por meio dos livros, todos os caminhos
Francine Ramos e Bruna Bengozi

O Livro & Café começou em 2011 como
um blog sobre livros.
Mas, agora, em 2019, decidimos
oficializar o nosso compromisso com a
comunicação, a literatura e as artes.
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NOVOS RUMOS
Por isso, a partir de hoje, não somos
mais “o” Livro & Café.
Somos “a” Revista Digital Livro & Café!
E, por meio dos livros, vamos atrás de
todos os caminhos!
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Para esse desejo ser concretizado, a Revista Livro & Café deixou de ser
feita por uma única pessoa. Agora, possui duas editoras, que também são
escritoras, redatoras, designers etc.

Francine Ramos
Formada em Letras, com
pós-graduação em
Literatura Inglesa.
Professora, escritora,
leitora e apaixonada por
Virginia Woolf.

Bruna Bengozi
Mestre em História
Social pela FFLCH/USP,
preparadora e revisora
textual. Apaixonada por
literatura, música e
história.
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Mas é claro que tem mais gente!
Uma galera incrível está colaborando com a revista Livro & Café!
Eles e elas compartilham as suas vivências e conhecimentos sobre os mais
variados temas, como: literatura, escrita, artes, música, filosofia, política, história,
feminismo, educação, entre outros.

Vanessa Pessoa

Ronie John

Rossana Pinheiro-Jones

Gladius Caglia

Fernando Amorim

Bianca Nóbrega

Diogo Miguel

MAS POR QUÊ?
Vivemos em um momento no qual os ataques ao
conhecimento e ao livre pensamento se
intensificam. E diante de tantos retrocessos e
ameaças, precisamos escolher as nossas armas
para lutar e resistir.
E é por isso que o antigo blog Livro & Café se torna,
em 2019, uma revista digital e amplia o seu
conteúdo para incentivar, cada vez mais, a leitura e
a visão de mundo capazes de transformar a vida
para melhor, para todas as pessoas. E, claro,
sempre em nome da boa convivência, do amor, do
respeito e da democracia.
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OS NOVOS DESAFIOS
A Livro & Café sempre trilhou o caminho dos livros.
Desde quando tudo começou, em 2011, quando era apenas um blog sobre
literatura, coisas maravilhosas aconteceram, pois o espaço esteve em constante
crescimento e contribuiu de uma forma muito positiva para o mercado editorial do
Brasil e, principalmente, para a formação de novos leitores.
Um caminho conquistado e enfrentado pelo amor aos livros, por uma paixão tão
intensa que tornou possível fazer da leitura um estilo de vida - que sempre
aquece a alma, o coração e traz novas possibilidades para os nossos
pensamentos. Este sempre será o maior desafio: trazer conteúdo de qualidade
para quem aprecia uma boa leitura e não se contenta com as mesmas ideias.

Portanto, agora iniciamos uma nova fase, como uma revista digital literária que
tem o compromisso de trazer informações, opinião e crítica sobre literatura, arte,
educação, política e afins, com qualidade, profissionalismo e carinho.

OBJETIVOS
Informar, provocar e promover diferentes
pontos de vistas sobre assuntos relacionados à
literatura, à cultura, à arte, à política, à vida em
sociedade, enfim. Portanto, o nosso slogan é
“por meio dos livros, todos os caminhos”.
Na Revista Livro & Café, você encontrará
resenhas, artigos de opinião, listas sobre
diversos assuntos, lançamentos, entrevistas,
notícias sobre mercado editorial, agenda
cultural etc.
Nós escolhemos resistir. E nós resistimos pelo
conhecimento e pelo amor!
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NOVIDADES
Além dos já conhecidos textos sobre Virginia Woolf e
diversas resenhas de livros clássicos e lançamentos, a
Revista Livro & Café também investirá em muitos conteúdos
novos:
- Entrevistas com escritores e escritoras, artistas etc.;
- Colunas dedicadas a artigos de opinião, escritos por gente
que entende do assunto abordado;
- Mais espaço para contos, poesias, pinturas;
- Playlists musicais, já que também amamos boas músicas;
- Agenda cultural voltada para os eventos de Sorocaba e
região, dando visibilidade aos nossos artistas!
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CONTEÚDO
Para leitores: resenhas, listas, lançamentos,
notícias;
Para escritores: críticas literárias, opiniões,
escrita criativa;
Para professores: notícias, dicas, modelos,
conteúdos, planos de aula.
A revista também conta com atualizações
diárias em suas redes sociais, com posts
diversificados para leitores, escritores e
professores.
Newsletter - escrever algo sobre

REVISTA DIGITAL LIVRO & CAFÉ | 2019

livroecafe.com

Onde
estamos

/livroecafe
@livroecafe
@livroecafe
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Site
www.livroecafe.com
Contato
contato@livroecafe.com

MÍDIA KIT
Quer conhecer os números da Livro&Café?
Clique para ver o Mídia Kit e saiba como ver sua
marca em nossas páginas.

EQUIPE EDITORIAL
Bruna Bengozi
bruna@livroecafe.com
Francine Ramos
francine@livroecafe.com

