
Sucesso de vendas em 2021, personagem Nina aparece em novo livro e apresenta a
diversidade cultural brasileira

O colorido e as rimas que já apareciam no livro “Eu também falo português” voltam
agora mais tropicais e cheios de ginga em “Nina vai ao Brasil” – uma celebração da
diversidade e riqueza cultural do país.

Passando por dez cidades de todas as regiões, o texto de Renata Formoso traz
expressões e palavras bem brasileiras, incluindo um pequeno glossário onde as crianças
podem aprender ainda mais. Há também uma apresentação final dos locais visitados por
Nina, como Avenida Paulista, Corcovado, Ilha de Marajó, Palácio da Alvorada e
Pelourinho.

As ilustrações de Carolina Coroa apresentam paisagens turísticas e situações cheias de
descoberta e afeto, além de um mapa do Brasil com indicação das cidades visitadas por
Nina junto da avó Teresa.

Quem conhece os pontos retratados no livro pode explorar as imagens e contar suas
próprias histórias e experiências nas conversas em família. Já para as pessoas que vão
descobrir lugares novos na história de Nina, como deve acontecer com muitas crianças e
mesmo alguns adultos, fica a vontade de conhecer mais, planejar viagens e lembrar da
sensação de estar em casa mesmo morando em outro país.

Segundo Michelle Rolinski, idealizadora da Catavento Books, “é uma alegria mostrar a
Nina em uma aventura pelo Brasil para apresentar e valorizar uma parte da cultura do nosso
país”. Brasileira vivendo nos Estados Unidos há mais de 12 anos, onde nasceram suas
duas filhas, Michelle acaba de lançar o selo editorial Catavento, ampliando seu negócio
que nasceu como livraria virtual e primeiro clube de assinatura de livros infantis em
português nos Estados Unidos e Canadá. Nesta nova fase, o Clube de Leitura passa a
atender também União Europeia, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia e a livraria on-
line chegará a mais de 50 países, inclusive o Brasil, alcançando cada vez mais famílias e
crianças.

Descobrindo o Brasil pela cultura e pela diversidade
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Renata Formoso é brasileira, comunicadora
por formação e amante da língua portuguesa.
Assim como Nina, ela também foi bailarina. E
cresceu seguindo seus sonhos até parar em
Londres, onde se tornou mãe do Noah — sua
maior inspiração para se tornar escritora.
Publicou seu primeiro livro Eu Também Falo
Português, em 2020, no qual deu vida à
personagem Nina.  Acompanhe seu trabalho
no Instagram @nocaminhoeuteexplico

Carolina Coroa nasceu em Belém do Pará,
mas não ficou por lá. Comunicadora e
designer de moda por formação, já morou
em São Paulo, em Berlim e na Irlanda.
Tornou-se mãe do Hugo e ilustradora ao
mesmo tempo.  Hoje mora em Londres, além
de ilustradora de livros, trabalha com
animação infantil, muitas vezes enquanto
viaja pelo universo na nave espacial do Hugo.
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