
Muitas pessoas me perguntam o que eu acho do fechamento das 

grandes livrarias como a Saraiva e a Cultura. Perguntam, princi-

palmente se este é o fim do livro. Na minha opinião, os livros 

continuarão firmes e jamais perderão a importância na vida do 

leitor. O que realmente mudou foi a forma de consumo do livro.  

E as grandes livrarias não acompanharam esta mudança, ou não se 

adequaram.  

Com as redes sociais, os leitores buscam informações com os 

amigos, familiares, grupos, enfim, já não aceitam as informações 

mercadológicas que as livrarias costumam passar. Antes de acre-

ditar na sugestão da livraria, acredita-se no vizinho, parente ou 

colega de trabalho. Pode-se buscar também informações com 

youtubers literários ou em blogs específicos. A resenha fornecida 

pela editora e utilizada na comercialização dos livros pelas livrari-

as perde força para o comentário de um grupo de leitores. Exis-

te ainda um outro agravante (para as livrarias, é claro): a Ama-

zon. A gigante norte-americana do varejo é conhecida por abalar 

os setores em que atua e mudou totalmente o modo como con-

sumimos o livro. Com tanta facilidade, fica a dúvida da qualidade 

do que estamos lendo, não é mesmo? 

Esses são alguns do fatores, mas em momento algum tirou a 

força de uma boa história.  

O fato é que o livro continua em alta e temos leitores enlouque-

cidos por uma boa história.  

Conclusão: uma boa história é que ainda faz a diferença. 

Ana Pirolo 

Escritora e editora 

A SENHORA DO PARQUE, uma  

história enigmática e  envolvente! 
 

“A senhora do parque” é uma história enig-
mática e envolvente que tem como pano de 

fundo o belo Parque Vicentina Aranha, locali-
zado na cidade de São José dos Campos, inte-

rior do estado de São Paulo.  

O parque é o elo entre o passado e o presen-
te, uma linha condutora na busca de uma se-

gunda chance. É uma história de amor e ami-
zade regida pelo tempo em descompasso. O 

passado se mescla ao presente de forma úni-
ca, possibilitando uma segunda chance de vi-

ver o que ficou para trás.  

“A senhora do parque” foi inspirada neste 

contexto de tempo, amizade e amor .Uma 
história simples, mas que aborda assuntos 

como relacionamentos, amizades, encontros e 
desencontros da vida. 

Livro enviado autografado pela 

autora. 
Vendas pelo site da Editora da 

Galeria: 
www.editoradagaleria.com.br 

Capa do livro  

A SENHORA DO PARQUE 

A SENHORA DO PARQUE 

E por falar em literatura.... 
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Escritora Ana Pirolo 

QUEM LÊ NUNCA ESTÁ SOZINHO 

http://www.editoradagaleria.com.br/
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Capa do livro infantil O FOGUETE E 

A LUA  

Tenda Literária monta-

da na Feira do Galeria 

Park Eventos (SJC) 

O foguete e a Lua 

O Galo Azul 

Projeto TENDA LITERÁRIA 

Pensando em aproximar o 

público da literatura, a escrito-

ra Ana Pirolo criou o projeto 

Tenda Literária. 

Na tenda o visitante poderá 

conhecer as publicações da 

escritora e adquirir exemplares 

autografados de suas publica-

ções. Além dos livros, são co-

mercializados também produ-

tos literários com temática das 

histórias como: mochilinhas, 

canecas, sacolas e camisetas.  

Toda segunda feira, a Tenda 

Literária estará à disposição 

dos leitores na feira do Galeria 

Park Eventos - Rua José Cobra, 

361- Parque Industrial - das 16h 

às 22h - São José dos Campos 

SP.  

 

Ana Pirolo. 

O GALO AZUL  é uma histó-

ria sobre a amizade de uma 

garotinha com um galo baru-

lhento e bagunceiro. 

Adquirido em um supermer-

cado da cidade do Rio de 

Janeiro, Pimpolho tornou-se o 

amigo inseparável de Ana e 

transformou a vida cotidiana 
Arte e literatura presentes no 

livro infantil “O Galo Azul” de 

de uma família da Tijuca em 

momentos inesquecíveis. 

Uma história simples que visa 

valores de preservação da 

vida animal, companheirismo 

e ambiente familiar. 

Venda exclusiva pela internet 

para todo o Brasil, Portugal e 

países de língua portuguesa: 

www.editoradagaleria.com.br 

companheirismo e ambiente 

familiar, além de muita imagi-

nação. 

Mãe e filho em parceria neste 

lançamento da Editora da 

Galeria. Texto de Enzo N-

.Pirolo, aluno do 4º ano do 

ensino fundamental I (9 anos) 

e ilustrações de Ana Pirolo.  

Venda exclusiva pela internet 

para todo o Brasil, Portugal e 

países de língua portuguesa: 

www.editoradagaleria.com.br 

O FOGUETE E A LUA é a 

história de Lucas, um menino 

que sonhava em ser astronau-

ta e pisar na Lua. Lucas pes-

quisou, construiu o seu fogue-

te e planejou a sua viagem 

espacial. Para realizar o seu 

sonho, Lucas usou de muita 

imaginação, criatividade e, 

ainda, contou com a ajuda de 

seus pais. 

Uma história simples e envol-

vente que visa valores de 

Livro infantil 

O GALO 

AZUL 

 

http://www.editoradagaleria.com.br
http://www.editoradagaleria.com.br


Nós 
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Através de uma explanação 

lúcida, bem arquitetada e de-

senvolvida através 

de anos e orien-

tação Racional, o 

livro aborda te-

mas de profundo 

interesse huma-

no, tornando-se 

leitura indispensá-

vel para os dias atuais, como 

verdadeiro guia norteador 

para uma sociedade mais pací-

fica, valorosa e próspera (em 

todos os sentidos), através da 

potencialização das virtudes 

fraternais de cada um. 

Autor: Jesus Gomes 

Venda pela internet para todo o 

Brasil, Portugal e países de língua 

portuguesa: 

www.editoradagaleria.com.br 

 

D. borboletinha Isabella depo-

sitou um ovinho especial na 

folha de uma linda flor. Ovi-

nhos nos jardins aborda um 

pouco sobre as fases das bor-

boletas e lembra que crescer e 

partir faz parte da vida, mas o 

conforto do lar nos dá vonta-

de de voltar. 

Autora: Cidinha Martins 

Ilustração: Douglas Ito 

Venda pela internet para todo 

o Brasil, Portugal e países de 

língua portuguesa: 

www.editoradagaleria.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capa do 

livro Nós 

Ovinhos nos jardins 

Quem lê solta a 

imaginação e 

nunca está 

sozinho! Conhece 

outros mundos, 

convive com 

personagens 

únicos e se 

envolve em 

aventuras que só 

a leitura pode 

proporcionar!   

Publique o seu livro pela Editora da Galeria  

A  Editora  da Galeria 

realiza o sonho de publi-

car o seu livro. 

Publicar um livro não é 

nada fácil. Desde a con-

cepção da história até a 

sua comercialização, o 

autor passará por várias 

fases e custos. Para en-

tender um pouco todo 

este processo acesse o 

link: http://

www.editoradagaleria.co

m.br/como%

20publicar.html 

Após o livro impresso, a 

Editora da Galeria comer-

cializa para todo o Brasil 

e países de língua portu-

guesa através de ações 

online e offline com seus 

leitores. 

Envie seu original para 

análise pelo e-mail:  

editoradagaleria@gmail.com 

 

Entre em contato com o  

ESPAÇO LITERÁRIO pelo  

e-mail:  

editoradagaleria@gmail.com 

http://www.editoradagaleria.com.br
http://www.editoradagaleria.com.br
http://www.editoradagaleria.com.br/como%20publicar.html
http://www.editoradagaleria.com.br/como%20publicar.html
http://www.editoradagaleria.com.br/como%20publicar.html
http://www.editoradagaleria.com.br/como%20publicar.html


LUA; ou passear pela cidade 

com as sacolas exclusivas dos 

livros. Todas as ilustrações 

são assinadas pela autora/

ilustradora Ana Pirolo. 

Nesta primeira etapa, serão 

comercializadas canecas, 

mochilinhas, sacolas e cami-

setas exclusivas dos livros 

que revertem ao imaginário 

de cada história. Tudo muito 

colorido e lúdico. Para adqui-

rir, basta clicar nos botões de 

compra.  

Para conhecer e adquirir os 

produtos, basta acessar o 

link: http://editoradagaleria.com.br/

produtos.html 

Ou acessar o site oficial da Editora 

da Galeria e clicar no banner da 

Lojinha Literária: 

www.editoradagaleria.com.br  

Não basta transformar as pessoas 

através da literatura, a Editora da 

Galeria quer ir mais longe através da 

comercialização de produtos de suas 

publicações. 

Os leitores poderão tomar café em 

companhia do GALO AZUL ou de 

Lucas do infantil O FOGUETE E A 

  

Editora da Galeria 

www.editoradagaleria.com.br 

Contatos: editoradagaleria@gmail.com 

Curta a nossa página no Facebook:  

https://www.facebook.com/editoradagaleria/ 

Fique por dentro das notícias da Editora: 

https://editoradagaleria.wordpress.com/ 

Compre pelo WhatsApp: +55 12 98131-3071  

Editora online - São José dos Campos SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAÇO LITERÁRIO é um informativo  

mensal sobre literatura em geral. 

Aborda assuntos ligados aos livros, seus  

autores e leitores. 

ESPAÇO LITERÁRIO é uma publicação  

exclusiva da EDITORA DA GALERIA. 

LITERATURA PARA TODOS! 

Editora da Galeria  inaugura loja virtual  

Escritora Ana Pirolo com camiseta e 

sacola literária do livro infantil O 

GALO AZUL 

http://editoradagaleria.com.br/produtos.html
http://editoradagaleria.com.br/produtos.html
http://www.editoradagaleria.com.br/

