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com o Mercado (ESPM), Mestre em Comunicação
Social (PUCRS); Extensão em Comunicação Digital (ESPM), Extensão em Coaching (ESPM) e
Especialização em Business English (Studio Cambridge School - Inglaterra). Pesquisador e produtor
multimídia.

Juliano Dornelles
Escritor, prossumidor e pensador. Natural de
São Borja. Virginiano do dia 20 de setembro de
1979. É Bacharel em Comunicação Social; Graduado em Jornalismo (PUCRS) e Inglês (WIZARD
UNIVERSITY), Pós-graduado em Comunicação

Microempreendedor.
Atualmente
atua
como Consultor em autodidática virtual, alfabetização digital, interação midiática e produção multimídia. Idealizador do projeto Prossumers Multimídia. Como Blogueiro e Escritor gerencia o blog
www.pazdornelles.com. Autor da obra ‘O livro do
guerreiro justo’. Livro de auto ajuda, autoconhecimento e motivação. Publicações impressas em
mais de 120 antologias (poesias, artigos, contos e
crônicas). Participou das edições mais recentes da
Feira do Livro de Porto Alegre como autor. Autor de
artigos em revistas acadêmicas e mídias sociais.
Conheça o trabalho do autor em
www.prossumers.com

O LIVRO DO GUERREIRO JUSTO
‘O Livro do Guerreiro Justo’ é a primeira obra individual
do jornalista e escritor gaucho
Juliano Dornelles.
Publicado em 2011 pela
Câmara Brasileira de Jovens
Escritores. A obra aborda a identificação do estado subjetivo descrito pleo autor como ‘Guerreiro
Justo’.
Tal estado subjetivo de
consciência revela as crenças
morais e os valores da virtude.
A consicência do dever com o
caminho certo. Do respeito as regras e leis sociais. E da existência de forças maiores que regem

o cosmos.
O ‘Guerreiro Justo’ que vive
no subconscinete é acordado
em modo consciente. Prevalece
quando age de forma racional.
nicação.
A obra é um convite, ao
leitor, de autoconhecimento e
desenvolvimento pessoal. Para
que nos aprimoremos, no sentido evolutivo, nos tornando, a
cada dia, dentre as próprias competências, pessoas ‘melhores’
que antes.
A versão original está disponível para download no endereço
www.prossumers.com.br/pdf/guerreiro.pdf
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