorativo. E o mais importante: o
conteúdo e a ideia central a que dizem respeito.
Compartilho um momento especial, pois não é todo dia que um
escritor pode viver uma situação assim, neste país. Minha
gratidão à Editora Gente por essa atitude proativa exemplar.
https://youtu.be/3o6ltBkjKaE
___
Leia também:
‘O Mentor’ estreia em três listas como livro mais
vendido (17/10/2018)
Biografia-perfil de Roberto Shinyashiki (28/09/2018)

Jornalismo Literário: Uma
Entrevista Esclarecedora
Em entrevista à emissora de tevê da Universidade de Caxias do
Sul, Edvaldo Pereira Lima esclarece pontos fundamentais do
Jornalismo Literário.
Confira:

Prêmio de Beatriz Jucá
Pósgraduada da turma 2013 do Curso de Pós Graduação em
Jornalismo Literário, epl, Beatriz Jucá comenta sua série de
matérias “Vozes do Silêncio”, publicada no Diário do Nordeste,
vencedora do importante prêmio
Undime de Jornalismo,
categoria nacional.
Foi também finalista, com a série “O
Quinze”, do Prêmio Exxonmobil de Jornalismo, categoria
regional.

Alex Criado comenta História
Oral
Publicado em 09 de março de 2015
Curso de Pós-Graduação em Jornalismo Literário epl apresenta:
História oral – Diálogo possível com o JL. “Augusto & Lea” de
José Carlos Sebe Bom Meihy. Comentários de Alex Criado.
www.edvaldopereiralima.com.br

