Press Release
A joaninha quer voar
Numa noite, o vovô-babão e escritor de primeira viagem
Raciel Gonçalves Junior, ao colocar sua netinha Catarina
para dormir, inventou uma história, em vez de ler um dos
livros que ela sempre escolhe para ouvir na cama.
Ele nos conta que ela gostou bastante, e que, conforme ia criando
e contando, o tempo todo sua neta se reconhecia na história e – com seu sotaque
americano -, dizia: é eu!
A história acabou virando um livro infantil ilustrado. Publicado de forma
independente e disponível nos principais marketplaces no Brasil e no exterior, é
apresentado nos formatos impresso (21x28cm e 16x22cm), digital (Kindle) e em
audiobook, e estão fazendo o maior sucesso com as crianças, mas não só com elas,
papais e vovós estão "abarrotando a minha caixa de entrada de e-mails, tecendo
elogios e deixando avaliações bem positivas nas mídias sociais", diz Raciel.
"No dia seguinte estava chovendo e não teve aula do lado de fora. Catarina perguntou:
Professora, por que as joaninhas têm cores diferentes? Então, a professora deu um balão
para cada joaninha e pediu que elas os enchessem. Depois explicou: Ser diferente
não importa. Observem os balões. Assim como as joaninhas, eles têm tamanho,
forma e cores diversas, mas continuam sendo balões".
(As Aventuras de Catarina, página 10)

Você já quis muito fazer algo que não podia? Catarina, a joaninha, sabe bem como é
se sentir assim. A narração de duas de suas aventuras, irão levar o leitor a refletir
com carinho sobre como é importante fazer apenas o que conseguimos,
respeitando e obedecendo nossos pais e também o nosso tempo. Afinal, existe o
momento certo para tudo, né?
Ilustrado pelo próprio autor, As Aventuras de Catarina é uma viagem para dentro do
lar e das rotinas diárias comuns a toda família com crianças até 8 anos de idade,
que ao voarem nas asas da joaninha, serão naturalmente levados a se
reconhecerem como personagens da história e, por certo, também irão exclamar em
voz alta ou pensar: sou eu!
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Ficha Técnica
Título: As Aventuras de Catarina
Autor: Raciel Gonçalves Junior
ISBN (Impresso): 978-65-00-06276-2
ISBN (Digital): 978-65-00-05236-7
Editora (audiobook): Tika Books, São Paulo (SP).
Editora (Versão Impressa): Não há. Publicação independente.
Páginas: 40
Formato: 21,6×28,0 cm (Amazon-USA e CLube de Autores) / 16,2x22,3 (Uiclap)
Preço: De R$ 39,00 a R$ 52,45 (Direto c/ o escritor, Amazon, Clube de Autores e
Uiclap). O audiobook está disponível no APP Tika Books para iOS e Android com
planos de assinatura mensal, semestral e anual.
Website: https://asaventurasdecatarina.com.br
Link de venda: https://linktr.ee/raciel
Baixe a capa em alta resolução em: https://asaventurasdecatarina.com.br/wpcontent/uploads/2021/08/Capa-As-Aventuras-de-Catarina-A4.pdf
Sinopse: Catarina, a joaninha, quer voar. Joaninhas nascem com asas para poder
voar. Mas seus pais estão preocupados. Seus voos cada vez mais altos podem
colocá-la em perigo. Primeiro, é preciso aprender a caminhar. A vida no campo é
uma oportunidade para que ela saiba mais sobre a importância das joaninhas para
as lavouras, suas formas, tamanhos e cores. A escalada no Pé de Feijão Gigante e o
passeio pelo lago de águas azuis cristalinas, são as primeiras aventuras incríveis.
Sobre o autor: Raciel Gonçalves Junior nasceu em Joinville,
estado de Santa Catarina, no Brasil, em 31 de maio de 1960.
Empresário, aposentado, morou em Itajaí (SC) por um período de
30 anos (1986-2016). Depois foi para São Paulo e EUA.
Atualmente (2022) divide sua moradia entre o Brasil e EUA, onde
tem visto de residência até 2030. As Aventuras de Catarina,
primeiro trabalho como escritor, é resultado dos primeiros
passos do autor na arte de escrever um livro infantil e de uma
experiência incrível - nos últimos anos -, "catarinar, catarinar,
catarinar".
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