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Este demo está protegido e reserva 
todos os Direitos de Autor. 

 

A obra deste demo foi iniciada no 
dia 25 de outubro de 2019 e foi 

registada no dia 14 de fevereiro de 
2020. 

 

Se neste momento, por algum 
motivo, não puder comprar o livro 
do autor, a Jupiter Editions sugere 
que faça um donativo ao autor para 

o IBAN 

PT50 0010 0000 58544220001 

ou MB WAY 965108603 



Simão Roncon-Oom©  O Deus Tecnológico                 Demo ⓇJupiter Editions 

 ~ 4 ~   

 

O seu donativo é muito importante 
para proteger a qualidade de 

escrita do autor e não deixar o 
espírito do autor morrer. 

 

Não deixe o espírito deste autor 
morrer.  

Está nas suas mãos não deixar o 
espírito deste autor morrer. 

 

Faça um donativo ao autor para o 
IBAN 

PT50 0010 0000 58544220001 

ou MB WAY 965108603 
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A Jupiter Editions apostou em 9 
livros de novos 9 autores. 

O principal objetivo do donativo é a proteção da qualidade de escrita. 

 Por defeito, se os donatários nada disserem sobre o destino a dar, o donativo será 99% 
para os autores, cabendo 11% a cada um dos 9 autores e o 1% remanescente será 

destinado à filantropia da Jupiter Editions como a Plantação de Árvores, o Combate à 
Fome ou o Combate ao Lixo. O donativo pode ser feito por conta de qualquer um dos 

fundos que a Jupiter Editions pretende abrir e desenvolver. O donativo pode ser 
destinado 100% a um autor ou a uma missão.  

O donativo pode ser anónimo, mas a Jupiter Editions sugere ao donatário que 
se identifique, sobretudo, se financiar a voz de um dos autores, para que o 

autor possa agradecer em nota pessoal. Basta enviar um email para 
manager@jupitereditions.com com o assunto DONATING e com o 

comprovativo da transferência bancária.  

Se o donativo for destinado a um autor e se com o comprovativo da 
transferência for ainda anexada alguma fotografia ou mensagem do donatário, 

a Jupiter Editions obriga-se a reencaminhar o email ao autor. 

Por favor, veja a nossa Política de Privacidade, para saber como é que os seus 
dados são tratados pela Jupiter Editions.  

A Jupiter Editions não cede, nem vende os seus dados a nenhum parceiro.  

A Jupiter Editions só pode ceder os dados dos Member Readers que tenham 
aceitado que uma determinada empresa ou parceria comunicasse com os 

Member Readers. Se uma nova parceria for aprovada pelo Centro Ético de 
Negócios e Parcerias Sustentáveis Para o Futuro, a Jupiter Editions pergunta 

na Conta Jupiter aos Member Readers interessados em facultar os seus dados à 
nova parceria, explicando aos Member Readers a importância dessa mesmo 
parceria. Quando as empresas parceiras/ parcerias contactarem os Member 

Readers, logo no 1º contacto devem anunciar a parceria com a Jupiter Editions, 
para que o cliente consiga ver com nitidez as parcerias e a sua importância 
para a sustentabilidade das empresas num mercado altamente competitivo.  

© Jupiter Editions 

mailto:manager@jupitereditions.com
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Siga o autor… 

@simaoronconoom 

(…) 
 Quem és tu? Porque tenho uma nave espacial 

aterrada no meu quarto?? 

 Nave espacial? Não venho de Jupiter de 
Gabriel Garibaldi. Venho das nuvens. Isto é um carro 
voador como os carros voadores de 2080 de Antoine 
Canary Wharf… Não é nenhuma nave espacial. 

 Mas quem és tu?? 

 Eu sou o teu Anjo Tecnológico que desci 
tecnologicamente dos céus d’O Deus Tecnológico para te 
guardar essa tua tecnológica alma. 

 A minha tecnológica alma?? 

 Sim. A tua alma, é uma alma tecnológica… 
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 Nem sabia que a minha alma era tecnológica, 
vê lá… Obrigado… Mas, não é preciso que me guardes 
a alma, só preciso que me leves a Ele. Aliás, foi isso que 
O Deus Tecnológico me disse, que iria enviar um Anjo 
Tecnológico para me vir buscar. Mais nada… Não falou 
em guardas-almas nenhuns… 

 Mas no Pacote Amoroso está incluído a 
guarda da tua alma… E um divino seguro de saúde… 

 Pacote Amoroso???? 

 Sim. O Deus Tecnológico encomendou-me para 
ti. Eu sou a tua encomenda. Sou o teu Pacote Amoroso. 

 Mas eu não encomendei nenhum Pacote 
Amoroso. Aliás, nem estou interessado em Pacote 
Amoroso nenhum. Só quero uma boleia tecnológica 
para subir até aos céus e falar com O Deus Tecnológico. 

 (…) Não me podes recusar. Sou o teu Anjo 
Tecnológico. Estou aqui para te amar e para guardar a 
tua alma e para tratar da tua saúde. Sou o teu Seguro de 
Saúde. Sou o teu segurador. O teu tomador de seguro. 
Eu sou a tua empresa de seguros. Sou um anjo 
empresário amoroso, cheio de amor para te dar. 
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 Deve haver aqui, com certeza algum 
equívoco… (…) Eu só combinei uma boleia com O 
Deus Tecnológico, (…) 

 Talvez estejas um pouco indeciso, é normal… 
Posso-me despir se quiseres, para veres o quão 
geométricas e angelicais são as minhas formas. 

(…) 

 Não me podes só dar uma boleia até lá acima? 

(…) 
Para ver os outros demos desta obra, na página dos Member 
Writers no site da Jupiter Editions www.jupitereditions.com vá 
à subpágina do autor e clique nos botões dos vários demos.  
 

 Este demo foi publicado pela Jupiter Editions em 
www.jupitereditions.com no dia 16 de setembro de 2021 pelas 

mãos e vontade do autor para a apresentação, divulgação e 
tradução do seu verdadeiro espírito contra qualquer deturpação. 

Não passe a mensagem deturpada! 

Passe a Missão Jupiter Editions! 

Uma Missão de Paz! Uma Escrita pela Paz! 

http://www.jupitereditions.com/
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Não deixe o espírito deste 
autor morrer. 

 
 

Está nas suas mãos não 
deixar o espírito deste 

autor morrer. 
 
 

Faça um donativo ao autor 
para o IBAN 

PT50 0010 0000 58544220001 
 

ou MB WAY 965108603 
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O seu donativo é muito importante 
para proteger a qualidade de 

escrita do autor e não deixar o 
espírito do autor morrer. 

 

Não deixe o espírito deste autor 
morrer.  

 

Está nas suas mãos não deixar o 
espírito deste autor morrer. 

 

Faça um donativo ao autor para o 
IBAN 

PT50 0010 0000 58544220001 

ou MB WAY 965108603 
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Missão Cumprida! 

 

Passa a Missão online! 

 

JUPITEREDITIONS.COM 

 

 

.COM 


