
Seu livro está
pronto e você

não sabe qual o
próximo passo?

 



Ser autor independente tem 
suas vantagens, mas você precisa
saber que muitos cuidados devem
ser tomados antes de imprimir
seu livro e começar a vender.
Se você nunca publicou um livro
ou está querendo se tornar um
autor independente mas não sabe
por onde começar, vem que 
eu te ajudo!



O primeiro passo é fazer seu

livro passar pelo processo de

"Leitura Crítica".

Este passo vai avaliar o seu

material de forma a melhorá-lo,

encontrar possíveis erros de

continuidade, avaliar detalhes

como reação do leitor ao ler

determinado trecho,

envolvimento com os

personagens, etc.



Se seu livro já passou pela Leitura

Crítica, agora é hora da revisão.

A revisão vai corrigir erros

gramaticais, ortográficos e equívocos

de digitação.

Essa etapa mostra ao leitor o seu

cuidado, o seu carinho com o próprio

trabalho.



Somente depois da Leitura
Crítica e da Revisão, seu livro

está realmente pronto.
Aí é a hora de registrar a sua
obra para que você não corra

riscos desnecessários como
plágio e outros.



"Mas, Laura, você acha mesmo
importante tudo isto?"

Sim! A Leitura Crítica é a visão do
leitor sobre o seu livro e nós

sabemos que escrevemos para ser
lidos, certo? E assim, cada uma

destas etapas tem a sua importância
e função. E sabe como eu aprendi

isso? Na prática!!



Se seu material já foi devidamente
registrado, já está na hora de começar

a pensar se você vai lançá-lo no
formato físico, digital ou ambos.
Então, passaremos a etapa da

diagramação, mas antes vou falar um
pouquinho sobre a minha experiência

com livros, ok?



Sou formada em Letras pela UFJF;
Fiz o curso de Leitura Crítica "Profissão Leitor";
 Trabalho com Literatura desde 2016;
Fui colaboradora da "Revista Oblívio", de Juiz de
Fora;
Sou Vice-presidente do "Clube dos Literatos", de
Barbacena;
Criei o blog "Veredas Sentimentais" em 2016
Em 2017 publiquei "Galáxia Particular - devaneios
sobre amores raptados" e tive uma péssima
experiência com a editora, mas valeu pra aprender;
Em 2020, publiquei "Prímulas em Meio à Guerra" e
foi quando eu aprendi muita coisa sobre o
mercado editorial e sobre ser uma autora
independente;



Em 2021 organizei a coletânea "O Clube
dos Literatos e a Coletânea Fantástica",
lançada em Março;
 Lancei o E-book "O Meu Boi Morreu - Um
Conto no Sertão" pela Amazon;
Lancei o livro "Jessy & John" em versão
física e digital, sendo que eu mesma fiz a
capa, diagramação, registro, revisão e
contratei o serviço de impressão;
Publiquei "Corina" pela Editora Flyve, um
misto de romance medieval e aventura.
Presto assessoria, faço leituras críticas e
revisões para autores nacionais.



O investimento para Leitura
Crítica, Revisão e demais

serviços vai depender de suas
necessidades, por isto é

importante que você me conte
tudo sobre o seu trabalho.
Vamos montar um pacote
exatamente do jeitinho que

você precisa!



Bem, espero que tenha
entendido que estou aqui para

quaisquer dúvidas que você tiver
- agora ou depois.

Além da leitura crítica, eu
trabalho também com revisão e
assessoria e posso te auxiliar em
todo o processo de editoração,
caso você decida ser um autor

independente.
Vem, me chama no whatsapp ou

e-mail e tira duas dúvidas!



 Email: rassis.laura@gmail.com
Whatsapp: 3299109-2954

Site: www.veredassentimentais.com.br
Instagram: @veredassentimentais


