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Prefácio
Ronaldo Marinho, 39 anos, goianiense, formado em Gestão de Empresas pela Faculdade Sul-Americana e acadêmico de
Tecnologia em Marketing. Autor dos livros Pela Fala de Um e
#emfrancoavanço. Tem contos, crônicas, artigos e poesias publicados em jornais, revistas e mídias digitais. Atualmente presta
serviços a outros escritores realizando leitura crítica de originais.
Seus livros são publicados pela Editora Recanto das Letras. Interage no contexto da atualidade e do universal. Mantém o debate
de ideias em tom relevante, agradável e bem-humorado.
A cozinha de sua casa é o ambiente surreal onde, em torno do copo (de suco, vinho ou cerveja) ele extraiu, na parceria
de amigos, a maior parte dos insumos para a elaboração deste
livro de artigos de opinião e narrativas curtas. Em Reconectando
@ Prosa o diálogo é instigante e engloba ampla pluralidade de
temas. Lança-se um olhar diferenciado e intimista sobre nosso
cotidiano. Reconectando @ Prosa é a nova leitura da contemporaneidade. Aproveite para trocar ideias com o autor.

Maycon Martins
Compositor / Cantor
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Ronaldo Marinho

A leitura de hoje
Impactante, ágil e expressiva; esses predicados configuram a inovadora literatura consumida nos dias atuais. Neste
compasso, o artigo de opinião e as narrativas curtas vão de encontro ao ritmo de vida contemporâneo. Comunicação direta.
O produtor de conteúdo estabelece sua abordagem a partir de
fatos corriqueiros, objetivando perspectiva singular. Dispondo de encantador poder de persuasão, demonstra seu ponto
de vista através da linguagem de fácil entendimento. Numa
pegada criativa a conversa é democrática. A cumplicidade é estabelecida. Não importa se em jornal impresso, revistas, livros
ou por meio de versões digitais. O arranjo estratégico com as
palavras, o emprego inventivo das figuras de linguagem e o uso
de episódios em destaque no cotidiano são especiarias para o
preparo do texto. Neste, a técnica é associada à sensibilidade
do autor. Faz-se necessário a pesquisa cuidadosa, mas também
é muito importante o colorido emocional, que deve refletir nas
ocorrências narradas.
Os atuais articulistas, cronistas e contistas brasileiros estão
trabalhando temas como: individualismo, política, intolerâncias,
sexualidade e questões da vida urbana. Na diversidade cultural
a linguagem cria e recria significados e sentidos, evidenciando a
identidade de um povo. Procuro redigir com irreverência e engajamento. Asseguro que a leitura está presente e bem posicionada
na escala de interesses da população jovem.
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Palavra dada
Eu digo isso, e digo numa boa: a prática da coerência
demonstra maturidade. Exalta confiança no indivíduo ou instituição em pauta. – Como está sendo trabalhada por você esta
realidade no contexto da existência virtual?!
Há pessoas que rotineiramente se comprometem com alguém ou algo, e não cumprem o que foi preestabelecido. Não
exercem comprometimento com elas próprias. Tratam com desprezo a importância da credibilidade. Aquela ajeitadinha na foto
antes de postar nas redes sociais. A turbinada nas informações
do perfil, os quilos adicionados ao peso do peixe pescado, e em
seguida, compartilhado nas mídias digitais. Omite aqui, inventa
um pouco ali. O compromisso com a coerência é menosprezado.
As postagens exibicionistas na internet superam o imaginário comum. O momento das necessidades fisiológicas, o passeio pelas
lojas do shopping, o bêbado tocando o terror no velório, e os
instantes antes, durante e pós-relação sexual são devidamente
registrados e divulgados. Forjar um bom momento para obter
a foto ou vídeo se tornou mais estimulante do que apreciar o
prazer do convívio e contemplação.
A prática da leitura e escrita são incentivadas pelo acesso
à internet. Precisamos nos atentar à conduta dos produtores de
conteúdo digital. Há colegas descompromissados com a honestidade intelectual. Alteram uma palavra em determinada citação de um estudioso ou artista, e se apossam descaradamente
da ideia. As distorções de realidades e significados são insumos
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