NOSSA GENTE

Servidor do CJF lança mais um livro
Além de ser servidor do Conselho da Justiça
Federal, Francisco Hélio de Sousa também é escritor.
Ele começou a escrever contos infantis há dois anos.
Sua estréia aconteceu durante o I Concurso Cepe de
Literatura Infantil e Juvenil de 2010, ocasião em que
obteve menção honrosa com o livro “A dona barata diz
que foi à guerra”. Desde então, se dedica a escrever
contos infanto-juvenis.
Em 2011, com o livro “O fantasma da ﬁlha do
coronel”, recebeu o primeiro lugar no Prêmio Eliane
Ganem de Literatura Infanto-Juvenil. A obra, publicada
recentemente pela Editora Arte Final, surpreende o leitor
por ser bem escrita e porque conduz ao caminho da
literatura ﬁrme, segura e ao mesmo tempo engraçada.
“O fantasma da ﬁlha do coronel” possui ainda
elementos que trazem o jovem leitor para a magia do
livro e a deliciosa empreitada de uma boa leitura.
Já em 2012, o Francisco Hélio participou do 1º
Prêmio Cuore de Literatura Infantil e Infanto-juvenil
da Editora Cuore, concurso de âmbito nacional, onde
ﬁcou em sexto lugar com o texto “A pequena grande
mentira”, com grandes possibilidades de publicação
até o ﬁnal do ano.
De acordo com o escritor, foi a paternidade que
despertou seu encanto pelo universo infantil. “Minha
ﬁlha tem sido a principal fonte inspiradora, mas
também preferi redigir livros infantis porque são mais
prazerosos para se escrever, já que, em tese, não
apresentam grandes limitações à imaginação”, revela.
Ele conta também que desde criança sempre gostou
de histórias em quadrinhos. Era assíduo leitor de gibis
e fã de super-heróis. “Sempre acreditei que podia
escrever minhas próprias histórias, viajar sem muitas
restrições neste mundo imaginário de contos infantojuvenis. Eu acredito que escrever seja algo viciante e

desejo adentrar cada vez mais nesse maravilhoso
universo literário”, diz Helio.
Mesmo tendo as crianças como principal público,
Hélio também escreveu artigos cientíﬁcos, como: “A
necessidade de mudanças na lei orçamentária e o
orçamento impositivo”, “Os efeitos da (des) vinculação
dos recursos da União e a ﬂexibilidade orçamentária”,
e “O caráter impositivo da lei orçamentária anual e seus
efeitos no sistema de planejamento orçamentário”.
Quem tiver interesse pode adquirir o livro “O
fantasma da ﬁlha do coronel” por R$ 21,00, diretamente
com a editora pelo email: arteﬁnal@arteﬁnal.pro.br

