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Estamos juntos!

... quer um texto mais leve, mais claro, mais organizado.

... quer escrever com facilidade, criando frases com fluidez.

... quer arrancar suspiros do seu leitor.

... quer se sentir mais livre e seguro ao escrever.

esse livro é para você que...

Deixe as ideias voarem para o papel.



Se você está diante desse é porque acredita ser possível ir além na sua relação com a escrita,

aprimorar seu texto, dominar ainda mais seus modos de expressão. Sim! Você está certo!

No “Oficina de Redação: escreva sem medo” você terá em mãos novas ferramentas para

auxiliá-lo na produção de textos mais ricos, mais criativos, mais enxutos, mais práticos, mais

interessantes, mais a sua cara. Aproveite cada uma delas. Leia, releia, revire o .

Sua dedicação e sua busca pelo aprendizado e aprimoramento são as peças mais importantes desse

processo. Vamos viver de mãos dadas a aventura da produção textual e alçar grandes voos!

Com carinho,

Paula Quintão.
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JUNTOS nós podemos! Vamos enfrentar suas dificuldades, seus medos mais íntimos, suas barreiras

mais sólidas e seus maiores dilemas com a escrita para que você possa se LIBERTAR e ser um novo

escritor: um escritor mais leve, mais livre e mais confiante.

Com todo o meu carinho e envolvimento, uso a metáfora do ‘paraquedismo’ para ilustrar esse meu

trabalho. Nesse momento, enquanto lanço esse meu primeiro estou também prestes a

completar meu curso de paraquedismo, numa experiência cheia de desafios e autoconhecimento.

Hoje sei que o espírito de um bom escritor é muito semelhante ao do paraquedista.

O paraquedismo é uma forma de contato muito expressiva com nosso interior, nossos limites, nossa

emoção ao nos sentir tão livres, e, ao mesmo tempo, cara a cara com os nossos medos mais

profundos. E a aventura da escrita também faz emergir, intensamente, muito do que há em nosso

interior.

Quero que você vasculhe suas ideias subindo até grande alturas como se estivesse dentro de um

avião que leva você até o momento do seu salto, a 12 mil pés de altura. Quero que você caminhe

confiante, sem medos, e atravesse a porta da aeronave, deixando sua base sólida para se lançar no

ar, no nada. Que nesse momento suas ideias sigam para além da porta do avião, chegando até o

papel em um movimento de queda livre sem impedimentos, sem barreiras, sem prisões. Quero que

você sinta que tem asas e pode voar. Quero que suas palavras caiam macias em seu papel como num

pouso perfeito em dia de bons ventos.
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Seja muito bem-vindo!
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Por trás de todo esse projeto do há uma empresa que acredita no conhecimento e no
aprendizado, acredita que o saber compartilhado pode transformar o nosso mundo. Essa
empresa é a EQUIPAR Consultoria & Treinamento, que fundei em maio de 2013 com toda a
alegria e felicidade do mundo.

A EQUIPAR Consultoria & Treinamento tem a filosofia de que podemos abrir mais portas e
trilhar com mais leveza os caminhos se tivermos em mãos ferramentas apropriadas para
utilizar ao longo de nossa jornada.

A EQUIPAR entende o conhecimento como o equipamento capaz de alavancar resultados,
aperfeiçoar processos, promover equipes e incrementar práticas profissionais. Acreditar no
conhecimento é fundamental para trilharmos um caminho de maior liberdade e confiança.

A missão da EQUIPAR é aperfeiçoar as ferramentas e equipamentos dos seus clientes
compartilhando saberes em consultorias, treinamentos e livros, como esse que você acaba
de adquirir.
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Seja muito bem-vindo. Sinta-se parte.
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O conhecimento nos dá liberdade.



EQUIPAR
Consultoria Treinamento&

Compre a versão completa e
ganhe asas para que seu texto voe alto!

www.EquiparParaVencer.com.br


