
Portfólio 

Trabalhos já realizados pela jornalista 

Daniela 

 

- Publicações no Rudge Ramos Jornal e no RROnline (Texto, vídeo e áudio) 

Exposição de quadros conta história de São Bernardo | Hábito de leitura cai 5% entre os 

jovens em 5 anos | Lojistas investem em marketing para lucrar com o 

evento | Musicoterapia: instrumentos são usados em sessões | Jovens falam sobre o 

primeiro livro | Jovem de 15 anos já escreveu 13 livros e publicou 1 | Riscos e 

dificuldades de realizar um intercâmbio | Jovens empreendedores ganham espaço no 

mercado | Jovens que aderem leitura como hobby | Bicicleta é alternativa para quem 

quer escapar do trânsito no ABC | Estudantes aderem à carona solidária no 

ABC | Revista Tome Partido  

- TCC - Livro-reportagem Palestras fora do eixo 

 
- Cobertura jornalística da XII Semana de Engenharia Mauá (edição de fotos e vídeos) 

- Estágio em Assessoria de imprensa na Receita Federal 

- Mediação do evento online: Festival de Literatura e Artes Literária (FLAL) 

- Colaboração com o portal Ciranda no Bairro 

- Editora da página Viciados em Sagas e Séries 

- Assessoria de imprensa e comunicação interna para Young Editorial 

Por dentro dos livros: 2000 Milhas a Oeste | 5 motivos para visitar a Young na 

Bienal | Young Entrevista: R. Soares | Young Entrevista: L.A. Melo | Young Entrevista: 

Bruna Hessel | Young divulga lista de parceiros 2016/17 | Young abre votação para o 

concurso Best of the best | Jovem autor carioca lança romance inspirado no “desafio do 

balde de gelo” | Young estará na 24ª Bienal de São Paulo | Encontro Young faz sucesso 

em Pernambuco | Por dentro dos livros: O Segredo dos Jovens Linfes | Por dentro dos 

livros: Sob a Roseira | NA MÍDIA: Conto de servidora do TJDFT está entre os 100 mais 

lidos da Amazon | Young Editorial abre inscrições para parcerias | 

- Assessoria de imprensa e apresentação do catálogo da editora durante Bienal de São 

Paulo (2016) 

http://www.garbezcomunicacao.com/p/portfolio.html
http://www.metodista.br/rronline/noticias/entretenimento/2013/03/exposicao-de-quadros-conta-historia-de-sao-bernanrdo
http://www.metodista.br/rronline/noticias/comportamento/2013/2013/11/habito-de-leitura-cai-5-entre-os-jovens
http://www.metodista.br/rronline/noticias/comportamento/2013/2013/11/habito-de-leitura-cai-5-entre-os-jovens
http://www.metodista.br/rronline/rrjornal/lojistas-investem-em-marketing-para-lucrar-com-o-evento
http://www.metodista.br/rronline/rrjornal/lojistas-investem-em-marketing-para-lucrar-com-o-evento
http://www.metodista.br/rronline/rrjornal/musicoterapia-instrumentos-sao-usados-em-sessoes
http://www.metodista.br/rronline/rrjornal/jovens-falam-sobre-o-primeiro-livro
http://www.metodista.br/rronline/rrjornal/jovens-falam-sobre-o-primeiro-livro
https://mais.uol.com.br/view/2sv2pyja8a6q/jovem-de-15-anos-ja-escreveu-13-livros-e-publicou-1-04020D1C3568DC915326?types=P&
http://mais.uol.com.br/view/2sv2pyja8a6q/riscos-e-dificuldades-de-realizar-um-intercambio-0402CD1B366EE4815326?types=A&
http://mais.uol.com.br/view/2sv2pyja8a6q/riscos-e-dificuldades-de-realizar-um-intercambio-0402CD1B366EE4815326?types=A&
http://mais.uol.com.br/view/2sv2pyja8a6q/jovens-empreendedores-ganham-espaco-no-mercado-04020D18306ADCB94326?types=A&
http://mais.uol.com.br/view/2sv2pyja8a6q/jovens-empreendedores-ganham-espaco-no-mercado-04020D18306ADCB94326?types=A&
http://mais.uol.com.br/view/2sv2pyja8a6q/jovens-que-aderem-leitura-como-hobby-04020D983466D0B94326?types=A&
http://mais.uol.com.br/view/2sv2pyja8a6q/bicicleta-e-alternativa-para-quem-quer-escapar-do-transito-no-abc-0402CC1C3966E4B14326?types=A&
http://mais.uol.com.br/view/2sv2pyja8a6q/bicicleta-e-alternativa-para-quem-quer-escapar-do-transito-no-abc-0402CC1C3966E4B14326?types=A&
http://mais.uol.com.br/view/2sv2pyja8a6q/estudantes-aderem-a-carona-solidaria-no-abc-04020D193966E4B14326?types=A&
http://mais.uol.com.br/view/2sv2pyja8a6q/estudantes-aderem-a-carona-solidaria-no-abc-04020D193966E4B14326?types=A&
http://portal.metodista.br/reportagens-especiais/reportagens/2014/tome-partido
https://www.facebook.com/palestrasforadoeixo/
https://www.facebook.com/flal.festivaldeliteratura
http://www.cirandanobairro.com.br/
https://www.facebook.com/ViciadosEmSagasSeries
http://www.youngeditorial.com/
http://www.youngeditorial.com/single-post/2016/08/16/Por-dentro-dos-livros-2000-Milhas-a-Oeste
http://www.youngeditorial.com/single-post/2016/08/12/5-motivos-para-visitar-a-Young-na-Bienal
http://www.youngeditorial.com/single-post/2016/08/12/5-motivos-para-visitar-a-Young-na-Bienal
http://www.youngeditorial.com/single-post/2016/08/08/Young-Entrevista-R-Soares
http://www.youngeditorial.com/single-post/2016/08/01/Young-Entrevista-LA-Melo
http://www.youngeditorial.com/single-post/2016/07/29/Young-Entrevista-Bruna-Hessel
http://www.youngeditorial.com/single-post/2016/07/29/Young-Entrevista-Bruna-Hessel
http://www.youngeditorial.com/single-post/2016/08/09/Young-divulga-lista-de-parceiros-201617
http://www.youngeditorial.com/single-post/2016/07/25/Young-abre-vota%C3%A7%C3%A3o-para-o-concurso-Best-of-the-best
http://www.youngeditorial.com/single-post/2016/07/25/Young-abre-vota%C3%A7%C3%A3o-para-o-concurso-Best-of-the-best
http://www.youngeditorial.com/single-post/2016/07/12/Jovem-autor-carioca-lan%C3%A7a-romance-inspirado-no-%E2%80%9Cdesafio-do-balde-de-gelo%E2%80%9D
http://www.youngeditorial.com/single-post/2016/07/12/Jovem-autor-carioca-lan%C3%A7a-romance-inspirado-no-%E2%80%9Cdesafio-do-balde-de-gelo%E2%80%9D
http://www.youngeditorial.com/single-post/2016/07/09/Young-estar%C3%A1-na-24%C2%AA-Bienal-de-S%C3%A3o-Paulo
http://www.youngeditorial.com/single-post/2016/07/18/Encontro-Young-faz-sucesso-em-Pernambuco
http://www.youngeditorial.com/single-post/2016/07/18/Encontro-Young-faz-sucesso-em-Pernambuco
http://www.youngeditorial.com/single-post/2016/08/25/Por-dentro-dos-livros-O-Segredo-dos-Jovens-Linfes
http://www.youngeditorial.com/single-post/2016/08/29/Por-dentro-dos-livros-Sob-a-Roseira
http://www.youngeditorial.com/single-post/2016/08/29/Por-dentro-dos-livros-Sob-a-Roseira
http://www.youngeditorial.com/single-post/2016/07/05/NA-M%C3%8DDIA-Conto-de-servidora-do-TJDFT-est%C3%A1-entre-os-100-mais-lidos-da-Amazon
http://www.youngeditorial.com/single-post/2016/07/05/NA-M%C3%8DDIA-Conto-de-servidora-do-TJDFT-est%C3%A1-entre-os-100-mais-lidos-da-Amazon
http://www.youngeditorial.com/single-post/2016/07/05/Young-Editorial-abre-inscri%C3%A7%C3%B5es-para-parcerias
https://3.bp.blogspot.com/-1z3UiCwVygo/WJD1SsTFzOI/AAAAAAAAFc0/79uOWNQkmX8CsFH5ZSROOsud9nF-6pDBgCLcB/s1600/palestras.png


- Assessoria de imprensa e auxílio no estande para Rouxinol Editora e Lendari na 

Bienal do Livro Rio (2017) 

- Leitura opinativa, comentário na quarta capa e mediação de eventos literários 

para Rouxinol Editora 

- Leitura opinativa para Kamila Villarreal 

- Leitura opinativa para Stefano Sant'Anna 

- Fundadora e repórter no portal literário Bio-Livros 
ORDEM: MAIS NOVAS PARA MAIS ANTIGAS 
Resenha: Não quero ser lembrado - Lucas Rezende | Notícia: Animais Fantásticos e 

Onde Habitam ganhará nova edição | Notícia: Versão ilustrada de Prisioneiro de 

Azkaban ganha data de lançamento | Resenha: Segunda Chance - Kamila 

Villarreal | Notícia: Novo livro da autora de Divergente chega em janeiro | Resenha: 

Alice e As Armadilhas do Outro Lado do Espelho - Mainak Dhar | Notícia: Poema de 

Anne Frank é leiloado na Holanda | Notícia: Blogueira lança e-book na Amazon | Dica: 

7 livros para entrar no mundo dos Animais Fantásticos | Notícia: História de jornalista 

que virou carpinteira é tema de livro | Notícia: Escritores participam do 

NaNoWriMo | Entrevista: Um martíni com Cláudia Lemes | Dica: 5 livros para ler no 

Dia Das Bruxas | Resenha: 31 contos assombrados - Rouxinol Editora | Notícia: 

Gislaine Oliveira lança nova obra em novembro | Notícia: Rouxinol Editora abre edital 

para nova antologia | Notícia: Nova obra de J.R.R. Tolkien será lançada em 

2017 | Resenha: Bumba, nosso boi - Diego Freire e Rogério Maroja | Notícia: ECA 

realiza XII Fórum de Editoração | Notícia: Aleph lança edição especial de Forrest 

Gump | Dica: Livros para as crianças | Resenha: O Garoto do Cachecol Vermelho - Ana 

Beatriz Brandão | Notícia: A Rainha de Tearling chega nas livrarias em 2017 | Notícia: 

Lendari promove novo financiamento coletivo | Notícia: L.R. Luzio publica livro 

erótico na Amazon | Notícia: Rubens Lima conta sobre a criação de capas de 

livros | Notícia: Novo livro de Maze Runner chega ao Brasil em outubro | Notícia: 

Escritores amazonenses desembarcam em São Paulo | Notícia: Cleber Gualhardi realiza 

sessão de autógrafos na Bienal do Livro SP | Notícia: Celelê lança novo título na Bienal 

do Livro SP | Notícia: Irmãos Livreiros promovem evento e apresentam títulos da 

Primavera Editorial na Bienal | Especial Bienal do Livro SP: Dica para aproveitar o 

evento | Notícia: Novo livro de Ana Beatriz Brandão está em pré-venda | Especial 

Bienal do Livro SP: Dica de autores para visitar no evento | Notícia: Fabiana Cardoso 

lança novo livro pelo Wattpad | Resenha: Vidas Cruzadas - Katarina Corsioli | Resenha: 

Infinito Reflexo - Cris de Ávila | Notícia: Livro sobre artefatos de Harry Potter é 

lançado nos EUA | Notícia: Fãs promovem campanha para livro de Chapeuzinho 

Vermelho ser publicado no Brasil | Notícia: Camila Pelegrini inicia venda de Aos Olhos 

de Zoe | Resenha: Inverno Negro - Stefano Sant'Anna | Notícia: Autor que vende 

poemas em ônibus faz promoção na sexta-feira 13 | Resenha: Anna e o Homem das 

Andorinhas - Gavriel Savit | Notícia: Roteiro de Animais Fantásticos e Onde Habitam 

será publicado | Notícia: Luiz Henrique Mazzaron lança hoje O Sol Perdido - As Lendas 

de Illusa | Lançamento: Do Éden a Luxúria - Ananda V. | Notícia: Reveladas imagens 

da edição ilustrada de Câmara Secreta | Resenha: Vinci - Jaqueline Cristina | Dica: 15 

livros para o Dia Internacional da Mulher | Notícia: J.K. publicará contos sobre a 

História da Magia na América do Norte | Resenha: Os Imortais de Meluha - Amish 

Tripathi | Notícia: Participe da antologia 31 contos assombrados | Notícia: Fã de Harry 

Potter lança sua primeira obra literária na Casa das Rosas | Notícia: Segundo livro de 

colorir de Harry Potter traz criaturas mágicas | Notícia: Harry Potter e a Criança 

Amaldiçoada vai se tornar um livro | Notícia: Editora Fundamento lança segunda edição 

de A 5ª onda | Notícia: Fã de Harry Potter lança campanha 

#VamosLerHarryPotter | Notícia: Autora brasileira terá obra publicada na 

http://www.rouxinoleditora.com/
http://www.biolivros.com/
http://www.biolivros.com/2017/01/resenha-nao-quero-ser-lembrado-lucas.html
http://www.biolivros.com/2017/01/noticia-animais-fantasticos-e-onde.html
http://www.biolivros.com/2017/01/noticia-animais-fantasticos-e-onde.html
http://www.biolivros.com/2017/01/noticia-versao-ilustrada-de-prisioneiro.html
http://www.biolivros.com/2017/01/noticia-versao-ilustrada-de-prisioneiro.html
http://www.biolivros.com/2016/12/resenha-segunda-chance-kamila-villarreal.html
http://www.biolivros.com/2016/12/resenha-segunda-chance-kamila-villarreal.html
http://www.biolivros.com/2016/12/noticia-novo-livro-da-autora-de.html
http://www.biolivros.com/2016/11/resenha-alice-e-as-armadilhas-do-outro.html
http://www.biolivros.com/2016/11/resenha-alice-e-as-armadilhas-do-outro.html
http://www.biolivros.com/2016/11/noticia-poema-de-anne-frank-e-leiloado.html
http://www.biolivros.com/2016/11/noticia-poema-de-anne-frank-e-leiloado.html
http://www.biolivros.com/2016/11/noticia-blogueira-lanca-e-book-na-amazon.html
http://www.biolivros.com/2016/11/dica-7-livros-para-entrar-no-mundo-dos.html
http://www.biolivros.com/2016/11/dica-7-livros-para-entrar-no-mundo-dos.html
http://www.biolivros.com/2016/11/noticia-historia-de-jornalista-que.html
http://www.biolivros.com/2016/11/noticia-historia-de-jornalista-que.html
http://www.biolivros.com/2016/11/noticia-escritores-participam-do.html
http://www.biolivros.com/2016/11/noticia-escritores-participam-do.html
http://www.biolivros.com/2016/11/entrevista-um-martini-com-claudia-lemes.html
http://www.biolivros.com/2016/10/dica-5-livros-para-ler-no-dia-das-bruxas.html
http://www.biolivros.com/2016/10/dica-5-livros-para-ler-no-dia-das-bruxas.html
http://www.biolivros.com/2016/10/resenha-31-contos-assombrados-rouxinol.html
http://www.biolivros.com/2016/10/noticia-gislaine-oliveira-lanca-nova.html
http://www.biolivros.com/2016/10/noticia-gislaine-oliveira-lanca-nova.html
http://www.biolivros.com/2016/10/noticia-rouxinol-editora-abre-edital.html
http://www.biolivros.com/2016/10/noticia-rouxinol-editora-abre-edital.html
http://www.biolivros.com/2016/10/noticia-nova-obra-de-jrr-tolkien-sera.html
http://www.biolivros.com/2016/10/noticia-nova-obra-de-jrr-tolkien-sera.html
http://www.biolivros.com/2016/10/resenha-bumba-nosso-boi-diego-freire-e.html
http://www.biolivros.com/2016/10/noticia-eca-realiza-xii-forum-de.html
http://www.biolivros.com/2016/10/noticia-eca-realiza-xii-forum-de.html
http://www.biolivros.com/2016/10/noticia-aleph-lanca-edicao-especial-de.html
http://www.biolivros.com/2016/10/noticia-aleph-lanca-edicao-especial-de.html
http://www.biolivros.com/2016/10/dica-livros-para-as-criancas.html
http://www.biolivros.com/2016/10/resenha-o-garoto-do-cachecol-vermelho.html
http://www.biolivros.com/2016/10/resenha-o-garoto-do-cachecol-vermelho.html
http://www.biolivros.com/2016/10/noticia-rainha-de-tearling-chega-nas.html
http://www.biolivros.com/2016/09/noticia-lendari-promove-novo.html
http://www.biolivros.com/2016/09/noticia-lendari-promove-novo.html
http://www.biolivros.com/2016/09/noticia-lr-luzio-publica-livro-erotico.html
http://www.biolivros.com/2016/09/noticia-lr-luzio-publica-livro-erotico.html
http://www.biolivros.com/2016/09/noticia-rubens-lima-conta-sobre-criacao.html
http://www.biolivros.com/2016/09/noticia-rubens-lima-conta-sobre-criacao.html
http://www.biolivros.com/2016/09/noticia-novo-livro-de-maze-runner-chega.html
http://www.biolivros.com/2016/09/noticia-escritores-amazonenses.html
http://www.biolivros.com/2016/09/noticia-escritores-amazonenses.html
http://www.biolivros.com/2016/09/noticia-cleber-gualhardi-realiza-sessao.html
http://www.biolivros.com/2016/09/noticia-cleber-gualhardi-realiza-sessao.html
http://www.biolivros.com/2016/09/noticia-celele-lanca-novo-titulo-na.html
http://www.biolivros.com/2016/09/noticia-celele-lanca-novo-titulo-na.html
http://www.biolivros.com/2016/09/noticia-irmaos-livreiros-promovem.html
http://www.biolivros.com/2016/09/noticia-irmaos-livreiros-promovem.html
http://www.biolivros.com/2016/08/especial-bienal-do-livro-sp-dica-deeditoras.html
http://www.biolivros.com/2016/08/especial-bienal-do-livro-sp-dica-deeditoras.html
http://www.biolivros.com/2016/08/noticia-novo-livro-de-ana-beatriz.html
http://www.biolivros.com/2016/08/especial-bienal-do-livro-sp-dica-de.html
http://www.biolivros.com/2016/08/especial-bienal-do-livro-sp-dica-de.html
http://www.biolivros.com/2016/07/noticia-fabiana-cardoso-lanca-novo.html
http://www.biolivros.com/2016/07/noticia-fabiana-cardoso-lanca-novo.html
http://www.biolivros.com/2016/07/resenha-vidas-cruzadas-katarina.html
http://www.biolivros.com/2016/06/resenha-infinito-reflexo-cris-de-avila.html
http://www.biolivros.com/2016/06/resenha-infinito-reflexo-cris-de-avila.html
http://www.biolivros.com/2016/06/noticia-livro-sobre-artefatos-de-harry.html
http://www.biolivros.com/2016/06/noticia-livro-sobre-artefatos-de-harry.html
http://www.biolivros.com/2016/06/noticia-fas-promovem-campanha-para.html
http://www.biolivros.com/2016/06/noticia-fas-promovem-campanha-para.html
http://www.biolivros.com/2016/05/noticia-camila-pelegrini-inicia-venda.html
http://www.biolivros.com/2016/05/noticia-camila-pelegrini-inicia-venda.html
http://www.biolivros.com/2016/05/resenha-inverno-negro-stefano-santanna.html
http://www.biolivros.com/2016/05/noticia-autor-que-vende-poemas-em_13.html
http://www.biolivros.com/2016/05/noticia-autor-que-vende-poemas-em_13.html
http://www.biolivros.com/2016/05/resenha-anna-e-o-homem-das-andorinhas.html
http://www.biolivros.com/2016/05/resenha-anna-e-o-homem-das-andorinhas.html
http://www.biolivros.com/2016/04/noticia-roteiro-de-animais-fantasticos.html
http://www.biolivros.com/2016/04/noticia-roteiro-de-animais-fantasticos.html
http://www.biolivros.com/2016/04/noticia-luiz-henrique-mazzaron-lanca.html
http://www.biolivros.com/2016/04/noticia-luiz-henrique-mazzaron-lanca.html
http://www.biolivros.com/2016/04/lancamento-do-eden-luxuria-ananda-v.html
http://www.biolivros.com/2016/03/noticia-reveladas-imagens-da-edicao.html
http://www.biolivros.com/2016/03/noticia-reveladas-imagens-da-edicao.html
http://www.biolivros.com/2016/03/resenha-vinci-jaqueline-cristina.html
http://www.biolivros.com/2016/03/dica-15-livros-para-comemorar-o-dia.html
http://www.biolivros.com/2016/03/dica-15-livros-para-comemorar-o-dia.html
http://www.biolivros.com/2016/03/noticia-jk-publicara-contos-sobre.html
http://www.biolivros.com/2016/03/noticia-jk-publicara-contos-sobre.html
http://www.biolivros.com/2016/02/resenha-os-imortais-de-meluha-amish.html
http://www.biolivros.com/2016/02/resenha-os-imortais-de-meluha-amish.html
http://www.biolivros.com/2016/02/noticia-participe-da-antologia-31.html
http://www.biolivros.com/2016/02/noticia-fa-de-harry-potter-lanca-sua.html
http://www.biolivros.com/2016/02/noticia-fa-de-harry-potter-lanca-sua.html
http://www.biolivros.com/2016/01/noticia-segundo-livro-de-colorir-de.html
http://www.biolivros.com/2016/01/noticia-segundo-livro-de-colorir-de.html
http://www.biolivros.com/2016/01/noticia-harry-potter-e-crianca.html
http://www.biolivros.com/2016/01/noticia-harry-potter-e-crianca.html
http://www.biolivros.com/2016/01/noticia-editora-fundamento-lanca-2.html
http://www.biolivros.com/2016/01/noticia-editora-fundamento-lanca-2.html
http://www.biolivros.com/2015/12/noticia-autora-brasileira-tera-obra.html
http://www.biolivros.com/2015/12/noticia-autora-brasileira-tera-obra.html
http://www.biolivros.com/2015/12/noticia-autora-brasileira-tera-obra.html


Espanha | Notícia: 4º Feira de Publicações Independentes acontece no Sesc 

Pompeia | Notícia: USP realizar a 17ª edição da Festa do Livro | Notícia: Amazon monta 

quiosque na Paulista |  Notícia: J.K. Rowling está escrevendo novo livro 

infantil |  Notícia: 10º Diário de um banana chega nas livrarias | Notícia: Evento em 

Guarulhos ressalta autores da região | Resenha: Conto A Travessia - Renata 

Ventura | Resenha: 77 páginas para morrer - Marcelo Almeida | Notícia: Pauliceia 

Literária acontece entre 24 e 26 de setembro em SP |  Notícia: Adriana Vargas lança 

Com amor, Checo de Anita | Resenha: Caçadores de Almas: Segredos e Maldições - 

Ana Beatriz Brandão | Resenha: Conto - Sentimentos Revelados: Inveja - Fabiana 

Cardoso | Notícia: Ana Beatriz Brandão fará lançamento do segundo livro | Notícia: 

Museu da Língua Portuguesa exibe a Poesia Agora | Resenha: A voz do Alemão - 

Sabrina Abreu e Rene Silva | Resenha: Símbolo Oculto - M.L. Pontes | Notícia: Autora 

faz rifa para publicar 2ª edição de livro | Notícia: Segundo livro de Ana Beatriz Brandão 

chega às livrarias | Notícia: Carolina Munhóz lança Por um Toque de Ouro | Notícia: 

CIEE abre inscrições para prêmio literário | Resenha: Encontros & Desencontros - 

Rosana Prieto | Notícia: Andross Editora promove 5ª edição do Livros em 

Pauta | Notícia: Começa hoje 7ª Feira do Livro EACH-USP Leste | Resenha: Presságio - 

O assassinato da freira nua - Leonardo Barros | Notícia: Laurentino Gomes vai produzir 

nova trilogia | Notícia: Ana Beatriz Brandão lança 2ª edição de Sombra de um 

anjo | Resenha: Finalmente você - Daisy Prescott |  Notícia: III Feira do Livro do CCJ 

acontece em SP  | Resenha: Machado de Assis: do folhetim ao livro - Ana Cláudia 

Suriani | Notícia: Editora Aleph realiza evento em S | Resenha: Sombras do Medo - 

Camila Pelegrini | Notícia: Novo Século divulga lançamentos de 2015 | Resenha: 

Belleville - Felipe Colbert | Resenha: A-LII - Ana Macedo | Notícia: Academia 

Brasileira de História em Quadrinhos é criada no RJ | Dica: Banners dos livros da 

Trilogia Os Woodsons |  Notícia: Maurício de Sousa integra bate-papo na biblioteca de 

SP | Resenha: ADQS 2 - Fabiana Cardoso |  Minuto do Escritor: Bella 

Sullivan | Notícia: Novo livro de John Boyne chega ao Brasil | Resenha: A Máquina de 

Contar Histórias - Maurício Gomyde |Notícia: Começam as inscrições para o Prêmio 

Sesc de Literatura | Notícia: Novo livro de Suzanne Collins tem data de 

lançamento | Resenha: A Comissão Chapeleira - Renata Ventura | Minuto do Escritor: 

Renata Ventura | Notícia: Rocco vai lançar edição ilustrada de Pedra Filosofal | Notícia: 

Chapeuzinho Vermelho é protagonista do novo livro de Once Upon a Time | Dica: 

Mafalda é atração em São Paulo | Resenha: Para sempre ela - Flávia Duduch | Notícia: 

Editora Manole lança O rabino | Notícia: Grupo Autêntica lança Prêmio de 

Livrorreportagem | Notícia: Festa do Livro da USP começa hoje |  Notícia: Editoras 

marcam presença na Comic Con Experience | Notícia: A Pequena Filosofia da 

Mafalda |  Notícia: Livro ensina como enfrentar o luto | Notícia: Star Wars - Livros do 

universo expandido do maior fenômeno cinematográfico da cultura pop chegam ao 

Brasil |  Dica: Andross Editora recebe contos e crônicas de tema livre para publicar no 

livro Viagens de Papel | Notícia: A Turma da Mônica aprende e ensina em Meu 

Pequeno Evangelho | Notícia: Sucesso mundial da Disney conta tudo em Simplesmente 

Tini |  Dica: Andross Editora recebe contos de amor para a publicação no livro De 

repente, nós | Notícia: Best-seller brasileiro atinge mais de 2,2 milhões de exemplares 

vendidos |  Notícia: Quadro inspira socióloga a produzir audiobook sobre 

relacionamentos | Dica: Participe do livro Além das cruzadas - contos sobre a Era 

Medieval |  Resenha: O duque e eu - Julia Quinn | Notícia: Professor estimula jovens a 

ler | Notícia: J.K. Rowling lança novo conto no Pottermore | Notícia: Amores modernos 

detalha a vida erótica e amorosa de artistas e intelectuais do século passado | Notícia: 

Romance geek marca estreia de Ruth Clampett no Brasil |Notícia: Nova Alexandria 
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apresenta títulos infantis para comemorar o Dia Nacional do Livro | Notícia: Patrícia 

Barboza lança novo livro no RJ | Notícia: Lançamento do livro Como escrever na 

internet, de Dad Squarisi | Notícia: Escritor fala sobre literatura infantil em 25.º 

Congresso de Educação | Notícia: Espaço Troca Livros de São Bernardo realiza feirão 

no dia 18 deste mês | Notícia: Livro Álcool e Drogas na Adolescência é lançado pela 

Editora Contexto | Notícia: Novo livro de Camille Paglia no Brasil | Notícia: Megan 

Maxwell vem ao Brasil para lançar Adivinhe Quem Sou | Resenha: Sombra de um anjo 

- Ana Beatriz Brandão | Notícia: Divulgado o vencedor do Nobel de Literatura 

2014 | Notícia: Argentino Federico Axat lança seu primeiro romance em terras 

brasileiras | Notícia: Imprevisível e brutal, novo terror de Lindqvist chega ao Brasil pelo 

selo Tordesilhas | Notícia: Capa de novo livro da Thalita Rebouças é 

divulgada | Notícia: Selo Jangada lança infantojuvenil Diário de Estela | Resenha: 

Atemporal - Rodrigo Mendes | Notícia: Encontro com Escritores em São 

Paulo | Notícia: Saraiva cria plataforma de educação | Notícia: III Encontro de Literatura 

Divergente acontece esse mês em SP | Notícia: Fantástico cria situação em que "menino 

de rua" pede livros | Notícia: Sylvia Day anuncia capa de novo livro no Brasil | Notícia: 

Capa do terceiro livro da série "O Teste" é lançada | Notícia: Paranapiacaba recebe Feira 

Literária | Notícia: Sesc abre inscrições para Residência Literária | Dica: Maurício de 

Sousa na bienal | Notícia: Amazon começa a venda de livros impressos | Notícia: Kiera 

Cass anuncia novos livros e contos | Resenha: Guardiões – A Escolhida - Monique 

Lavra | Resenha: Fascínio Egípcio - Luciane Vieira Z | Dica: Confira as agendas de 

Carolina Munhóz e Raphael Draccon | Dica: Conheça o background e a soundtrack do 

novo livro de Ana Macedo | Dica: Autora Ana Macedo | Notícia: Book trailer de As 

Sete Irmãs é lançado | Opinião: Circuito Novo Conceito | Notícia: The Originals vai 

ganhar livro | Notícia: Quem é você, Alasca? ganha novas edições | Dica: Evento 

literário reúne  escritores | Promoção: 1 mês do blog Bio-Livros | Notícia: Divulgado 

trecho de Cemitério de Dragões | Notícia: Novas capas de Harry Potter vão ser 

lançadas | Notícia: Revelada a capa de A Comissão Chapeleira | Dica: A Golfada de 

Ouro grátis na Amazon | Opinião: Fim de semana literário | Opinião: Dia do Escritor - 

25 de Julho | Notícia: Rick Riordan anuncia lançamento das novas capas de PJ | Dica: 

Confira 15 dicas para aproveitar a Bienal do Livro SP 2014 | Notícia: Escritor cria vídeo 

em homenagem a literatura nacional Notícia: Divulgada capa do novo livro de Nora 

Roberts | Resenha: Marca da Lua - Revelando o Ciclo - Flávia Duduch | Notícia: Trecho 

de novo livro da saga Crônicas Lunares é divulgado | Notícia: Rocco cria novo selo de 

fantasia | Dica: SLN reúne autores, blogueiros e fãs | Notícia: J.K. Rowling planeja mais 

de 7 livros para a série de Cormoran Strike | Notícia: Escritor britânico "publica" conto 

no twitter | Dica: Itaú Cultural promove concurso de crônicas | Minuto do escritor: 

Rodrigo Mendes | Notícia: The Queen of the Tearling vai ser lançado no 

Brasil | Crônica: A carta de um livro poeta | Notícia: Projeto em escola no Rio Grande 

de Sul incentiva a leitura | Resenha: Jornalismo Internacional - João Batista 

Natali | Dica: 12 autores nacionais na Bienal - VAMOS VISITAR! | Opinião: Os livros 

e a vida 
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