
Você quer
escrever um

livro e não sabe
por onde

começar?

 



Muitas vezes,
temos uma
grande ideia, mas
não sabemos
como começar a
distrinchá-la para
mostrá-la ao
mundo.



Se este for o seu caso,

respire fundo e venha

comigo! Te ajudo a

encontrar o caminho

que sua história deve

percorrer.



Definindo a estratégia inicial

 

• Definição da linha literária a ser

seguida

• Desenvolvimento do estilo de

escrita

• Definição do tipo de enredo

• Gêneros

Estratégia de

escrita/montagem do texto 

 

• Construção do escopo

• Construção dos personagens. 

• Construção de

ambiente/paisagens com

análise sensorial

• Pontos principais do enredo. 

• Resumo 

• Táticas de atração para o

próximo capítulo

 



Método de trabalho: 

• Encontros online com duração de 1:30h

• Indicação de material de leitura

• Resolução de problemáticas quanto ao 

início e desenvolvimento da escrita

• Encontrar o que/como escrever

• Leitura crítica com apontamentos das

problemáticas encontradas

• Organização do cronograma de escrita



Todo o cronograma da
assessoria será feito

pontualmente, ou seja, com base
nas suas necessidades e

avanços.
 

Ah, sim! Você quer saber qual é o
investimento!

 
Mas, primeiro, que tal eu falar

um pouquinho sobre mim?



Sou formada em Letras pela UFJF, participei do
curso de Leitura Crítica "Profissão Leitor" e

trabalho com Literatura desde 2016. Durante
um ano e meio fui colaboradora da "Revista

Oblívio", de Juiz de Fora e atualmente sou Vice-
presidente do "Clube dos Literatos", de

Barbacena.
Criei o blog "Veredas Sentimentais" em 2016,

onde escrevia sob os pseudônimos "Lise
Macpherson" e "Íris Castelo" que, mais tarde, se

tornaram personagens do meu romance.
Publiquei, em 2017 o meu primogênito, "Galáxia
Particular - devaneios sobre amores raptados"
e, em 2020 o meu grande sonho, "Prímulas em

Meio à Guerra". 



Em 2021:
Fui organizadora da coletânea "O Clube
dos Literatos e a Coletânea Fantástica",
lançada em Março. Lancei o E-book "O

Meu Boi Morreu - Um Conto no Sertão" e
o E-book "Jessy & John".

Publiquei "Corina" pela Editora Flyve, um
misto de romance medieval e aventura.
Para o futuro, estou trabalhando  no spin

off de "Prímulas em Meio à Guerra",
onde os personagens Karen e Joseph

vão trazer um pouco mais sobre a
guerra e tudo o que veio antes dela.





O investimento para receber
acompanhamento exclusivo e
personalizado enquanto você

escreve a sua obra vai depender de
suas necessidades e disponibilidade.

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 assessoria, eu trabalho
também com revisão e leitura
crítica 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


