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10 Regras para um vencedor é 

um livro para ler e reler sem-

pre, para nos lembrar a todo 

instante do quanto somos capazes de chegar 

aonde quisermos e como quisermos.

Editora: EDITORA VILLARDO

Edição:  1

Ano de Edição: 2016

Assunto: Motivação, autoajuda

Idioma: PORTUGUÊS

País de Produção: BRASIL

Código de Barras:  978-85-92885-00-7

ISBN:  85-92885-00-7

Encadernação:  BROCHURA

Altura: 21,00 cm

Largura: 14,00 cm

Comprimento: 1,00 cm

Peso: 0,11 kg

Nº de Páginas:  128

villardo prior
facebook.com/MotivacaoAgora

Instagram: @motivacaoagora

Ficha cadastral da obra

10 regras para um vencedor

Prazer de escrever



w w w. e d i t o r a v i l l a r d o . c o m . b r

A tenção fãs das séries de investiga-

ção, preparem-se para entrar na 

mente dos assassinos mais cruéis e 

temidos da história.

Bela Mueller é uma agente do FBI e tem nas 

mãos um assassino em série para encontrar. 

Junto com o seu parceiro, Alek Guyli, ela 

não imagina o quanto sua vida pode estar 

envolvida nos crimes que acontecem na agi-

tada cidade de New York.
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Como realizar o casamento dos seus 

sonhos é um guia de casamento 

moderno, bem humorado e com 

uma dose extra de sinceridade. Escrito pelo 

ex noivo, agora casado, Dudu Teruszkin re-

lata sua experiência pessoal durante os pre-

parativos para o seu casamento, o livro é re-

pleto de dicas, depoimentos pessoais e fotos 

para os noivos se inspirarem.

O Noivo Terapia é um projeto que começou 

pequenininho com o objetivo de engajar o 

noivo na busca do casamento dos sonhos do 

casal e assim, quebrar o preconceito de que 

o homem não pode participar ativamente 

dos preparativos do casamento.
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Todos os dias amores acabam. Al-

guém irá chorar quando o amor doer, 

quando a mágoa prevalecer dian-

te da saudade. Mas, todos os dias, novos 

amores nascem. No cruzamento da esqui-

na, dentro de uma balada despretensiosa. É 

quando os olhares se reconhecem, quando a 

esperança se renova. Seja através de alguém 

ou através de si próprio.

Aprender a viver o amor em suas fases, 

aprender a compreender que amar é errar, 

porque amar também é humano. 

Quem tem como me amar, não me perde 

em nada, é um retrato de histórias e amores. Editora: EDITORA VILLARDO
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Diga-me com sinceridade: quantas 

vezes você já olhou para o mundo 

e pensou: “minha nossa, está tudo 

ao contrário”? É com esse questionamento 

que Rafa Lima inicia a obra A Batalha dos 

Dias. No livro, o autor propõe uma releitura 

do cotidiano a partir da transformação do 

olhar sobre os eventos da vida e, através de 

reflexões e poesias, conduz de forma suave 

o leitor por temas como transformação inte-

rior, inspiração e fé ao mesmo tempo em que 

apresenta instrumentos valiosos para enfren-

tar o mundo do sec. XXI. 

A Batalha dos Dias dialoga com nossos sen-

timentos cotidianos, quebra paradigmas e 

propõe um novo olhar para que o leitor seja 

capaz de extrair o melhor da vida. Editora: EDITORA VILLARDO
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Avida após o amor é a forma como 

encontrei de dizer a vocês: sejam 

corajosos e destemidos no amor. 

Todo amor vivido, sendo correspondido ou 

não, eterno ou passageiro, ferindo o nosso 

coração ou curando-o, sempre é válido. O 

amor é o único sentimento capaz de mo-

dificar as pessoas. É ele quem dá sentido 

a todas as coisas e acredito, com todas as 

minhas forças, que o amor ainda mudará o 

mundo e a ótica das pessoas em relação à 

vida. Porque eu creio que ninguém é o mes-

mo após experimentá-lo. Acredite, há muita 

vida após o amor.

Editora: EDITORA VILLARDO

Edição:  1

Ano de Edição: 2018

Assunto: Romance, suspense

Idioma: PORTUGUÊS

País de Produção: BRASIL

Código de Barras:  978-0-9873172-0-9

ISBN:  978-0-9873172-0-9

Encadernação:  BROCHURA

Altura: 21,00 cm

Largura: 14,00 cm

Comprimento: 1,00 cm

Peso: 0,11 kg

Nº de Páginas:  206

pâmela marques
www.pamelamarques.com.br

facebookcom/oficialpamelamarques

Instagram: @eupamelamarques

Ficha cadastral da obra

 a vida após o amor

Prazer de escrever



w w w. e d i t o r a v i l l a r d o . c o m . b r

Bem me quero vai ser o seu mantra 

diário. O livro ideal para entender 

alguns acontecimentos em sua vida. 

Fé, otimismo, recomeço, fim de relaciona-

mento, motivação diária e aquele tão fa-

moso tapa sem mão. Crônicas que firmarão 

a pessoa incrível que você sempre foi, mas 

que de vez em quando não se enxerga. Ideal 

para reforçar o seu amor-próprio e a von-

tade de ser e fazer diferente todos os dias. 

É hora de apostar mais em você e entender 

alguns porquês para sair logo da bad e ser 

feliz em tempo integral.
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Rogério O
liveira

Rogério Oliveira é escritor, publicitário e além 
de amante da fotografia e da vida, é leitor de 
sentimentos alheios. 
Observador ao extremo, escreve muito mais 
do que fala. Sensitivo, boêmio e cristão. Nasci-
do e criado no interior do Rio de Janeiro, é fã 
de café, livros e de família reunida. 
Sua inspiração vem da vida e nela tudo acaba 
virando trecho, contexto e história, sempre.
Seu bloco de notas do celular e fiel escudeiro 
está sempre presente quando a ideia aflora e 
é preciso ser "rápido no gatilho". 
Rogério traz  consigo a fé e o otimismo, usa 
suas próprias palavras para se reerguer e 
encontrar incentivos para encarar os novos 
dias. 
Algumas das coisas ele vivenciou, outras 
apenas ouviu de pessoas próximas ao esbar-
rar nas andanças da vida. 
Faz questão de ter em seus fãs, não só 
leitores mas amigos e enaltece a importância 
de cada um em sua vida. 
Traz na bagagem sonhos, poesias e muito 
amor pelo que faz. Fé, dedicação e gratidão 
por chegar tão longe e nunca perder sua 
verdadeira essência. 

                 vai ser o seu mantra diário. O livro ideal para 

entender alguns acontecimentos em sua vida. Fé, otimismo, 

recomeço, fim de relacionamento, motivação diária e aquele tão 

famoso tapa sem mão. Crônicas que firmarão a pessoa incrível que 

você sempre foi, mas que de vez em quando não se enxerga. Ideal 

para reforçar o seu amor-próprio e a vontade de ser e fazer diferente 

todos os dias. É hora de apostar mais em você e entender alguns 

porquês para sair logo da bad e ser feliz em tempo integral. Este será 

o seu fiel escudeiro e amigo inseparável que cuidará tão bem das 

suas frustrações, inseguranças, medos e tudo aquilo que você remói 

e engasga. O livro perfeito para todas as suas imperfeições. Curta 

sem moderação. O que é meu agora é seu. Vamos dividir experiên-

cias e colocar para fora o que não vale o desgaste. Não está nada 

fácil, e disso você bem sabe! Portanto, se a vida lhe sorrir, acene e 

sorria de volta. A gente só oferece o que tem de melhor. Mais vale 

um sorriso no rosto do que um franzido na testa.

“Senti vontade de soltar um palavrão ao 
terminar de ler, mas deixarei para vocês o 
mais sonoro UFAAAAA e o mais belo 
convite para que viaje conosco. “Bem me 
quero”, o nome já faz jus àquilo que você 
vai sentir ao começar a ler este livro. 
Rogério Oliveira o fará reconhecer-se e 
autoafirmar-se em grandes quesitos em 
sua vida. Prepare-se para o misto de 
sentimentos, para poder ir às lagrimas e a 
intensos suspiros em coisa de instantes. 
Esta leitura vai ser igual a comer um ovo 
de colher: você vai começar se deliciando 
aos poucos e, quando se der conta, já 
estará devorando. Prepare-se para 
grandes emoções, faça desta leitura a sua 
companhia diária e poderia arriscar a 
dizer que você a usará como um mantra. 
Que você “bem se queira” e se delicie com 
esta leitura. Assim como eu. Puxe o 
banquinho e sinta a emoção!
Recomece, se jogue, vá a luta!”

Rogério Oliveira
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F eliz e ponto. Frase pequenina, mas 

que traz consigo uma série de refle-

xões. A necessidade da busca da feli-

cidade independente das adversidades.

São poemas simples, cuja intenção princi-

pal é tentar definir sentimentos complexos e, 

por tabela, contar histórias que foram vividas 

pelo autor. Romances, pontos-finais, dores, 

depressão, rotina, recomeços, recomeços e 

recomeços.

Seria possível dizer que é um livro sobre al-

guém que passou e superou a depressão ou 

que é um livro sobre o amor, mas é preferível 

dizer que o livro fala sobre a vida, essa mon-

tanha-russa inevitável.
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Ana, há muito tempo solteira, estava 

cansada de conhecer homens com 

discursos e ideias rasas. Mensagens 

prontas e cantadas baratas já não faziam as 

borboletas no estômago baterem asas.

Thiago namorou por três anos a mulher dos 

seus sonhos. Fez o que podia para lhe ar-

rancar sorrisos e lhe entregou o coração de 

bandeja, sem escudos ou proteção. Ela des-

pedaçou o coração do rapaz com uma trai-

ção cruel e assim o transformou.

Thiago descobriu que para amar de novo te-

ria que lutar contra tudo. Ana descobriu que 

é preciso criar nadadeiras quando se apaixo-

na pelo oceano.
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S ofia é uma promissora estudante de 

jornalismo que, ao visitar seu primo 

em uma clínica psiquiátrica, tem sua 

vida virada pelo avesso.

A partir de então, a jovem suburbana embar-

ca para uma viagem de descobertas pelos 

inimagináveis mundos que cabem dentro da 

sua própria cabeça.

Seu desafio é investigar a vida de uma mis-

teriosa senhorinha, a qual apelidou de “a 

lôôôôôuca da zona sul”.

Esse será seu primeiro e maior furo de repor-

tagem.

Uma história que reúne humor, drama, ro-

mance e suspense.
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