Aluna de Etec de Campinas lança livro na 18ª Bienal
Internacional do Livro Rio
Eu, você, nós para sempre conta uma história de amor que começa nas redes
sociais e ganha complexidade quando chega ao mundo real

Rafaela Levrero, aluna do primeiro ano do Ensino Médio da Escola
Técnica Estadual (Etec) Conselheiro Antonio Prado, de Campinas, vai
lançar o livro Eu, você, nós para sempre na 18ª Bienal Internacional do
Livro Rio, na capital fluminense. É o quinto título da autora de 15 anos,
mas o primeiro a ser lançado em versão impressa – os demais estão
disponíveis apenas em arquivo digital.
A estudante da Etecap, como a Etec é conhecida na cidade, começou a
escrever aos 11 anos, com incentivo da mãe e dos colegas. Eu, você,
nós para sempre conta uma história de amor que começa pelas redes
sociais e ganha complexidade quando o casal se encontra na vida real
e tem que lidar com contratempos, sonhos e metas.
Tendo como principais influências as autoras norte-americanas Becca
Fitzpatrick e Julia Quinn, Rafaela não se prende a apenas um estilo
literário. “Procuro sempre mudar os gêneros da escrita para não ficar
cansativo. Tenho histórias de romance, suspense, terror, fantasia e por
aí vai”, diz.
O lançamento do livro, com presença da autora para autógrafos, ocorre
neste feriado de 7 de setembro, às 16 horas.

Serviço
Lançamento do livro Eu, você, nós para sempre
Local: Bienal Internacional do Livro Rio, no Riocentro

Avenida Salvador Allende, 6555 - Barra da Tijuca
Quando: 7 de setembro.
Horário: 16 horas

A Bienal vai até o dia 10
Horário: durante a semana: das 9 às 22 horas; no fim de semana: das
10 às 22 horas
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Lançamento do livro ocorre neste feriado de 7 de setembro, às 16 horas
Sobre o Centro Paula Souza – Autarquia do Governo do Estado de São Paulo vinculada à
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, o Centro Paula
Souza administra as Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e as Escolas Técnicas (Etecs)
estaduais, além das classes descentralizadas – unidades que funcionam com um ou mais
cursos técnicos, sob a supervisão de uma Etec –, em aproximadamente 300 municípios
paulistas. Nas Etecs, o número de matriculados nos Ensinos Médio, Técnico integrado ao Médio
e no Ensino Técnico, para os setores Industrial, Agropecuário e de Serviços, ultrapassa 211 mil
estudantes. As Fatecs atendem mais de 80 mil alunos nos cursos de graduação tecnológica.
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