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nota da editora

A primeira edição da nossa revista está

lançada e com ela muitas novidades para

quem deseja realizar o sonho de ser

escritor ainda em 2017.

Conheça casos de sucesso vindos

diretamente das plataformas de leitura

online, o qual acreditamos ser o melhor

meio, atualmente, para se chegar ao

leitor e às grandes livrarias.

Nas próximas edições, abordaremos em

peso, todas as novidades da literatura na

era digital.

Bruna
Giroldo

https://www.facebook.com/autorabrunagiroldo/?fref=ts


c r ô n i c a s

Lá estava o escritor em plena era digital, longe da sua máquina de teclas mágicas, longe do
vício das letras que com seus dedos macios bem sabiam deslizar com grande facilidade, com
grande velocidade através dos seus textos. O que faria ele sem seus cliques, sem o poder de
expansão que partia daquela pequena máquina e por segundos letras voavam contando
estórias para um mundo de gente? Gente que ele nem sabia quem era, gente perdida na
madrugada sem sono a procura de uma boa leitura, outros, gente viciada na máquina pelo
prazer que ela lhe dá, gente que só queria ler.
Pois agora estava ele longe das curtidas, longe dos fãs, dos acessos, longe das noites e dias do
vício de teclar. Ele imaginou um Dom Pedro na escrita da era que o papel e o nanquim
marcavam com desenhos, letras bem feitas. Era muita rusticidade. Como faria suas pesquisas,
que na falta de ideias rapidamente buscava milhões de textos, milhares de inspirações dentro
daquela preciosa máquina? “Um comando e tudo estava na tela”.

Ele sentia falta de tudo, da facilidade com que as coisas aconteciam. Ele se acostumara a isso,

mas desafiava a si nesse exato momento. Ele agora deixara para trás todos os seus aparatos
modernos. Com apenas uma mochila nas costas, dentro dela algumas roupas, um pequeno
caderno e um estojo de canetas. Partira em visita a um primo distante, o qual não conhecia
pessoalmente, tudo que sabia era que a casa ficava numa cidade muito pequena, num bairro
muito distante e que tudo era muito simples, e claro, não tinha comunicação virtual. Viajou
muitos quilômetros para chegar ao destino e pelo caminho já se via em um mundo diferente,

em um mundo distante do seu. Como alguém poderia viver tão diferente e ao mesmo tempo
tão igual?

Extremos



Em um certo ponto da viagem contratou o serviço de um jipeiro e continuou. O sujeito
conhecia tudo por ali. O escritor tão calado acostumado a falar com os dedos no teclado, só
respondia as perguntas do condutor como algo automático, mas a cada quilômetro mais
distante da cidade, mais o caminho tornava-se difícil. Seguiam por uma estrada de barro e
pedra, onde cada vez mais o verde predominava e chamava-lhe a atenção. Pássaros, ruídos e
“pius”. De repente já não era mais aquele escritor calado ao lado de um desconhecido
qualquer. A viagem longa e agradável lhe fez soltar a língua. Agora ria e brincava
naturalmente. Ao chegar ao topo de uma enorme montanha, avistou alguém sorrindo e
acenando. Olhou extasiado tanto verde e tanta alegria que por momentos já o
contaminavam. Seu primo apresentou-se e bem falante já foi levando o jipeiro e o escritor. Ali
havia uma pequena casa de madeira, um precário banheiro, quartos modestos, uma
pequena cozinha sem água encanada. O banho era de rio, tudo mais do que simples e luxo
era apenas prazer, um prazer que ele não conhecia. Seus dedos ainda ansiavam, suas pernas
ainda chacoalhavam como que a espera de uma página que se abriria em segundos, vícios
que aos poucos já não lembrava e o corpo por si só relaxava.

Montou e cavalgou como um mestre, coisa que nunca experimentara. Dentro daquela
pequena taipa apenas evoluiu suas ideias, passou madrugada conversando e sorrindo,

descobriu plantas, desvendou segredos de estórias nunca contadas, nunca ouvidas, tão
frescas de verdade, tão quentes de amor, mas sinceramente não contestou a escolha do seu
primo por uma vida tão extrema e precária. Voltou pra casa com uma mala cheia de estórias
e aprendeu que também vivia no extremo, admitiu que a melhor balança é aquela que vive
equilibrada e que botões também precisam ser desligados para que novas energias se
renovem.

Amora

https://www.facebook.com/escritoraamora/?fref=ts


E n t r e v i s t a

Nuccia De Cicco é bióloga, Doutora em

Bioquímica, escritora, poetisa, bailarina e

blogueira. Carioca de paixão, moradora de

Santa Teresa, bruxa até o fundo da alma, é

apaixonada por livros, viciada em seriados,

louca por tatuagens e lambidas caninas,

além de ter uma queda saudável por

cafajestes.

Aos 27 anos, uma doença genética a deixou

surda e, desde então, ela luta contra seus

próprios dilemas, contra as dificuldades do

mundo silencioso e o preconceito auditivo

de quem ouve.

Suas histórias foram publicadas no livro

“Pérolas da minha surdez”, uma obra cheia

de luta e força de vontade.

Só que ela não parou por aí não! Quer saber

mais Confira a entrevista exclusiva que ela

deu para o Portal da Escrita!

L – Nuccia, o que a motivou a criar o blog

1001 Nuccias e como começou sua carreira

literária?

N – A criação do blog e o começo da carreira

como escritora estão intimamente ligados.

Defendi meu doutorado em bioquímica no

mês de junho de 2014, só então pude

começar a efetivamente escrever meu

primeiro livro, cuja idealização já durava um

ano. No final do mesmo ano, após algumas

pesquisas, descobri que muitos escritores

marcam o início da carreira com cursos de

escrita criativa e publicações de contos em

antologias. Então, me decidi por fazer

ambos. Quando comecei a escrita, tanto do

livro, como de contos, vi que também

precisava caprichar em divulgação, ter um

site meu onde publicaria meus trabalhos.

Sem saber montar um site próprio, criei um

blog no Blogger. 

Nuccia De
Cicco

https://www.facebook.com/nucciadeciccoescritora/?fref=ts


E então, de tanto gostar de ler, expandi o blog para divulgar livros de colegas de profissão que fui

conhecendo ao longo dos últimos 2 anos, o tempo de vida do blog. Dá muito trabalho mantê-lo,

mas conto com ajuda.

O marco inicial da carreira literária foi a publicação do conto “Pendências” na Antologia Amor e

Morte, organizada de forma independente pela autora Rô Mierling. Desde então, além do livro solo

“Pérolas da minha surdez”, tenho contos em 9 antologias já publicadas, aguardo a resposta de mais

uma e estou começando a primeira organização de uma antologia a ser publicada em 2017 pela

Editora Illuminare.

L – No livro “Pérolas da minha surdez”, você conta sobre um acontecimento muito difícil em sua

vida e como está sendo essa trajetória. O que você acha que mudou em sua vida, para melhor, do

dia em que você perdeu a audição até hoje?

N – Eita, minha nossa! Mudou tanta coisa! Perder a audição na vida adulta é um baque e tanto,

ainda mais quando a doença impede o uso de tecnologia de reabilitação auditiva como os

aparelhos auditivos e os implantes. Porém não é o fim do mundo, dá para se adaptar. O grau de

adaptação é uma escolha pessoal. Particularmente, eu preferi me adaptar o máximo que podia,

pois eu sou uma pessoa sociável que busca ampliar carreiras. Com essa decisão, melhorei minha

comunicação por escrito, aprendendo a não ser dúbia nem em conversação de chats, para não dar

interpretação errônea (se bem que ainda ocorrem umas falhas que... nooossa! Rsrs). Aprendi

também a me comunicar por leitura labial e usando a língua (não é linguagem, hein!) de sinais.

Com isso, além do contato com amigos ouvintes, fiz novos amigos, surdos, intérpretes, profissionais

da área, etc. Aprendi a interpretar músicas pela vibração que produzem, tentado distinguir um

ritmo do outro pela quantidade de sons graves e suas posições no compasso musical (coisa difícil à

beça, mas não impossível), o que me permitiu continuar estudando como bailarina. Aprendi a

lutar por direitos e igualdade, coisa que já fazia como mulher, como cientista, como artista, como

praticante de uma religião não cristã, mas que agora faço também como surda.

Expandi meu universo, conhecendo novos lugares, eventos e pessoas, tendo ou não relação com a

surdez. A surdez também me abriu as portas da carreira como escritora. Se não fosse o livro, será

mesmo que eu investiria tanto? Contudo, a principal mudança foi aprender mais sobre mim e

minha surdez, sobre compreender melhor o ponto de vista dos outros, e divulgar tudo isso,

desmistificando uma gama enorme de pensamentos errôneos enraizados na sociedade.



L – Você tem também alguns contos publicados no wattpad e amazon. O que você acha dessa

experiência e quais os benefícios desse novo formato de publicação em sua opinião?

N – O mercado literário brasileiro é bem complicado e dispendioso. A grande maioria das editoras

de grande porte não investem muito em publicação nacional (há uma tendência para a mudança

nisso, entretanto é bem lenta). As editoras de médio e pequeno porte, especialmente as iniciantes,

possuem propostas de publicação em que o autor arca com as despesas, total ou parcialmente.

Além disso, há a divulgação da obra e autor e a distribuição do livro por livrarias, que atualmente

requerem a presença do autor quase constantemente.

Isso porque, com o surgimento das inúmeras redes sociais, os leitores podem se sentir mais

próximos dos seus autores preferidos, interagindo diretamente com eles. Em termos de

divulgação, é ótimo para aqueles autores que possuem um público fiel, independente do número.

Mas autores iniciantes ainda não tem isso.

Dessa forma, as plataformas gratuitas de publicação, como o Wattpad, são um ótimo meio de

divulgação quando se é um autor iniciante. Já a Amazon, é uma excelente opção para quem não

pode ou não quer arcar com um contrato de publicação, por ser uma plataforma de publicação

direta muito usada por escritores independentes (o KDP – Kindle Direct Publishing).

Conheço autores, totalmente desconhecidos pela mídia literária, com livros incríveis que nunca

foram publicados em forma física ou em e-book na Amazon, apenas disponibilizando-os no

Wattpad. Outros, que começaram nessa plataforma e hoje são escritores reconhecidos, com

contratos editoriais. Alguns, foram direto para a Amazon e estão indo muito bem na carreira.

Infelizmente, existem outros tantos que não estão em nenhuma das categorias citadas. Não é fácil

ser escritor, menos ainda se for independente, contudo é possível. A menos, é claro, que você não

pesquise sobre a carreira antes.

O que acontece, na maioria, é a pessoa achar que precisa apenas escrever a história, lançar em

uma das plataformas e se importar exclusivamente com as avaliações e um alto número de leitura.

Não é por ser uma plataforma gratuita ou direta que pode publicar o livro de qualquer jeito. Os

leitores não são menos exigentes apenas por estarem usando tais plataformas, eles continuam

querendo um livro com uma capa que desperta o interesse, com uma sinopse que instiga a

continuar a leitura, com um bom conteúdo, com diagramação de qualidade. Ok, a diagramação

não conta muito no Wattpad, porque a plataforma não permite muita mudança, mas sinopse,

conteúdo e capa? Imprescindíveis.



“Ah, mas se você quiser sair do Wattpad e ir para uma editora, número de leitores e de votos é

importante!” Até pode ser, mas definitivamente não é a única avaliação que a editora vai fazer. O

que vejo em alguns livros, infelizmente um número maior do que eu esperava, é a publicação de

um livro totalmente cru: uma história que não foi devidamente trabalhada para um determinado

público leitor, sem revisão ou análise crítica, com frases e orações mal construídas. Eu não sou um

exemplo ímpar de profissional da escrita, mas sou leitora muito antes de ser escritora. E não há

coisa pior do que um texto com erros graves de português.

Então, as plataformas não são boas? São! São ótimas! Você não só pode como deve investir na sua

carreira fazendo uso de uma ou de todas. Porém lembre-se do cuidado com sua obra, afinal para

muitos autores não é apenas um produto, é um sonho indo parar nas mãos de outras pessoas. E

essas outras pessoas não vão apenas ler um texto seu, vão conhecer horas, meses de trabalho

intenso, da sua criatividade, da dedicação. Capriche!

Eu mesma faço uso de ambas as plataformas citadas: tenho uma degustação do meu livro solo

(que não pode ser publicado na íntegra no Wattpad por conta de cláusulas contratuais), e tenho

também contos que escrevi para antologias, divulgados no Wattpad e na Amazon após

encerramento do prazo do contrato. Assim, quem não sabe quem eu sou, o que escrevo, pode

conferir meu estilo em diferentes gêneros e continuar como meu leitor (ou não!).

L – Como você definiria a Nuccia hoje profissionalmente?

N – Hum... pergunta capciosa, essa... Em comparação com o que eu tinha em mente 10 anos atrás,

quando a surdez se instalou, posso dizer que estou em uma fase mediana.

Veja bem, eu estava me preparando para finalizar um doutorado e me tornar professora

pesquisadora em uma instituição de ensino superior, ou seja, seguir a carreira como cientista.

Também estava me começando um curso profissionalizante de dança para, ao final, conseguir

passar na prova do sindicato e obter meu DTR artístico. Aí a surdez chegou e esses planejamentos

mudaram todos. Eu fechei o doutorado, mas não posso investir na carreira científica, pois a

avaliação dos concursos não está preparada para receber surdos e eu não me sinto mais preparada

para tentar uma prova dessa capacidade. Atualmente, trabalho como técnica de laboratório e

monitora de cursos de ciência. Finalizei o curso profissionalizante em dança, porém não posso tirar

o DRT porque não consigo me manter atualizada nas músicas e as provas são voltadas para

bailarinos com capacidade auditiva plena. Agora, permaneço como aluna em um estúdio de

dança, participando de eventos e concursos sempre em grupo e, muito ocasionalmente, solo.

Então, nessas duas profissões, acabei por estagnar.



Em compensação, a surdez me abriu as portas como escritora, como ativista e, em uma escala

muito pequena, como coach. Estou com um livro solo e vários textos em diferentes temas

antológicos, iniciei um ciclo de palestras sobre surdez, comunicação, inclusão e acessibilidade, e

também ajudo a encontrar a força de vontade que cada um tem dentro de si e a direcioná-la para

o que deseja. Em nenhuma dessas carreiras que iniciei há poucos anos encontrei o teto ou a

estagnação, ou seja, ainda tenho muito a desenvolver. E espero continuar com essa formação

continuada por um bom tempo ainda.

Assim, posso dizer que, profissionalmente, ainda estou me realizando: estou no meio das escadas

e, abençoadamente, não vejo um topo no qual deveria parar.

L – Para finalizarmos, quais são seus planos literários para os próximos anos? Tem livro novo por aí?

N – Oh, yes, baby... Mua-ha-ha (risadinha maléfica).... Como dito anteriormente, iniciei a fase de

organização de uma antologia a ser publicada pela Editora Illuminare no início desse ano. O

gênero é fantasia, porém apresenta contos cujos personagens são PcD’s, que buscam viver com

autonomia, sofrem diferentes formas de preconceitos no dia a dia, lutam por direitos e adaptações

e que possuem força e coragem até mesmo para enfrentar mundos diferentes e fantásticos. Nosso

intuito é desmistificar conceitos e ampliar a representatividade de tais pessoas na literatura

nacional... Além disso, iniciei a escrita de um livro novo agora em novembro, como participante do

desafio NaNoWriMo: escrever um livro/romance de 50 mil palavras em um mês. Infelizmente, não

vou conseguir cumprir o desafio, por complicações com meu emprego, mas o livro vai sair com

certeza! Ainda não sei se um livro único ou trilogia, dependerá de como conseguirei desenvolver a

trama. Será uma fantasia urbana, com bruxas, demônios, traições, paixões e poderes, tendo a

protagonista um diferencial enorme que moldará toda a história. Não vou estragar a surpresa!

Posteriormente, mais um livro deverá sair da mente para os papéis, a ideia já está toda montada,

contudo eu prefiro fazer um por vez. Este será um chik-lit, com uma pegada erótica.

Todos os trabalhos somente serão publicados depois de passarem por análise de leitores beta e

uma bela avaliação crítica. No entanto, tenho muita fé de que irão dar certo!

Recadinho: da Nuccia!

Muito obrigada pelo espaço, pela entrevista e pela amizade! Espero poder encontrar vocês mais

vezes, dividir opiniões e trabalhos! Beijo enorme!



O Sítio do Picapau Amarelo é um universo encantado, mas também polêmico.

Uma de suas personagens mais famosas é Emília, uma boneca atrevida, que fala o que pensa, tendo

sido acusada até de racismo. De fato, em muitas obras de Lobato, fica aparente certo preconceito em

relação aos negros, através de expressões como “negra beiçuda” e “preta como carvão”. Tia Nastácia,

na obra lobatiana, encarna a ignorância e a superstição, apesar de representar também a bondade, a

ingenuidade e a arte culinária. 

Os personagens de Lobato fogem aos padrões do bom comportamento, principalmente Emília, que é

ditadora, pouco propensa à democracia, sempre decidida a dar a última palavra a respeito de tudo. O

Visconde é o maior alvo de suas “maldades”, quase sempre obrigado a cumprir o que ela manda. Na

obra “O Picapau Amarelo”, Emília e Visconde chegam a beber cerveja no venda do Elias turco. E o

famoso pó de pirlimpimpim deu muito o que falar ao ser comparado a uma droga alucinógena.

E o que dizer do Marquês de Rabicó? Um porquinho glutão, sem princípios éticos, que chega a devorar

pessoas no livro “A Chave do Tamanho”... Rabicó não sabe que está comendo pessoas, pensa que está

comendo “minhocas de duas pernas”. Sem dúvida, ele é o Sancho Pança nacional.

Atualmente, estão procurando expurgar das páginas dos livros de Lobato as noções de preconceito

racial, ainda que outros escritores resistam à ideia de alterar o conteúdo original. Na obra “Caçadas de

Pedrinho”, aparecem também noções que, hoje, são consideradas ecologicamente incorretas – apesar

de a onça não ser morta, existe a figura do caçador como o herói da história. 

De qualquer modo, apesar de controversa, a obra de Lobato é fascinante. Contribuiu bastante para a

criação de uma literatura bem brasileira e abriu novos horizontes, especialmente para a literatura

infantil. Há algum tempo, a Editora Globo publicou duas obras inéditas, escritas durante a estada do

autor na Argentina: “No Tempo de Nero” e “A Contagem dos Sacis”, ambas com a turminha do Sítio.

O encantado e controverso
mundo de Lobato

Tarcísio

https://www.facebook.com/tarcisio.silva.75033?fref=ts


Indicações
Literárias

https://www.facebook.com/tarcisio.silva.75033?fref=ts
https://www.wattpad.com/story/93142599-um-toque-de-magia


Digital

https://www.wattpad.com/story/71729869-nom-as-cr%C3%B4nicas-de-theo-bernard
https://www.wattpad.com/story/93142599-um-toque-de-magia


Físico



L– Aretha, você é bióloga e estudante de
odontologia, correto? Como a escrita entrou na
sua vida e qual foi o pontapé inicial que a fez
publicar no wattpad?

A – Exato, tenho licenciatura e bacharelado em
Ciências Biológicas e estou no oitavo período de
Odontologia. A literatura sempre fez parte da
minha vida, gosto de ler desde muita nova. Eu era
a criança que arrastava os amiguinhos para a
biblioteca e os convencia a pegar livros
emprestados. Acho que a escrita sempre esteve
em minha vida, permeada em redações ou
trabalhos acadêmicos. Nunca achei que eu teria a
oportunidade de escrever um livro, nunca tentei,
sempre fiquei com histórias presas em minha
mente ou criava finais alternativos para os livros
que lia. Quando conheci o Wattpad, fiquei
maravilhada com as possibilidades que aquele
simples aplicativo fornecia. Algumas amigas
postavam livros lá e uma delas pediu que eu fosse
leitora beta. Eu amei fazer parte do processo
criativo, ver o livro antes de estar pronto, discutir
as ideias com o autor, tentar descobrir o que
aconteceria antes que o final estivesse escrito.

Teve um momento que eu não conseguia mais
ser mera leitora, precisava escrever também.

L – Qual foi o primeiro livro publicado na
plataforma e quanto tempo demorou
para que você começasse a ter um
número considerável de leituras?

A – O primeiro livro foi Elle – música,

amor e amizade, postado em agosto de
2015. Hoje ele é destaque na categoria
Romance da plataforma e tenho livro
físico também. Juntando a Amazon e o
Wattpad, tenho mais de um milhão de
leituras neste livro. Em dez dias eu já
tinha mil leituras, o que foi muito
surpreendente para mim, já que era
meu primeiro livro. Não saberia dizer as
datas exatas, mas foram uns sete ou
oito meses para que eu recebesse o
convite para ser destaque em
Romance.

Fenômeno no wattpad

https://www.wattpad.com/user/ArethaVGuedes


L – Foi difícil encontrar a melhor forma de
divulgação na internet e qual a técnica (se
é que existe uma específica) para aguçar
os leitores?

A – Ainda é difícil! Escrever um livro é
muito mais fácil do que fazer com que ele
seja lido e vendido. É tanto que existem
milhares de livros maravilhosos perdidos
no limbo do Wattpad. Eu gasto mais
tempo divulgando do que escrevendo. É
preciso ser persistente e inovar, fazer
parcerias e construir laços de amizade
com seus leitores. Eu creio que a melhor
forma de divulgação é aquela feita pelo
próprio leitor. A indicação de um leitor
vale por mil do autor. Eu acho que não
tem a melhor técnica, mas existe a pior.
Quando os autores fazem confusão ou
usam de subterfúgios para serem lidos.
Isso é terrível.

L– Após o wattpad você decidiu publicar
na amazon, como surgiu essa ideia?

A – Acho que ir para a Amazon e/ou
procurar uma editora é o passo seguinte
de quase todo mundo que publica no
Wattpad, não é? A Amazon é um meio de
vendas independente, você mantém o
controle dos direitos do seu livro,

enquanto já ganha um valor em dinheiro.

Muitas pessoas se deslumbram com o
livro físico e buscam qualquer editora só
para ter o livro em mãos, porém digo por
experiência própria que por mais que seja
maravilhoso a sensação de ter o seu livro
físico, palpável, o digital é muito mais
lucrativo e bem menos trabalhoso. É
importante ressaltar que a maior parte do
público da Amazon não é o mesmo do
Wattpad. Você estaria alcançando leitores
diferentes e ser sucesso em uma
plataforma, não garante sucesso na outra.



L – Qual o seu nível de satisfação, em uma
escala de 1 a 5 estrelas, com essas
plataformas? Você as indicaria para quem está
começando nessa longa jornada que é ser
escritor?

A – Eu dia quatro estrelas. No caso da Amazon,

pela dificuldade ao vender o livro físico
independente. Ainda não consegui colocar o
meu lá. No wattpad pelos bugs que insistem
em acontecer. Se eu indicaria? Com certeza!

L – Você já disponibiliza o primeiro livro da
série Jack Rock, em formato físico, como foi,
em poucas palavras, o processo de
publicação?

A – Exaustivo! O bom e o ruim de fazer um
livro independente é que você controla todos
os detalhes do projeto gráfico. Fica do jeito
que você quer, mas dá um trabalho imenso.

L – Esse é um espaço livre para que você,

ou deixe um recado para os seus fãs, ou
diga algo que acha que pode ter faltado
nas perguntas.

A – Agradeço o convite e a oportunidade
de falar um pouco sobre mim e meus
livros. Eu gostaria de dizer que a série
Jack Rock está completa na Amazon e
tenho muito carinho por esta história,

pois foi com ela que tudo começou. Para
aqueles que não conhecem, A Jack Rock
fala sobre os vários tipos de amor: entre
amigos, amantes, irmãos, companheiros,
pais e filhos. Sobre o amadurecimento e o
enfrentamento. Sobre buscar o que se
quer e conquistar o que deseja. Sobre a
vida, o destino e as escolhas que fazemos.
Além da Jack Rock, também tenho um
livro com dicas básicas sobre o
funcionamento do Wattpad, chama-se
Wattpad: Trocando Experiências e foi
vencedor do Wattys 2016, o prêmio
internacional da plataforma. Eu também
estou com um novo livro lá, Reich, um
romance sobrenatural que está entre o
topo do ranking de Fantasia. Apesar de
também ter romance, é um pouco
diferente da linha que segui na Jack Rock,

tem bem mais ação e mistério, porém
está igualmente conquistando os leitores.
Convido vocês a lerem minhas obras e
conhecerem o mundo musical da Jack
Rock e/ou o universo sombrio de Reich.

https://www.facebook.com/autoraarethavguedes/


the love
of art

A LuvBook chegou para ficar!
Seu lançamento foi em novembro de 2016, mas a Luv promete

revolucionar as plataformas de leitura online.

Conheça a LuvBook e entregue-se à uma nova forma de ler e escrever,

Na próxima edição da Litera Digital, uma matéria completa sobre a
LuvBook e as novidades que ela promete para 2017.

Anna shares her take on art 01

https://www.luvbook.com.br/ler/772/


A ajuda que faltava
para você realizar

seu maior sonho: ser escritor!

https://portaldaescrita.wordpress.com/personal-writer-2/
https://portaldaescrita.wordpress.com/academia-de-escritores/

